


Drodzy Czytelnicy,
Otrzymujecie Pañstwo drugi nu-

mer Pu³awskiego Przegl¹du Powia-
towego. Dominuj¹ w nim tematy
historyczno refleksyjne, ale jako, ¿e
listopad to miesi¹c niezwykle wa¿ny
w historii naszego kraju, a przy tym
tradycyjnie nostalgiczny, bo rozpo-
czynaj¹cy siê piêknym œwiêtem, wy-
ró¿niaj¹cym nas Polaków ze
wszystkich innych narodów, mam
nadziejê, ¿e taki w³aœnie charakter
wydawnictwa uznacie Pañstwo za
uzasadniony.

Nie zaprzestajemy jednak, zapo-
wiadanych jako sta³e, prezentacji
gmin naszego powiatu – w tym nu-
merze przybli¿amy Pañstwu Gminê
¯yrzyn, a w cyklu sylwetki przedsta-
wiamy niezwyk³¹ postaæ majora Sta-
nis³awa Krzymowskiego oraz wa¿n¹
dla historii Pu³aw sylwetkê W³ady-
s³awa Szczypy. Nie omijamy ró-
wnie¿ tematów aktualnych, bo to
przecie¿ czas wyborów samorz¹do-
wych i nastêpuj¹cych po nich zmian
we w³adzach samorz¹dów.

Staramy siê tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, reagowaæ na to co dzieje
siê w kulturze w powiecie. Mamy na-
dziejê, ¿e w nat³oku spraw bie¿¹cych
znajdziecie Pañstwo chwilê na prze-
czytanie naszego Przegl¹du, a treœci
w nim zamieszczone wzbudz¹ Pañ-
stwa zainteresowanie i ¿yczliwy
komentarz.

W zwi¹zku z tym, ¿e to ju¿ okres
przedœwi¹teczny w imieniu ca³ej re-
dakcji sk³adam Wszystkim Pañstwu
serdeczne ¿yczenia:

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz wielu sukcesów
zawodowych i osobistych

w Nowym – 2007 – Roku.
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Zmiany we W³adzach Powiatu
25 paŸdziernika 2006 r. mia³a miejsce 51 sesja Rady

Powiatu Pu³awskiego II kadencji. W zwi¹zku z tym, ¿e by³a
to sesja po¿egnalna oprócz zajmowania siê bie¿¹cymi spra-
wami Przewodnicz¹cy Pawe³ Nakonieczny podziêkowa³
radnym za pracê i wrêczy³ im pami¹tkowe albumy.
W imieniu Zarz¹du Powiatu czteroletni¹ wspó³pracê pod-
sumowa³ Starosta Marian ¯aba, podziêkowa³ równie¿ ra-
dnym i dyrektorom jednostek powiatowych. Nasza redak-
cja wykorzysta³a chwilê aby uwieczniæ zebranych na pa-
mi¹tkowym zdjêciu.

W ramach Rady Powiatu funkcjonowa³o 7 komisji sta-
³ych:

1.Komisja Rewizyjna
2.Komisja Bud¿etu i Finansów
3.Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska
4.Komisja Edukacji Publicznej
5.Komisja Zdrowia i Polityki Spo³ecznej
6.Komisja Kultury, Sportu i Promocji
7.Komisja Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa.

W wyborach samorz¹dowych przeprowadzonych 12 listo-
pada 2006r. wy³oniono Radê Powiatu III kadencji w sk³a-
dzie:

1.Gawrylak Marian Stefan
2.Godliñski Micha³ Stanis³aw
3.Korpysz Andrzej Józef
4.Kuba Wojciech
5.Nakonieczny Pawe³ Krzysztof
6.Nastaj Stanis³aw Jan
7.Siekierski Józef
8.Suchodolski Adam
9.Twardowska Lidia Ewa

10.Wawerski Janusz
11.Bartoœ Stanis³aw
12.Marzec Krzysztof
13.Szulowski Krzysztof
14.Bartuzi Henryk
15.Jaremek Tomasz Franciszek
16.Popio³ek Witold Zygmunt
17.Dytkowski Piotr
18.Matraszek Krzysztof
19.Ziomka Jan
20.Pacholik Zbigniew
21.Pisula Marcin
22.Zasada Albin
23.¯aba Marian Jan
Pierwsza Sesja nowowybranej Rady odby³a siê 27 listopada.
Radni dokonali wyboru Prezydium Rady w sk³adzie: Krzy-
sztof Szulowski – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Henryk
Bartuzi i Jan Ziomka – Wiceprzewodnicz¹cy. Nastêpnie Ra-
da wybra³a Zarz¹d Powiatu: (na zdjêciu od lewej) Starost¹
zosta³ S³awomir Kamiñski, Wicestarost¹ – Witold Popio³ek,
Cz³onkami Zarz¹du: Micha³ Godliñski i Marian ¯aba.

Przekazujemy równie¿ Pañstwu krótkie podsumowa-
nie dzia³ania Rady w latach 2002-2006.

W II kadencji odby³o siê 51 sesji Rady Powiatu, z czego
5 sesji by³o zwo³anych w tzw. trybie nadzwyczajnym. Frek-
wencja na sesjach ogó³em wynosi³a 93%. Na 11 posiedze-
niach Rady Powiatu obecnoœæ radnych by³a 100%.

Rada realizuj¹c swoje kompetencje podjê³a 474 uchwa-
³y, (stan na 30 wrzeœnia 2006 r.)

Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza Rady Powiatu w Pu³awach
w okresie od 19 listopada 2002 r. do 30 wrzeœnia 2006 r.:

Lp. Tematyka
2002
2003

2004 2005 2006

1.
Organizacja i funkcjonowanie
Rady Powiatu 19 7 2 3

2.
Organizacja i funkcjonowanie
administracji powiatowej 11 7 7 10

3.
Ochrona zdrowia
i opieka spo³eczna 9 7 17 11

4. Bud¿et 40 14 34 19

5. Infrastruktura powiatowa 19 23 38 19

6. Oœwiata 32 59 42 12

7. Bezpieczeñstwo publiczne 1 - -

8. Inne 5 2 3 2

£¹cznie 135 120 143 76

Wojewoda Lubelski uchyli³ 13 uchwa³ podjêtych przez
Radê Powiatu w Pu³awach stwierdzaj¹c ich niewa¿noœæ.

Wiêcej informacji o nowej Radzie i komisjach proble-
mowych znajdziecie Pañstwo w kolejnym numerze nasze-
go pisma.
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NASZA MA£A OJCZYZNA
Gmina ¯yrzyn

Gmina ¯yrzyn to pó³nocno-
-zachodnia czêœæ województwa
lubelskiego. Przez teren gminy
przebiegaj¹ wa¿ne trasy komuni-
kacyjne o znaczeniu miêdzynaro-
dowym: Warszawa-¯yrzyn-Lub-
lin-Lwów, Warszawa-¯yrzyn-
-Che³m-Kijów oraz trasy o zna-
czeniu turystycznym: Warszawa
– ¯yrzyn – Kazimierz Dolny, War-
szawa – ¯yrzyn – Na³êczów, War-
szawa – ¯yrzyn – Koz³ówka.

Gmina zajmuje powierzchniê 128,73 km2, a zamie-
szkuje j¹ prawie 7 tys. osób. W sk³ad gminy wchodzi 15 so-
³ectw: Ba³tów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kotliny,
Koœmin, Osiny, Parafianka, Skrudki, Strzy¿owice,
Wilczanka, Wola Osiñska, Zagrody, ¯erdŸ, ¯yrzyn. Pod
wzglêdem morfologicznym teren gminy le¿y na po³udnio-
wym pograniczu Pasa Wielkich Dolin na tzw. Powieprzu
i w wielko-obszarowym systemie obszarów chronionych
zwanym Ekologicznym Systemem Obszarów Chronio-
nych, a pó³nocno-zachodnia czêœæ gminy zawiera siê
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina
Wieprza” która zajmuje 61,7 km2 i stanowi 47,9% powie-
rzchni gminy, a 18,6% ca³ej powierzchni tego obszaru
chronionego. W pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru gmi-
ny po³o¿ony jest obszar chroniony krajobrazu „Kozi Bór”
o powierzchni 22,21 km2, co stanowi 17,5% ca³kowitej
powierzchni tego obszaru chronionego.

W 1998 r. powo³ano rezerwat przyrody „Piskory”
o ³¹cznej powierzchni 203,02 ha, którego celem jest zacho-
wanie zespo³u ekosystemów wodnych, bagiennych i leœ-
nych o du¿ej ró¿norodnoœci, zw³aszcza zrekultywowanego
jeziora z bogat¹ awifaun¹ lêgow¹. Przez teren gminy prze-
biegaj¹ 4 œcie¿ki dydaktyczne: zielona, ¿ó³ta, niebieska
i czerwona, które administracyjnie le¿¹ na terenach gminy
¯yrzyn i Pu³awy. Prowadz¹ przez najciekawsze miejsco-
woœci i zak¹tki, umo¿liwiaj¹ piesze jak i rowerowe pozna-
wanie terenów gminy. Zasoby kulturowe gminy ¯yrzyn

zwi¹zane s¹ przede wszystkim z kilkoma dawnymi zespo-
³ami dworskimi, pa³acowymi i sakralnymi. S¹ one zacho-
wane w ró¿nym stopniu. Ze wzglêdu na stan i funkcjono-
wanie zespo³ów oraz obiektów historycznych wyró¿niamy
trzy grupy:

1. Obiekty o du¿ych walorach przyrodniczych i kompozy-
cyjnych z zachowan¹ szat¹ roœlinn¹ i cennym staro-
drzewiem (zespó³ pa³acowo-parkowy w ¯yrzynie (XVIII-
-XIX w.), w którym piêæ obiektów zosta³o wpisanych do
rejestru zabytków, Zespó³ Koœcio³a Parafialnego p.w.
Œ. Piotra i Paw³a, w którym 9 obiektów jest wpisanych do
rejestru zabytków.

2. Za³o¿enia zachowane fragmentarycznie, czêœciowo
zdegradowane z zachowanym drzewostanem (zespó³
dworski w Osinach).

3. Zabytkowe cmentarze oraz tereny z zachowanymi ele-
mentami zabytkowymi, które stanowi¹ wartoœæ kulturo-
w¹ w skali lokalnej. Zasoby kulturowe uzupe³niaj¹ miej-
sca pamiêci narodowej oraz stanowiska archeologiczne.

Bazê kulturaln¹ stanowi¹ œwietlice i remizy stra¿ackie
OSP zlokalizowane w budynkach o œrednim standardzie
technicznym. Jednak to nie przeszkadza funkcjonowaæ
i odradzaæ siê na nowo Ko³om Gospodyñ Wiejskim i Ze-
spo³om Œpiewaczym. Na terenie gminy prê¿nie funkcjo-
nuj¹ Ko³a Gospodyñ z: Kotlin, Zagród, Osin, ¯yrzyna,
¯erdzi, Koœmina, Borysowa i Ba³towa, co widaæ na wszy-
stkich imprezach kulturalnych organizowanych na terenie
gminy, a jest ich ca³kiem sporo:

� gminny konkurs szopek i ozdób choinkowych oraz
kolêd i pastora³ek

� gminne Œwiêto Kobiet

� obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

� Œwiêto Niezapominajki

� Œwiêto Pieczonego Ziemniaka

� Gminne Œwiêto Kultury oraz wystawa Rêkodzie³a
Ludowego i Zanikaj¹cego Rzemios³a

Wójt Gminy ¯yrzyn
– Andrzej Bujek

Malownicze tereny rezerwatu Piskory.
W tegorocznym Gminnym Œwiêcie Kultury i Zanikaj¹cego

Rzemios³a uczestniczy³ Józef Broda.
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� Bal Charytatywny na rzecz Pu³awskiego Hospicjum

� Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Posesjê Gminy.

G³ównym Ÿród³em uzyskiwania dochodów przez mie-
szkañców jest praca w rolnictwie. Niewiele podmiotów
stwarza miejsca pracy, brakuje jej równie¿ w najbli¿szych
miastach tj. Pu³awach, Rykach czy Dêblinie. Problemy za-
trudnieniowe w pewnym stopniu mo¿e rozwi¹zaæ agrotu-
rystyka i wszelkie formy rekreacji. Predysponowane s¹ do
tego szczególnie miejscowoœci po³o¿one w dolinie Wiep-
rza, miêdzy innymi wieœ Koœmin, w której od kilku lat ist-
nieje ju¿ ma³a baza turystyczna. S¹ tu trzy ma³e domki –
swoim po³o¿eniem i klimatem, stwarzaj¹ wra¿enie oazy,
której nie chce siê opuszczaæ. Zewsz¹d otoczone lasem,
niedaleko rzeka Wieprz i stawy Neptuna.

Na terenie gminy ¯yrzyn dzia³a kilka Klubów Sporto-
wych: ¯yrzyniak, Awans, Bumerang, Tempo i Start. Poza
tym w wielu miejscowoœciach dzia³aj¹ si³ownie.

Co roku organizowany jest wypoczynek zarówno letni
jak i zimowy dla dzieci z terenu gminy, nie tylko w szkole,
ale równie¿ w œwietlicach dzia³aj¹cych na terenie gminy.
Organizatorami tej formy wypoczynku s¹ równie¿ Kluby
Sportowe.

W Osinach powsta³a Grupa Rekonstrukcji History-
cznych dzia³aj¹ca przy Parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski.

Na terenie gminy dzia³a 6 Klubów Przedszkolaka:
w Osinach, Ba³towie, Borysowie, Skrudkach, Koœminie
i ¯erdzi, dziêki temu ma³e dzieci ze wsi gdzie nie ma przed-
szkoli, mog¹ uczestniczyæ w zajêciach przedszkolnych.
Oœrodki te powsta³y dziêki pilota¿owemu programowi
edukacji przedszkolnej na wsi pt „Gdzie nie ma przedszko-
li” prowadzonemu przez Fundacjê Rozwoju Dzieci im. Ja-
na Amosa Komeñskiego.

Gmina ¯yrzyn przyst¹pi³a do programu Lokalne Par-
tnerstwo na Rzecz Dzieci, a wynikiem tego by³o utworze-
nie stowarzyszenia – Spo³ecznego Towarzystwa
Oœwiatowo-Kulturalnego (STOK), które postanowi³o rea-
lizowaæ szereg zadañ np.: tworzenie placów zabaw na
wsiach, zak³adanie wiejskich œwietlic œrodowiskowych
i edukacja przedszkolna dwulatków.

¯yrzyn jako jedna z siedmiu gmin w kraju uczestniczy
w programie „Dla Dzieci”, w ramach którego zostanie
przeprowadzony pilota¿owy projekt „Lokalny program
podnoszenia jakoœci edukacji elementarnej”,

„Spójrz na mnie i pod¹¿aj za mn¹” to kolejny tytu³ pro-
jektu realizowanego na terenie gminy, a ma on na celu dal-
sze dzia³ania i ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia na rzecz
dzieci.

W Ba³towie powsta³a œwietlica STOK-u pod nazw¹
Dzieciêca Szko³a Malowania, gdzie prowadzone s¹ profe-
sjonalne zajêcia przez wybitnych malarzy z naszego tere-
nu.

Gmina ¯yrzyn mo¿e siê równie¿ poszczyciæ wieloma
twórcami ludowymi, a artyœci swoja wiedzê, umiejêtnoœci
i zapa³, chêtnie prezentuj¹ na ró¿nych wystawach w ca³ym
kraju jak równie¿ na organizowanej na miejscu wystawie
Rêkodzie³a Ludowego oraz Zanikaj¹cego Rzemios³a.

Mieszkañcy twierdz¹, ¿e ich ma³a Gmina jest
WIELKA.

Iwona Matysiak – Borucka*

* Autorka jest pracownikiem Urzêdu Gminy w ¯yrzynie, akty-
wnie wspó³pracuje ze stowarzyszeniami kulturalnymi Gminy
w³¹czaj¹c siê w organizacjê przedsiêwziêæ spo³eczno-kultural-
nych.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych przygotowuje
inscenizacje bitew.Grupa Rekonstrukcji Historycznych.

Konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê mobilizuje mieszkañców
gminy do dbania o w³asne otoczenie.
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Zwyczaje zwi¹zane z listopa
Najs³ynniejszymi niew¹tpliwie li-

stopadowymi patronami s¹: œw. Kata-
rzyna i œw. Andrzej. Zwyczaje zwi¹za-
ne z wigili¹ imienin tych patronów na-
le¿¹ tak¿e dzisiaj do najczêœciej kulty-
wowanych. Ka¿dy z nas, chocia¿ raz
próbowa³ poznaæ swoj¹ przysz³oœæ,
wró¿¹c z topionego wosku w trakcie
ostatniej ju¿ przed adwentem zabawy.

Równie zajmuj¹ce, choæ nie tak po-
wszechne, zw³aszcza w naszym regio-
nie, s¹ zwyczaje zwi¹zane z innym li-
stopadowym patronem – œw. Marci-
nem. Wokó³ ¿ycia i postaci tego œwiê-
tego naros³o wiele legend. Pocz¹tkowo
postaæ ta znana by³a i ceniona g³ównie
w Europie zachodniej, œrodkowej,
a tak¿e w Anglii i Skandynawii. W Pol-
sce do dzisiaj zwyczaje zwi¹zane
z dniem 11 listopada – prawdopodob-
n¹ dat¹ œmierci tego œwiêtego, znane
s¹ bardziej na pó³nocy i zachodzie kra-
ju, zw³aszcza w Poznañskiem, gdzie
obchody dnia œw. Marcina maj¹ naj-
bardziej barwny charakter.

Kim wiêc by³ œw. Marcin? Wed³ug
Kalendarza Katolickiego z lat 20-tych
XX w., œw. Marcin urodzi³ siê w 331
roku w Sabarii (Stein am Anger)
w Panonii (dzisiejsze Wêgry), zamie-
szkanej wówczas przez S³owian. Spot-
kaæ siê mo¿na jednak z rozbie¿noœci¹
w datowaniu narodzin Marcina, bo-
wiem niekiedy wymienia siê rok 317.

Ojciec Marcina by³ rotmistrzem
w wojsku rzymskim. Syna wychowy-
wa³ w religii pogañskiej i gdy ch³opiec
mia³ 15 lat, ojciec postanowi³ przygo-
towaæ go do stanu rycerskiego. M³ody
adept da³ siê poznaæ jako doskona³y
jeŸdziec, œwietnie w³adaj¹cy mieczem,
w efekcie czego zosta³ setnikiem. Gdy
wraz z pu³kiem zosta³ wys³any do
Francji by³ wzorem dla swoich towa-
rzyszy.

Legenda g³osi, ¿e w mroŸny dzieñ
jad¹c konno do Amiens, spotka³ przed
bram¹ miasta pó³nagiego cz³owieka,
g³odnego i przemarzniêtego, na które-
go cierpienie nikt nie zwraca³ uwagi.
Widz¹c to, Marcin bez wahania prze-
ci¹³ mieczem na pó³ swój wspania³y
futrzany p³aszcz i wraz z sakiewk¹
z pieniêdzmi poda³ go ¿ebrakowi.
Tym sposobem ocali³ go przed nie-

chybn¹ œmierci¹. Wed³ug tej samej le-
gendy, w nocy ukaza³ siê Marcinowi
sam Jezus Chrystus, który przybra³
postaæ owego biedaka.

Marcin ju¿ jako m³ody ch³opiec nie
sk³ania³ siê ku obrzêdom pogañskim
i zapisa³ siê w poczet katechumenów.
Powy¿sze zdarzenie sprawi³o, ¿e po
kilku latach porzuci³ wojskow¹ karie-
rê i w 355 roku przyj¹³ chrzest œwiêty.
Uda³ siê wówczas do Piktawy do bis-
kupa Hilarego (póŸniejszego œwiête-
go). Pod jego kierunkiem studiowa³
teologiê i naukê koœcio³a. Po otrzyma-
niu œwiêceñ, wróci³ do rodzinnego
miasta z nadziej¹ na nawrócenie blis-
kich. Wówczas to stronnicy Arian wy-
dalili Marcina z Sabarii. Uda³ siê wiêc
ponownie do Francji, gdzie w pobli¿u
Piktawy (Poitiets) za³o¿y³ klasztor
Lociacum, (prawdopodobnie pierwszy
w tym kraju). Wiód³ tam skromne ¿y-
cie, wype³nione modlitw¹ i umartwia-

niem.
Gdy w 371 roku mieszkañcy Tours

wybrali go na biskupa, ukry³ siê nie
chc¹c przyj¹æ tak wysokiej godnoœci.
Wed³ug legendy miejsce pobytu œwiê-
tego zdradzi³a gêœ. St¹d te¿ czêsto ptak
ten widnieje na wizerunkach obok po-
staci œw. Marcina.

Jako biskup, œw. Marcin zas³yn¹³ ze
skromnoœci i pobo¿noœci – w niczym
bowiem nie zmieni³ swego dotychcza-
sowego, zakonnego ¿ycia. Dochody
rozdawa³ biednym i przeznacza³ je na
budowê koœcio³ów.

Po œmierci, cia³o œw. Marcina spro-
wadzono z klasztoru do Tours i po-
chowano 11 listopada 397 roku. We-
d³ug innych danych Marcin zmar³
w 400 roku.

Œw. Marcin w ikonografii koœciel-
nej przedstawiany jest zwykle jako ry-
cerz na koniu, wspomagaj¹cy klê-
cz¹cego biedaka, lub jako biskup ze
wszystkimi oznakami swej godnoœci,
u stóp którego kroczy gêœ.

Œw. Marcin jest patronem Francji.
Sprawuje te¿ opiekê m. in. nad po-
dró¿nikami, ¿o³nierzami i ludŸmi
ubogimi. Za swego patrona uwa¿aj¹
go te¿ ober¿yœci i pijacy. Od wieków
czczony jest jako patron koni, byd³a
i stra¿nik jesiennych zapasów.

W Polsce zachodniej i pó³nocnej,
powszechne niegdyœ obchody
œwiêtomarciñskie, podobnie jak ob-
chody europejskie, wi¹za³y siê z je-
siennym, listopadowym ubojem byd³a
i gêsi. Z wêdzeniem, paleniem i susze-
niem miêsa na zimowe zapasy oraz
urz¹dzanymi z tej okazji ucztami. Ze
zwyczajem pieczenia gêsi, tzw. gêsi
œwiêtomarciñskiej wi¹¿¹ siê przys³o-
wia, jak chocia¿by:
„Na Œw. Marcina dobra gêsina”
czy „Dzieñ Œw. Marcina du¿o gêsi za-
rzyna”

W dniu œw. Marcina na Pomorzu
wypiekano te¿ precle, a w Poznañ-
skiem wspania³e rogale.

W wielu krajach Europy np. Anglii
czy Niemczech, listopad zwany by³
„miesi¹cem krwawym” lub „mie-
si¹cem ofiar”. Wskazywaæ mog³oby to
na pierwotny charakter obchodów
œwiêtomarciñskich, maj¹cych swój

Kapliczka przydro¿na
z figur¹ œw. Marcina.
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dowymi patronami: œw. Marcin
pocz¹tek w krwawych ofiarach kulto-
wych, rytualnych rzeziach zwierz¹t
sk³adanych jesieni¹ w ofierze bó-
stwom domowym, bóstwom urodza-
ju, a tak¿e cieniom zmar³ych przod-
ków. W Polsce tego dnia nale¿a³o za-
koñczyæ wszelkie prace polowe.
W okolicach Miêdzyrzecza praktyko-
wany by³ te¿ zwyczaj sk³adania w tym
dniu daniny dla dworu i dla koœcio³a,
tzw. meszne.

Powszechne jest przekonanie, ¿e
dzieñ œwiêtego Marcina, wyznacza
czas nieuchronnie zbli¿aj¹cej siê zi-
my. Obserwuje siê wiêc w tym dniu
pogodê, czyli – wg przys³owia: „Na ja-
kim koniu przyjedzie Œw. Marcin”. Je-
œli bowiem w tym dniu (tj. 11. XI.),
prószy³ œnieg, mówiono, ¿e œwiêty „na
bia³ym koniu jedzie”, co oznacza³o
wczesn¹ i œnie¿n¹ zimê. Jeœli zaœ œwiê-
ty Marcin „przyje¿d¿a na czarnym ko-
niu”, tzn. w dzieñ ciemny, ponury i de-
szczowy – oznacza to d³ugotrwa³e, je-
sienne pluchy i „czarn¹”, bezœnie¿n¹,
ale doœæ ciep³¹ zimê. Wed³ug innej
prognozy, zawartej w przys³owiu cyto-
wanym przez O. Kolberga:

„Œwiêty Marcin b³oniem jedzie si-
wym koniem”,
co autor cytatu interpretuje nastêpu-
j¹co:” [...] bardzo czêsto siê zdarza, ¿e
œnieg bywa w tej porze.[...] Wiadomo
zaœ, ¿e œwiêtego Marcina maluj¹
(w Lubelskiem) na koniu bia³ym lub
siwym”. Ten¿e Kolberg cytuje te¿ i in-
ne przys³owie:

„Œwiêtojañski owies, Marcinkowe
¿ytko, warto licha wszystko”.

Mia³o to znaczyæ, ¿e: „Kto po œwiê-
tym Janie owies sieje, a ¿yto na œwiêty
Marcin, niech siê nie spodziewa dob-
rego plonu”.

Z czasem barwna legenda o œwiê-
tym Marcinie szeroko rozpowszechni-
³a siê wœród wierz¹cych, przyczyniaj¹c
siê do wzrostu popularnoœci kultu tego
œwiêtego tak¿e w Polsce, a zw³aszcza
w Poznaniu. Istnieje tam do dzisiaj, na
miejscu drewnianego koœció³ka
z 1252 roku, murowany (ju¿ od XVI)
koœció³ œw. Marcina. Zaœ ju¿ w pocz¹t-
kach XVIII wieku wytyczono tu ulicê
Œw. Marcina, której szczególnie repre-
zentacyjny wygl¹d nadali w pocz¹t-

kach XX wieku Niemcy. Wybudowa-
no wówczas wzd³u¿ traktu okaza³e ka-
mienice i gmachy, jak poznañski Za-
mek Cesarski – obecnie siedziba
oœrodka kultury.

Pomimo, ¿e dzisiaj ulica Œw. Mar-
cina znacznie poszarza³a i nie jest ju¿
tak reprezentacyjna, to w Poznaniu,
od 1993 roku od¿ywa dawna tradycja
pochodów œwiêtomarciñskich, a uro-
czystoœæ ma charakter „imienin” uli-
cy. Jest to ciekawa i oryginalna impre-
za, któr¹ rozpoczyna msza w koœciele
œw. Marcina (wieñcz¹cym ulicê). Po
mszy na ulicê wyrusza korowód, któ-
rego g³ówn¹ postaci¹ jest œwiêty Mar-

cin na bia³ym koniu. Orszakowi towa-
rzysz¹ konni policjanci, amazonki,
u³ani i harcerze. Przemarsz koñczy siê
wrêczeniem œwiêtemu Marcinowi
symbolicznych kluczy do bram mia-
sta. W tym dniu wszyscy mieszkañcy
bawi¹ siê na festynie, a w trakcie zaba-
wy zbierane s¹ datki na rzecz potrze-
buj¹cych.

W Poznañskiem, wœród wspó³czes-
nych zwyczajów œwiêtomarciñskich,
szczególnie popularna jest tradycja
wypieku rogali. Wypieki te wykony-
wane s¹ tylko z tej okazji, z jedynego
w swoim rodzaju ciasta dro¿d¿owego
z nadzieniem makowym. Te du¿e ro-
gale spo¿ywane s¹ w tym dniu
w ogromnych iloœciach. W dawnych
czasach by³y nieco mniejsze i nadzie-
wano je mas¹ migda³owo-orzechow¹.

Tradycja pieczenia rogali pochodzi
podobno z 1891 roku. Zainicjowa³ j¹
proboszcz parafii œw. Marcina, gdy
zwróci³ siê z proœb¹ po parafian, by
w dniu patrona, podzielili siê jedze-
niem z biednymi. Na apel odpowie-
dzia³ m. in. cukiernik Melzer, który
przekaza³ po mszy trzy blachy rogali.

Koñcz¹c ten wywód, nie ukrywam,
¿e zazdroszczê Poznaniakom tradycji
œwiêtomarciñskiej i pewnie nie tylko
ja, chêtnie widzia³abym j¹ na naszym
terenie.

Halina Solecka

Autorka jest etnografem, ukoñczy³a stu-
dia na Uniwersytecie Wroc³awskim ma-
gisterium na temat: „Sztuka ludowa
w rejonie pu³awskim”. Pracowa³a w Mu-
zeum Wsi Lubelskiej oraz jako kustosz
w Muzeum Regionalnym PTTK.

Bibliografia:
1. Kalendarz Katolicki, lata 20 XX wieku.

2. Zofia i Wojciech Misko: „Marcin na bia³ym
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3. Renata Hryn-Kuœmierek; „Zwyczaje i obrzêdy.
Rok Polski”: 1990, s. 58.

4. Barbara Ogrodowska: „Œwiêta Polskie”.
2000, ss. 317-318.

5. Oskar Kolberg: „Lubelskie”, T.!, 2.

6. Adam Fischer: „Etnografia s³owiañska”.
1934, s. 200.

7. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz.
„Obrzêdy i zwyczaje doroczne z obszaru
województwa lubelskiego”: Lublin, 2001, s. 61.

8. Stanis³aw Wallis: „Kalendarz w przys³owiach
górnoœl¹skich”. W: „Ziemia”, 1928, nr 15-16.

Przedstawienie œw. Marcina z
kalendarza z lat 20 XX w.
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Niepodleg³oœæ przysz³a w

Usuniêcie austriackich gode³ z Komendantury mieszcz¹cej
siê siê w Pa³acu Czartoryskich 2 listopada 1918 r.

„O wojnê powszechn¹
za Wolnoœæ Ludów
Prosimy Ciê Panie”.

(A. Mickiewicz)

Zwykle ludzie modl¹ siê „od wojny zachowaj nas Pa-
nie”. Jaki¿ musia³ byæ bezmiar krzywd i jeszcze bardziej bo-
l¹cej obojêtnoœci Œwiata, aby sk³oniæ naród znad Wis³y a¿
do tak rozpaczliwej, wyartyku³owanej przez wieszcza proœ-
by do Najwy¿szego. Kiedy ten kataklizm wybuchn¹³ Pola-
cy nie ograniczyli siê do biernego oczekiwania na przebieg
wypadków. Ju¿ od pierwszych dni wojny po obu stronach
skonfliktowanych obozów uformowa³y siê polskie jedno-
stki wojskowe – Legion Pu³awski i bajoñczycy po stronie
trójporozumienia i Legiony Pi³sudskiego u boku pañstw
centralnych. Niezale¿nie od obrotu sprawy Polacy mieli od
samego pocz¹tku instrumenty orê¿nego nacisku na przy-
sz³ych, jeszcze wówczas nieokreœlonych zwyciêzców.

W roku 1915 szala zwyciêstwa wyraŸnie zaczê³a siê
przechylaæ na stronê Niemiec i Austro-Wêgier, które zajê³y
i okupowa³y by³¹ Kongresówkê. Pi³sudski nie dowierzaj¹c
swoim dotychczasowym sojusznikom, a jeszcze bardziej
z powodu przewidywanej ich ostatecznej klêski, utworzy³
dzia³aj¹c¹ w podziemiu Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹.
W Pu³awach jej organizatorem by³ W³adys³aw Szczypa. Za-
rejestrowa³ on w roku 1917 legalne Towarzystwo „Piechur”.
W jego ramach mo¿na by³o prowadziæ jawne æwiczenia bo-
jowe. Odbywa³y siê one w tzw. „obozie letnim” po³o¿onym
w lesie za przejazdem kolejowym. Zapewne nie przypadko-
wo wybrano na miejsce musztry rejon parku w okolicy
Œwi¹tyni „Sybilli”.

Obok POW od wiosny 1916 roku funkcjonowa³a
w mieœcie legalna filia Wydzia³u Narodowego Lubelskiego.
Tej ponadpartyjnej strukturze ton nadawa³y Polska Partia
Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna (popieraj¹ca J. Pi³sud-
skiego) i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Za
swoje naczelne zadanie Wydzia³ uzna³ kszta³towanie
uczuæ patriotycznych. Innym elementem charakteryzu-
j¹cym ówczesn¹ sytuacjê by³ proces polonizacji admini-
stracji w dawnej Kongresówce. Z Galicji przeniesione do
pracy urzêdników o ró¿nej specjalnoœci. Wœród nich by³ za-
s³u¿ony dla naszego miasta Stanis³aw Eustachiewicz, któ-
ry jesieni¹ 1915 roku jako oficer oœwiatowy w randze kapi-
tana przyby³ tu z zamiarem zorganizowania gimnazjum
z polskim jêzykiem wyk³adowym. Mimo piêtrz¹cych siê
przeszkód zwi¹zanych g³ównie z brakiem odpowiednich
pomieszczeñ stworzy³ placówkê oœwiatow¹, która fun-
kcjonuje do dziœ. Jest ni¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ks.
A. J. Czartoryskiego. Bardzo pochlebne œwiadectwo w sto-
sunkach panuj¹cych wœród tej niemal ca³kiem spolonizo-
wanej administracji naszego miasta zawar³ w swoich
wspomnieniach wysoki urzêdnik kolei austriackiej in¿.
Zygmunt Jasiñski: „Rok 1918 rozpocz¹³em udzia³em
w uroczystoœciach w Pu³awach w okupacji austriackiej,
gdzie na 5 stycznia zaproszony zosta³em przez tamtejszego
„Kreis-kommendanta”, mego przyjaciela pu³kownika Za-

wadzkiego, póŸniejszego komendanta miasta Warszawy,
na uroczysty obchód rocznicy okupacji. Komendantem
wojskowego s¹du okrêgowego by³ tam pu³kownik Jankow-
ski a jego zastêpc¹ mój brat, Stanis³aw Jasiñski, radca s¹do-
wy i major audytor w rezerwie, starost¹ W³odzimierz
Gniewosz. (...) o ile mog³em wywnioskowaæ z tego jedno-
dniowego pobytu i z relacji moich kuzynów i przyjació³,
s³u¿bowe i towarzyskie stosunki w Pu³awach by³y idealne,
w czym nie ma³¹ zas³ugê pu³kownik Zawadzki, który po-
trafi³ ³¹czyæ energiê i rygor w s³u¿bie z serdecznymi i przyja-
cielskimi stosunkami w czym w wielkiej mierze dopoma-
ga³a jego przemi³a ma³¿onka”.

Przygotowuj¹c siê do otwartej walki POW organizowa-
³a zamachy na uci¹¿liwych przedstawicieli w³adz okupa-
cyjnych, akcje na kasy, wojskowe magazyny broni i amu-
nicji. 14 maja 1918, po napadzie na sk³ad broni w Pu³a-
wach, aresztowano komendanta W³adys³awa Szczypê. In-
n¹ form¹ dzia³alnoœci by³o ukrywanie zbieg³ych z obozów
internowania legionistów i zaopatrywania ich w doku-
menty umo¿liwiaj¹ce ich „legalizacjê”.

Po zwolnieniu 15 paŸdziernika z wiêzienia w Zamku
Lubelskim powróci³ do Pu³aw W³adys³aw Szczypa. Tu
w rodzinnym domu przy ulicy Zielonej otrzyma³ rozkaz
Komendy Okrêgu nakazuj¹cy rozbrojenie okupanta. Tak
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„Wszystko umiera
co siê rodzi...”

... Pod takim has³em, 7 listopada 2006 r. o godzinie
17.00 w sali widowiskowej M³odzie¿owego Domu Kul-
tury w Pu³awach zaprezentowany zosta³ monta¿ s³o-
wno-muzyczny pt.: „Zaduszki poetyckie”.

Ten niezapomniany wieczór by³ okazj¹ do spotkania
kilkunastu poetów powiatu pu³awskiego, w wiêkszoœci
nauczycieli, z których twórczoœci¹ mogliœmy zapoznaæ
przyby³ych na tê okazjê goœci: nauczycieli, artystów z po-
wiatu pu³awskiego oraz m³odzie¿.

By³y wspomnienia, refleksje, atmosfera sprzyja³a za-
dumie nad Mi³oœci¹, filozofi¹ ¿ycia, Istnieniem...

Program przygotowali wychowankowie M³odzie¿o-
wego Domu Kultury; grupy: literacko-dziennikarska,
muzyczna, teatralna.

W programie wykorzystane zosta³y wiersze znanych
regionalnych literatów, m.in.: J. Biñczaka, A. Chabros,
A.M. Filipiak, H. Gawdzik, K. Kotliñskiego, A. Kotelby-
-Z³otnik, D. Lengiewicz, H. Mleczko, B. Politalskiej, S.
Rybak, W. WoŸniak.

Prezentacje tego wieczoru mo¿na by³o równie¿ us³y-
szeæ na antenie Radia Pu³awy w audycji z cyklu „Spotka-
nia z poezj¹”, która by³a transmitowana w dniach: 21
i 22 listopada 2006 r.

Aleksandra Kozak

Zaduszki...
zdarzenie to przedstawi³ w swojej relacji: „By³o to dnia 1 li-
stopada 1918 roku, kiedy siedz¹c u siebie o zmroku i roz-
patruj¹c meldunki podleg³ych mu komendantów z rannej
odprawy, us³ysza³em pukanie do drzwi. Pospiesznie scho-
wa³em pod fotel papiery – Wejœæ! – zawo³a³em, do pokoju
wszed³ ulubieniec mój, sekcyjny Sokó³ (Feliks Mizera –
S.P.), który dnia tego mia³ s³u¿bê, a za nim m³ody ch³opiec
lat mo¿e 18-tu. „Obywatelu komendancie, meldujê pos³u-
sznie, kurier z komendy okrêgu” – zameldowa³ Sokó³, prê-
¿¹c siê w postawie „na bacznoœæ”. Kurier wyj¹³ ukryt¹ za
podszewk¹, zapieczêtowan¹ kopertê i poda³ mi j¹, prosz¹c
o pokwitowanie, gdy¿ ma rozkaz natychmiastowego po-
wrotu. Po odejœciu kuriera kaza³em Soko³owi usi¹œæ, zapa-
li³em lampkê, z³ama³em pieczêæ i wyj¹³em rozkaz. Po prze-
czytaniu pierwszych zdañ pisma coœ dziwnego sta³o siê ze
mn¹. Litery biega³y mi przed oczyma. Rozkaz brzmia³ wy-
raŸnie: „Jutro, tj. dnia 2 b. m. o godz. 2 p.p. rozbroiæ oddzia-
³y wojska austriackiego, komendy, posterunki, ¿andarme-
riê itd.” Sprawdzi³em podpis i pieczêæ. Nie ulega³o w¹tpli-
woœci, ¿e prawdziwe.

Po przeczytaniu instrukcji co do rozbrojenia i przejêcia
w³adzy w nasze rêce, na razie chwil parê siedzia³em jak
odurzony... A wiêc ju¿... Bo¿e! ¿e te¿ ja do¿y³em tych dni.
Wsta³em, poszed³em do Soko³a, który zerwa³ siê „na ba-
cznoœæ” i k³ad¹c mu rêce na ramiona zawo³a³em:

– „Wiecie jakiegoœcie dnia doczekali? (...)”.

W sk³ad garnizonu okupanta wchodzi³y: 118 batalion
etapowy Landszturmu, tabor 1081 i stacjonuj¹ce w Wólce
Profeckiej kompanie Niemców. Realn¹ si³ê stanowi³a
kompania Niemców, której zadaniem by³a ochrona mostu
kolejowego na Kurówce. Z tego wzglêdu, 2 listopada roz-
brojono j¹ w pierwszej kolejnoœci. £atwiej posz³o ze zre-
woltowanym 118 batalionem austriackim. Likwidacji
uleg³y posterunki powiatowej ¿andarmerii i komenda woj-
skowa. W³adys³aw Szczypa swoj¹ relacjê zamkn¹³ reflek-
sj¹, z któr¹ trudno siê nie zgodziæ: „Tak zakoñczy³ siê w Pu-
³awach dzieñ Zaduszny roku 1918, ten dzieñ smutku
i wspomnieñ, odwieczne œwiêto „Dziadów”, który dla nas
by³ pierwszym dniem wolnoœci”.

S³awomir Paæ*

(Zdjêcie ze zbiorów Miko³aja Spóza)

*Autor jest historykiem z zami³owania i wykszta³cenia. Praco-
wa³ jako nauczyciel i wieloletni wicedyrektor w Zespole Szkó³
im. Stefanii Sempo³owskiej przy ul. Polnej w Pu³awach. Au-
torem i wspó³autorem wielu opracowañ, m.in. programu i pod-
rêcznika: Polska i œwiat. Wspólne dziedzictwo – dla gimnazjum;
Od monarchii patrymonialnej do Rzeczypospolitej szlacheckiej;
Powiœle pu³awskie we wrzeœniu 1939 r.; Powiœle pu³awskie
w Powstaniu Styczniowym 1863 r. Jest wspó³twórc¹ Encyklope-
dii „Bia³ych Plam”, wspó³pracowa³ z gazetami: „G³os Ziemi Pu-
³awskiej” i „Tygodnik Pu³awski”. Aktywnie dzia³a w Towarzy-
stwie Przyjació³ Pu³aw.
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BOHATER TRZECH WOJEN
„Dzia³o siê w mieœcie W¹wolnicy

szóstego (dziewiêtnastego) kwietnia
tysi¹c dziewiêæsetnego roku o godzi-
nie czwartej po po³udniu. Stawi³ siê
osobiœcie Ludwik Krzymowski (...)
i okaza³ nam niemowlê p³ci mêskiej
oznajmiaj¹c, ¿e urodzi³o siê ono
w osadzie W¹wolnicy trzydziestego
paŸdziernika (dwunastego listopada)
tysi¹c osiemset dziewiêædziesi¹tego
dziewi¹tego roku o godzinie czwartej
po pó³nocy z jego prawowitej ¿ony Ju-
lii ze Stagiñskich (...). Niemowlêciu
temu przy chrzcie œwiêtym dano
imiona odpowiadaj¹ce Patronowi cza-
su jego urodzenia – Stanis³aw Kostka
(...)”.

Czy kap³an pisz¹cy te s³owa móg³
przeczuwaæ, ¿e to nowo ochrzczone
„niemowlê” bêdzie w przysz³oœci pa-
triot¹, który wiêkszoœæ swego ¿ycia po-
œwiêci s³u¿bie OjczyŸnie? Patriot¹
walcz¹cym o wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Rzeczypospolitej w trzech wojnach?
Czy móg³ przewidzieæ, ¿e ta niepod-
leg³oœæ bêdzie tak krótkotrwa³a
i w koñcu utracona na wiele lat w wy-
niku najokrutniejszej z wojen w histo-
rii? Czy móg³ wreszcie przewidzieæ, ¿e
temu ch³opcu, którego dziœ Rodzice
powierzyli Bogu, przyjdzie w koñcu
przyj¹æ gorzki los emigracji i zapom-
nienia? A przecie¿ na ka¿de z tych py-
tañ ¿ycie dopisa³o odpowiedzi, które
dziœ pozwalaj¹ nam poznaæ niezwyk³¹
historiê urodzonego w W¹wolnicy Bo-
hatera.

Rodzice Stanis³awa Kostki Krzy-
mowskiego pochodzili ze szlachty, je-
dnak nie posiadali wiêkszego maj¹t-
ku. Ojciec pracowa³ jako pisarz gmin-
ny, a Matka zajmowa³a siê domem.
Na pocz¹tku XX wieku Ludwik
Krzymowski wydzier¿awi³ niewielki
folwark Chorupnik ko³o Krasnegosta-
wu. Tam ma³y Stach prze¿ywa³ swe
pierwsze m³odzieñcze przygody. Wy-
prawy do lasu i nauka p³ywania
w przep³ywaj¹cej obok maj¹tku
¯ó³kiewce wyrabia³y w nim hart du-
cha i cia³a.

W 1910 roku Stach dorós³ do tego,
by „pójœæ do szkó³”, jak siê wtedy mó-
wi³o. Wst¹pi³ wówczas do lubelskiego
gimnazjum rosyjskiego. Wtedy te¿ za-
pewne zamieszka³ ze swoimi Dziad-

kami przy ulicy Górnej w Lublinie. Po
dwóch latach nauki w rosyjskiej szko-
le Stach przeniós³ siê do Lubelskiego
Gimnazjum Polskiego, póŸniejszego
Gimnazjum im. Stanis³awa Staszica.
Nie wiemy, czy by³ to pierwszy œwia-
domy wybór m³odego cz³owieka, czy
te¿ pokierowali nim Rodzice lub
Dziadkowie. W ka¿dym razie wybór
tej szko³y spowodowa³, ¿e Stach zna-
laz³ siê w krêgu m³odzie¿y patrioty-
cznej, tworz¹cej pierwsze na Lubel-
szczyŸnie dru¿yny skautowe.

W 1914 roku wybucha wojna.
Utworzenie Legionów Pi³sudskiego po
raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat
wlewa w serca Polaków nadziejê na
odzyskanie niepodleg³oœci. Wielu
m³odych ludzi myœli o tym jak dostaæ
siê w szeregi Legionistów, i w porywie
serca rwie siê do walki. Nale¿y do nich
równie¿ Stanis³aw Krzymowski. Po-
rzuca naukê w szkole i ucieka z domu,
by wst¹piæ do Legionów Polskich. 15
lutego 1916 roku zaci¹ga siê do
5 pu³ku piechoty II Brygady Legionów.
Po kilku miesi¹cach zostaje u³anem 2-
-go pu³ku u³anów. Walczy w nim do
lipca 1917 roku kiedy to w wyniku
kryzysu przysiêgowego w Legionach
Polskich wiêkszoœæ ¿o³nierzy I i III
Brygady zostaje internowana przez
Prusaków, a wielu ¿o³nierzy II Brygady
opuszcza jej szeregi, by wst¹piæ do Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. Do tych
ostatnich przy³¹cza siê Stanis³aw
Krzymowski. We wrzeœniu 1917 roku
zostaje cz³onkiem POW w obwodzie

krasnostawskim. Mieszkaj¹c w ma-
j¹tku Rodziców prowadzi dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ przygotowuj¹c siê wraz
z innymi do otwartej walki z zaborca-
mi w ostatniej fazie wojny. Ten mo-
ment przychodzi 1 listopada 1918 ro-
ku. Stach udaje siê do Lublina i tu
wstêpuje do nowo formowanego 3-go
(póŸniej przemianowanego na 7-my)
pu³ku u³anów lubelskich.

Odzyskana niepodleg³oœæ jest kru-
cha, a zakusy wschodnich s¹siadów
doprowadzaj¹ do wybuchu wojny
polsko – bolszewickiej. Stanis³aw
Krzymowski walczy ofiarnie na fron-
cie bolszewickim. Z 7 pu³kiem u³a-
nów przechodzi ca³y szlak bojowy wy-
kazuj¹c siê niezwyk³¹ odwag¹ w wal-
ce. Wyrazem uznania dla tej odwagi
m³odego u³ana jest m. in. nadany mu
trzykrotnie Krzy¿ Walecznych.

Losy wojenne rzucaj¹ go a¿ pod
Dyneburg na dalekiej £otwie, gdzie
walczy w obronie tego kraju przed na-
wa³¹ bolszewick¹. W 1921 roku w³a-
dze niepodleg³ej £otwy nadaj¹
Krzymowskiemu £otewski Medal za
Wojnê.

S³u¿¹c w III szwadronie 7 pu³ku
u³anów bierze te¿ udzia³ w Bitwie pod
Cycowem, która na trwa³e zapisuje siê
w historii jazdy polskiej jako przyk³ad
klasycznie przeprowadzonej zwyciês-

Stanis³aw K. Krzymowski,
gimnazjalista. Lublin, ok.1910 r.

Por. S. K. Krzymowski, 7 Pu³k U³anów
Lubelskich, Miñsk Maz.
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kiej szar¿y kawaleryjskiej w starciu ze
znacznie liczniejszym przeciwnikiem.

Kiedy nastaje pokój, awansowany
do stopnia podchor¹¿ego Krzymowski,
podejmuje w Gimnazjum im. Staszica
przerwan¹ w 1916 roku naukê i w mar-
cu 1922 roku zdaje tam maturê.

1 stycznia 1923 roku zostaje awan-
sowany do stopnia podporucznika
i kontynuuje s³u¿bê w 7 pu³ku u³a-
nów. Po kilku latach s³u¿by zawodo-
wej w kawalerii zaw³adnê³o nim nowe
marzenie – chce zostaæ lotnikiem. By
je zrealizowaæ opuszcza szeregi
7 pu³ku i w paŸdzierniku 1925 roku
wstêpuje do Szko³y Pilotów w Bydgo-
szczy. Odchodz¹cego z pu³ku oficera
wyró¿niono nadaniem mu Odznaki
Pami¹tkowej 7 Pu³ku U³anów Lubel-
skich, któr¹ odt¹d nosi³ z dum¹ na
mundurze lotniczym.

Po ukoñczeniu szko³y pilotów Po-
rucznik Krzymowski (awans –
1.1.1925 r.) podejmuje s³u¿bê
w 4 pu³ku lotniczym w Toruniu. Tu-
taj s³u¿y a¿ do lutego 1939 roku zdo-
bywaj¹c coraz wiêksze doœwiadczenie
i pe³ni¹c coraz bardziej odpowiedzial-
ne funkcje, poczynaj¹c od stanowiska
dowódcy Plutonu £¹cznoœci, nastêp-
nie pilota 42 Eskadry, poprzez stano-
wisko dowódcy 43 Eskadry, Eskadry
Treningowej, Dywizjonu Liniowego,
a skoñczywszy na stanowisku dowód-
cy Dywizjonu Szkolnego. W tym cza-
sie koñczy Wy¿sz¹ Szko³ê Pilota¿u
w Grudzi¹dzu i Kurs Unifikacyjny dla
Kapitanów w Rembertowie.

Toruñ to jednak nie tylko miasto
s³u¿by Kapitana Krzymowskiego
(awans w dniu 1.1.1933r.). To tak¿e
miasto, w którym za³o¿y³ rodzinê
i mieszka³ do lata 1939 roku. Œlub
z Mari¹ Chomenko zawar³ w 1929 ro-
ku. Oficjalna data œlubu to 7 kwietnia
1929 roku, miejsce – P³ock, ale z prze-
kazu rodzinnego wiadomo, ¿e tak
naprawdê œlub odby³ siê w grudniu
1928 roku, w Sandomierzu i by³ utrzy-
many w tajemnicy. W tamtych cza-
sach oficerowie Wojska Polskiego mu-
sieli uzyskaæ od swego dowódcy zgodê
na zawarcie ma³¿eñstwa i tylko wtedy
mogli siê ¿eniæ. Dodatkowo piloci
musieli przed zawarciem ma³¿eñstwa
wylataæ odpowiedni¹ iloœæ godzin na
samolotach, aby zdobyæ doœwiadcze-
nie w pilota¿u i tym samym zmniej-
szyæ ryzyko owdowienia ¿ony i osiero-
cenia dzieci. W grudniu 1928 roku
por. Krzymowski nie mia³ ani zgody
dowódcy, ani odpowiedniego nalotu
godzin, jednak jak wiadomo – serce
nie s³uga... Œlubu potajemnie udzieli³
M³odym dawny kapelan 7 pu³ku u³a-
nów. Oficjalny akt œlubu sporz¹dzono
dopiero po uzyskaniu zgody dowódcy
4 PL. M³odzi zamieszkali w Toruniu.
W 1930 roku przysz³a tam na œwiat
córka Pañstwa Krzymowskich – Kry-
styna.

Okres toruñski rysuje siê jako naj-
szczêœliwszy w ¿yciu naszego Bohate-
ra. Spe³niony zawodowo i rodzinnie,
wyró¿niany wysokimi odznaczeniami
pañstwowymi i wojskowymi (m. in.
Z³oty i Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Medal
Niepodleg³oœci, Medal za Wojnê 1918
-1920, Medal XX-lecia S³u¿by) móg³
Krzymowski cieszyæ siê ¿yciem i czuæ,
¿e dobrze spe³nia swój ¿o³nierski i oby-
watelski obowi¹zek wobec Ojczyzny.
W 1938 roku postanawia spróbowaæ
swoich si³ w spadochroniarstwie. Koñ-
czy odpowiedni kurs w Bydgoszczy
i wykonuje skoki spadochronowe. Je-
dnak mimo szczêœliwych chwil nad
rodzin¹ Krzymowskich, tak jak nad
ca³¹ Polsk¹, zbieraj¹ siê ciemne chmu-
ry wielkiej nawa³nicy wojennej.

Lato 39 roku Krzymowscy spêdzaj¹
u rodziny – w Koby³ce pod Warszaw¹.
Kapitan Krzymowski przeniesiony
wiosn¹ tego roku do s³u¿by w 3 pu³ku
lotniczym w Poznaniu zosta³ urlopo-
wany, a w lipcu dekretem ministra
spraw wojskowych przeniesiony
w stan spoczynku z tym, ¿e przejœcie

w stan spoczynku ma nast¹piæ w dniu
30 wrzeœnia 1939 roku...

Rozporz¹dzeniem Mobilizacyj-
nym z 30 sierpnia Kapitan
Krzymowski zostaje skierowany do
3 Bazy Lotniczej w Poznaniu, jako do-
wódca Eskadry Zapasowej. Udaje siê
do Poznania prywatnym samocho-
dem, jednak zanim dotrze na poznañ-
sk¹ £awicê – wybucha wojna – samo-
loty 3 Bazy opuszczaj¹ lotnisko.
Krzymowski udaje siê w œlad za sw¹ je-
dnostk¹. Nie bierze udzia³u w wal-
kach, a po wkroczeniu sowietów na te-
ren Rzeczpospolitej kieruje siê na po-
³udnie i 20 wrzeœnia przekracza grani-
cê wêgiersk¹. Na Wêgrzech udaje siê
do obozu polskiego w Eger. Stamt¹d
jako pilot zostaje skierowany do Buda-
pesztu, sk¹d zostaje wys³any do jedno-
stek lotniczych formowanych we
Francji. Od paŸdziernika 1939 roku
s³u¿y w Centrum Wyszkolenia Lotni-
czego w Lyonie. W marcu 1940 roku
podejmuje s³u¿bê w 79 Baonie Powie-
trznym, w Cazaux nad Zatok¹ Biskaj-
sk¹. Tam lata na samolotach bombo-
wych i bierze udzia³ w szkoleniu
strzelców pok³adowych. Francuski do-
wódca bazy Cazaux w opinii zawartej
w zestawieniu personelu lataj¹cego pi-
sze o Krzymowskim:

„Spostrze¿enia, uwagi i propozycje
Dobry pilot na Potez 25, wylaszo-
wany na Amiot 143, inteligentny
Osobiste ¿yczenia
lotnictwo bombowe.
(...) Cazaux, 29 kwietnia 1940,
pu³kownik Blaize, Komendant Szko-
³y w Cazaux”

Francja jednak staje siê kolejnym
³upem wojennym Hitlera. 18 czerwca
polscy piloci z Bazy Cazaux zostaj¹ zo-
stawieni sami sobie. Francuskie do-
wództwo bazy daje im „woln¹ rêkê” co
do dalszego postêpowania. By nie tra-
fiæ do niewoli i móc dalej walczyæ mu-
sz¹ przedostaæ siê do Anglii.
Krzymowski i jego koledzy z Cazaux
docieraj¹ drog¹ morsk¹ do Plymouth,
a stamt¹d udaj¹ siê do Blackpool. Wy-
daje siê, ¿e w³aœnie wtedy Krzymowski
postanowi³ zrobiæ wszystko, by o wol-
n¹ Polskê walczyæ na ziemi polskiej,
a nie na obczyŸnie.

Jeszcze we Francji kilkunastu ofi-
cerów Armii Polskiej z³o¿y³o do gen.
Sikorskiego list z apelem o skierowa-

Kpt. St. K.Krzymowski.4 Pu³k Lotniczy,
Toruñ, ok. 1935 r.

Dokoñczenie na str. 12
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nie do Kraju specjalnie wyszkolonych
oficerów, którzy mogliby wspó³two-
rzyæ armiê podziemn¹ i walczyæ z oku-
pantem. Pomys³odawcami tych dzia-
³añ byli dwaj kapitanowie – Maciej
Kalenkiewicz i Jan Górski. W Anglii
pomys³ szkolenia specjalnego dla ofi-
cerów i przerzutu ich do Kraju zosta³
zaaprobowany przez Wodza Naczel-
nego. Jesieni¹ 1940 roku w Ringway
odby³ siê pierwszy kurs spadochrono-
wy dla oficerów maj¹cych lecieæ do
Kraju. Bra³ w nim udzia³ m. in. Kapi-
tan Krzymowski. Po dodatkowym
przeszkoleniu w wywiadzie, jako naj-
bardziej doœwiadczony oficer kursu
zostaje wybrany na dowódcê pierwszej
ekipy cichociemnych.

13 grudnia 1940 roku zaprzysiê¿o-
ny do pracy konspiracyjnej Kapitan
przyj¹³ pseudonim „Kostka”. Pierwszy
termin lotu do Polski wyznaczono na
20 grudnia, jednak z przyczyn techni-
cznych lot zosta³ odwo³any przez An-
glików. Po kilku kolejnych próbach
termin lotu ustalono ostatecznie na
15 lutego 1941 roku. Samolot wystar-
towa³ z lotniska Stradishall w Anglii
i skierowa³ siê nad okupowan¹ Euro-
pê. Na jego pok³adzie, oprócz angiel-
skiej za³ogi pod dowództwem
Squadron Leader’a Francisa J. Keast’a,
znajdowa³o siê trzech polskich spado-
chroniarzy: kpt. Stanis³aw Kostka
Krzymowski – ps. „Kostka”, por. Józef
Zabielski – ps. „¯bik” i kurier polity-
czny Czes³aw Raczkowski – ps. „Or-
kan”.

O czym myœla³ „Kostka” lec¹c zim-
n¹, lutow¹ noc¹ do okupowanego Kra-
ju? Czy pamiêta³ o tym, ¿e w³aœnie te-
go dnia, 15 lutego – dok³adnie æwieræ
wieku temu wst¹pi³ w szeregi Legio-

nów Polskich, by walczyæ o niepodleg-
³oœæ Rzeczpospolitej i, ¿e podobnie jak
wówczas Polska znów jest podzielona
pomiêdzy zaborców?

Zataczaj¹c wielkie ko³o historia po
raz kolejny zmusi³a do walki o niepod-
leg³oœæ Ojczyzny dziesi¹tki tysiêcy
¿o³nierzy – tu³aczy na obczyŸnie i par-
tyzantów w Kraju. Do tej niepewnej
i trudnej walki stan¹³ te¿ i nasz Boha-
ter. Na po¿egnalnym spotkaniu z gen.
Sikorskim pierwsi cichociemni us³y-
szeli z ust Wodza zapewnienie, ¿e po-
mimo zamiany mundurów na ubra-
nia cywilne bêd¹ traktowani przez do-
wództwo jako oficerowie regularnej
armii i choæ wynik ich pionierskiej
misji jest wielce niepewny, to dobro
Ojczyzny wymaga poœwiêceñ.

By³o coœ proroczego w tych s³o-
wach, gdy¿ ju¿ w pierwszych chwilach
pobytu w Kraju sytuacja, w której siê
znaleŸli wymaga³a od skoczków pod-
jêcia wielkiego ryzyka samotnej wê-
drówki przez tereny Œl¹ska w³¹czone
do III Rzeszy. Sta³o siê tak, poniewa¿
w wyniku b³êdu nawigatora samolot
nie trafi³ na placówkê zrzutow¹ pod
W³oszczow¹, gdzie oczekiwali na pier-
wszych zrzutków ¿o³nierze podziem-
nej armii. Skok odby³ siê „na dziko”
w okolicach wsi Dêbowiec na Œl¹sku
Cieszyñskim. L¹duj¹c w nieznanym
terenie skoczkowie utracili ze sob¹
kontakt i byli zmuszeni do przejœcia
granicy z Generaln¹ Guberni¹ na
w³asn¹ rêkê. Kapitanowi Krzymow-
skiemu pomogli w tym przypadkowo
poznani Polacy z Kêt i G³êbowic w po-
wiecie Bielskim.

Po szczêœliwym dotarciu do Ko-
mendy G³ównej ZWZ Krzymowski
zostaje skierowany do pracy konspira-
cyjnej w Komendzie Okrêgu ZWZ (od
lutego 1942 – AK) Radom-Kielce jako
szef Referatu Lotniczego. W konspira-
cji pracuje pod nazwiskiem Stefan
Zaporski – dla Niemców urzêdnik
pañstwowy. W Organizacji przybiera
dodatkowy pseudonim – „Ikar”.

Baz¹ Majora (awans otrzymuje po
skoku do Kraju) jest pocz¹tkowo Ra-
dom, a od sierpnia 1942 roku – Skar-
¿ysko Kamienna, gdzie znajduje dos-
kona³ych wspó³pracowników wœród
tutejszych patriotów. Przez ca³y czas

trwa mozolna praca organizacyjna.
¯o³nierze Referatu Lotniczego pod do-
wództwem Majora organizuj¹ placów-
ki zrzutowe przygotowuj¹c je do przy-
jêcia kolejnych samolotów z cicho-
ciemnymi i sprzêtem bojowym dla
AK. Tylko w 1942 roku powstaje 30
takich placówek. Inn¹ form¹ dzia³añ
konspiracyjnych referatu jest prowa-
dzenie wywiadu lotniczego. Zbierane
s¹ dane o lotniskach Luftwaffe na tere-
nie Okrêgu, liczbie i rodzaju samolo-
tów stacjonuj¹cych na tych lotnis-
kach, obsady artylerii przeciwlotniczej
itp.

W komendzie Okrêgu Kieleckiego
Krzymowski pracuje do lipca 1944 ro-
ku. W tym okresie oprócz pracy wy-
wiadowczej bierze równie¿ udzia³
w akcjach zbrojnych. W trakcie jednej
z nich – podczas ataku na niemiecki
posterunek pod Bia³aczowem – zostaje
ranny. W akcjach na Kasê Skarbow¹
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim jego
¿o³nierze zdobywaj¹ pieni¹dze na bie-
¿¹c¹ dzia³alnoœæ Referatu Lotniczego.
Dziêki temu „Ikar” wspiera te¿ finan-
sowo rodziny akowców przeœladowa-
ne przez okupanta, chroni w szere-
gach AK pilotów RAF-u, którzy zbiegli
z obozów jenieckich na terenie GG,
pomaga finansowo ¿o³nierzom ko-
mórki lotniczej w leczeniu.

Odwo³any ze stanowiska Szefa ko-
mórki lotniczej wstêpuje w sierpniu
1944 roku do oddzia³u partyzanckiego
Antoniego Hedy – „Szarego”. Z jego
oddzia³em bierze udzia³ w koncentra-
cji si³ AK w Lasach Przysuskich, pro-
wadzonej w ramach Akcji Burza.

13.09.1944 roku zostaje areszto-
wany przez Niemców w ³apance na te-
renie Skar¿yska Kamiennej i przewie-
ziony do obozu Arbeitsamtu w Czê-
stochowie, sk¹d ma byæ wywieziony
na roboty w g³¹b Niemiec. Wykorzy-
stuj¹c s³aby nadzór wartowników
ucieka z obozu i pomimo braku doku-
mentów szczêœliwie powraca do Skar-
¿yska.

W paŸdzierniku zostaje powo³any
na stanowisko Szefa Referatu Lotni-
czego Komendy Okrêgu AK Piotrków
Trybunalski, a od pierwszego stycznia
1945 roku zostaje Szefem Komórki
Przerzutów Powietrznych w Komen-

BOHATER TRZECH WOJEN (c.d.)

Francja – Anglia, zbiorowe,1940 r.
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dzie G³ównej Armii Krajowej, z siedzi-
b¹ w Czêstochowie.

Po rozwi¹zaniu Armii Krajowej
w styczniu 1945, z rozkazu dowó-
dztwa pozostaje w konspiracji. Ma
przyj¹æ ostatni zrzut cichociemnych.
W tym czasie wojska sowieckie za-
jmuj¹ tereny na zachód od Wis³y. An-
glicy odmawiaj¹ wys³ania samolotu
do Polski i planowany zrzut nie do-
chodzi do skutku.

23 kwietnia 1945 roku Krzy-
mowski udaje siê do £odzi w celu na-
wi¹zania kontaktu z Dowództwem
Okrêgu £ódzkiego. Tam zostaje are-
sztowany przez NKWD. Mimo bru-
talnego œledztwa nie ujawnia swoich
prawdziwych personaliów i jako Ste-
fan Zaporski zostaje oddany w rêce ³ó-
dzkiego UB. Po osadzeniu w wiêzieniu
UB oczekuje na proces, który ma
miejsce 24 sierpnia 1945 roku.
Krzymowski (jako Stefan Zaporski)
zostaje skazany na 7 lat wiêzienia. Je-
sieni¹ obejmuje go amnestia. Wyko-
nanie kary zostaje zawieszone na dwa
lata. Po wyjœciu z wiêzienia Major uja-
wnia siê i wraca do swego prawdziwe-
go nazwiska. W styczniu 1946 roku
przebywa na terenie Skar¿yska Ka-
miennej. Tu zostaje ponownie are-
sztowany przez UB i osadzony w kie-
leckim wiêzieniu, tym razem pod za-
rzutem unikania s³u¿by wojskowej.
Pierwszego kwietnia 1946 roku ucie-
ka z ubeckiego wiêzienia. Pomocy
w ucieczce udziela mu stra¿nik wiê-
zienny – dawny ¿o³nierz AK.

Udaje siê do Szczecina, gdzie pra-
cuj¹c jako kierowca w zak³adach Pañ-
stwowego Monopolu Spirytusowego
szuka mo¿liwoœci przedostania siê na
Zachód. W tym czasie po raz ostatni
odwiedza Matkê mieszkaj¹c¹ w Lubli-
nie (Ojciec zmar³ w 1940 roku). Po kil-
ku miesi¹cach ubecy znów zaczynaj¹
deptaæ mu po piêtach. Podejmuje wte-
dy udan¹ próbê przekroczenia zielonej
granicy w rejonie Œwinoujœcia. Docie-
ra do Berlina, a stamt¹d przedostaje
siê do zachodnich Niemiec. Po prze-
jœciu kolejnej zielonej granicy zg³asza
siê w 1 Samodzielnej Brygadzie Spado-
chronowej stacjonuj¹cej w Bersen-
brück. Po uzyskaniu dokumentów
uwierzytelniaj¹cych udaje siê do Lon-
dynu, gdzie 10.09.1946 roku melduje
siê w Komisji Likwidacyjnej Specjal-
nej Sztabu G³ównego. Tam sk³ada na
piœmie raporty dotycz¹ce przebiegu

s³u¿by w AK, sytuacji w Kraju po wej-
œciu sowietów i swego uwiêzienia
przez NKWD i UB.

16 listopada odbiera z r¹k szefa Ko-
misji Likwidacyjnej pp³k. Hartmana –
ustanowiony w 1941 r. (ju¿ po jego
wylocie do Kraju) – Znak Spadochro-
nowy. Do Znaku o numerze 0001 do-
³¹czona jest legitymacja potwierdza-
j¹ca nadanie mu tego zaszczytnego ty-
tu³u. Tak dobiega koñca s³u¿ba pier-
wszego cichociemnego – Majora „Ko-
stki”.

Zostaje skierowany do Centrum
Wyszkolenia Piechoty PSZ. Po demo-
bilizacji mieszka w Londynie, jednak
w wyniku nieporozumieñ w krêgach
polskiej emigracji postanawia opuœciæ
Angliê i w po³owie lat piêædziesi¹tych
wyje¿d¿a do Kanady. Osiedla siê
w Montrealu. W tym czasie poznaje
Marcelinê Soko³ow, z któr¹ zawiera
zwi¹zek ma³¿eñski. Nie mog¹c zna-
leŸæ pracy w lotnictwie szeœædziesiê-
cioletni niemal¿e Krzymowski podej-
muje pracê w szpitalu miejskim
w Montrealu. Ten wysoki rang¹ oficer
Wojska Polskiego i Komendy G³ównej
Armii Krajowej, aby siê utrzymaæ
zmuszony jest podj¹æ pracê... salowe-
go. (Tu nasuwa siê skojarzenie z ana-
logiczn¹ sytuacj¹ innego polskiego bo-
hatera II wojny œwiatowej, twórcy
i pierwszego dowódcy 1 SBS – genera³a
Sosabowskiego, który po demobiliza-
cji pracowa³ jako robotnik fizyczny
w magazynie...)

Po kilku latach pracy w szpitalu
Stanis³aw Krzymowski zdobywa upra-
wnienia pielêgniarskie i otwiera wraz

z ¿on¹ niewielki pensjonat dla emery-
tów. Wydaje siê, ¿e wreszcie jego sy-
tuacja ¿yciowa stabilizuje siê. Wtedy
okazuje siê, ¿e jest bardzo powa¿nie
chory. Po dwóch latach zmagañ ze
œmierteln¹ chorob¹ Major Stanis³aw
Kostka Krzymowski umiera w Mont-
realu, siódmego sierpnia 1969 roku.
Jako weteran wojenny zostaje pocho-
wany na cmentarzu weteranów Field
of Honour w Pointe Claire, 23 km od

centrum Montrealu.
W 1989 roku spo³ecznoœæ w¹wol-

nicka ufundowa³a pomnik poœwiêco-
ny weteranom drugiej wojny œwiato-
wej, który stan¹³ na miejscowym
cmentarzu. Wœród umieszczonych na
nim tabliczek pami¹tkowych, na ho-
norowym miejscu znajduje siê tabli-
czka poœwiêcona Majorowi Stanis³a-
wowi Kostce Krzymowskiemu – boha-
terowi trzech wojen, urodzonemu
w W¹wolnicy.

S³awomir Snopek

Autor jest W¹wolniczani-
nem, mi³oœnikiem histo-
rii i regionalist¹. Interesu-
je siê szczególnie dzieja-
mi W¹wolnicy i biografia-
mi osób zwi¹zanych z t¹

miejscowoœci¹. Jego drug¹ wielk¹ pasj¹
jest ornitologia i dzia³ania na rzecz akty-
wnej ochrony ptaków.

Grób Mjr. S. K.Krzymowskiego,
Montreal, 03.12.2006 r.

Pomnik weteranów, tabliczka Majora
Krzymowskiego. W¹wolnica.

Major Stanis³aw Kostka Krzymowski,
Londyn,1947 rok.
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W³adys³aw Szczypa
(14 grudnia 1895 – 1940) ¯o³nierz Obywatel Dzia³acz spo³eczny

„... bo to by³a ¿ycia nieœmia³oœæ
A odwaga – gdy œmierci¹ nios³o.
Urzeæ przyjdzie, gdy siê kocha³o
Wielkie sprawy g³upi¹ mi³oœci¹.”

(K.K. Baczyñski)

Syn Marii Apolonii z Grochów i Jó-
zefa Szczypów urodzi³ siê na przed-
mieœciach Pu³aw we W³ostowicach.
Ojciec by³ mistrzem murarskim i pro-
wadzi³ przedsiêbiorstwo budowlane.
Tu uczêszcza³ do szko³y pocz¹tkowej.
Naukê kontynuowa³ w pañstwowym
gimnazjum w Sandomierzu, które
ukoñczy³ w roku 1911. Na m³odego
ch³opca silny wp³yw mia³y pogl¹dy
g³oszone przez pismo „Zaranie”. Wy-
dawa³ je Maksymilian Malinowski
i grono skupionych wokó³ niego osób.
Nosili oni od tytu³u gazety miano
„Zaraniarzy” i d¹¿yli do usamodziel-
nienia siê ruchu ludowego.

Od 1 listopada 1911 do 1912 roku
zatrudni³ siê w charakterze ucznia
w aptece T. Nazarewicza w Krasnym-
stawie. Tu¿ przed wybuchem wojny
na prze³omie 1912/1913 pracuje w ap-
tece w Tomaszowie Lubelskim.

Pobyt w tej ostatniej miejscowoœci
mia³ jeszcze jeden brzemienny w skut-
ki epizod. Bliskoœæ granicy spowodo-
wa³a, ¿e m³ody W³adys³aw Szczypa
przekroczy³ j¹ i wst¹pi³ w austro-
wêgierskim Be³¿cu do Polskich Dru-
¿yn Strzeleckich. Przeszed³ tam pod-
stawowe przeszkolenie wojskowe.

Po powrocie do Kongresówki, od
maja 1913 do 1 wrzeœnia 1914, podj¹³
prace w aptece w Kolnie £om¿yñskim.
Po wybuchu wojny zwi¹za³ siê z „Od-
dzia³em Lotnym” poprzednikiem Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, które
zorganizowa³ Józef Pi³sudski dla dzia-
³ania na bezpoœrednim zapleczu armii
rosyjskiej.

W pocz¹tkach roku 1915 wyjecha³
do Dorpatu (dziœ Tartu) w Estonii sta-
nowi¹cej wówczas czêœæ imperium ca-
rów. Tam zda³ egzamin na pomocnika
aptekarskiego. W kwietniu tego¿ roku
zostaje zmobilizowany do armii rosyj-
skiej. S³u¿y w niej do 16 sierpnia
1915, kiedy to przekroczy³ liniê frontu
i zameldowa³ siê w 4 pu³ku piechoty
Legionów.

Z tej jednostki skierowano go do
organizacji POW w powiecie pu³aw-
skim. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³al-
noœæ jej nie zosta³a ujawniona „soju-
szniczym” Niemcom i Austriakom.

Przykrywk¹ dla dzia³añ konspira-
cyjnych by³o podjêcie pracy w pu³aw-
skiej aptece Ryszarda Treutlera
a zw³aszcza w godzinach popo³udnio-
wych w Oddziale Handlowym Lubel-
skiego Towarzystwa Rolniczego. To

ostatnie zajêcie u³atwi³o kontakty po-
za Pu³awami. Pe³ni³ miêdzy innymi
funkcjê Komendanta „Garnizonu Pu-
³awskiego” POW. W celu legalizacji
niektórych dzia³añ tej organizacji za-
rejestrowano jej twórcze ogniwa w ra-
mach jawnie dzia³aj¹cego Towarzy-
stwa „Piechur”.

14 maja 1918 roku zosta³ areszto-
wany. Po obci¹¿aj¹cych oskar¿eniach
zatrzymanego kuriera, przewieziono

List W³adys³awa Szczypy z obozu w Starobielsku przes³any
do rodziny w Pu³awach.

W³adys³aw Szczypa dowódca POW Pu³awy w 1918 r.
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Jest w Polsce jedno œwiêto takie...
Obchody Œwi¹t Zmar³ych na zie-

miach polskich wyraŸnie odró¿niaj¹
je od bli¿szych i dalszych s¹siadów.
Jest to œwiêto rodzinne ³¹cz¹ce ¿y-
j¹cych i zmar³ych jej cz³onków. Na
groby bliskich przyje¿d¿aj¹ Polacy
z najdalszych zak¹tków kraju i œwia-
ta.

Na dzisiejsz¹ formê ich obcho-
dów w Polsce nak³adaj¹ siê tradycje
chrzeœcijañskie na o wiele starsze
wierzenia i obrz¹dki. Koœció³ w pier-
wszych wiekach nie mia³ ustalonej
daty œwiêta ku czci mêczenników.
Zgodnie z liturgi¹ bizantyjsk¹ przy-
pada³o ono w niedzielê po Zes³aniu
Ducha Œwiêtego (do dziœ na ten dzieñ
przypada œwiêto w kalendarzu pra-
wos³awnym). W roku 835 od³¹czono
je od okresu wielkanocnego i prze-
niesiono na 1 listopada. Dzieñ Zadu-
szny, nazywany te¿ Przypomnie-
niem Wszystkich Wiernych Zmar-
³ych i traktowany jako dzieñ mod³ów
za tych, którzy odeszli obchodzony
jest przez katolików od roku 993.
Przyjmuje siê, ¿e wprowadzi³ go be-
nedyktyñski opat Odilo z Unny
w Burgundii, aby nadaæ pogañskie-
mu œwiêtu ku czci zmar³ych kre-
wnych charakter religijny. Pierwszy
œlad obchodów Dnia Zadusznego
w Polsce pochodzi z XII wieku z ka-
lendarza cysterskiego z L¹du. O wiele
liczniejsze œwiadectwa pochodz¹
z wieku XII i XIV.

U nas, przywi¹zanie do zmar³ych
cz³onków rodziny przejawia siê w li-
cznych Mszach Œw. odprawianych za
zmar³ych, a tak¿e w procesji ¿a³obnej,
która w dzieñ Wszystkich Œwiêtych
po po³udniu wyrusza na cmentarz.

Na pewno z czasów przedchrze-

œcijañskich pochodzi zwyczaj obda-
rowywaniem pieczywem obrzêdo-
wym biednych w Dzieñ Zaduszny.
Jeszcze do niedawna obyczaj fun-
kcjonowa³ wœród ludu polskiego. Za-
duszki stopniowo zastêpowa³y uro-
czystoœci ku czci zmar³ych zwane
„dziadami”, które korzeniami swymi
siêgaj¹ czasów pogañstwa. Obchody
te sk³ada³y siê z wizyty pogrzebowej,
podczas której ofiarowywano posi³ki
zmar³ym i przyzywano ich dusze.
Najd³u¿ej obrzêd ten zachowa³ siê na
Litwie i Bia³orusi. Zosta³ opisany
w „Dziadach” przez Mickiewicza.

Na ziemiach niegdyœ wcho-
dz¹cych w sk³ad Rzeczpospolitej za-
chowa³y siê niemal do czasów
wspó³czesnych zwyczaje przypomi-
naj¹ce wierzenia Celtów. Œwiadczy
o tym informacja z dziewiêtnasto-
wiecznej Encyklopedii Orgelbranda:
„Na Rusi lud obchodzi 4 razy do roku
Zaduszki, to jest oko³o Bo¿ego Naro-
dzenia, w czasie Wielkiego Postu,
w dzieñ Narodzenia Boga Rodzicy
i oko³o œw Piotra”. Cerkiew prawo-
s³awna obchodzi Wszystkich Œwiê-
tych po œw Dymitrze z Salonik, a Za-
duszki w tydzieñ po Wielkanocy.

¯ywe przywi¹zanie do religii i tra-
dycji nawet zewnêtrznie odró¿nia
Polskê od zlaicyzowanej Europy Za-
chodniej i wychodz¹cych z ateizmu
narodów postsowieckich. W œwiêto
to miliony naszych rodaków, jak co
roku zatrzymuje siê nad grobami
najbli¿szych, aby choæ na chwilê po-
czuæ ich bliskoœæ i w myœlach powie-
dzieæ im to, czego za ich ¿ycia siê nie
zd¹¿y³o.

S³awomir Paæ

go do Lublina i osadzono w Zamku
Lubelskim. Przesiedzia³ w nim do 15
paŸdziernika 1918, kiedy to pod nacis-
kiem spo³eczeñstwa Genera³ Guber-
nator uwolni³ wiêŸniów politycznych.
Powróci³ do Pu³aw i tu 1 listopada
1918 roku w domu przy ulicy Zielonej
otrzyma³ rozkaz rozbrojenia okupanta
w dniu 2 listopada. W Zaduszki „Gar-
nizon Pu³awski” przej¹³ w³adzê nad
Pu³awami i okolic¹.

Nie by³ to niestety koniec walk.
Trzeba by³o broniæ Niepodleg³oœci
i wytyczyæ granice. Peowiacy z Pu³aw
ochotniczo wst¹pili do tworz¹cego siê
Wojska Polskiego, a sam W³adys³aw
Szczypa zosta³ sier¿antem w 35 pu³ku
piechoty. PóŸniej by³y boje z Ukraiñ-
cami w rejonie W³odzimierza Wo³yñ-
skiego, miêdzy innymi pod dowó-
dztwem legendarnego pp³k. Lisa-Kuli
i z Armi¹ Czerwon¹ w rejonie Równe-
go nad Styrem. Nastêpnie pod dowó-
dztwem Œmig³ego-Rydza wzi¹³ udzia³
w manewrze znad Wieprza i w wal-
kach o Drohiczyn, Bielsk, Bia³ystok
i Lidê. Za mêstwo i umiejêtnoœci do-
wódcze otrzyma³ awans na podporu-
cznika. Odznaczono go: odznak¹ „Or-
lêta”, Krzy¿em POW i Krzy¿em Legio-
nowym. 20 stycznia 1921 r. zosta³
przeniesiony do rezerwy.

Podj¹³ pracê jako aptekarz w Pu³a-
wach u R. Treutlera, a nastêpnie w ap-
tece M. Fritza w Radzyniu. W koñcu
znalaz³ zatrudnienie w szpitalu we
W³odzimierzu Wo³yñskim. Przed
podjêciem tam obowi¹zków zawar³
9 lutego 1924r. ma³¿eñstwo ze Stani-
s³aw¹ Rurys.

W roku 1927 powróci³ z rodzin¹ do
Pu³aw i zamieszka³ w domu przy ulicy
Zielonej 11. By³ cz³onkiem Rady Miej-
skiej, kierownikiem Komendy Kasy
Oszczêdnoœciowej, a od roku 1927 ob-
j¹³ stanowisko referenta samorz¹do-
wego w Wydziale Powiatowym. Akty-
wnie dzia³a³ w Zwi¹zku Legionistów
i Peowiaków. 8 wrzeœnia 1935 roku
zosta³ wybrany pos³em do Sejmu.
Wszystkie powierzone sobie obowi¹z-
ki wykonywa³ sumiennie i z pe³nym
poczuciem ciê¿aru jaki na nim spoczy-
wa³.

Zosta³ zmobilizowany w nocy
z 6 na 7 wrzeœnia i uda³ siê do koszar
2 pu³ku Saperów Kaniowskich w Pu³a-
wach. Wtedy rodzina widzia³a go po
raz ostatni. Znalaz³ siê w niewoli so-
wieckiej. W kwietniu 1940 roku do-

tar³a do rodziny druga i ostatnia kartka
ze Starobielska. W dalekim Charko-
wie, jak napisa³ znany poeta i kompo-
zytor Feliks Konarski („Ref Ren”),
„Zdradzieckim strza³em w czaszkê po-
kwitowano wrzesieñ” i nie tylko wrze-
sieñ.

Nazwisko zosta³o umieszczone na
ods³oniêtym na cmentarzu parafial-
nym przy ulicy Piaskowej Krzy¿u Ka-
tyñskim w dniu 12.05.1996 r. W akcie

ods³oniêcia uczestniczy³a córka Kry-
styna Marczak.

Kto mo¿e przebaczyæ niech przeba-
czy. Nikomu nie wolno zapomnieæ.

S³awomir Paæ

Do opracowania wykorzystano:
Z S³omka „W³adys³aw Szczypa (1895-
-1940). S³u¿ba OjczyŸnie.” Pu³awy
1996.
Zdjêcia z archiwum M. Spóza.
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PARCHACKIE KRZY¯E
W dniu 6 paŸdziernika 2006 r. na

malowniczo zadrzewionym, kredo-
wym wzniesieniu w Parchatka, usy-
tuowanym po lewej stronie szosy pro-
wadz¹cej z Pu³aw do Kazimierza Dol-
nego, w miejscu, sk¹d roztacza siê
wspania³y widok na prze³om Wis³y, po
wielu latach nieobecnoœci, ponownie
stanê³y trzy drewniane krzy¿e.

Po raz pierwszy pojawi³y siê tam
oko³o 1823 r. z polecenia ksiê¿nej Iza-
beli Czartoryskiej, dla upamiêtnienia
œmierci jej ulubionej wychowanicy
Zofii Kickiej z Matuszewiczów i jej
dwojga dzieci. U podnó¿a krzy¿y,
ksiê¿na poleci³a urz¹dziæ ogród, wybu-
dowaæ samotniê i kapliczkê. Miejsce
to nie by³o przypadkowo wybrane.
W okresie rezydowania Czartoryskich
w Pu³awach, parchackie górki by³y
miejscem, s³u¿¹cym do kontaktu
z natur¹, rozmyœlañ i medytacji. Z tej
okazji, warto przypomnieæ ciekawe lo-
sy ¿ycia piêknej hrabianki, w powi¹za-
niu z dziejami znanych w historii Pol-
ski osób z jej najbli¿szego otoczenia.

Zosia urodzi³a siê w 1796 r.
w Sieniawie, ale przez kolejne lata, a¿
do œmierci matki w 1799 r. mieszka³a
niedaleko Pu³aw, za Wis³¹, we wsi
Jasieniec, która s¹siaduje z Sycyn¹ –
miejscem narodzin Jana Kochanow-
skiego. Ojciec Zosi, hrabia Tadeusz
Matuszewicz (1765 – 1819), by³ sy-
nem miecznika kowieñskiego. Jako
wychowanek kolegium Konarskiego
w Warszawie, bardzo wczeœnie rozpo-
cz¹³ dzia³alnoœæ polityczn¹. Ju¿ w roku
1784 by³ pos³em zwi¹zanym z grup¹
zwolenników A.K. Czartoryskiego.
By³ aktywnym cz³onkiem lo¿y wolno-

mularskiej. Bra³ udzia³ w ostatniej fa-
zie prac nad projektem Konstytucji
3 Maja i broni³ jej zasad w swoich wy-
st¹pieniach. W roku 1790 poœlubi³
Mariannê Dembiñsk¹, z domu
Przebendowska. Po œmierci matki,
niespe³na trzyletni¹ Zosiê, wziê³a na
wychowanie ksiê¿na Izabela Czarto-
ryska, która spokrewniona by³a z ro-
dzin¹ Przebendowskich. Dziewczyn-
ka przebywa³a na zmianê w Pu³awach
i Sieniawie; co pewien czas odwiedza³a
w Jasieñcu ojca i brata. Od 12 roku ¿y-
cia zaczê³a pisaæ pamiêtnik i prowa-
dzi³a go niemal do ostatnich dni ¿ycia.
Zapiski te, stanowi¹ podstawowe
Ÿród³o wiedzy o ich autorce. Czas jej
dojrzewania przypad³ na okres 3-go
rozbioru, w którym dominowa³o wy-
j¹tkowe o¿ywienie uczuæ patrioty-
cznych i rozwój ¿ycia kulturalnego.
Zdoby³a staranne wykszta³cenie do-
mowe na pu³awskim dworze, w któ-
rym poza zatrudnionymi na sta³e nau-
czycielami, w edukowaniu m³odzie¿y
bra³y udzia³ znane osobistoœci ówczes-
nego œwiata politycznego, spo³ecznego
i kulturalnego: F.D. KniaŸnin, J.U.
Niemcewicz, F. Zab³ocki, J.P.
Norblin, M. Bacciarelli i inni.

Zosia uczy³a siê tak¿e rysunku.
Lekcji w zakresie opanowania techni-
ki tego kunsztu udziela³ jej sam J. P.
Norblin (1745 – 1839), znakomity
francuski malarz, rysownik i grafik,
który by³ czêstym goœciem w Pu³a-
wach. Uczennic¹ by³a piln¹ i pojêtn¹,
z artystyczna dusz¹ i widocznym ta-
lentem, co potem zaowocowa³o li-
cznymi rysunkami. W bocznych o³ta-
rzach koœcio³a p. w. œw. Józefa we
W³ostowicach, znajduj¹ siê wykonane
przez ni¹ technik¹ sepii, dwa piêkne
obrazy: Matki Bo¿ej Karmi¹cej i Chry-
stusa dŸwigaj¹cego krzy¿

Dorastaj¹ca Zosia by³a osob¹ wra¿-
liw¹ i subteln¹. W zapiskach prowa-
dzi³a ustawiczn¹ analizê wewnê-
trznych prze¿yæ, nastrojów i odczuæ;
rzadko opisuje co robi³a, z kim
i o czym rozmawia³a. To swoiste za-
mkniecie siê w sobie i duchowa sa-
motnoœæ, skutkowa³y pewnym wya-
lienowaniem z towarzystwa rówieœni-
ków. Od œwiata realnego, z którym nie
potrafi³a siê uto¿samiæ, ucieka³a

w imaginacjê ksi¹¿kowych bohate-
rów, b¹dŸ filozoficznych sentencji,
z których czerpa³a si³y koj¹ce jej duszê.
Za najwiêksze wartoœci uznawa³a lo-
jalnoœæ i wiarygodnoœæ. Zosia, ju¿ jako
pe³noletnia panienka, by³a niezbyt
wysok¹ blondynk¹ o filigranowej syl-
wetce, wykwintnym obejœciu i wdziê-
ku, a zarazem prostocie pod os³on¹
skromnoœci dziewczêcej. Mia³a wielu
adoratorów, ale jej wyidealizowane
pojêcie mi³oœci, nie mieœci³o siê w gra-

Obrazy wykonane technik¹ sepii
przez Z. Matuszewiczównê.
Chrystus dŸwigaj¹cy krzy¿.

Zosia Matuszewiczówna (1791-1831).
Miniaturka nieznanego autora.

Obrazy wykonane technik¹ sepii
przez Z. Matuszewiczównê.

Matka Bo¿a karmi¹ca.
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nicach przelotnych flirtów. By³a bar-
dzo religijna. Gdy tylko mog³a, bieg³a
do koœcio³a, aby siê „godzinê wyp³akaæ
przed Bogiem, odœwie¿yæ po zgie³ku
œwiata” Zauroczona kiedyœ piêknem
przyrody na parchackich górkach, do-
zna³a uczucia, ¿e nie boi siê œmierci,
mog³aby bez lêku wtopiæ siê w maje-
stat natury, w jej spokój i harmoniê –
odejœæ; wyrzuty sumienia odnosi³y siê
tylko do obaw o sprawienie zmartwieñ
i ¿alu bliskim jej osobom. Niespodzie-
wanie, na horyzoncie jej losu pojawi³a
siê pierwsza prawdziwa mi³oœæ, której
oczekiwa³a, której siê podœwiadomie
ba³a i która przysporzy³a jej najwiêcej
rozterek, cierpienia i upokorzeñ.
Traumatyczne nastêpstwa tych prze-
¿yæ odcisnê³y siê trwa³ym piêtnem na
jej dalszym ¿yciu. Ich powodem sta³
siê ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski, 46
– letni kawaler, znany ju¿ dzia³acz po-
lityczny, któremu lata mija³y, m³o-
doœæ ju¿ przesz³a, a na drodze do o³ta-
rza sta³y przeszkody, których usuniê-
cia sam nie pragn¹³. Ksiê¿na Izabela,
podjê³a myœl, ¿e niezwyk³y wdziêk 20
-letniej Zosi, jej m³odoœæ, uroda i zdol-
noœci, zdo³aj¹ przyci¹gn¹æ i zdobyæ
serce syna. Trwaj¹cy 9 miesiêcy okres
zarêczynowy nie wytrzyma³ próby cza-
su. W tej sytuacji, zaczêto usilnie roz-
gl¹daæ siê za kandydatem godnym jej
rêki i serca. Rodzinny wybór pad³ na
pu³kownika Ludwika Kickiego (1791 –
1831), który okresowo bywa³ w pu³aw-
skim pa³acu. Karierê wojskowa rozpo-
cz¹³ w stopniu podoficera piechoty,
szybko awansowa³ na stopnie oficer-
skie. W tych trudnych dla Polski cza-
sach, w wielu stoczonych bitwach wy-
kaza³ siê wielk¹ odwag¹ i talentem do-
wódczym. Ksi¹¿ê Józef Poniatowski
awansowa³ go na swojego adiutanta
polowego. W bitwie pod Lipskiem
skoczy³ wraz z Poniatowskim do El-
stery, i choæ ranny, przedosta³ siê na
drugi brzeg rzeki. Z niewoli rosyjskiej
zosta³ zwolniony dziêki wstawienni-
ctwu wp³ywowych przyjació³. G³ó-
wnie na podstawie jego relacji ustalo-
ne zosta³y okolicznoœci œmierci Ponia-
towskiego. Dzielnemu ¿o³nierzowi
spodoba³a siê filigranowa i subtelna
panienka. M³oda para, zmuszona woj-
skowymi obowi¹zkami mê¿a, zamie-
szka³a w stolicy. Zosia, po pocz¹tko-
wych obawach o stan swoich uczuæ do
mê¿a, z up³ywem czasu zmieni³a dia-
metralnie swoje pogl¹dy, co skrzêtnie

utrwali³a w pamiêtniku, pisz¹c, ¿e
w ma³¿eñstwie znalaz³a cel ¿ycia
i szczêœcie tak czyste, jak tylko wyob-
raŸnia w najœmielszych snach wyma-
rzyæ mog³a. Najwiêkszym zmartwie-
niem m³odego ma³¿eñstwa by³o kru-
che zdrowie Zosi – czêste zas³abniêcia
i obawy o mo¿liwoœci macierzyñstwa.
Do tych zmartwieñ dosz³y k³opoty fi-
nansowe, spowodowane g³ównie d³u-
gami Kickiego, który by³ ewidentnie
uzale¿niony od groŸnego hazardu –
gier w karty. Niedbale sprawowany
nadzór nad folwarkami, przynosi³
z nich niewielkie dochody. Uciekano
siê do zaci¹gania po¿yczek wœród zna-
jomych, którzy z czasem zaczêli od-
mawiaæ tej przys³ugi. To wszystko
podkopywa³o liche zdrowie Zosi, któ-
ra wobec niezaradnoœci mê¿a, z konie-
cznoœci przejê³a administrowanie ma-
j¹tkami. Schorowana, walcz¹ca na co
dzieñ z niemoc¹ w³asnego cia³a,
w 1921 r. rodzi upragnione dziecko –
córkê Mariê. Radoœæ z urodzenia córe-
czki zostaje wkrótce zm¹cona kolejny-
mi k³opotami finansowymi, sproku-
rowanymi przez niefrasobliwego mê-
¿a. Coraz rzadziej siêga po pamiêtnik,
aby przelaæ na papier skrapiany ³zami
– ostatnie nadzieje i przes³ania do mê-
¿a, by zaniecha³ gry, pracowa³ nad po-
zyskaniem tych dóbr, które pozostaj¹
po œmierci; prosi go, aby odrzuci³
wszystko, co sprzeciwia siê wierze.
Trzeba tu wyjaœniæ, ¿e w tym czasie,
Kicki, by³ aktywnym cz³onkiem lo¿y
wolnomularskiej. Na krótko przed
urodzeniem drugiej córeczki, czuj¹c
zbli¿aj¹c¹ siê œmieræ, Zofia pisze testa-
ment. Ca³kowit¹ w³asnoœæ swoich
maj¹tków przekazuje dzieciom, usta-
nawia kilka charytatywnych fundacji.
Wkrótce po urodzeniu córki, umiera
5 listopada 1922 r., nie wiedz¹c o tym,
¿e jej dziecko odesz³o ju¿ do wieczno-
œci. ¯y³a trzy lat krócej od swojej mat-
ki; nie mia³a nawet ukoñczonych 26
lat. Dziêki staraniom ksiê¿nej, pocho-
wana zosta³a w koœciele Œwiêtego
Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu.
W kilka miesiêcy po Zosi, druga córe-
czka równie¿ zmar³a.

Ksiê¿na Izabela, która darzy³a Zo-
siê prawdziwie macierzyñsk¹ mi³oœci¹
jak w³asne dziecko, ufundowa³a
w warszawskim koœciele pami¹tkowy
monument z epitafium, a w Pu³awach
na Kêpie, w miejscu gdzie ros³y grupy
wiekowych dêbów i smuk³ych topoli,

wystawi³a krzy¿ z szarego piaskowca
obok którego ustawiono dwa mniejsze
krzy¿e drewniane, upamiêtniaj¹ce
œmieræ dzieci. Spisana biografia Zosi,
umieszczona zosta³a w œwi¹tyni Sybil-
li. Dla szczególnego upamiêtnienia
œmierci nieszczêsnej matki i jej córe-
czek, z polecenia ksiê¿nej, na górze
w Parchatce, w miejscu, gdzie kiedyœ
Zosiê tak ¿ywo tknê³a myœl o œmierci –
ustawiono trzy krzy¿e, które widaæ by-
³o z okien pa³acu. Góruj¹c nad okolic¹,
powodowa³y wzruszenie u tych, któ-
rzy znali ich symboliczne znaczenie,
a zdziwienia u obcych. Ksiê¿na, zabez-
pieczy³a równie¿ fundusze na odpra-
wianie we w³ostowickim koœciele
trzech mszy œw. w roku: 15 maja, 24
wrzeœnia i 5 listopada. Poleci³a tak¿e:
„z mego do nich przywi¹zania”, przyo-
zdabiaæ obraz Matki Bo¿ej namalowa-
ny przez Zosiê, girland¹ z niezapomi-
najek z kwiatem ró¿y i dwoma p¹czka-
mi, na pami¹tkê „zgas³ej m³odoœci
trzech anio³ów”. Do czasów wspó³-
czesnych przetrwa³ tylko krzy¿ z pias-
kowca.

Jeœli chodzi o dalsze dzieje krzy¿y,
to po utworzeniu w 1862 r. Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego i Leœni-
ctwa, krzy¿e z Kêpy zosta³y przeniesio-
ne na cmentarz w³ostowicki, ponie-
wa¿ dotychczasowy rejon ich usytuo-
wania przeznaczono na pola uprawne.
Obok krzy¿y stoj¹cych na parchackiej
górze, w czasie dwukrotnie szalej¹cej
w drugiej po³owie XIX w. na tych tere-
nach epidemii cholery, pojawi³y siê in-
ne krzy¿e, które mia³y chroniæ mie-
szkañców przed dziesi¹tkuj¹c¹ ich
groŸn¹ chorob¹, na któr¹ nie znano
skutecznego lekarstwa. Byæ mo¿e, by-
³y wœród nich typowe karawaki, krzy¿e
z podwójn¹ poprzecznic¹, które przy-
wêdrowa³y z Hiszpanii w XVI w. Byæ
mo¿e, ostatni krzy¿ – karawakê, dlate-
go wyr¹ba³ w 1944 r. radziecki
¿o³nierz (zapewne ateista), poniewa¿
swoim wygl¹dem przypominaj¹ one
nieco krzy¿ prawos³awny.

Powrót krzy¿y sentymentalnej pa-
miêci, pamiêci o ¿yciu i cierpieniu, ni-
by zwyczajnym a nie zwyczajnym, na-
le¿y zawdziêczaæ przede wszystkim
inicjatywie i staraniom kazimierskie-
go proboszcza, ks. Tomasza Lewniew-
skiego i pana mgr Andrzeja Paw³ow-
skiego z Kazimierskiego Parku Krajob-
razowego, a tak¿e bezinteresownej

Dokoñczenie na str. 18
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wspó³pracy wielu innych osób. Najwy¿-
szy, œrodkowy krzy¿ ma 8 metrów wyso-
koœci i swoim wygl¹dem przypomina pa-
stora³ Jana Paw³a II; dwa boczne mierz¹
po 7 metrów. Projekt restytucji wykonali
studenci wydzia³u architektury Polite-
chniki Warszawskiej, pod kierunkiem
prof. Kucza Kuczyñskiego. Dêbowe dre-
wno, z którego krzy¿e wykona³ mistrz
stolarski z Uœci¹¿a, pan Jan Czarnecki,
pochodzi z pu³awskiej Kêpy i jest daro-
wizn¹ Rolniczego Zak³adu Doœwiadczal-
nego. Choæ nie zachowa³y siê materia³y
ikonograficzne dotycz¹ce pierwotnego
wygl¹du krzy¿y, za wyj¹tkiem szkicu wy-
konanego w odleg³ej perspektywie przez
B. Czernof po 1846 r. na którym widaæ
ró¿nicowanie ich wysokoœci, ich restytu-
cja w nowym kszta³cie wydaje siê posia-
daæ te szczególne cechy ich pierwowzoru.

Zapewne trudno by³o by odtworzyæ
wszystkie dawne elementy u stóp krzy¿y:
ogród, kapliczkê i samotniê, chocia¿by
z tego powodu, ¿e nie ma odpowiednich
materia³ów Ÿród³owych. Ale warto na-
wi¹zaæ do tradycji iluminowania krzy¿y,
co dawniej czyniono przy pomocy ogni
sztucznych. Autorzy restytucji krzy¿y,
proponuj¹ zamontowanie baterii s³one-
cznych, co pozwoli³oby oœwietliæ krzy¿e
noc¹, aby modli³y siê œwiat³em do nieba.
W ten sposób, odrodzone obiekty senty-
mentalnej pamiêci, o bogatej przecie¿ hi-
storiografii, zyska³yby atrakcyjn¹ opra-
wê, wyró¿niaj¹c¹ je poœród siostrzanych
„trójek” z Kazimierzu Dln. i Janowca.

W³adys³aw Bara-Kapciak*

* Autor to wieloletni pracownik Zak³adów
Azotowych. Od kilku lat na emeryturze. Jgo
dzie³em jest monografia miejscowoœci
zwi¹zanych z rodem Kochanowskich na zie-
mi zwoleñskiej – „Barycz i okolice”.

Bibliografia
1. Teresa z Potockich Wodzicka. Ze zwierzeñ
dziewczêcych. Pamiêtnik Zofii z Matuszewiczów
Kickiej. Drukarnia „Czas” w Krakowie – 1910.

2. ks. Karol Dêbiñski. Koœció³ we W³ostowicach
i kaplica w Nowo Aleksandryi. Wyd. 1904 r

3. Polski s³ownik biograficzny. Wyd. PAU

4. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów s³owiañskich. Nak³. W. Sulimowski
i Wawelski – 1880.

5. Mieczys³aw Kseniak Rezydencja Ksi¹¿¹t Czarto-
ryskich w Pu³awach Wyd. Idea Media Lublin – 1998.

6. Waldemar Sulisz Œladami pewnej damy–2006.

„...Aby przekazaæ
O tym, ¿e warto postrzegaæ

œwiat przez pryzmat piêkna zawar-
tego w poezji, œwiadczyæ mog¹ suk-
cesy naszych rodzimych twórców.
W dniu 17 paŸdziernika 2006 r.,
rozstrzygniêto po raz XXXV Ogól-
nopolski Konkurs Literacki im. Ja-
na Pocka, organizowany przez ZG
STL (Stowarzyszenia Twórców
Ludowych) w Lublinie.

Nagrodê im. J. Pocka, ustano-
wion¹ przez „Ch³opsk¹ Drogê”,
przyznano po raz pierwszy w 1972
r. Patron konkursu – poeta ludowy
Jan Pocek (1917 – 1971), by³
zwi¹zany z naszym regionem, nie
tylko ze wzglêdu na miejsce, gdzie
¿y³ i tworzy³ (Zab³ocie k. Marku-
szowa), ale tak¿e swoj¹ dzia³alnoœæ
na rzecz œrodowiska twórców ludo-
wych. W 1968 r. by³ jednym z za³o-
¿ycieli STL-u, organizacji skupia-
j¹cej twórców z ca³ej Polski. Dzia³a³
w Zwi¹zku Pisarzy Polskich i gru-
pie pisarzy ludowych „Wieœ Two-
rz¹ca”. Debiutowa³ w „Wiciach”,
w 1935 r. Po wojnie wspó³pracowa³
z pismami literackimi i z pras¹ co-
dzienn¹. Jego wiersze znaleŸæ mo¿-
na w wielu antologiach. Ma
w swym dorobku literackim kilka
edycji autorskich, miêdzy innymi:
„Zgrzebne pieœni” (1947),
„Malwy"(1963) „Wiersze” (1973),
czy wydane ju¿ poœmiertnie
„Poezje” (1980), „G³os Ziemi”
(1981), „Poezje wybrane” (1988).
O tym wybitnym piewcy ¿ycia wsi,
¿yj¹cym skromnie z pracy na roli,
w 1962 r. nakrêcono film zatytu³o-
wany „W polu”. W 1989 r. Józef
Ziêba opublikowa³ ksi¹¿kê „Jan
Pocek 1917-1971”. Na temat twór-
czoœci J. Pocka napisano te¿ wiele
artyku³ów. W 1983 r. w Marku-
szowie przy g³ównej ulicy, wysta-
wiono pisarzowi pomnik autorstwa
Jaros³awa Furga³y – cz³onka STL.

Tegoroczny konkurs po raz pier-
wszy w historii mia³ charakter ot-
warty, by³ dostêpny zarówno dla
cz³onków STL-u jak i autorów
niezrzeszonych. Œrodki na organi-
zacjê konkursu i nagrody przezna-

czy³o Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Na konkurs
nap³ynê³a rekordowa liczba zg³o-
szeñ: 178 zestawów wierszy, 58
prozy i dwa dramaty. Ogó³em
w konkursie wziê³o udzia³ 180
autorów.

Jury pod przewodnictwem dr
Donata Niewiadomskiego przy-
zna³o: I nagrodê – w poezji oraz
dwie I nagrody w prozie; siedem II
nagród w poezji i prozie; dziesiêæ III
nagród w poezji i prozie; oraz 42
wyró¿nienia w tym specjalne w obu
gatunkach.

Po raz czwarty wœród laureatów
konkursu znalaz³ siê Zbigniew Ko-
zak („Skorpion”), poeta i rzeŸbiarz
z Pu³aw. W tym roku otrzyma³ on
III nagrodê w dziedzinie poezji (za
zestaw piêciu wierszy), z których
choæ jeden chcemy Pañstwu zapre-
zentowaæ.

W 2005 r., z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Akademia Umiejêtnoœci
„Tradycja”, ukaza³ siê pierwszy to-
mik poezji pana Zbyszka, zatytu³o-
wany „Moje powroty”. Wydanie to-
miku by³o mo¿liwe dziêki wsparciu
pu³awskich instytucji samorz¹do-
wych: Starostwa Powiatowego
i Urzêdu Miasta oraz Wójta Gminy
Koñskowola.

Zbigniew Kozak urodzi³ siê
24.X.1958 r. w Sielcach w gm.
Koñskowola, ale mieszka i tworzy
w Pu³awach. Tu te¿ zwi¹zany jest
z miejscowym Klubem Twórców
Ludowych. Uczestniczy³ ju¿ w wie-
lu wystawach i spotkaniach, chêt-
nie prezentuj¹c swoje twórcze do-
konania zarówno w dziedzinie rzeŸ-
by jak i poezji. Szczególnie pracowi-
ty by³ dla niego miniony rok, kiedy
to promowa³ swój autorski tomik
poezji. Wielokrotnie towarzyszy-
³am p. Zbyszkowi w tych spotka-
niach, rekomenduj¹c jego poczy-
nania artystyczne wœród biblioteka-
rzy, nauczycieli i m³odzie¿y. Jedno
z takich spotkañ odby³o siê 9 listo-
pada 2006 roku w siedzibie POK
„Dom Chemika”. Latem tego roku,
Z. Kozak prezentowa³ swoj¹ twór-

PARCHACKIE KRZY¯E
Dokoñczenie ze str. 17
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w wierszach zapach pól i zió³...”
czoœæ na Pomorzu Zachodnim. Zo-
sta³ zaproszony przez Stowarzysze-
nie Akademia Umiejêtnoœci „Tra-
dycja” i przez 10 dni uczestniczy³
w warsztatach artystycznych zorga-
nizowanych przez Trzebiatowski
Oœrodek Kultury.

Wyró¿nienia w tegorocznej edy-
cji konkursu zdoby³y równie¿ dwie
poetki, cz³onkinie pu³awskiego
KTL: Zuzanna Spasówka („Wrzos”)
z miejscowoœci Po¿óg, gm.
Koñskowola – za wiersz „Nie mogê
wróciæ”; oraz wyró¿nienie specjalne
– £ucja Fudali („Luta”) za wiersze:
„Powroty” i „Przyb¹dŸ nom”.

W tym gronie nestork¹ i szcze-
gólnie zas³u¿on¹ poetk¹, autork¹
piêknych lirycznych wierszy jest
niew¹tpliwie Pani Zuzanna Spa-
sówka. Debiutowa³a ju¿ w 1962 r.,
a w tym roku, ukaza³ siê jej kolejny
tomik: „Jak Ciê nie kochaæ, Ziemio
Ojczysta”, wydany z inicjatywy
GOK w Koñskowoli. Mia³am przy-
jemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu
z autork¹ promuj¹c¹ wspomniany
wybór wierszy, o których napisa³a
w dedykacji dla mnie: „Chcê prze-
kazaæ w tych wierszach zapach pól
i zió³...”

Podsumowuj¹c tegoroczn¹,
XXXV edycjê konkursu, w którym
a¿ troje naszych twórców odnios³o
tak znacz¹ce sukcesy, mogê jedynie
dodaæ za g³osem jury, ¿e w zg³oszo-
nych do konkursu utworach domi-
nowa³o jako temat literackiej wypo-
wiedzi, wyeksponowanie wsi i sze-
rzej pojêtego regionu. Wieœ jawi siê
w wierszach jako obiekt wspo-
mnieñ, nostalgii za tym, co bezpo-
wrotnie minê³o. Ale pojawia siê te¿
refleksja, przemyœlenia zwi¹zane
z przemianami cywilizacyjno – kul-
turowymi. Twórcy starali siê oddaæ
realia ¿ycia wsi dawnej i tej dzisiej-
szej. Zauwa¿a siê równie¿ mniejsz¹
w stosunku do lat ubieg³ych, iloœæ
wierszy o tematyce religijnej na ko-
rzyœæ wierszy o w¹tkach papieskich
i rodzinnych.

Halina Solecka

By³em wczoraj
na moim dawnym podwórku
po grz¹skim œniegu
krok za krokiem
szuka³em siebie
moje lata minione
poszed³em za dziadkow¹ pasiekê
której ju¿ nie ma
za stary sad
co tylko we wspomnieniach
szuka³em
œladów sanek z dzieciñstwa
przystan¹³em w polu
ju¿ nie wiem
czyja nowa stodo³a
czyj dom w oddali
te¿ nowy
gdzieœ tam sta³ stary
z bali sosnowych
zmienia siê wieœ
zmieniaj¹ siê ludzie
w „s¹siednich obejœciach”
jeszcze jab³oni parê starych
co pozosta³y
z sentymentu chyba
i nie pasuj¹ ju¿ do krajobrazu
i parê zapomnianych
grusz na miedzach
pola przymglone
jak pamiêæ
a ja jak kometa
co warkocz wspomnieñ

ci¹gnie za sob¹
po bezkresnym niebie
miêdzy gwiazdy, czarne dziury
i spala siê
cz¹stka duszy wci¹¿
nim ca³kowicie
zjedna siê z „matk¹ natur¹”
dlaczego tak szukam wspomnieñ
szukam wci¹¿ i na nowo?

15.02.2006 r. – Zbigniew Kozak

Tomik poezji Zbigniewa Kozaka
wydany w 2005 r.

Tomik poezji Zuzanny Spasówki wydany w 2006 r.
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Pamiêæ Przesz³oœci (regionalizm w bibliotekach publicznych)

17 paŸdziernika na Powiatowym
Dniu Kultury odby³o siê podsumowa-
nie powiatowego konkursu „Pamiêæ
Przesz³oœci” og³oszonego przez WBP.
W tym dniu biblioteki publiczne
w POK „Dom Chemika” prezentowa-
³y swój dorobek w dziedzinie kultury
i tradycji naszego regionu. Konkurs
trwaj¹cy przez ca³y rok by³ imprez¹
o du¿ym zasiêgu, uczestniczy³o w nim
ponad trzy tys. czytelników.

Celem naszych dzia³añ by³o zwiêk-
szenie zasobów bibliotecznych o te-
matyce lokalnej i regionalnej, upo-
wszechnienie i promocja wiedzy
o „ma³ych ojczyznach” oraz pog³êbie-
nie wspó³pracy bibliotek z miejscowy-
mi partnerami.

Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainte-
resowaniem. Zgodnie z za³o¿eniami
³¹czy³ pokolenia, anga¿owa³ ca³e ro-
dziny, s³u¿y³ budowaniu i podtrzymy-
waniu wiêzi rodzinnych, a tak¿e inte-
growaniu spo³ecznoœci lokalnej. Bib-
lioteki w ramach konkursu zapropo-
nowa³y powrót do korzeni, wzmocni³y
poczucie przynale¿noœci do ma³ej oj-
czyzny. Konkurs pod patronatem Sta-
rosty Pu³awskiego by³ realizowany
przy wspó³pracy Wydzia³u Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa
Powiatowego i Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich – ko³o w Pu³awach.

W uroczystoœci podsumowania
konkursu obecni byli przedstawiciele
Rady Powiatu i Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej oraz bibliotekarze.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê wystawy fotograficzne prezento-
wane w holu Domu Chemika. Wysta-
wê pod has³em „Nadwiœlañskie kra-
jobrazy” przygotowa³a GBP w Górze
Pu³awskiej. GBP w Janowcu zaprezen-
towa³a wystawê pod has³em „Janowiec
– spojrzenie po latach”, autorem wy-
stawy „Przesz³oœæ – Przysz³oœæ” by³a
GBP w Koñskowoli. Wystawa doty-
cz¹ca ¿ycia literackiego i kulturalnego
Pu³aw „Literackimi œcie¿kami Pu³aw”
przygotowana zosta³a przez BM w Pu-
³awach.

Na stoisku zosta³y wyeksponowa-
ne regionalne materia³y informacyjne,
ciekawsze zbiory regionalne, prace na-
grodzone w konkursach powiatowych
i wydawnictwa w³asne.

Wspólne Stoisko Bibliotek naszego
powiatu oferowa³o strawê intelektualn¹

ale równie¿ rozkosze podniebienia.

Wyniki konkursu bibliotek Pamiêæ
Przesz³oœci og³osi³a Dyrektor PBP

w Pu³awach i przedstawicielki
Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

Wystawy fotograficzne: „Przesz³oœæ-
Przysz³oœci” GOK w Koñskowoli oraz
„Literackimi œcie¿kami Pu³aw” z BM

w Pu³awach stanowi³y nie tylko
kszta³c¹ce, ale równie¿ przepiêkne t³o

dla stoisk.

Przybli¿a³y one widzom nasze ma-
³e ojczyzny. Powiatowe œwiêto kultury
by³o te¿ okazj¹ do zaprezentowania
najlepszych bibliotek z powiatu pu-
³awskiego, prowadz¹cych dzia³alnoœæ
regionaln¹.

Spoœród jedenastu placówek nomi-
nowanych w konkursie „Pamiêæ Prze-
sz³oœci” wyró¿nienie otrzyma³a BM
w Pu³awach za realizacjê programu
edukacji regionalnej „Tropami nasze-
go dziedzictwa”, rozwijanie zaintere-

sowañ dzieci i m³odzie¿y bogat¹ histo-
ri¹ Pu³aw, promowanie lokalnych
twórców na wernisa¿ach, wystawach
malarstwa i fotografii oraz spotka-
niach autorskich z pu³awskimi litera-
tami.

W kategorii bibliotek miejsko –
gminnych jury doceni³o pracê biblio-
teki w Kazimierzu Dolnym za umac-
nianie wiêzi z rodzinnym miastem
poprzez propagowanie twórczoœci lu-
dowej, przybli¿anie historii i tradycji
swojego regionu oraz popularyzacjê
zbiorów regionalnych.

Biblioteka w Na³êczowie otrzyma-
³a wyró¿nienie za dba³oœæ o tradycjê
i historiê „ma³ej ojczyzny”, utworzenie
oddzia³u zbiorów specjalnych „Histo-
ria i tradycja Na³êczowa”, za cykliczne
dzia³ania popularyzuj¹ce walory hi-
storyczne i kulturalne oraz edukacjê
regionaln¹ skierowan¹ do m³odego
czytelnika. Spoœród bibliotek gmin-
nych najwy¿ej oceniono osi¹gniêcia
placówki z Góry Pu³awskiej za rozwi-
janie zainteresowañ dzieci tematyk¹
swojej miejscowoœci i regionu w pro-
jekcie edukacyjnym „Ma³y Europej-
czyk”, za promowanie rodzimych ar-
tystów w „W Galerii Pracy Twórczej”.
Zwyciêzcy konkursów powiatowych,
autorzy najlepszych prac fotografi-
cznych, literackich i plastycznych
otrzymali nagrody z r¹k Starosty Pu-
³awskiego.

W VI edycji Powiatowego Dnia
Kultury og³oszono równie¿ konkurs
na najciekawsze i najsmaczniejsze
stoisko. Nagroda za najpiêkniejsze
przypad³a w udziale Powiatowej Bib-
liotece Publicznej.

W przerwach spotkania i po zakoñ-
czeniu uroczystoœci wszyscy zaprosze-
ni goœcie czêstowali siê potrawami re-
gionalnymi przygotowanymi przez
bibliotekarzy.

Projekt „Pamiêæ Przesz³oœci” przy-
czyni³ siê do zwiêkszenia zaintereso-
wania „ma³¹ ojczyzn¹”, zacieœni³ kon-
takty pokoleniowe. Powrót do prze-
sz³oœci wzbogaci³ wiedzê o naszym pu-
³awskim regionie. Bêd¹ z niej korzy-
staæ zarówno wspó³czesne jak i przy-
sz³e pokolenia.

Danuta Szlendak
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DWADZIEŒCIA LAT ORKIESTRY
Mówi¹ o niej ró¿nie: orkiestra stra¿acka, parafialna,

gminna, powiatowa, a po koncercie jubileuszowym œmia³o
mo¿na dodaæ jeszcze jedno miano – WIELKA, i wcale nie
chodzi tylko o liczbê cz³onków, ale o brzmienie zespo³u.

19 listopada w Koñskowoli, Orkiestra Dêta Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej z Opoki, obchodzi³a jubileusz 20-lecia
istnienia. To by³o podwójne œwiêto, bowiem w tym roku
przypada równie¿ 170-lecie reaktywowania orkiestry para-
fialnej, a obecna orkiestra jest kontynuatork¹ chlubnych
tradycji muzykowania w Koñskowoli. Podwójny jubileusz
sk³ania do refleksji nad histori¹.

Muzykowanie w parafii Koñskowola siêga pierwszej
po³owy XVII wieku, bowiem ju¿ w 1635 roku ks. Stanis³aw
Lisowicz za³o¿y³ tu orkiestrê zwan¹ muzyk¹ koœcieln¹. Jak
pisa³ ks. S. Kamiñski w „Wiadomoœciach Diecezjalnych
Lubelskich” (rok 1925 s. 285-286): „Zadaniem jej by³o
w czasie nabo¿eñstwa przygrywaæ na ró¿nych instrumen-
tach muzycznych, oprócz przyjêtych organów. Za³o¿yciel
hojne zapisa³ fundusze na muzyków koœcielnych. Natural-
nie nie sam proboszcz ³o¿y³ koszt, lecz mo¿ni kolatorowie,
w³aœciciele Koñskowoli: Lubomirscy – bezpoœredni nastêp-
cy Têczñskich, a po Lubomirskich Sieniawscy, a wreszcie
po nich Czartoryscy”.

Niestety, ró¿norodne kataklizmy dziejowe przerwa³y
dzia³alnoœæ tej kapeli na d³ugie lata, zosta³a reaktywowana
dopiero w 1836 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Ka-
zimierza Biescha. Od tej chwili obserwowano okres œwiet-
noœci koñskowolskiej orkiestry.

Ksi¹dz kanonik by³ nie tylko kap³anem, ale jak wspo-
mina gazeta „Ruch muzyczny” z 1857 r., by³ œwietnym
muzykiem, pedagogiem i gor¹cym patriot¹. Sam wybiera³
m³odych ch³opców i dziewczêta i uczy³ ich muzyki, a póŸ-
niej sprowadzi³ Jana Krzy¿anowskiego z Siedlec, by³ego ka-
pelmistrza 3-ciego pu³ku u³anów Wojska Polskiego, a¿eby
dalej uczy³ gry na instrumentach. W latach 1838 – 1844
dyrygentem kapeli by³ Antoni Fabiañski, by³y muzyk
„zgromadzenia muzykalnego” w Lublinie. Po Fabiañskim,
dyrygentem by³ jeszcze nauczyciel z Czech – Falvaser, a po
nim Wiekierski, który pracowa³ z kapel¹ a¿ do œmierci jej
za³o¿yciela.

Wielu ówczesnych kompozytorów dedykowa³o kapeli
swoje utwory, np. Józef Elsner, kompozytor i pedagog,
nauczyciel Fryderyka Chopina, bêd¹c we wrzeœniu 1844
roku w Pu³awach, napisa³ hymn „Ojcze wieków” dla ks.
Bischa i jego kapeli. Ofiarowa³ mu te¿ swoj¹ Mszê d-moll
op. 87, której prawykonanie odby³o siê 22 listopada 1844
roku w œwiêto Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, pod-
czas sumy w koœciele OO. Franciszkanów Warszawskich.
Po œmierci ks. Biescha (1848) rolê kapelmajstra przej¹³
miejscowy muzyk Maciej Go³awski, by³y uczeñ ks.
Biescha i Antoniego Mullera w Lublinie, póŸniejszy orga-
nista kolegiaty w Zamoœciu.

W drugiej po³owie XIX wieku kapela koñskowolska by-
³a znanym i licz¹cym siê zespo³em wokalno-instrumental-
nym w Polsce, o którym z uznaniem wyra¿a³a siê ówczes-
na prasa.

Na pocz¹tku lat 30 – tych XX wieku muzykê koœcieln¹
prowadzi³ samouk Andrzej Zdziechowski. Z listy wynika,
¿e w sk³adzie czynnym by³o 7-miu muzyków z Opoki.

W okresie II-giej wojny œwiatowej orkiestra zawiesi³a
dzia³alnoœæ. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci,
ju¿ pod koniec 1945 roku, m³odzi ch³opcy z Opoki rozpo-
czêli naukê gry na instrumentach dêtych. Na pocz¹tku
u Franciszka Sykuta, a od lat 50-tych u Jana Sadurskiego.

W latach 80-tych ubieg³ego wieku orkiestra
w Koñskowoli znów prze¿ywa³a kryzys. Chc¹c ratowaæ
tradycjê muzykowania w naszej parafii, orkiestranci
z Opoki za³o¿yli w 1986 roku Orkiestrê Dêt¹ przy Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Opoce. Zmieni³ siê tylko szyld,
muzykanci pozostali ci sami, ale uratowano tradycjê. Or-
kiestra zaczê³a pokazywaæ siê publicznie uczestnicz¹c
w wielu œwiêtach pañstwowych, koœcielnych, ludowych
oraz bior¹c udzia³ w konkursach orkiestr dêtych.

Mimo zmieniaj¹cych siê dyrygentów popularnoœæ orkie-
stry nie s³ab³a. Jednak w³adze gminy postawi³y sobie za cel
szkolenie m³odzie¿y. Jesieni¹ 2005 roku pracê z orkiestr¹
podj¹³ Marian Stankiewicz, kapelmistrz z 30-letnim do-
œwiadczeniem. Jego zapa³ i profesjonalizm sprawi³y, ¿e po
roku pracy szeregi orkiestry zasili³o wielu m³odych ludzi.

Cz³onkowie orkiestry, dumni z przynale¿noœci do ze-
spo³u mówi¹: „Naszym zdaniem nie wa¿ne, jaka jest naz-
wa tej orkiestry, du¿o wa¿niejsz¹ spraw¹ jest to, aby utrzy-
maæ piêkn¹ tradycjê naszych przodków, którzy rozpoczêli
muzykowanie na tym terenie. Cieszymy siê, ¿e jesteœmy
wszystkim potrzebni.”

Swój kunszt muzyczny orkiestra pokaza³a podczas uro-
czystoœci jubileuszowych, najpierw w koœciele podczas
Mszy œw., a potem w Gminnym Oœrodku Kultury. Kon-
cert galowy przyjêty owacjami na stoj¹co, wzbudzi³ podziw
zarówno goœci, jak i miejscowej publicznoœci.

Henryk Su³ek, Bo¿enna Furtak
Foto: Teresa Or³owska
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Dni Kultury Chrzeœcijañskiej w
Ju¿ po raz szósty w Górze Pu³awskiej zorganizowano

szereg imprez kulturalnych nosz¹cych miano Dni Kultu-
ry Chrzeœcijañskiej. W tym roku Dni Kultury trwa³y od
15 do 19 paŸdziernika.

G³ówny organizator tej religijno-kulturalnej imprezy –
Publiczne Gimnazjum w Górze Pu³awskiej – zaprosi³o do
wspó³pracy: Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹, Szko³ê Podsta-
wow¹ w Górze Pu³awskiej oraz tutejsz¹ parafiê pw. œw.
Wojciecha. Spotkania z kultur¹ trwaj¹ oko³o tygodnia
i przybieraj¹ ró¿noraki charakter: wystaw, przedstawieñ
teatralnych, spotkañ z artystami, koncertów, monta¿y s³o-
wno-muzycznych, itp.

Ka¿d¹ edycjê Dni Kultury rozpoczyna uroczysty kon-
cert oraz otwarcie wystawy propaguj¹cej twórczoœæ lokal-
nych artystów lub zabytki kultury regionu. Czêœæ materia-
³ów do wystawy przygotowuje m³odzie¿ wespó³ z wycho-
wawcami; czêœæ – to oddzielne prace naszych rodzimych
artystów. Swoj¹ twórczoœæ prezentowali w szkole miêdzy
innymi: Lucyna Kowalik, Anna Borkowska, Marta i Ma-
rek Anda³owie, Zuzanna Majka Zuzañska – malarze na-
gradzani na miêdzynarodowych konkursach plasty-
cznych.

Publiczne Gimnazjum w Górze Pu³awskiej w ramach
DKCH mia³o zaszczyt goœciæ wielu artystów pióra i sceny,
wœród nich byli: ks. Jan Twardowski, Krzysztof Globisz,
Maja Komorowska, ks. Wac³aw Oszajca, ks. Leszek Sur-
ma, Wojciech Siemion, Zdzis³aw Pêkalski, ks. Ryszard
Winiarski. Spotkania z postaciami znanymi z mediów gro-
madz¹ nie tylko gimnazjalistów, ale równie¿ absolwen-
tów, spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz goœci z innych szkó³. To
magnes przyci¹gaj¹cy wszystkich, którym kultura nie jest
obca, a jako mieszkañcy prowincjonalnych miejscowoœci
czuj¹ stale jej niedosyt.

Spotkania z aktorami czy ludŸmi pióra inspiruj¹ m³o-
dzie¿ gimnazjaln¹ do samodzielnych prób teatralnych
i poetyckich. W czasie pierwszej edycji Dni Kultury m³o-
dzie¿ prezentowa³a na scenie wybrane przez siebie sceny
biblijne, kolejna edycja imprezy przynios³a pokaz obrzê-
dów weselnych wg. Reymontowskich Ch³opów – Wesele
Boryny, ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê spektakl przy-
gotowany przez szkolne ko³o teatralne wg w³asnego scena-
riusza dotycz¹cy rodzimej miejscowoœci – Prawda i legen-
dy Góry Pu³awskiej.

Warto podkreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ m³odych artystów do-
pinguj¹ doroœli – rodzice i nauczyciele, którzy nie krêpuj¹
siê wystêpowaæ obok m³odzie¿y. Efektem takiej wspó³pra-
cy mo¿e byæ chocia¿by Koncert jesienny na dwa œwier-
szcze – spektakl muzyczny przygotowany przez doros³ych
i dorastaj¹cych mieszkañców naszej miejscowoœci.

W czasie DKCh szko³a staje siê tak¿e miejscem, gdzie
m³odzie¿ mo¿e zab³ysn¹æ wiedz¹ w ró¿nych dziedzinach.
Mamy w dorobku szereg konkursów: plastyczny, wiedzy
o Biblii, recytatorski, teatralny, konkurs wiedzy o œwiê-
tych. Ka¿dy pracowity Dzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej

Koncert kapeli Drewutnia sta³ siê okazj¹ do wspania³ej
zabawy, zarówno dla m³odzie¿y jak i starszej widowni.

Pe³ne zadumy spotkanie z poezj¹ Karola Wojty³y
w spektaklu artystycznym „Pieœñ o Bogu ukrytym” –

przygotowanym i wykonanym przez Marcina Stycznia –
piosenkarza i kompozytora.

VI DKCh zakoñczy³ koncert muzyki klasycznej
w wykonaniu Skrzypcowej Grupy Suzuki.
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Górze Pu³awskiej

16 paŸdziernika 2006 r. wieczorem w koncercie „Syberyjski
bard zaprasza” us³yszeliœmy utwory A. Rosenbauma,

w szkole koñczy wieczorny koncert, monta¿ muzyczny czy
przedstawienie teatralne w koœciele. Dotychczas w trakcie
DKCh œpiewali: Mietek Szczeœniak, Tomek Kamiñski,
Beata Bednarz, Kairos, Gospel Rain, Eleni, Evgen
Malinovskyi, Marcin Styczeñ, Lubelska Federacja Bardów,
kapela Drewutnia, Siostry Jeremiasza.

Dziêki bezinteresownemu wsparciu wielu osób pry-
watnych i instytucji wstêp na wszystkie koncerty jest bez-
p³atny.

Organizacja imprezy wymaga zaanga¿owania wielu
osób, przede wszystkim m³odzie¿y, nauczycieli, rodziców
oraz grona przyjació³ szko³y. Jednak¿e efekty, jakie przyno-
si, w zupe³noœci rekompensuj¹ czas i trud w³o¿ony w jej
przygotowanie. Dni Kultury Chrzeœcijañskiej integruj¹
spo³ecznoœæ lokaln¹, stwarzaj¹ szansê na ciekawe i warto-
œciowe spêdzenie czasu wolnego, ucz¹ wspó³pracy, posze-
rzaj¹ horyzonty, kultywuj¹ rodzime tradycje.

Nale¿y ufaæ, i¿ radoœæ m³odych ludzi, zainteresowanie
spotkaniami ze strony doros³ych mieszkañców Góry Pu-
³awskiej i okolic oraz propagowane przez nie wartoœci, spo-
woduj¹, ¿e impreza ta w przysz³oœci nie zostanie zarzuco-
na, a jej organizatorom wystarczy si³ do pracy mimo li-
cznych trudnoœci, z jakimi siê borykaj¹ z roku na rok, ¿e
nie zabraknie ludzi dobrej woli wspieraj¹cych duchowo i fi-
nansowo to kulturalno – religijne wydarzenie.

Dorota Chodo³a*
Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka polskiego w Publicznym Gim-
nazjum w Górze Pu³awskiej.

Zdjêcia: Cezary Œwiderski

Œwiat w zapa³ce
To tytu³ wystawy warszawskiego artysty Anatola

Karonia, która zainaugurowa³a rok wystawienniczy
w MDK-Pu³awy 13 paŸdziernika 2006 roku, godz.
18.00. Wystawa wyj¹tkowa, bo stanowi³a jednoczeœnie
uroczyste symboliczne otwarcie galerii „PIWNICA”
M³odzie¿owego Domu Kultury w Pu³awach, którego do-
kona³ Wojciech Kuba, Przewodnicz¹cy Komisji Kultury
Powiatu Pu³awskiego.

Anatol Karoñ ur. w 1957 r., dzia³alnoœæ artystyczn¹
prowadzi od 1978 r. Zajmuje siê rysunkiem, malar-
stwem, rzeŸb¹, instalacj¹, happeningiem. W 1985 r. za-
cz¹³ tworzyæ rzeŸby w jednej zapa³ce. Swoje prace pre-
zentowa³ na wielu wystawach indywidualnych i zbioro-
wych, w kraju i za granic¹. Od 1988 r. zajmuje siê ró-
wnie¿ nauczaniem rysunku i malarstwa. Od 1999 r. na-
le¿y do Zwi¹zku Artystów Polska Sztuka U¿ytkowa.

Sierpniowe popo³udnie, spacerujê po warszawskiej
Starówce, ogl¹dam prace ró¿nych artystów prezentu-
j¹cych swoj¹ twórczoœæ pod Barbakanem i co widzê?
Gablotê z tworami rozmiarów i – o wygl¹dzie zapa³ki,
niewielkie, niepozorne, niemo¿liwe! Obok siedzia³ nie-
pozorny cz³owiek, sprawiaj¹cy wra¿enie niebywale spo-
kojnego, cierpliwego (jak sam artysta póŸniej mówi³, to
tylko pozory, bo jego „przygoda z zapa³kami” zaczê³a siê
w³aœciwie z powodu jego nerwowego usposobienia). Po-
zostaliœmy tak w rozmowie z artyst¹ przesz³o godzinê.
W tym czasie postanowi³am, ¿e mieszkañcy naszego re-
gionu powinni zobaczyæ te mikre cudeñka. Artysta
w naszej galerii prezentowa³ przesz³o 80 prac o zna-
cz¹cych dla ka¿dej z rzeŸb tytu³ach „Krakowiaczek je-
den”, „Œmieræ kosi niby ³an”, „Zagl¹danie w g³¹b”, „Jan
Pawe³ II”, „Katedra w stylu romañskim”, „Eksploduj¹cy
Chopin”, „T³um” czy „Œw. Franciszek z Asy¿u”. Prace,
jak autor przyznaje, wykonuje za pomoc¹ jedynie paz-
nokci i zêbów. Istot¹ tego niecodziennego zjawiska sztu-
ki jest fakt, i¿ ka¿da rzeŸba wykonana jest tylko z jednej
zapa³ki, a w jednym przypadku nawet z jednej pi¹tej czê-
œci zapa³ki!

Wystawê ogl¹dali z podziwem doroœli, m³odzie¿,
a szczególnie dzieci, które z niedowierzaniem patrzy³y na
niezwyk³e dzie³a wykonane z tak zwyk³ego materia³u!

Aleksandra Kozak

Dyrektor MDK Aleksandra Kozak przedstawia zebranym artystê.
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WYJ¥TKOWA WYSTAWA
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjació³ Pu³aw, w ramach

obchodów 100-lecia Nadania Praw Miejskich Pu³awom
w dniach od 9 wrzeœnia do 1 paŸdziernika 2006 odby³a siê
wyj¹tkowa wystawa.

W salach wystawowych POK „Dom Chemika” pokaza-
no prace artystów, powsta³e na s³ynnym „I Sympozjum
Artystów Plastyków i Naukowców”, które mia³o miejsce
na terenie Zak³adów Azotowych oraz w samych Pu³awach
w 1966 roku.

Rok 1966 by³ dla Polski szczególny.
W ca³ym kraju odbywa³y siê uroczystoœci zwi¹zane

z Tysi¹cleciem Pañstwa Polskiego.
I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców mia³o

staæ siê wa¿nym wydarzeniem, w ramach Milenium bez-
poœrednio poprzedzaj¹cym Kongres Kultury Polskiej.

Inicjatorem i pomys³odawc¹ Sympozjum, by³ absol-
went Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za³o¿yciel
lubelskiej grupy „Zamek”, krytyk i teoretyk sztuki Jerzy
Ludwiñski, a spiritus movens ca³ego wydarzenia – budo-
wniczy i pierwszy dyrektor naczelny Zak³adów Azoto-
wych, in¿ynier i artysta Mieczys³aw Ko³odziej (1911-
-1989).

Sympozjum z 1966 roku, które odby³o siê pod has³em
„Sztuka w zmieniaj¹cym siê œwiecie”, pomyœlane zosta³o
jako spotkanie maj¹ce na celu po³¹czenie pracy twórczej
artystów z wyst¹pieniami teoretycznymi, zarówno kryty-
ków i teoretyków sztuki jak i naukowców z innych dzie-
dzin.

Do Pu³aw przyby³o 43 artystów, m.in. Jerzy Bereœ, W³o-
dzimierz Borowski, Feliks Falk (dziœ re¿yser), Tadeusz
Kantor, Grzegorz Kowalski, Edward Krasiñski, Zenon
Kononowicz, Henryk Morel, Ludmi³a Popiel, Teresa
Rudowicz Ryszard Winiarski, Jan Ziemski oraz krytycy:
Urszula Czartoryska, Jan Stanis³awski, Mieczys³aw Porêb-
ski, Wies³aw Borowski, Anna Ptaszkowska, Mariusz
Tchorek, Jacek WoŸniakowski, Jerzy Ludwiñski.

Efekty Sympozjum przeros³y najœmielsze oczekiwania.
Po raz pierwszy w dziejach powojennej Polski zapre-

zentowano w tak szerokim wymiarze sztukê awangardo-
w¹, której obecnoœæ by³a dot¹d przez w³adze PRL skrzêtnie
przemilczana i pomijana, w ramach obowi¹zuj¹cej wtedy
oficjalnej formu³y sztuki, czyli socrealizmu i koloryzmu.
W Pu³awach spotkali siê najwybitniejsi przedstawiciele
sztuki awangardowej, zarówno artyœci jak i historycy sztu-
ki, a tak¿e przedstawiciele „sztuki oficjalnej”.

Organizatorzy pu³awskiego sympozjum oraz krytycy
i historycy sztuki podkreœlali znaczenie tej imprezy, w któ-
rej brali udzia³ artyœci uznani za najciekawszych i najbar-
dziej nowatorskich. Jednoczeœnie nowoœci¹ w skali œwiato-
wej by³ patronat zak³adu przemys³owego (ZA Pu³awy) nad
tak szeroko zakrojonym plenerem.

O ile artyœci „oficjalni” nadal malowali swoje kolorowe
pejza¿e, o tyle artyœci awangardowi stworzyli na terenie
Pu³aw dzie³a wyj¹tkowe i wybitne, a Sztuka Polska w opi-
nii wspó³czesnych krytyków i historyków sztuki wpisa³a
siê, po raz pierwszy po wojnie – bez kompleksów, w nurt

Wystawa zgromadzi³a liczn¹ grupê mi³oœników sztuki.

S³owo wstêpne wyg³osi³a Anna Maria Leœniewska.

sztuki œwiatowej.
Wiêkszoœæ powsta³ych wtedy prac mo¿emy obecnie po-

dziwiaæ w Muzeach Narodowych w Warszawie, £odzi,
Krakowie i Poznaniu a tak¿e w Muzeach na terenie Euro-
py.

Sympozjum pu³awskie umocni³o Lublin, który sta³ siê
w tamtych czasach centrum polskiej sztuki awangardo-
wej.

W czterdziest¹ rocznicê tamtych wydarzeñ, we
wspó³pracy z POK „Dom Chemika”, Galeri¹ „72” Mu-
zeum Che³mskiego, Centrum Sztuki Wspó³czesnej Za-
mek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie oraz pomocy finansowej Zak³adów
Azotowych Pu³awy S.A, Miasta Pu³awy, Marsza³ka Woje-
wództwa Lubelskiego – Towarzystwo Przyjació³ Pu³aw
w Galerii Sztuki Wspó³czesnej POK „Dom Chemika” zor-
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Mistrz Pejza¿u i Nastroju

Przepe³nione ciep³em i spokojem pejza¿e.

Artysta chêtnie opowiada³ o swoim
malarstwie.

Jerzy Gnatowski na tle swoich obrazów.

„Kiedy malujê – czujê siê dobrze,
gdy nie malujê – czujê siê Ÿle”

Tak – krótko i nieco ¿artobliwie,
uzasadni³ swoj¹ sztukê Jerzy
Gnatowski na wernisa¿u 9 paŸdzier-
nika w Bibliotece Miejskiej w Pu³a-
wach.

Kilkanaœcie obrazów artysty zgro-
-madzonych na niewielkiej przestrze-
ni sali wystawowej Biblioteki utwier-
dzi³o zebranych w przekonaniu, ¿e
mamy do czynienia z artyst¹ niezwyk-
³ym – wra¿liwym koloryst¹, który od-
twarza na p³ótnie pe³en spokoju na-
strój malowanych pejza¿y. Inspiracj¹
do powstania dzie³a zdaj¹ siê byæ dla
niego na równi: rozleg³y nadwiœlañski
krajobraz i kêpa kolorowych traw,
wa¿ne jest uchwycenie klimatu i od-
danie go kolorem. Malarstwo utrzy-
mane w doœæ monochromatycznej pa-
lecie barw o¿ywianej tylko czasem ja-
kimœ czerwonym dachem, niewielk¹
plam¹ kwiatka czy refleksem na
niebie, emanuje cisz¹ i spokojem.

Obrazy Gnatowskiego dzia³aj¹ na
widzów jak balsam, mo¿na by rzec:
„³agodz¹ obyczaje” i pozwalaj¹, w jakiœ
magiczny sposób, odreagowaæ co-
dzienn¹ rzeczywistoœæ. Ogl¹daj¹c jego
pejza¿e uœwiadamiamy sobie istnienie
i piêkno natury, która nas otacza, jest
dla nas tak oczywista jak to, ¿e oddy-
chamy. W poœpiechu dnia codzienne-
go czêsto nie zauwa¿amy tego co by³o

d³ugo przed nami i zapewne bêdzie
d³ugo jeszcze po nas. Dobrze wiêc, ¿e
jest artysta, który potrafi nam o tym
przypomnieæ.

Maria Müller
Zdjêcia: Dariusz Malinowski

ganizowa³o wystawê po³¹czon¹
z promocj¹ polsko-angielskiego wy-
dawnictwa „Pu³awy 66” Anny Marii
Leœniewskiej (znakomite dzie³o wie-
loletniej pracy historyka i krytyka
sztuki) ze zdjêciami Stanis³awa
Papciaka (fotografika ZA Pu³awy)
oraz wieczór wspomnieñ poœwiêco-
ny Sympozjum sprzed 40 lat.

Do Pu³aw przyby³a autorka ksi¹¿-
ki Anna Maria Leœniewska oraz arty-
œci i krytycy bior¹cy udzia³ w plenerze
z 1966 roku, min. Jerzy Bereœ, W³o-
dzimierz Borowski, prof. Grzegorz
Kowalski, Danuta Ziemska. W spot-
kaniu udzia³ wziêli min. Janusz
Zagrodzki (Muzeum Narodowe
w Warszawie, Muzeum Sztuki w £o-
dzi), Jagoda Barczyñska (Muzeum
Che³mskie w Che³mie), Anna
Saciuk-G¹sowska (Muzeum Sztuki
w £odzi), Andrzej Mroczek i Jolanta
Mêderowicz (BWA w Lublinie), Da-
nuta i Pavel Binder (S³owacja), Ma-
rek Radke (Niemcy), Jaroslav
Kachmar (Ukraina), Jiri Valoch (Cze-
chy), Norbert Faehling (Niemcy), Ja-
nusz Kapusta (USA). Prof. Krzysztof
Kiwerski, prof. Adam Wsio³kowski,
prof. Ewa Pe³ka, prof. Ewa Zawadzka
i inni.

Wystawa, jak równie¿ nastêpu-
j¹ce po wernisa¿u spotkanie w ka-
wiarni „Smok” zgromadzi³y zarówno
tych Pu³awian, którzy pamiêtaj¹ wy-
darzenie z roku 1966 jak i m³odzie¿,
ciekaw¹ ówczesnej awangardy i jej
twórców. Atmosfera wspomnieñ
i chêtnie ods³anianych przez arty-
stów kulisów wydarzenia artysty-
cznego sprzed 40 lat oraz wypowiedzi
krytyków sztuki, podkreœlaj¹cych
znaczenie przedsiêwziêcia dla kultu-
ry polskiej, niektórym przypomnia-
³y, a niektórym uœwiadomi³y, ¿e –
mimo dziel¹cej Europê „¿elaznej
kurtyny”, Polska i same Pu³awy po-
zostawa³y wa¿nym miejscem dla
kultury europejskiej.

Zbigniew Kosowski

Autor – Kurator opisywanej wysta-
wy, jest artyst¹ plastykiem, absol-
wentem Akademii Sztuk Piêknych
w Gdañsku, cz³onkiem Towarzy-
stwa Przyjació³ Pu³aw.
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OŒRODEK GARNCARSKI
Ju¿ w grudniu bie¿¹cego roku, dziê-

ki wsparciu Starostwa Powiatowego
w Pu³awach, oraz Muzeum Nadwiœ-
lañskiego w Kazimierzu, a tak¿e w³adz
lokalnych Baranowa, uka¿e siê wyda-
wnictwo poœwiêcone oœrodkowi garn-
carskiemu w Baranowie. Opracowa-
nie ma na celu zaprezentowanie twór-
czoœci garncarskiej w Baranowie – je-
dynym w powiecie pu³awskim oœrod-
ku zajmuj¹cym siê do niedawna tym
rzemios³em. Garncarstwo, nale¿¹ce
do najstarszych rzemios³ ludowych,
uprawiane by³o tu do koñca lat 90
-tych. XX w. Baranów, jako niewielka
osada nad Wieprzem, dzisiaj siedziba
gminy, niegdyœ by³ prê¿nie rozwija-
j¹cym siê miasteczkiem o historii siê-
gaj¹cej XIV w.

Prawdopodobnie ju¿ w XVI w. fun-
kcjonowa³y tu warsztaty garncarzy,
o czym mog¹ œwiadczyæ zapisy na-
zwiska Jana Gancarza, odnotowane
w ksiêgach miejskich z 1592 r. Oficjal-
ne wzmianki o garncarzach z Bara-
nowa pochodz¹ ze spisu inwentaryza-
cyjnego z 1779 r. Natomiast przywilej
cechowy, oœrodek uzyska³ w 1785 r.
W okresie od XV do koñca XVIII w. na
terenie Lubelszczyzny powsta³y 22 ce-
chy garncarskie.

Niniejsze opracowanie jest efek-
tem moich zainteresowañ twórczo-
œci¹ ludow¹ na LubelszczyŸnie,
a w szczególnoœci na terenie rejonu
pu³awskiego, który pod wzglêdem
socjo-etnograficznym pokrywa siê
z zasiêgiem dawnego powiatu pu³aw-
skiego. Zaprezentowany materia³ zo-
sta³ zgromadzony w trakcie w³asnych
badañ terenowych. Pierwszy kontakt
z oœrodkiem baranowskim mia³am
podczas samodzielnych badañ, pro-
wadzonych w 1986 r. na terenie po-
wiatu pu³awskiego. Celem moich po-
czynañ, by³o zgromadzenie materia³u
do mojej pracy magisterskiej traktu-
j¹cej o wspó³czesnych dziedzinach wy-
twórczoœci ludowej w rejonie
pu³awskim. Praca ta jest do dzisiaj je-
dyn¹ prób¹ monografii dotycz¹cej
twórczoœci ludowej w tym rejonie.

Obszerny rozdzia³, poœwiêci³am
w niej garncarstwu baranowskiemu.
Odnotowa³am 6 warsztatów garncar-

skich, które jeszcze wówczas funkcjo-
nowa³y. Pomimo, ¿e by³ to ju¿ Jak siê
wkrótce okaza³o, schy³kowy okres te-
go rzemios³a w tej miejscowoœci – po-
zna³am wtedy osobiœcie czo³owych
twórców oœrodka baranowskiego.

Ju¿ wówczas, w ogólnych opraco-
waniach o garncarstwie ludowym na
LubelszczyŸnie, wymieniane by³o na-
zwisko Jana Góry – jako czo³owego
garncarza. To w³aœnie w jego rodzinie,
zawód ten przechodzi³ z ojca na syna.
On te¿, jako jedyny zatrudnia³ czela-
dników i uczniów, wœród których do
najzdolniejszych nale¿a³ póŸniejszy
wybitny garncarz – Stanis³aw Domañ-
ski. Tak¿e nazwisko Ko³odyñskich, ja-
ko jedno z najstarszych w tej miejsco-
woœci, kojarzone by³o zawsze z naj-
zdolniejszymi mistrzami – jak Edward
Ko³odyñski. Inni, jak Stanis³aw
Janisz, wykonuj¹c to rzemios³o, pie-
lêgnowali jednoczeœnie jego tradycjê
opiekuj¹c siê tak¿e istniej¹ca wów-
czas, in situ – w domu tego garncarza –
Izb¹ Garncarsk¹. Czynne by³y jeszcze
wówczas warsztaty Mariana i Piotra
Maœnych.

Po latach, ju¿ jako doœwiadczony
muzealnik, wróci³am ponownie do te-
matu garncarstwa w Baranowie. Tym
razem, pracuj¹c nad wystaw¹ poœwiê-
con¹ w³aœnie temu oœrodkowi, w la-
tach 1999 – 2000 podjê³am badania
weryfikuj¹ce, zgromadzone przed laty
informacje.

Wyroby garncarzy baranowskich,
zgromadzone w Muzeum pu³awskim,
w³¹czane by³y kilkakrotnie do ekspo-
zycji poœwiêconych sztuce ludowej
w regionie. By³y to jednak wystawy,
prezentuj¹ce ogó³ sztuki i wytwórczo-
œci ludowej twórców z terenu Lubel-
szczyzny. Œledz¹c poczynania twór-
ców rodzimych, w tym g³ównie garn-
carzy, wspó³pracuj¹cych z Pu³awskim
Klubem Twórców Ludowych, z przy-
kroœci¹ odnotowywa³am, nieuniknio-
ny jak siê wkrótce okaza³o, zanik tego
rzemios³a na terenie Baranowa i na-
szego regionu.

Mistrzowie garncarstwa, których
pozna³am przed laty, w wiêkszoœci ju¿
odeszli, inni z racji wieku i choroby
z czasem powoli zaniechali wykony-
wania tej piêknej, ale i trudnej sztuki.
W 2001 r., na wernisa¿u muzealnej
wystawy poœwiêconej oœrodkowi
baranowskiemu, goœci³am ju¿ tylko
dwóch – ostatnich garncarzy z Bara-
nowa: Piotra Maœnego i Stanis³awa
Domañskiego.

W trakcie pracy nad wystaw¹ i pod-
jêtych po 15 latach badañ weryfiku-
j¹cych, powróci³am równie¿ pono-
wnie do rozmów, prowadzonych ju¿
onegdaj, z w³adzami w gminie Bara-
nów i wszystkimi osobami ewentual-
nie mog¹cymi zainteresowaæ siê reak-

Jan Góra przy kole garncarskim zdjêcie
z lat 60. XX w.

Stanis³aw Domañski ostatni
z wielkich mistrzów tego rzemios³a

zmar³ w 2006 r.
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Wazon z charakterystyczn¹
dla Domañskiego dekoracj¹ nalepian¹. W³adys³aw Maœny.

W BARANOWIE

tywacja tego rzemios³a w tej miejsco-
woœci. Moje dzia³ania zbieg³y siê z pro-
gramem ówczesnego Ministerstwa
Kultury, znanym od 1995r. pod nazw¹
„Gin¹ce zawody i umiejêtnoœci”.

Program ten powsta³ z inicjatywy
dzia³aczy regionalistów i etnografów,
którzy ju¿ od dawna sygnalizowali,
a wrêcz alarmowali o potrzebie podjê-
cia dzia³añ maj¹cych na celu ocalenie
wielu zanikaj¹cych przejawów trady-
cyjnej kultury wsi. Apel ten podjê³y na
terenie ca³ego kraju muzea, g³ównie
na wolnym powietrzu – skanseny, do-
my kultury i inne placówki kultural-
ne. Zaczêto organizowaæ wystawy, po-
kazy prezentuj¹ce dawne, czêsto arty-
styczne wytwory wiejskich rzemieœ-
lników – artystów.

Niestety, w przypadku Baranowa,
nie uda³o siê reaktywowaæ rzemios³a
garncarskiego. Podejmowano wpraw-
dzie próby, ale zabrak³o konsekwencji
w tych dzia³aniach. Wielokrotnie te¿
zmieniano lokalizacjê garncarskiej Iz-
by Tradycji. Ostatnia, ulokowana
w budynku starej szko³y, przy ulicy
Michowskiej, tak¿e ju¿ nie istnieje
(podobnie jak dawna szko³a, któr¹
zburzono). Gromadzone przed laty
zbiory, obecnie rozparcelowano, czêœæ
znalaz³a, lokum w sali przy Oœrodku
Kultury, a pozosta³a – w wolno sto-
j¹cym, niewielkim i prowizorycznym
raczej obiekcie, na placu obok Urzêdu
Gminy.

W³aœnie od zwiedzenia obecnych,
zastêpczych mam nadziejê obiektów
lokuj¹cych Izbê Tradycji, rozpoczê-
³am kolejne ju¿ po latach – trzecie
spotkanie z Baranowem. Ponownie
podjê³am badania nad tutejszym rze-
mios³em garncarskim, weryfikuj¹c
w³asne, wczeœniej zgromadzone dane
o stanie oœrodka. Niestety, potwier-
dzi³y one tylko dalej id¹cy proces zani-
ku rzemios³a garncarskiego
w Baranowie. Tym smutniejsza jest ta
konkluzja, gdy okaza³o siê, ¿e zale-
dwie dwa miesi¹ce przed moim przy-
jazdem, zmar³ ostatni ju¿ garncarz
z pokolenia wielkich mistrzów tego
rzemios³a. Garncarz, w którego domu
goœci³am przed laty, który tyle wniós³
w rozwój tej wytwórczoœci i moj¹ wie-
dzê na jej temat.

Po latach, rozmowa z ¿on¹ zmar³e-
go, starsz¹ i schorowan¹ towarzyszk¹
jego ¿ycia i pracy, (by³a bowiem znako-
mit¹ dekoratork¹ wyró¿niaj¹cych siê
pod tym wzglêdem naczyñ mê¿a), uœ-
wiadomi³a mi, ¿e rzemios³o garncar-
skie w Baranowie nieuchronnie zanik-
³o. Ko³o garncarskie, przy którym pra-
cowa³ mistrz Domañski, zosta³o
sprzedane zainteresowanej cera-
miczce i zosta³o wywiezione
z Baranowa. Mo¿e w³aœnie garncarze,
ceramicy spoza tej miejscowoœci, ze-
chc¹ uczyæ w Baranowie innych, m³o-

dych tutejszych mieszkañców tradycji
tego zawodu. Czas niestety up³ywa
nieub³aganie, wymieraj¹ wielcy garn-
carze, o których pamiêæ powinna prze-
trwaæ nie tylko wœród ich bliskich.
W tych ostatnich nale¿y pok³adaæ tak-
¿e nadziejê na reaktywacjê oœrodka.
Wszak w pracy garncarzom pomagali
czêsto wszyscy cz³onkowie ich rodzi-
ny.

Jednym z nich jest mieszkaj¹cy na-
dal w Baranowie, wnuk garncarza, Je-
rzy W³. Maœny, Chêtnie wspó³pracuje
z miejscowym Oœrodkiem Kultury,
którego pracownicy, niezra¿eni do-
tychczasowymi niepowodzeniami –
przypominaj¹ mieszkañcom o ich tra-
dycji i rzemioœle garncarskim
Baranowa.

Pozostaje wiêc nadzieja, ¿e pamiêæ
o wielkich mistrzach garncarstwa
baranowskiego, nie zaginie. Ich prace
zgromadzi³y tak¿e czo³owe muzea na
LubelszczyŸnie. Przyk³ady kolekcji
muzealnych garncarstwa baranow-
skiego, znajduj¹cych siê w zbiorach
muzeów na terenie naszego powiatu
zostan¹ tak¿e zaprezentowane w wy-
mienionym na wstêpie wydawni-
ctwie. Na uwagê zas³uguj¹ z pewno-
œci¹ zbiory garncarstwa baranow-
skiego we wspomnianym Muzeum
Regionalnym w Pu³awach, jak i, rów-
nie interesuj¹ce, zbiory Muzeum
Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dol-
nym, Oddzia³ w Janowcu.

¯ony garncarzy zajmowa³y siê dekoracj¹
i zbytem. Na rynku w Kazimierzu.
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ZIEMIANKI NA£ÊCZOWSKIE

Krystyna Tarka z uœmiechem ogl¹da swoje „B³êkitne
Anio³ki”.

Od lewej: Zenobia Mazur, Krystyna Tarka i Wies³awa
Dobrowolska – £uszczyñska na pokonkursowej wystawie

„Inspirujemy kolorem” Warszawa 2006.

Polskim ziemiankom z koñca XIX i pocz¹tku XX wie-
ku, szczególnie z kó³ che³mskiego i lubelskiego, Na³êczów
zawdziêcza wiele, a przede wszystkim zorganizowanie
szko³y dla córek w³oœciañskich, dobrze przygotowuj¹cej do
roli patriotycznie usposobionej ¿ony i matki. Funkcjonu-
j¹ca w Domu na Jab³uszku w latach 1908-1936 szko³a ry-
ch³o sta³a siê g³oœna w ca³ej Polsce, tak ¿e ¿urnalista
w 1913 roku móg³ napisaæ: „Wszystkie ziemie Królestwa
maj¹ swoje [w niej] przedstawicielki”. Wspó³czesne „Zie-
mianki” przejê³y od utalentowanych poprzedniczek zbiór
haftów i z prawdziw¹ pasj¹ odtwarzaj¹ dawne wzory, by
nie uleg³y zapomnieniu.

Pani Krystyna Tarka, prezes Klubu Haftu „Ziemianka”
w Na³êczowie, haftu uczy³a siê od swojej mamy, Czes³awy
Markuszewskiej. Od jesieni 2002 roku prowadzi zajêcia
w ka¿d¹ œrodê w Na³êczowskim Oœrodku Kultury. Korzy-
staj¹ z nich seniorki z klubu „Jesienni Entuzjaœci”, zainte-
resowane uczennice z miejscowej szko³y podstawowej i te
mieszkanki Na³êczowa, które potrafi¹ doceniæ piêkno haf-
towanych obrazów. Od momentu pojawienia siê strony
internetowej z dokonaniami „Ziemianek” coraz czêœciej
zagl¹daj¹ te¿ kuracjusze i wczasowicze.

93 wzory haftów z I po³owy XX wieku zosta³y przekaza-
ne przez by³¹ uczennicê Szko³y Ziemianek Wac³awê
Mokrzeck¹ na rêce p. Janiny Babinicz-Wituckiej. Ta zain-
teresowa³a nimi na³êczowskie hafciarki. Pod kierunkiem
p. Krystyny powstaje ju¿ czwarta czêœæ tzw. Kolekcji na³ê-
czowskiej wg scenariusza W. Dobrowolskiej-
-£uszczyñskiej. To dziêki wykorzystaniu starych wzorów
i organizowaniu wystaw tematycznych na regionalnych
i ogólnopolskich wystawach Klub Haftu co roku zdobywa
kolejne nagrody i dyplomy. Podziwiali prace „Ziemianek’”
tak¿e mieszkañcy francuskiego Longueau i wêgierskiego
Nyiracsad.

W bie¿¹cym roku wystawy haftów z Na³êczowa zosta³y
nagrodzone na II Przegl¹dzie Twórczoœci Artystycznej Se-
niorów i Osób Niepe³nosprawnych w WDK w Lublinie
oraz VI Powiatowym Dniu Kultury w Pu³awach. Na oby-
dwu pokazach „Ziemianki” zaprezentowa³y hafty wykona-
ne przez babcie dla swoich wnuczek, st¹d nazwa wystawy:
„W pokoju wnuczki”. Prezentacja przypad³a do gustu naj-
m³odszym pu³awianom. Ma³e dziewczynki przytula³y siê
do pluszowych misiów wychylaj¹cych siê z haftowanej to-
rebki ozdobionej napisem „Ola”. To imiê powtarza³o siê
równie¿ na haftowanych poduszkach. Na oparciu dzieciê-
cego ³ó¿eczka zwisa³ haftowany rêcznik. Na centralnej
„œcianie” widnia³o okno ozdobione szyde³kow¹ firaneczk¹.
W haftowanych obrazkach przewija³y siê motywy ulubio-
nych przez dzieci zabawek lub zwierz¹t. Autentyczne ub-
ranka dzieciêce, szyde³kowe buciki przy ³ó¿eczku i wielki
obraz Madonny wykonany wed³ug wzorów z na³êczow-
skiej Szko³y Ziemianek budzi³y powszechne zaintereso-
wanie. Pokazano tak¿e odtworzon¹ tradycyjn¹ makatkê
o tematyce dzieciêcej (babcia, wnuczka) wed³ug wzorów
sprzed stu lat. Dwa podstawowe kierunki dzia³añ Klubu
Haftu „Ziemianka”: odtwarzanie haftów propagowanych

w miejscowej szkole w minionym stuleciu oraz ozdabianie
przedmiotów u¿ytkowych dla domowników zosta³y
w ostatnim czasie wzbogacone wykonywaniem obrazów
haftowanych na konkurs zorganizowany przez francusk¹
firmê DMC, œwiatowego lidera w produkcji nici i akceso-
riów do haftu. Na konkurs „Inspirujemy kolorem” na³ê-
czowskie hafciarki wys³a³y prace sporz¹dzone wed³ug wzo-
rów czêstokroæ wybitnych europejskich artystów plasty-
ków. Jury w sk³adzie: Anna Makowiecka, dziennikarka ra-
diowo-telewizyjna, Bruno Pisani, dyrektor handlowy
DMC we Francji, Wies³aw Kulesza, prezes zarz¹du firmy
P.H. „SK”, Anna Hope, specjalista ds. public relation
i marketingu, Izabela D¹browska, zwyciê¿czyni II edycji
konkursu haftu „Ig³¹ malowane” oceni³o 324 prace nade-
s³ane na konkurs, przyzna³o nagrody oraz zakwalifikowa³o
prace do wystawy, która prezentowana by³a w paŸdzierni-
ku w najwiêkszych miastach Polski. Na gali zorganizowa-
nej w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniu 21. X,
2006 roku na³êczowskie hafciarki mog³y wys³uchaæ ofi-
cjalnych przemówieñ przedstawicieli firmy
z dwustuszeœædziesiêcioletni¹ tradycj¹, lansuj¹cej has³o:
„Jeœli umiesz przyszyæ guzik, umiesz wyhaftowaæ ró¿ê”, za-
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Wyrównaæ szanse
W 2004 r. Powiat Pu³awski po raz pierwszy przyst¹pi³ do realizacji w ra-

mach Priorytetu 2, Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego programów stypendialnych „Stypendia szans¹ na ma-
turê dla uczniów z terenów wiejskich Powiatu Pu³awskiego” i „EURO-
STUDENT – program stypendialny dla województwa lubelskiego” i realizuje
je do dziœ.

G³ówne cele programów to zwiêkszenie szans edukacyjnych m³odzie¿y
z terenów wiejskich znajduj¹cej siê w trudnej sytuacji materialnej, zwiêksze-
nie poziomu wykszta³cenia w powiecie oraz iloœci osób z wykszta³ceniem œre-
dnim maturalnym i wykszta³ceniem wy¿szym. I Edycja (rok szkolny i akade-
micki 2004/2005)
Stypendia dla uczniów

Dziêki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego stypendia
otrzyma³o 1184 uczniów, pobieraj¹cych naukê w szko³ach ponad-
gimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹, dla których organem prowadz¹cym
jest Powiat Pu³awski. Stypendia by³y wyp³acane w formie refundacji kosztów
poniesionych na cele edukacyjne. Pozyskano na ten cel 1 020 000 z³, 694 110
z³ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i 325 890 z³ z Bud¿etu Pañstwa.
Stypendia dla studentów

W roku akademickim 2004/2005 z pomocy stypendialnej skorzysta³o 82
stypendystów. Powiat Pu³awski otrzyma³ na ten cel 121 500 z³, 91 125 z³
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i 30 375 z³ z Bud¿etu Pañstwa.

II Edycja (rok szkolny i akademicki 2005/2006)

Stypendia dla uczniów
Ze stypendiów skorzysta³o 842 uczniów z terenów wiejskich Powiatu Pu-

³awskiego. Stypendia by³y wyp³acane w formie refundacji kosztów wydanych
na cele edukacyjne. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi³a 890 998 z³, 606 324,14
z³ z EFS i 284 673,86 z³ z BP.
Stypendia dla studentów

Ze stypendiów dla studentów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji mate-
rialnej oraz posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na terenie Powiatu Pu³awskie-
go skorzysta³o 87 studentów. Na ten cel uzyskano œrodki w wysokoœci 121
500 z³, 91 125 z³ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i 30375 z³ z Bud¿etu
Pañstwa.

III Edycja (rok szkolny i akademicki 2006/2007)

Stypendia dla uczniów
W ramach programu „Stypendia szansa na maturê dla uczniów z terenów

wiejskich Powiatu Pu³awskiego – Edycja 2006” przyznano 579 stypendia.
W odró¿nieniu do lat ubieg³ych stypendium bêdzie wyp³acane w formie fi-
nansowej. Otrzymano na ten cel kwotê 620 113 z³, 421986,90 z³ z EFS
i 198 126,10 z³ z BP.
Stypendia dla studentów

Stypendia w ramach programu „EUROSTUDENT – program stypendial-
ny dla województwa lubelskiego” przyznano 37 studentom studiuj¹cym
w pañstwowych i niepañstwowych szko³ach wy¿szych w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. Przyznano na ten ce155 500
z³, 41 250 z³ z EFS i 13 875 z³ BP.

(opr.) Justyna Siuta, Beata Micha³ek

chwyciæ siê recitalem piosenki fran-
cuskiej, wzi¹æ udzia³ w koktajlu po
czêœci oficjalnej oraz ze wzruszeniem
ogl¹daæ swoje prace zakwalifikowane
na ogólnopolsk¹ wystawê.

Na tej¿e wystawie mo¿na by³o
ogl¹daæ prace: Krystyny Tarki „B³êkit-
ne anio³ki”, Zenobii Mazur „Papie¿”,
Marii Kamoli „Koszyczek z kwiatami”
oraz Krystyny Krzos „Ikony”. Nazwis-
ka haftuj¹cych pañ organizatorzy
umieœcili tak¿e w barwnym katalogu
wydanym z okazji III edycji konkursu.
Na³êczowskie „Ziemianki” zaczynaj¹
robiæ karierê prawdziwie europejsk¹.

Wies³awa
Dobrowolska-£uszczyñska

Fot. Sabina Seroczyñska Kamola

Wies³awa Dobrowolska – £uszczyñska
Stale wspó³pracuje z PPP znana ju¿ czy-
telnikom poprzedniego numeru. Filolog,
pedagog (wzorem rodziców), m.in. dyrek-
tor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefa-
na ¯eromskiego w Na³êczowie, instruk-
tor harcerski, przewodnik miejski i tere-
nowy, cz³onek stowarzyszeñ: PTTK, To-
warzystwa Przyjació³ Na³êczowa, Na³ê-
czowskiego Stowarzyszenia Wspó³pracy
Europejskiej, Stowarzyszenia Polskich
Mediów. Cz³onek kolegium redakcyjnego
(1966-1969) ogólnopolskiego pisma nau-
kowego „Jêzykoznawca” wydawanego
przez UMCS w Lublinie, wspó³redaktor
„Cisowca”, „Na³êczowskich Wiadomoœci
Kulturalnych” oraz „G³osu Na³êczowa”.
Laureatka konkursów „Pamiêtniki m³o-
dych nauczycieli” (Lublin 1972), „Nau-
czycielka w kilku rolach” (Warszawa
1983) oraz III i IV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Ma³ych Form Literackich im.
Stefana ¯eromskiego (Na³êczów 2002,
2004).

Zenobia Mazur przy w³asnorêcznie
wyhaftowanym portrecie Papie¿a Jana

Paw³a II.
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Powiatowe Œwiêto Kultury
Raz w roku, w goœcinnych progach POK

„Dom Chemika” w Pu³awach, odbywa siê
przegl¹d dokonañ kulturalnych instytucji
i stowarzyszeñ kultury naszego powiatu.
Przedsiêwziêcie znane opinii publicznej pod
nazw¹ „Powiatowy Dzieñ Kultury” ma na
celu integracjê œrodowiska kulturalnego
oraz stworzenie forum wymiany doœwiad-
czeñ i prezentacji w³asnych dokonañ dla
oœrodków kultury i towarzystw regional-
nych z ca³ego powiatu. Równolegle przebie-
gaj¹ i uzupe³niaj¹ siê, dwie formy: wystêpy
artystyczne na scenie sali widowiskowej
i prezentacje stoisk w holu Domu Chemika,
a publicznoœæ swobodnie wybiera w czym
w danym momencie chce uczestniczyæ.

Tegoroczny – VI PDK, który odby³ siê 17
paŸdziernika, zgromadzi³ w POK artystów
i twórców oraz animatorów kultury i ludzi
po prostu zainteresowanych tym co w kul-
turze powiatowej aktualnie siê dzieje. Wy-
stêpy sceniczne zosta³y zdominowane przez
taniec, ale by³y równie¿ popisy wokalne i in-
strumentalne.

Na podkreœlenie zas³uguje niezwyk³e bo-
gactwo stoisk przygotowanych przez Oœrod-
ki Kultury i Towarzystwa Regionalne w ho-
lu gdzie mogliœmy podziwiaæ pracê garnca-
rza z Baranowa, przepiêkne hafty Na³êczow-
skich Ziemianek (którym poœwiêcamy od-
dzielny artyku³) ciekawe wystawy fotografi-
czne, zapoznaæ siê z wydawnictwami regio-
nalnymi, a tak¿e spróbowaæ potraw charak-
terystycznych dla poszczególnych gmin na-
szego powiatu.

W trakcie imprezy zosta³ podsumowany
konkurs „Pamiêæ Przesz³oœci” zorganizowa-
ny przez Bibliotekê Powiatow¹ we wspó³pra-
cy z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ im. H.
£opaciñskiego w Lublinie (szczegó³y w arty-
kule „Pamiêæ Przesz³oœci) oraz wrêczone zo-
sta³y Nagrody Starosty w Dziedzinie Kultury.

Otrzymali je: w kategorii animator kultury:

� Grzegorz Skwarek (Kurów).
� Ks. Andrzej Mizura (¯yrzyn).
� Bo¿ena Rybaniec (Koñskowola).
� Bogus³awa Ga³at (Na³êczów).
� Irena Kolibska (W¹wolnica).
� Adam £aguna (W¹wolnica).
� Danuta Szlendak (Pu³awy).
� Eliza Sulima (Pu³awy).
� Renata Siedlaczek (Pu³awy).

W kategorii twórczoœæ plastyczna:

� Marek Anda³a – malarstwo (¯yrzyn).

W kategorii twórczoœæ ludowa:

� Krzysztof Cegie³a – kowalstwo (Gm. Pu³awy).
� W³adys³aw Maœny – garncarstwo (Baranów).
� El¿bieta Wójtowicz – poezja i proza (Markuszów).

W kategorii regionalista:

� Halina Bukowska (Na³êczów).
� S³awomir Paæ (Pu³awy).

Za Artystyczne Wydarzenie Roku nagrodzono:

� Tomasza Mazura (Pu³awy) za re¿yseriê „Cyrulika Sewilskiego”
wystawionego w POK.

� GOK w Koñskowoli za wydanie tomiku poezji Zuzanny Pasówki
„Jak Ciê nie kochaæ Ziemio Ojczysta”.

� Publiczne Gimnazjum w Górze Pu³awskiej za organizacjê „Dni
Kultury Chrzeœcijañskiej”.
Nagrodê za najpiêkniejsze stoisko otrzyma³ Na³êczów za „najsma-

czniejsze” stoisko W¹wolnica, a za stoisko ³¹cz¹ce obydwie te kategorie
biblioteki powiatu pu³awskiego.

Maria Müller
Zdjêcia: Hubert Stefanyszyn

Starosta wrêcza nagrody regionalistom H. Bukowskiej i S. Paciowi.

Laureaci nagrody Starosty w Dziedzinie Twórczoœæ ludowa i plastyczna od
lewej W. Maœny, M. Anda³a, E. Wójtowicz i K. Cegie³a.



Etiuda prezentowa³a ciekawe stroje i profesjonalne
uk³ady choreograficzne.

Roztañczone motyle z NOK w Na³êczowie. Tañce ludowe zaprezentowa³y dzieci z KOK
w Kazimierzu Dolnym

Huczny pocz¹tek imprezy zapewni³a Orkiestra Dêta
z Kurowa.






