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Drodzy Pañstwo

Mamy czas kaniku³y i wszyscy 
odrywamy siê nieco od codziennych 
zajêæ  i powa¿nych problemów, którymi 
¿yjemy przez ca³y rok. W Pu³awskim 
Przegl¹dzie Powiatowym jednak 
wakacje panuj¹ tylko na ok³adce 
poniewa¿ zawartoœæ, do tematów 
wakacyjnych trudno zaliczyæ. Obok, 
bowiem, spraw czysto kulturalnych jak 
relacje z wystaw i imprez, które 
stanowi¹ bazê naszego pisma oraz 
turystycznych – prezentujemy kolejny 
szlak pieszych wêdrówek po okolicy czy 
atrakcjê w postaci opisu Chodlika, 
poruszone zosta³y w tym numerze 
sprawy powa¿ne, a czasem wrêcz 
bolesne, zwi¹zane z histori¹ regionu. 
Artyku³ S³awomira Pacia: „Czas 
przesz³y nie do koñca dokonany” to 
wstrz¹saj¹cy opis  dzia³alnoœci  
pu³awskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa, 
który zapisa³ czarn¹ kartê w historii 
naszego kraju, o czym nam zapomnieæ 
zwyczajnie niewolno i to nie tylko po to 
by wyci¹gaæ konsekwencje, ale przede 
wszystkim wnioski na przysz³oœæ.

Prezentujemy równie¿ wywiad                      
z cz³owiekiem, który w sposób zupe³nie 
niekonwencjonalny wpaja m³odym 
ludziom mi³oœæ i szacunek do Ojczyzny 
i potrzebê zg³êbiania jej historii, 
odsy³am Pañstwa tu do wywiadu z Ks. 
Andrzejem Mizur¹ proboszczem parafii 
w Osinach.

W sta³ych rubrykach znajdziecie 
Pañstwo prezentacjê gminy Marku-
szów i kolejn¹, ma³o znan¹ szerokiemu 
gremium, sylwetkê cz³owieka zwi¹za-
nego z Pu³awami Kurta A. Obitza.

Gor¹co zapraszam do lektury 
¿ycz¹c jednoczeœnie mi³ego i efekty-
wnego wypoczynku wakacyjnego, który 
nasze pismo,  mam nadziejê,  twórczo 
urozmaici.

Maria Müller 



Gmina Markuszów le¿y na magdeburskie. wszystkich powstañ narodowych, 
p³askowy¿u Na³êczowskim. Przez Mar kus zow ska  ga³ ¹Ÿ rod u pod Markuszowem w czerwcu 
jej teren przep³ywa rzeka Kurówka  Firlejów w³ada³a Markuszowem do 1794 roku zgrupowa³y siê wojska 
dop³yw Wis³y. Zdecydowana pocz¹tku XVI wieku, kiedy to po powstañcze pod dowództwem gen. 
wiêkszoœæ mieszkañców gminy wygaœniêciu tej ga³êzi rodowej na Zaj¹czka. Genera³ Józef Dwernicki 
utrzymuje siê z rolnictwa. Œrednia Katarzynie Kazanowskiej sêdzinie 3 marca 1831 roku rozbi³ w Marku-
powierzchnia gospodarstwa rolne- ³ukowskiej maj¹tek przeszed³ do szowie  si lny rosy jski  korpus   
go wynosi 5 ha. Gmina obejmuje g³ównej linii Firlejów bêd¹cych dowodzony przez pu³kownika 
swym zasiêgiem dziesiêæ so³ectw, jednym z najmo¿niejszych rodów Tuchaczewskiego. W czasie pow-
zajmuje powierzchniê 4039 ha rycerskich pomiêdzy Wis³¹ a Bu- stania styczniowego na terenie 
i zamieszkuje j¹ niewiele ponad giem w drugiej po³owie XVII wieku. gminy Markuszów stoczono wiele 
3 tysi¹ce mieszkañców. Aktualny herb gminy Markuszów po ty cz ek  po ws ta ñc zy ch  mi n.  

Nazwa Markuszów pochodzi nawi¹zuj¹c do tradycji przedstawia w Górach 19 grudnia 1863 roku 
najprawdopodobniej od za³o¿y- firlejowskiego Lewarta na b³êkit- zo st a³ a st oc zo na  du ¿a  bi tw a 
ciela i pierwszego w³aœciciela wsi nym tle. Powstanie Chmielnickiego, powstañców z wojskami rosyjski-
le¿¹cej w dolinie rzeczki £achy. potop szwedzki oraz liczne najazdy mi. Burmistrz Markuszowa Antoni 
Móg³ on siê nazywaæ Marcus (czyli zagonów tatarskich, przyczyni³y siê Zdanowicz by³ jednym z pow-
Marek) i po dodaniu przyrostka - do zrujnowania miasta le¿¹cego stañczych naczelników wojsko-
ewice powsta³a nazwa miejsco- przy  g³ównym t rakcie . Wraz wych na województwo lubelskie. 
woœci. Pierwsza pisemna wzmian- z upadkiem znaczenia Marku- Markuszów i okolice ucierpia³ 
ka o Markuszowie pochodzi z roku szowa skoñczy³o siê te¿ w³adanie tak¿e podczas dzia³añ wojennych 
1317. Wtedy to ksi¹¿ê W³adys³aw nim przez ród Firlejów. Ostatnim I Wojny Œwiatowej. 
zwany z racji niskiego wzrostu jego przedstawicielem by³ bowiem W roku 1939 niemieckie naloty 
£okietkiem na proœbê Dzier¿ka - zmar³y po roku 1667 kasztelan bardzo dotkliwie zniszczy³y Marku-
kanonika krakowskiego i jego brata lubelski Jan Firlej. W dalszej swojej szów, czêœciowemu zniszczeniu 
Ostasza z Bejsc (protoplasty rodu historii Markuszów przechodzi³ uleg³ koœció³ œw. Ducha, zamieszka-
Firlejów) przeniós³ Markuszów przez rêce  na jznamienitszych ³a przez ludnoœæ ¿ydowsk¹ central-
z prawa polskiego na prawo rodów jak Sobiescy (w³aœcicielem na czêœæ miasta doszczêtnie sp³o-
œredzkie. Dzia³o siê to dnia 30 by³ sam król Jan III), Radziwi³³owie, nê³a, zniszczeniu i uszkodzeniu ule-
listopada 1317 roku w Krakowie. Ma³achowscy, Hryniewieccy, g³o tak¿e wiele innych budynków. 
W roku 1330 Markuszów uzyska³ Tarnowscy Na terenie gminy w czasie 
przeniesienie z prawa œredzkiego W roku 1912 dobra Marku- ostatniej wojny bardzo aktywnie 
na znacznie korzystniejsze prawo szowskie z zespo³em pa³acowo- dzia³a³ ruch oporu a zw³aszcza BCh 

parkowym wraz ze stawami (tzw. i AK. 
Markuszów-stawy) naby³ Bohdan Na terenie samego Marku-
Broniewski  w³aœciciel  dóbr  szowa i okolic znajduj¹ siê intere-
Garbów. Po parcelacji w 1938 roku suj¹ce zabytki architektoniczne: 
Broniewscy zachowali obejmuj¹c¹ koœció³ œw. Ducha wybudowany 
40 ha dzia³kê obejmuj¹c¹ stawy, w 1608 roku przez w³oskiego 
resztki parku, oraz klasycystyczny, architekta Piotra Durie (w unikal-
murowany budynek kuchni pa³a- nym stylu renesansu lubelskiego) 
cowej wykorzystywany jako budy- i zespó³  koœcio³a parafialnego 
nek mieszkalny. Sam budynek œw. Józefa wzniesiony w latach 
pa³acu w Markuszowie zosta³  1667-1682 z fundacji Jana i Andrzeja 
rozebrany na ceg³ê ju¿ w ostatnich Firlejów, a tak¿e koœció³ staro-
latach XIX wieku. Parcelacja katolicki parafii mariawitów 
przeprowadzona w ramach Re- w £anach z roku 1909.
formy Rolnej po II Wojnie Œwiato- W Markuszowie  is tnie je  
wej przydzieli³a wiêkszoœæ tego ró wn ie ¿ cm en ta rz  ¿y do ws ki  
terenu Spó³dzielni Gminnej Samo- za³o¿ony w XVIII wieku.
pomoc Ch³opska. Markuszów zazna- W  k a ¿ d y  p o n i e d z i a ³ e k  
czy³  swe istnienie  podczas  w Markuszowie odbywaj¹ siê du¿e 

Gmina Markuszów 

Nasza Ma³a Ojczyzna

Koœció³ Parafialny Œw. Józefa
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targi gromadz¹ce rolników, piêkne lasy i dostêp do wody, 
rzemieœlników i kupców. wspania³e miejsca dla grzybiarzy, 

W ostatnich latach w gminie wêdkarzy, mi³oœników wycieczek 
Markuszów postawiono  na  rowerowych i spacerów, szuka-
przedsiêwziêcia i inwestycje j¹cych ciszy i spokoju.
ekologiczne. Gmina Markuszów Odmienna krajobrazowo po-
jes t  gmin¹  wie j sk¹ ,  za tem  ³udniowa czêœæ gminy obejmuje 
zdecydowana wiêkszoœæ ludnoœci mie jscowoœci  Góry. Olszowiec  
utrzymuje siê z rolnictwa. Œrednia i Zab³ocie z cechami charakte-
powierzchnia gospodarstwa rystycznymi dla P³askowy¿u 
wynosi oko³o 5 ha. W produkcji Na³êczowskiego z unikaln¹ sieci¹ 
rolniczej przewa¿a uprawa buraka urokliwych w¹wozów polo-
cukrowego i pszenicy w po³udnio- dowcowych. Wszystko to zachêca 
we j c zê œc i g mi ny , n at om ia st  do uprawiania turystyki weekend-
w pó³nocnej gdzie dominuj¹ gleby owej. Walory przyrodnicze gminy 
lekkie  uprawiano  dotychczas wykorzystuj¹ równie¿ myœliwi 
g³ównie tytoñ i zio³a, a dzisiaj trzech kó³ ³owieckich oraz prê¿nie 
g³ównym Ÿród³em utrzymania jest dzia³aj¹ce ko³o wêdkarskie.
produkcja mleka. Gospodarstwo W wymienionych miejsco-
rybackie w Markuszowie rozwija woœciach zaobserwowano w ostat-
intensywn¹ hodowlê ryb. nich latach wzrost zainteresowania 

Rolnicy z miejscowoœci Góry zakupem nieruchomoœci na cele 
specjalizuj¹cy siê w produkcji  wypoczynku sobotnio-niedzielne-
sadowniczej, zawi¹zali Zrzeszenie go i letniego. Sprzyja temu równie¿ 
Producentów Owoców „Lider- dba³oœæ w ³adz  mieszkañców 
Sad”, w ramach którego wpro- o poprawê infrastruktury komu-
wadzaj¹ nowoczesne metod upraw nalnej oraz bogata oferta kulturalna 
sadowniczych oraz poszukuj¹ oferowana przez Gminny Dom 
rynków zbytu na owoce. Kultury, który nie tylko organizuje 

Mieszkañcom pobliskich miast czas m³odym ludziom z terenu 
szukaj¹cych miejsca na atrakcyjny gminy proponuj¹c zajêcia kultu-
wypoczynek proponujemy zwie- ralne i turystyczne ale równie¿ 
dzenie i poznanie naszej gminy. propaguje tradycje gminy w cie-
Okolice Bobowisk i Wólki K¹tnej kawej formie, której przyk³ad 
le¿¹ce w strefie krajobrazu prezentuje kolejny artyku³.
chronionego „Kozi Bór” posiadaj¹ S³awomir £owczak 

Kapliczka z 1608 roku Obelisk upamiêtniaj¹cy odzyskanie
przez Polskê niepodleg³oœci

Pomnik partyzantów 
z II Wojny  Œwiatowej

Pomnik Jana Pocka

Budynek Przedszkola

Dom Ludowy w Zab³ociu

Dom Ludowy w Górach
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W niedzielê 27 maja, w po- Markuszów jest ostatni w powiecie wspóln¹ nagrodê jak¹ bêdzie wy-
³o¿onym wœród zielonych ³¹k czynny m³yn nale¿¹cy do pañstwa cieczka do Warszawy z bardzo 
Kal eni u (gmi na Mar kus zów ),  Nowaczyków.  Mieszka  te¿  atrakcyjnym programem. Panie 
odby³ siê Festyn "Od ziarenka do w Kaleniu pani Zofia Paprota nie zwiedz¹ miêdzy innymi Ogród 
bochenka" zorganizowany przez tylko posiadaj¹ca umiejêtnoœæ Botaniczny PAN  w Powsinie 
tute jsze  Stowarzyszenie Kobiet wypieku tradycyjnego chleba, ale i Muzeum Powstania Warszaw-
Aktywnych. Goœæmi honorowymi wypiekaj¹ca go na co dzieñ dla skiego. Obiad zjedz¹ w restauracji 
imprezy byli: Pose³ na Sejm RP  swojej  rodziny.  Organizatorki sejmowej. 
Ma³gorzata Sadurska, Prze- jednak nie ograniczy³y siê do Konkurs i  degustacja potraw 
wo dn ic z¹ cy  Se jm ik u W oj e- prezentowania ró¿nych form nie by³y jedynym punktem progra-
wództwa Lubelskiego Andrzej chleba, w trakcie festynu odby³ siê mu festynu, chocia¿ na pewno 
Pruszkowski  oraz  S tarosta  konkurs na najsmaczniejsz¹ najsmaczniejszym. By³y te¿ tema-
Pu³ aws ki S³a wom ir Kam iñs ki.  tradycyjn¹ lokaln¹ potrawê. Do tyczne konkursy z nagrodami dla 
Festyn mia³  s³u¿yæ  integracji  ko nk ur su  st an ê³ o sz eœ æ Kó ³ dzieci, które przygotowa³  i prowa-
i aktywizacji mieszkañców, byæ Gospodyñ z terenu gminy.  dzi³ S³awomir £owczak z Gminne-
czynnikiem promuj¹cym gminê Poszczególne Ko³a zaprezentowa³y go Oœrodka Kultury. Oprawê mu-
Markuszów oraz przyczyniæ siê do w³asne stoiska z potrawami. Czego zyczn¹ zapewni³ zespó³ z Ukrainy. 
promoc ji i wykreowania pro- tam nie by³o! Pocz¹wszy od chleba W r yt m u kr ai ñs ki ej  mu zy ki  
duktów tradycyjnych, które ze smalcem, wêdlin domowego mieszkañcy tañczyli do ciemnej 
mog³yby zostaæ wpisane na listê wyrobu, przez pierogi, kulebiaki nocy. By³a to pierwsza impreza 
produktów regionalnych. Impreza z rozmaitym nadzieniem, placki, tego typu organizowana przez 
"Od ziarenka do bochenka" jest kasze, ciasta po ró¿nego rodzaju Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
czêœci¹ projektu realizowanego na pi tk i j ak  kw as  ch le bo wy  Gminy Markuszów przy wspó³-
pod tym samym tytu³em przez i tajemniczy "czar Kalenia". By³ te¿ pracy z Wójtem Gminy, repre-
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ¿ur tradycyjnie kiszony i flaki zentuj¹cym GOK - S³awomirem 
Gminy Markuszów zg³oszonego na z kasz¹ jaglan¹ i wiele innych £owczakiem  oraz st ra¿akami  
konkurs grantowy KULTUR A potraw o dziwnie brzmi¹cych z OSP  w Kal eniu . Pie rwsza, 
BLISKA og³oszony przez Fundacjê nazwach. Wszystkich potraw nie poniewa¿ stowarzyszenie powsta-
Wspomagania Wsi. Celem projektu sposób by³o zliczyæ, ale myœlê, ¿e ³o 3 maja tego roku, ale na pewno 
jest ocalenie od zapomnienia tej wszystkie znajd¹ siê w zapowie- nie ostatnia. Ju¿ dzisiaj planowany 
cz¹stki dziedzictwa kulturowego dzianej przez Starostê S³awomira jest nastêpny festyn nie mniej 
gminy,  jak¹  jest  dziedzictwo Kamiñskiego,  regionalnej ksi¹¿ce atrakcyjny ni¿ ten opisany, po 
kulinarne, a zw³aszcza tradycje ku- kucharskiej. Jury z³o¿one z naszych którym do dziœ zosta³y smakowite 
linarne, zwyczaje i obrzêdy zwi¹- znakomitych goœci oraz gospo- wspomnienia na podniebieniu. 
zane z powstawaniem chleba. darza  gminy  Wójta  Andrzeja Jolanta Pecio
Chleb zajmuje miejsce szczególne Rozwa³ki  i Przewodnicz¹cego 
w naszej tradycji i kulturze, jest Rady Gminy mia³o nie lada k³opot 
darzony szacunkiem, a od szacun- z wytypowaniem najlepszej  
ku dla kromki chleba, naszej strawy potrawy, bo nie  sposób  by³o 
powszedniej ju¿ tylko krok od wszystkiego spróbowaæ. Po d³ugiej 
szacunku dla najbli¿szych, do kraju naradzie postanowi³o przyznaæ 
rodzinnego i do otaczaj¹cego nas sz eœ æ pi er ws zy ch  mi ej sc  dl a 
œwiata.  wszystkich uczestnicz¹cych 

Chleb by³  motywem prze- w konkursie Kó³ Gospodyñ. Jury 
wodnim festynu. W³aœnie w gminie postanowi³o te¿ ufundowaæ 

 Markuszów pachnie chlebem

Markuszowskie Gospodynie 
w towarzystwie w³adz

Sto³y ugina³y siê od smako³yków

Jolanta Pecio - 
Doradca d/s przedsiê-
biorczoœci i aktywizacji 
wsi w LODR w Koñsko-
wo l i ,  za ³ o¿yc i e l ka  
i sekretarz Stowa-
r z y s z e n i a  K o b i e t  
Aktywnych Gminy 
Markuszów, by³a radna 
powiatu.
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Niezwyk³a lekcja patriotyzmu

Maria Mûller:  Sk¹d u Ksiêdza pomys³  ¿eby M.M. Ilu ch³opców dzia³a w „Wilkach"?
„militaryzowaæ" m³odzie¿? Ks. A.M: W tej chwili czternastu. Ale oprócz ch³opców 
Ks. Andrzej Mizura: Nie militaryzowaæ tylko historii jest kilku doros³ych, w sumie jest 17 osób. 
uczyæ! To jest pierwsza rzecz. A sk¹d siê to wziê³o: by³a 

M.M. Doroœli równie¿ siê anga¿uj¹? Dla nich to jesieñ 2004 roku, ³adna i kolorowa, a jednoczeœnie 65 
zabawa?rocznica bitwy pod Kockiem, okr¹g³a, w zwi¹zku  
Ks. A.M.:  Tak, anga¿uj¹ siê ojcowie, i to nie tylko na z tym w szkole trzeba by³o zrobiæ apel, pogadankê, 
zasadzie zabawy, oni to sami prze¿ywaj¹. To w³aœnie jest wtedy zrodzi³ siê pomys³ by trochê to „uplastyczniæ", 
problem z tym, ¿e postrzegane jest to jako zabawa. i kilku uczniów, dziœ ju¿ absolwentów szko³y 
Rzeczywiœcie mo¿e to wygl¹daæ tak na pozór, ale kiedy podstawowej, przebraæ w mundur i wyposa¿yæ tak, 
siê stoi w szyku, kiedy ma siê œwiadomoœæ munduru aby przypominali wygl¹dem postacie z tamtego czasu. 
i co za tym mundurem siê skrywa, jaka historia, jaka Przy okazji zgromadziliœmy trochê jakiegoœ sprzêtu, 
powaga, jaki respekt, to w momencie, kiedy us³yszy siê rekwizytów, jak wspomnia³em pogoda by³a bardzo 
Mazurka czy inn¹ znacz¹c¹ dla Polaka pieœñ to ju¿ nie ³adna, poszliœmy z m³odzie¿¹ do lasu i ten moment 
mówi³bym o zabawie tylko o wzruszeniu, o czymœ uwieczniliœmy na zdjêciach. I to chyba by³ pocz¹tek. 
g³êbszym, co tkwi gdzieœ tam w œrodku cz³owieka Natomiast póŸniej dzieciaki zaczê³y myœleæ 
i jeœli siê umiejêtnie to otworzy to owocuje czymœ o wydarzeniach takich jak chocia¿by Bitwa Kocka, bo to 
niezwyk³ym i odczuwaj¹ to równie¿ ci, którzy ogl¹daj¹ niedaleko nas, bo to gdzieœ nas dotyka, mo¿e naszych 
rekonstrukcjê . rodzin. Na³o¿y³a siê na to zwyk³a chêæ prze¿ycia 
M.M. Taka swoista lekcja patriotyzmu?przygody, bo kto siê w wojsko nie bawi³ jak by³ ma³y? 
Ks. A.M.: Na to w³aœnie stawiam. Dla mnie nie istotna jest To wszystko razem zmotywowa³o ch³opaków tak, ¿e 
kwestia zabawy, choæ niew¹tpliwie te¿ jest wa¿na, ale tu postanowili tê grupê w jakiœ sposób tworzyæ. Zaczêli siê 
chodzi o to, ¿e ten m³ody cz³owiek musi troszeczkê przygl¹daæ na inne grupy, oczywiœcie tu internet by³ 
myœleæ inaczej ni¿ tylko  o rozrywce, frajdzie, to trzeba podstaw¹ wiedzy, to by³a naj³atwiejsza forma poznania 
tak jak Papie¿ nas uczy³, trzeba byæ, trzeba umieæ i zdobycia kontaktów. Zaczêli kontaktowaæ siê 
odnaleŸæ swoje miejsce, zachowaæ je z godnoœci¹, z ró¿nymi kolekcjonerami, oczywiœcie aukcje, gie³dy 
z honorem, a temu s³u¿¹ ró¿ne formy. Od takich prostych i w ten sposób krok po kroku zaczêli siê doposa¿aæ 
spraw jak poznawanie musztry, karnoœci, a skoñczywszy w mundury, w sprzêt tak¿e na dzieñ dzisiejszy mo¿na 
chocia¿by na tym, ¿e ch³opcy zg³êbiaj¹ historiê pod powiedzieæ, ¿e ich dwu i pó³ roczna  praca da³a takie 
ró¿nym k¹tem, nie tylko wydarzeñ, ale np. historia efekty jak to co obejrzeliœmy drugiego maja. 

2. maja br. przy koœciele w ̄ yrzynie mieliœmy okazjê ogl¹daæ widowisko historyczne 
przygotowane przez Grupê Rekonstrukcji Historycznych „Wilki" z Osin. By³a to 
rekonstrukcja bitew grupy p³k. Zieleniewskiego z Wehrmachtem i Armi¹ Czerwon¹ 
we wrzeœniu 1939 r. Widowisko, w którym uczestniczy³o kilka grup rekonstrukcji 
historycznych z Polski wschodniej, stanowi³o ciekawy akcent obchodów œwiêta 
3 Maja i zrobi³o ogromne wra¿enie na licznie zebranych widzach. Perfekcyjnie 
przygotowany spektakl z elementami pirotechnicznymi, „prawdziwym" po¿arem 
i przegrupowaniami „wojsk" by³ niezwykle efektowny. 

Ksi¹dz Andrzej Mizura

„¯o³nierze niemieccy” na motocyklu z epoki 
robi¹ wra¿enie

Atak oddzia³ów p³k Zieleniewskiego i bitwê najpierw 
z oddzia³ami niemieckimi a nastêpnie sowieckimi 

przedstawiono z ogromn¹ dba³oœci¹ szczegó³y
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techniki, która rzeczywiœcie mia³a zastosowanie 
w wojsku, historia polityki przecie¿ wiadomo, ¿e trzeba 
wiedzieæ sk¹d siê ta wojna wziê³a, co by³o jej powodem. 
Te wszystkie elementy pokazuj¹, ¿e jesteœmy dzisiaj 
tylko ma³ym py³kiem na horyzoncie wielkich wyda-
rzeñ, ucz¹ pokory i szacunku dla przesz³oœci, dzisiaj nie 
ma a¿ takich wielkich wymogów, ¿eby sp³acaæ tê naj-
wiêksz¹ daninê, ale to przede wszystkim uczy pos³u-
szeñstwa dla jednej wielkiej wspólnoty, dla Narodu. 

M.M.: Wspó³pracuje Ksi¹dz ze szko³ami?
Ks. A.M.: Naturalnie, jeŸdzimy na pokazy, prelekcje 
w szko³ach. Ch³opcy prezentuj¹ umundurowanie, 
oporz¹dzenia, opowiadaj¹ o historii, opowiadaj¹ 
równie¿ o swojej grupie. JeŸdzimy do gimnazjów, do 
szkó³ podstawowych, ostatnio ch³opcy jeŸdzili do 
dziesi¹tego gimnazjum w Lublinie. Poza tym dziêki 
temu funduszowi unijnemu, grantowi, który 
wygraliœmy ch³opcy kupili sobie kamerê video, dziêki 
czemu tworzyliœmy filmy edukacyjne z prezentacj¹. 
Tak, ¿e je¿eli ktoœ siê do nas zwraca ze szko³y, to 
zostawiamy film, który póŸniej mo¿na wykorzystaæ 
nawet na lekcji. A je¿eli ktoœ by chcia³ do nas do³¹czyæ, 
a takie g³osy do nas dochodz¹ - bêd¹ takie mniejsze 
grupki, powiedzmy pododdzia³y gdzieœ szko³ach, 
a wspó³praca nast¹pi póŸniej.. Ale to jest ju¿ pi³eczka po 
stronie szkó³. My wychodzimy z otwart¹ propozycjê 
wspó³pracy w ró¿nych formach. 

M.M.:  W pewien sposób realizujecie zajêcia 
pozalekcyjne. 
Ks. A.M.:  No w³aœnie to mnie dziwi, ¿e jest krzyk, ¿e 
nauczyciele ma³o zarabiaj¹, a nie wykorzystuj¹ tych 
mo¿liwoœci, które mo¿na wykorzystaæ w³aœnie na 
zajêciach pozalekcyjnych. My  nie czekamy, ¿e ktoœ 
nam zap³aci, natomiast mo¿na zrobiæ to w ca³kiem inny 
sposób, mo¿na napisaæ projekt, w którym jednym 
z elementów bêdzie  wynagrodzenie dla instruktora 
i pieni¹dze w taki sposób mo¿na pozyskaæ, natomiast 
usi¹œæ i p³akaæ, lamentowaæ to jest niepowa¿ne. 
Gdybym dzisiaj mia³ np. pisaæ nowy projekt 
napisa³bym go ca³kiem inaczej, oprócz w³asnej pracy 
podzieli³bym zadania pomiêdzy fachowców: 
historyków, polonistów w miarê potrzeb, taka 
wspó³praca na pewno podnosi poziom przedsiê-
wziêcia. No, ale je¿eli siê bêdzie tylko siedzia³o, czeka³o 
to figa z makiem. Ch³opcy s¹ zadowoleni z tego 
projektu  pokry³ nam koszty wszystkich wyjazdów. 
JeŸdziliœmy po muzeach, po ró¿nych miejscach, tam 
gdzie rekonstruowane wydarzenia mia³y miejsce, kto 
by nam to sfinansowa³? 

M.M.: Co to za projekt? Czego  konkretnie dotyczy³?
Ks. A.M.: To by³ projekt z funduszu „M³odzie¿". Nosi³ 
tytu³: „Wczoraj Wy dzisiaj My" i to by³o nawi¹zanie do 
konkretnych wydarzeñ z koñca wrzeœnia 1939 r.  
i odwzorowanie ich w bardzo dos³ownym znaczeniu. 
Tak, ¿e ka¿dy ch³opak, który bra³ udzia³ w widowisku 
po prostu wiedzia³, o co chodzi. On siê musia³ wczuwaæ 
w t¹ konkretn¹ rolê, któr¹ odgrywa³, któr¹ odgrywa³a 
dana jednostka dany oddzia³, Ch³opcy naprawdê du¿o 
siê przy okazji nauczyli, a efekt koñcowy widzieliœmy 
w ̄ yrzynie. 

Perfekcyjnie przygotowany spektakl z elementami 
pirotechnicznymi, „prawdziwym” po¿arem 

i przegrupowaniami „wojsk” by³ niezwykle efektowny
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M.M.: Sk¹d ch³opcy bior¹ umundurowanie, czy broñ?
Ks. A.M.: Prawdziwej broni oczywiœcie nie mamy. To, 
co wygl¹da jak broñ to s¹ najnormalniejsze w œwiecie 
atrapy. Ustawa nie zezwala na posiadanie broni. 
Natomiast wiadomo, ¿e Polak potrafi i jak nie mo¿na 
mieæ broni to zrobimy coœ, co t¹ broñ bêdzie 
przypomina³o. Dzisiaj przez internet mo¿na kupiæ 
odlewy aluminiowe, które s¹ tak wiarygodne, ¿e 
z odleg³oœci trzech kroków laik tego w ¿yciu nie 
rozpozna. Natomiast z mundurami uda³o siê nam, bo 
by³ to jeszcze czas, kiedy w Agencji Mienia 
Wojskowego by³y wyprzedawane mundury jednostek 
nadwiœlañskich, to by³y œmieszne pieni¹dze rzêdu 
kilkunastu z³otych. Rzutem na taœmê jeszcze to 
kupiliœmy. W tej chwili niestety ch³opaki ju¿ wyrastaj¹, 
czas robi swoje, ale zbieraj¹ pieni¹dze, zarabiaj¹, ¿eby 
kupowaæ mundury, a mamy ju¿ profesjonalne firmy 
krawieckie, które szyj¹ wed³ug wzoru, wed³ug 
szablonów przedwojennych, z tym, ¿e cena jest 
odpowiednia. I tu ch³opcy zas³uguj¹ na szacunek,  gdy¿ 
oni naprawdê „zasuwaj¹", ¿eby ten mundur mieæ, 
dbaj¹ o mundur, aby by³ czysty, ¿eby le¿a³ jak nale¿y, 
aby by³o w nim wszystko dopracowane, nie by³o 
braków w oporz¹dzeniu itd. To te¿ jest forma 
wychowania, oni musz¹ o to zadbaæ, nie tak, ¿e rzuci 
i mama mu wyprasuje, nie ma takich sytuacji, 
absolutnie, to jest ich dzia³ka. Kiedy rozmawia³em 
z rodzicami przestrzeg³em ich przed tym i powie-
dzia³em „goniæ" nawet pod groŸb¹ jakiejœ kary, je¿eli 
któryœ z ch³opaków nie spe³nia jakiœ obowi¹zków 
w domu. Dlatego ch³opaki zawsze maj¹ wyczyszczone 
buty, zawsze maj¹ uprasowan¹ koszulê, zawsze ten 
mundur jest zadbany. Je¿eli któryœ widzi, ¿e ma jakiœ 
element oporz¹dzenia w gorszej kondycji, to siê 
rozgl¹da jak zdobyæ coœ lepszego, a wiêc podci¹ga 
poziom. To ich mobilizuje.

M.M.: Czy prowadzi Ksi¹dz jak¹œ weryfikacjê? Czy 
ka¿dy, kto przychodzi i mówi, ¿e chcia³by nale¿eæ do 
grupy, mo¿e  siê po prostu zapisaæ?
Ks. A.M.: Weryfikacja nastêpuje sama, warunki s¹ 
konkretnie okreœlone. Jeœli ktoœ w sobie tego nie odczuje 
to po prostu sam siê wycofa. To nie jest tak, ¿e ty 
bêdziesz, a ty nie, ty mo¿esz, a ty nie, ka¿dy mo¿e 
spróbowaæ, ka¿dy, kto chce, z tym, ¿e musi spe³niaæ 
warunki. A te warunki s¹ zdecydowane, ustawione tak 
¿eby eliminowaæ takich, którzy kombinuj¹, 
wykorzystuj¹ sytuacjê tylko dla swojej korzyœci. 
Stosujemy np. kazus, ¿e je¿eli ktoœ nie jedzie z nami na 
imprezê bo ma swoj¹ jak¹œ tam sprawê i rezygnuje 
z tego bycia z nami z w³asnej woli, to nastêpna impreza 
jest bez niego, bo wtedy my z niego rezygnujemy. No 
i w tej chwili ucz¹ siê wybierania tego, co dla nich  
najwartoœciowsze, to s¹ jasne i klarowne zasady. 

 M.M.: W jakim wieku s¹ ch³opcy?
Ks. A.M.: Przede wszystkim s¹ to uczniowie szkó³, 
pocz¹wszy od szko³y podstawowej, najm³odszy jest  
z klasy czwartej przez gimnazjum, a obecny  dowódca 
grupy jest ju¿ w ostatniej klasie liceum, w przysz³ym 
roku zdaje maturê. 
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M.M.: Nie zauwa¿y³am w grupie dziewcz¹t, czy to poszczególnych osób. Te osoby wokó³ siebie tworz¹ takie 
znaczy, ¿e jesteœcie zamkniêci dla dziewczyn? ma³e grupki, które póŸniej siê mog¹ rozrastaæ. 
Ks. A.M.: Absolutnie nie. Liczymy na to, ¿e siê do³¹cz¹, W Pu³awach jest taka fajna familijna grupa „Gregor": 
chocia¿ trema je z¿era,  bardzo wiele dziewcz¹t ojciec plus dwóch synów, oni rekonstruuj¹ w³aœnie 
okazywa³o zainteresowanie, ale trudno jest im siê Wehrmacht. Jest, kilka grup, które powsta³y w³aœnie na 
przemóc do takiego publ icznego wyst¹pienia  bazie zainteresowania histori¹ Pañstwa Podziemnego, 
w mundurze, w stroju z epoki. I to jest chyba jedyny pañstwa partyzanckiego, mówiê tutaj o Roztoczu - 
hamulec, bo kwestie przygotowania siê, zdobycia Bi³goraj, Zamoœæ, Tomaszów. Oni przywdziali po prostu 
munduru, sprzêtu itd. to nie jest problem, w tym kiedyœ te stroje jako stroje teatralne, by podkreœliæ 
bêdziemy pomagali. Chcielibyœmy zrobiæ tak¹ sekcjê charakter uroczystoœci, których tam jest bardzo du¿o.
sanitarn¹ po to ¿eby wykorzystaæ j¹ w nastêpnych I z tego siê zrodzi³ pomys³ ¿eby stworzyæ grupê. 
imprezach, które przewidujemy i planujemy. W Lublinie równie¿ jest kilku zapaleñców, zaczyna³o siê 

wszystko od gie³d staroci, na których spotykali siê, M.M.: Mówi ksi¹dz, ¿e uczy patriotyzmu i ch³opcy tak 
wymieniali ró¿nego rodzaju eksponaty czy coœ to traktuj¹, ale musz¹ te¿ byæ aktorami, bywa, ¿e na 
kupowali, a teraz tworz¹ grupy rekonstrukcyjne.potrzeby rekonstrukcji trzeba siê przebraæ za ¿o³nierza 

niemieckiego albo radzieckiego, co wtedy? M.M. Jakie s¹ plany „Wilków" na najbli¿sz¹ i dalsz¹ 
Ks. A.M.: No có¿, wstyd! Szczególnie za ¿o³nierza przysz³oœæ?
sowieckiego, w ogóle w œwiecie rekonstruktorów Ks. A.M.: Przede wszystkim plany wakacyjne, 
bardzo ma³o kto decyduje siê na to ¿eby przybraæ wypoczynek i w³aœnie dziêki kontaktom nawi¹zanym 
mundur np. NKWD, jest to mówi¹c ¿argonowo przy ostatniej rekonstrukcji mamy wspó³pracê 
„obciach" i koniec. Natomiast ¿eby pokazaæ w³aœnie z Roztoczañsk¹ Stra¿¹ Ochrony Przyrody i grono 
dramatyzm pewnej sytuacji, niestety ktoœ to musi cz³onków grupy wyje¿d¿a w³aœnie do nich na Roztocze, 
odegraæ. I tu bywa trudno, szczególnie, ¿e na planie do  gajówki, do ich bazy  i tam, w zamian za pracê przy 
wszystko jest ³adnie i malowniczo, ale wystarczy we remoncie gajówki, przy koniach, s¹ lekcje jazdy konnej, 
„wrogim" mundurze gdzieœ odejœæ, aby us³yszeæ no i obcowanie z przyrod¹, piêkn¹ przyrod¹ Roztocza. 
nieprzyjemny epitet od publicznoœci. Bêdzie to taka wakacyjna przygoda, ale ma to w pewien 

sposób przygotowaæ ch³opaków do tego, aby byæ mo¿e M.M: Ile rekonstrukcji przygotowaliœcie do tej pory?
za rok, za dwa, ten spieszony pluton kawalerii, który ju¿ Ks. A.M.: Sami przygotowaliœmy dwie rekonstrukcje. 
mamy, nie by³ spieszony, ale konny. I wtedy by³oby ju¿ W tym roku i w ubieg³ym. Obie mia³y miejsce 
piêknie.w ̄ yrzynie, w tym roku przy koœciele w ubieg³ym przy 

gimnazjum, ale braliœmy udzia³ w ró¿nych M.M.: A jakieœ plany, co do kolejnych rekonstrukcji?
inscenizacjach. Ch³opcy byli na rekonstrukcjach bitwy Ks. A.M.: A rekonstrukcje to druga ta sprawa. Po tych 
pod Kockiem, bitwy nad Bzur¹, braliœmy udzia³ doœwiadczeniach, które ju¿ nabyli, ch³opcy musz¹ siê 
w rekonstrukcji bitwy partyzanckiej pod Os³uchami. dalej rozwijaæ, musz¹ stawiaæ sobie kolejne zadania. 
Je¿eli chodzi o same rekonstrukcje takich historycznych W tej chwili „kopiemy" w ró¿nych materia³ach 
wydarzeñ, bo owszem oprócz tego s¹ jeszcze udzia³y historycznych, ksi¹¿kach, zapiskach, przegl¹damy ró¿ne 
w jakiœ uroczystoœciach  gdzie swoj¹ obecnoœci¹, filmy, programy dokumentalne, ¿eby znaleŸæ dobry 
wygl¹dem podkreœlaj¹ ich charakter. temat do wykorzystania tutaj. I zrodzi³a siê idea,  aby nie 

by³a mo¿e to jedna z takich sztandarowych, wielkich M.M.: W ostatniej rekonstrukcji w ¯yrzynie oprócz 
rzeczy jak bitwa nad Bzur¹, czy Westerplatte, bo to waszej grupy uczestniczy³o wiele grup przyjezdnych, 
wszyscy Polacy znaj¹, ale ¿eby znaleŸæ jakieœ epizody, chêtnie przyjmuj¹ zaproszenie?
które ucz¹ i przypominaj¹ tê historiê, która dotyczy Ks. A.M.: Sami w kilkanaœcie osób nie moglibyœmy tego 
naszego terenu. Mamy ju¿ kilka takich pomys³ów, zorganizowaæ, wymaga³o to zaanga¿owania 
chocia¿ powiem szczerze, ¿e je¿eli Bóg pozwoli do¿yæ i poproszenia naszych kolegów, przyjació³ praktycznie 
przysz³ego roku, to wiosn¹ chcielibyœmy przygotowaæ z po³owy Polski, by³y grupy, które specjalizuj¹ siê 
i zorganizowaæ równie¿ wielk¹ inscenizacjê zaty-w konkretnych rekonstrukcjach, Np. armii niemieckiej, 
tu³owan¹ „Obrona Lwowa w 1939 r. przed Niemcamiarmii sowieckiej, czy armii polskiej, poprosiliœmy 
 i Sowietami". Jedyna niewiadoma na dzieñ dzisiejszy to i z wielk¹ ochot¹ przyszli i wspomogli nas na miarê 
pogoda. A jak Pan Bóg da pogodê to ju¿ dzisiaj mogê swoich mo¿liwoœci tak¿e efekt myœlê by³ zadowalaj¹cy. 
powiedzieæ, ¿e bêdzie sukces i to wielki. Jestem pewny. Na dzieñ dzisiejszy w œwiecie, rekonstruktorskim 

nasza impreza z drugiego maja, ma jak na razie M.M.: ¯yczê ca³ej grupie realizacji tych planów i wielu 
najwy¿sze oceny w Polsce, w tym roku, jeszcze nas nikt rekonstrukcji równie udanych jak ta z drugiego maja.
nie przebi³ (podobno, ca³y czas œledzimy opinie w  Dziêkujê za rozmowê.
Internecie), tak myœlê, ¿e w przysz³ym roku, po tych 
pozytywnych doœwiadczeniach przyjaciele chêtnie 
przyjad¹, chêtnie siê w³¹cz¹.

M.M.: Jak du¿o takich grup jest na LubelszczyŸnie?
Ks.A.M.:  Trudno powiedzieæ poniewa¿ ich 
funkcjonowanie bazuje na zainteresowaniach 
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Kiedy 25 lipca 1944 czo³ówki pancerne Armii lipca w artykule 7 ustalono, ¿e w strefie dzia³añ 
Czerwonej dotar³y do opustosza³ych Pu³aw, wiêkszoœæ wojennych jurysdykcji  sowieckich s¹dów wojskowych 
umêczonych rodaków mia³o nadziejê i g³êbokie podlega³a ludnoœæ polska. Na tej podstawie sowieckie 
przeœwiadczenie, ¿e skoñczy³ siê okres okupacji i zaczê³y s¹dy polowe dokonywa³y rozprawy z dzia³aczami 
siê czasy bardziej lub mniej normalne. Tego¿ dnia polskiego podziemia niepodleg³oœciowego zarówno 
rozbrojono w rejonie Skrobowa pod Lubartowem wojskowymi jak i cywilnymi. 15 sierpnia PKWN przyj¹³ 
27 Wo³yñsk¹ Dywizjê Armii Krajowej. Oddzia³om dekret o organizacji Milicji Obywatelskiej. Na jej czele 
niepodleg³oœciowego podziemia postawiono alterna- stan¹³ by³y szef sztabu g³ównego Armii Ludowej 
tywê rozwi¹zania siê i z³o¿enia broni albo wejœcia Franciszek JóŸwiak „Witold". Znamiennym jest, ¿e nie 
w sk³ad Wojska Polskiego gen. Z. Berlinga. Nieœwiadome zosta³ on og³oszony. 31 sierpnia tak¿e dekretem PKWN 
niebezpieczeñstwa, du¿e zgrupowanie A.K. licz¹ce przyzna³ sobie i podleg³ym organom prawo karania 
ponad 300 ludzi pod dowództwem Mariana Bernaciaka „faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy"  oraz  
w pó³ noc nej  czê œci  ins pek tor atu  Pu³ awy  zaj ê³o  „zdrajców narodu polskiego". Ten „akt prawny" pozwoli³ 
miejscowoœæ Oszczywilk. Wydzielony z niego 100 na  os ¹d za ni e ¿ o³ ni er zy  po ls ki eg o p od zi em ia  
osobowy oddzia³ na czele z jad¹cym konno „Orlikiem" patriotycznego w³¹cznie z orzekaniem wyroków œmieci. 
zaj¹³ w dniu 26 VII 1944 Ryki. W tym samym czasie od Proces tworzenia „aparatu ucisku i przemocy" w s³u¿bie 
strony Lublina wjecha³y do tej miejscowoœci dwa czo³gi w³adzy ludowej zakoñczy³o 7 paŸdziernika formalne 
sowieckie. M. Bernaciak powita³ je jako sojusznik i za³ogi  powo³anie S³u¿by Bezpieczeñstwa. Formowano 
ich ugoœci³. Czo³gi po godzinie odjecha³y. Zajêcie Ryk, wojewódzkie i powiatowe Urzêdy Bezpieczeñstwa. 
entuzjazm ludnoœci tak podsumowa³a w swoim Poprzednio zawi¹zki przysz³ej S³u¿by Bezpieczeñstwa 
notatniku Sanitariuszka Halina Rybakowska - Szulc nieformalnie funkcjonowa³y przy agendach rosyjskiego 
„Iskierka". „Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e dla nas by³  to NKWD (Narodnyj Komissariat  Wnutriennych Die³  
jedyny dzieñ beztroskiej radoœci". Nie wchodz¹c ze Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych). 
zrozumia³ych wzglêdów w szczegó³y nale¿y stwierdziæ, Bezpardonowa walka z niepodleg³oœciowym podzie-
¿e w rozmowach z przedstawicielami Armii Krajowej miem spowodowa³a jego kontrakcjê. Dzia³ania by³y skie-
i gen. Z. Berlinga „Orlik" stanowczo odrzuci³ ¿¹dania rowanie g³ównie przeciwko ludziom z Urzêdów Bezpie-
rozwi¹zania oddzia³u lub w³¹czenia go w sk³ad Wojska czeñstwa zwanych resorciakami lub resorcistami (od 
Polskiego. Zgrupowanie Mariana Bernaciaka opuœci³o Resortu Bezpieczeñstwa PKWN), jego konfidentom oraz 
zdekonspirowane kwatery w Oszczywilku i uda³o siê do prominentnym dzia³aczom PPR, PPS i administracji. 
Zalesia. Tu po otrzymaniu rozkazu Komendy Okrêgu W „Meldunku za sierpieñ 45" Inspektoratu Pu³awy 
„Orlik" rozwi¹za³ swój oddzia³. Jego cz³onkowie zachowa³ siê wykaz konfidentów z naszego miasta: 
otrzymali bezterminowy urlop i po 500 z³. Przed „W Pu³awach  Frajt Zdzis³aw, ¯yd, ul. Krañcowa 25  
odejœciem zobowi¹zano partyzantów do zawiadomienia bardzo szkodliwa jednostka; Chrzanowski Andrzej  
dowództwa o miejscach swego pobytu. Krañcowa 25, by³y milicjant; Edelman Jakub, ¯yd, ul.  

Przywieziony z Moskwy samozwañczy Polski Ogrodowa, konfident bardzo niebezpieczny; Edelman 
Komitet Wyzwolenia Narodowego przyzna³ sobie prawo Chil, ¯yd, maltretuje robotników, Majewski Stefan, 
tworzenia porz¹dku prawnego pod faktyczn¹ okupacj¹ Zielona 16; Wojciechowski Henryk, sta³y wspó³pra-
sowieck¹ jako tymczasowy naczelny organ w³adzy cownik Resortu". 
wykonawczej. Ju¿ 23 lipca 1944 wyda³ dekret dotycz¹cy W raporcie z 1 maja 1946 roku oceniono, ¿e: „Naj-
podporz¹dkowania spraw zwi¹zanych z Armi¹ Krajow¹ bardziej szkodliwymi asami UB w Pu³awach s¹: Stefaniak, 
kompetencji s¹dów wojskowych ZSRR. W porozumieniu Baranowski i Wargocki, dowódcy grup operacyjnych UB. 
tego¿ komitetu z dowództwem Armii Czerwonej z 26 Szkodliwym jest równie¿ starosta Lewtak Stefan, kieruj¹cy 

Czas przesz³y nie do koñca dokonany

Dziœ na miejscu tymczasowych pochówków stoj¹ zabudowania i jest parking. O przesz³oœci przypomina metalowy krzy¿…
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pacyfikacjami terenu". Z relacji wynika, ¿e informator czy informatorzy 
W tym¿e raporcie zamieszczono wykaz konfi- podziemia, byli bardzo blisko owych przeznaczonych do 

dentów. Obok listy nazwisk zawiera on garœæ informacji „likwidacji" zw³aszcza starosty.
które mog³yby siê przydaæ przy ewentualnej akcji Siedzib¹ Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego 
eliminacji. Tê czêœæ raportu przytaczam bez skrótów: w Pu³awach by³ stoj¹cy wówczas na uboczu, murowany 

„Wykaz konfidentów  i innych do likwidacji piêtrowy budynek zamieniony w twierdzê. Dziœ mieœci 
  1.     Starosta Lewtak Stefan. siê w nim Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ. Pu³awski 

2. Jêdrak Teodor  PPR, prawa rêka starosty. UBP cieszy³ siê ponur¹ s³aw¹ „mordowni". W meldunku 
3. Ho³od Bazyli, sekretarz PPR, zrzutek sowiecki. sytuacyjnym tak charakteryzowano metody 
4. Peliñski, PPR, konfident, ³awnik S¹du przes³uchiwania w nim: „Aresztowani w Pu³awach 

DoraŸnego. znajduj¹ siê w straszliwych warunkach. Jest ich tak 
5. Moskalik, PPR  konfident. wielka iloœæ, ¿e œpi¹ na zmianê, opieki lekarskiej brak,  
6. K³opotowski Józef  ³awnik S¹du DoraŸnego, higiena poni¿ej wszelkiej krytyki. Metody badañ bardzo 

sta³y kontakt z UB. okrutne, jak gniecenie r¹k w prasie lub miêdzy drzwiami, 
7. K³opotowski Stanis³aw  konfident czynny. bicie gumami w go³e stopy dot¹d, a¿ tworzy siê w nich 
8. Bielak Roman  konfident czynny.         ropa, okrêcanie r¹k przewodnikiem elektrycznym 
9. Klimek  wsypa³ „Wichra", który da³ dok³adne i puszczanie pr¹du wysokiego napiêcia dot¹d, a¿ 

dane o nim. badanemu zacznie p³yn¹æ krew z ust i nosa.
10. B¹ka³a (garbus)  kofident, za Niemców bandyta. Aresztowanego kierownika szko³y z Osin pow. 
11. Basaj  konfident, u niego œpi m³ody pu³awskiego trzymano 48 godzin bez po¿ywienia nie 

Wiechowski. pozwalaj¹c mu na za³atwianie potrzeb fizjologicznych, 
12. Wiechowski  konfident Resortu. przy tym zbito go tak okrutnie, ¿e przyzna³ siê do faktów, 
13. Wiechowski -  (ojciec)  sêdzia œledczy w Resorcie. które nigdy u niego nie mia³y miejsca. Ludzi likwiduje siê 
 bez wyroku, rabunki i kradzie¿e na porz¹dku dziennym."
Wszyscy wymienieni nosz¹ stale przy sobie broñ. Wywiad podziemia ustali³, ¿e w ostatnich dniach 

Dnia 30 bm. nadszed³ o nich dok³adny meldunek marca 1946 w ci¹gu jednego tygodnia ksi¹dz wyspowiada³ 
o K³odnicy, z adresami i szkicem, gdzie mieszkaj¹. 30 ludzi skazanych na œmieræ. Zapewne nikt z nich nie 

Przypominam, ¿e wszyscy konfidenci prócz Jêdraka, prze¿y³. Pod dniem 30.03 tego¿ roku podano, i¿ na 
K³opotowskich, B¹ka³y, Seroki i Bielaka s¹ dobrze za- cmentarz w Pu³awach wywieziono zw³oki zamordo-
bezpieczeni i zaryglowani. Wszyscy posiadaj¹ broñ krótk¹ wanych, w tym jedn¹ kobietê.
i pepesze i w razie napaœci s¹ zdecydowani broniæ siê. Do sposobu przes³uchañ powraca siê w innym miejscu 

Szczególnie  n iebezpieczne  j es t  gniazdo  raportu: „Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, szczególnie UB 
Wiechowskich i trójcy Peliñskich, Moskalik i Osiacki, w Pu³awach  stosuje wymyœlne tortury. Jeden z areszto-
chocia¿ ci ostatni nie wytrzymaj¹ nerwowo i mog¹ siê wanych, który mia³ zastrza³ w palcu, kuty by³ w to miejsce 
poddaæ. Starosta i Ho³od (posiada granaty i automat),  szpilkami, w czasie czego straci³ przytomnoœæ kilka razy. 
bêd¹ broniæ siê do upad³ego. W s¹siedztwie „Spo³em" Innemu zwi¹zano rêce i nogi sznurem, pomiêdzy nogi 
znajduje  siê domek w podwórzu, z okiennicami i rêce k³adli kij i rzucali tak zwi¹zanego po sto³ach, bili do 
pomalowanymi na zielono. Stoi prostopadle do ulicy utraty przytomnoœci. Jeszcze innemu kazali staæ na palcach 
Lubelskiej. Tam mieszkaj¹ rodziny resorciaków i milicji. i sztabami ¿elaznymi bili go w piêty."
Ci ostatni przychodz¹ spaæ na noc. O sposobie „naboru kadr" œwiadczyæ mo¿e fakt 

Obydwa te domy mo¿na zdobyæ lub spaliæ. zatrudnienia w UBP Pu³awy znanego bandyty i z³odzieja 
Starosta posiada jeden nagan w szafie nocnej, a drugi Tadeusza Kuny ze Œniadówki. Zagro¿ony likwidacj¹ 

zostawia w palcie. Zaznaczam, ¿e na pobliskich ulicach przez miejscow¹ ludnoœæ poszed³ na s³u¿bê do Resortu. 
patrole chodz¹ ca³¹ noc.” Dosta³ awans (taki specjalista) i uczestniczy³ 

w pacyfikacjach.

…. i tablica wmurowana w budynek. Pomnik poœwiêcony ¯o³nierzom AK, WiN i innych organizacji 
niepodleg³oœciowych torturowanym i zamordowanym przez 

pu³awski UB w latach 1944-1956
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Niekiedy pomordowanych grzebano obok gmachu w maleñkiej, po³o¿onej wœród lasów wiosce. Do akcji 
Urzêdu. Mówi o tym wstrz¹saj¹ca relacja Agnieszki Szuk wyznaczono trzydziestu szeœciu wybranych 
Mazurkiewicz zamieszczona w pracy Ma³gorzaty partyzantów. Czêœæ z nich by³a przebrana w mundury  
Szajnert „Œród ¿ywych duchów" wydanej przez „Aneks" ¿o³nierzy polskich i sowieckich a szeœciu udawa³o 
w Londynie w 1990 roku. Poszukiwa³a ona ojca Jana aresztowanych. Odpowiedzialn¹ role w opanowaniu 
Mazurkiewicza komornika s¹dowego w Pu³awach, który budynku mia³ odegraæ kapral podchor¹¿y Stanis³aw 
przepad³ w maju 1945r. Szymañski pseudonim „Igotka", doskonale w³adaj¹cy 

Poniewa¿ w pierwszym okresie po wojnie pro- jêzykiem rosyjskim. Podczas akcji wystêpowa³ 
kuratury wojskowe patrzy³y jeszcze na rêce UB, najbli¿si w mundurze sowieckiego majora, mia³ wprowadziæ 
J. Mazurkiewicza zwrócili siê o pomoc do Okrêgowej „aresztowanych" wraz z „konwojentami" do budynku. 
Prokuratury Wojskowej w Lublinie. Ta skierowa³a do W ten sposób zamierzano go opanowaæ bez wystrza³u. 
naszego miasta prokuratora Szp¹drowskiego (albo Nie uda³o siê. Sowiecki oficer doradca z NKWD 
Szpadrowskiego), który ustali³ na podstawie zeznania zorientowa³ siê podczas pertraktacji, ¿e coœ jest nie 
lekarza, ¿e J. Mazurkiewicz zmar³ wskutek tortur. W ich w porz¹dku. Siêgn¹³ po broñ i zosta³ zastrzelony przez 
wyniku nie oddawa³ moczu, mia³ podbrzusze czarne „Orlika". Po krótkiej walce opanowano czêœæ budynku 
i spuchniête, organ p³ciowy zdeformowany oraz na i uwolniono stu siedmiu wiêŸniów, w tym szeœæ kobiet.  
ca³ym ciele krwawe wylewy. Funkcjonariusze UB zabrali Podczas akcji zginê³o dwóch partyzantów. Straty strony 
go ze szpitala wraz z histori¹ choroby. Szef UB przeciwnej by³y znacznie wy¿sze. Poleg³o piêciu 
w Pu³awach oœwiadczy³, ¿e trup Mazurkiewicza zosta³ funkcjonariuszy UB i dwóch milicjantów. By³o te¿ piêciu 
zakopany w ogródku Urzêdu albo gdzieœ w polu. rannych, w tym zastêpca szefa PUBP Aleksander Ligêza 

W zwi¹zku z powy¿szym wydano nakaz prze- (pseudonim „Armata"). By³ on jednym z pierwszych 
szukania tego „ogródka". Jego wyniki podano w „Posta- cz³onków GL i AL na terenie powiatu pu³awskiego. 
nowieniu o umorzeniu œledztwa" dopiero w roku 1958. : Sukcesem dla „Orlika" zakoñczy³a siê dok³adnie 

„Po d³u¿szych poszukiwaniach  w ogródku w miesi¹c póŸniej, 24 maja 1945, bitwa w Lesie Stockim. 
odkopano tu¿ ko³o p³otu zw³oki mêskie strupiesza³e   Je g o  p r z ec iw  n ik iem by³y wydzielone si³y z 4 Dywizji 
z zadzierzgniêtym na szyi, pod jab³onk¹ wykopano dwa Piechoty wsparte przez brygadê zaporow¹ NKWD oraz 
mêskie trupy z postrza³em w potylicê z bliska, spod grupy operacyjne UB i MO. Jednostki te dysponowa³y 
naro¿nego s³upa gara¿u wydobyto czwartego trupa, artyleri¹, samochodami pancernymi i transporterami. 
który mia³ po³amane koœci. Wszystkie trupy by³y nagie." Mimo znacznej przewagi przeciwnika „Orlik" zada³ mu 

Dalej w swojej relacji Ma³gorzata Szajnert pisze: dotkliwe straty i wyrwa³ siê z okr¹¿enia. Wœród 
„Poniewa¿ wdowa nie rozpozna³a mê¿a w ¿adnym poleg³ych znaleŸli siê miêdzy innymi bliski wspó³pra-

z nich, po jakimœ czasie powtórzono kopanie. Znowu cownik A. Humera, naczelnik Wydzia³u do Walki 
znaleziono kilka trupów. Profesor Tadeusz Malanowski z Bandytyzmem WUBP w Lublinie H. Deresiewicz oraz 
dokona³ sekcji. Znakiem rozpoznawczym mog³a byæ wspomniany ju¿ zastêpca szefa PUBP w Pu³awach 
kula, której Mazurkiewicz po wojennym postrzale nie A. Ligêza.
usun¹³ z rany i która otorbi³a siê w okolicach poœladka. Pêtla wokó³ „Orlika" zacieœni³a siê 24.VI.1946 roku 
Nie znaleziono jej  w ¿adnych zw³okach. Zw³oki ranny w starciu pod Piotrówkiem pope³ni³ samobójstwo.
wykopywali Niemcy. Powiedzieli Agnieszce Szuk, ¿e Dziœ przed budynkiem dawnej katowni PUBP stoi 
zosta³o ich jeszcze wiele. Le¿¹ pod ca³ym podwórkiem." pomnik poœwiêcony ¿o³nierzom Armii Krajowej i innych 

Dziœ na miejscu tymczasowych pochówków stoj¹ organizacji podziemia niepodleg³oœciowego. W jego 
zabudowania i jest parking. O przesz³oœci przypomina œcianê wmurowano tablicê upamiêtniaj¹c¹ rozbicie przez 
metalowy krzy¿ i tablica wmurowana w budynek. „Orlika" mieszcz¹cego siê tu wiêzienia  katowni. ¯yj¹ 

Nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e znienawidzony UBP jeszcze wiêŸniowie i zapewne niektórzy z katów. Nie 
w Pu³awach sta³ siê celem ataku ze strony niepodle- dokonano do dziœ os¹du nad tym czasem pogardy              
g³oœciowego podziemia. Operacjê przeprowadzi³ oddzia³ i nad odcz³owieczonymi wykonawcami rozkazów obcej 
pod dowództwem Mariana Bernaciaka „Orlika". Jak w³adzy. Nie chodzi o s¹d nad poszczególnymi 
wy¿ej wspomniano budynek w którym mieœci³ siê UBP winowajcami. Dziœ na to za póŸno.  Jednak choæby bola³o, 
zmieniono w ma³¹ warowniê, a samo miasto by³o wyjaœniæ nale¿y wszystko do koñca. Dopóki siê tego nie 
nasycone stacjonuj¹cymi tu sowieckimi jednostkami uczyni, miniony czas bêdzie przesz³ym, ale nie do koñca 
i rekonwalescentami. Wed³ug szacunków by³o ich kilka dokonanym. Brak refleksji zaowocowaæ mo¿e recydyw¹, 
tysiêcy. 24.IV.1945 partyzanci pod dowództwem a tego nikomu bym nie ¿yczy³.           
„Orlika" zatrzymali dwa sowieckie samochody. Obs³ugê 
rozebrano do bielizny i uwiêziono na czas akcji  S³awomir Paæ      

S³awomir Paæ – historyk z zami³owania  i wykszta³cenia. Nauczyciel i wieloletni wicedyrektor 
w Zespole Szkó³ im. Stefanii Sempo³owskiej przy ul. Polnej w Pu³awach. Autor 
i wspó³autor wielu opracowañ, m.in. programu i podrêcznika dla gimnazjum: Polska i œwiat. 
Wspólne dziedzictwo; Od monarchii patrymonialnej do Rzeczypospolitej szlacheckiej; Powiœle 
pu³awskie we wrzeœniu 1939r.; Powiœle pu³awskie w powstaniu styczniowym 1863r.. Jest 
wspó³twórc¹ Encyklopedii „Bia³ych Plam”, wspó³pracowa³ z gazetami: „G³os Ziemi 
Pu³awskiej”i „Tygodnik Pu³awski”. Aktywny cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Pu³aw.
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W niedzielê 13 V 2007 r. minê³o 85 lat od momentu, 
kiedy po raz pierwszy w naszym mieœcie 11 V 1922 r. 
obchodzono œwiêto 2 Pu³ku Saperów Kaniowskich, który 
stacjonowa³ tu w latach 1921-1939. Z tej  okazji Zwi¹zek 
Strzelecki Oddzia³ Pu³awy im. 15 p.p. ,,Wilków” nie tylko 
przywróci³, ale równie¿ wpisa³ na sta³e obchody tego 
patriotycznego œwiêta w szereg pu³awskich wydarzeñ 
kulturalnych.

Rocznicowe uroczystoœci rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ 
w Koœciele pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Po niej, 
w asyœcie kompanii reprezentacyjnej 5 Batalionu 
Ratownictwa In¿ynieryjnego z Dêblina, pocztów 
sztandarowych i Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
22 Pu³ku U³anów Podkarpackich udano siê pod budynek 
dawnych koszar przy ul. Lubelskiej, na którym znajduje 
siê pami¹tkowa tablica, ufundowana przez pos³a 
W³odzimierza Karpiñskiego. Po jej poœwiêceniu przez ks.  
dziekana Józefa Brodaczewskiego pan Boles³aw Samiec 
przedwojenny strzelec Zwi¹zku Strzeleckiego, 
plutonowy 2 Pu³ku Saperów Kaniowskich i ¿o³nierz AK kanadyjskich i rosyjskich oraz jeñców wojennych, a tak¿e 
dokona³ uroczystego ods³oniêcia tablicy. W jej pobli¿u ochotników ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, 
otwarto te¿ szlak dydaktyczny poœwiêcony miejscom Kanady i Brazylii. Tak powsta³e wojsko polskie,  walcz¹ce 
naszego miasta, zwi¹zanym z t¹ formacj¹ wojskow¹. przeciwko wojskom niemieckim w imiê wolnoœci swojej  
Nale¿¹ do nich Krzy¿ Kaniowski na Osiedlu  i innych narodów pod w³asnym sztandarem by³o 
Kaniowczyków, Koœció³ pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, podporz¹dkowane utworzonemu 15 VIII 1917 r. 
budynek by³ych koszar, dawny szpital Œw. Karola Komitetowi Narodowemu Polskiemu z siedzib¹ 
Boromeusza i cmentarz parafialny przy ul. Piaskowej. w Pary¿u pod przewodnictwem Romana Dmowskiego.

Po tych uroczystoœciach goœcie oraz mieszkañcy  Jednym z polskich oddzia³ów by³ 1 batalion saperski, 
Pu³aw wraz ze wspomnianymi u³anami udali siê do który ws³awi³ siê podczas walk w Szampanii  i Wogezach 
Muzeum Regionalnego PTTK, gdzie zosta³a otwarta (1918). Po przybyciu do odrodzonej ojczyzny zosta³  on 
wystawa poœwiêcona œwiêtom i ¿o³nierzom 2 Pu³ku przemianowany 15 IX 1919 r. na 13 batalion, tworz¹cy 
Saperów Kaniowskich. Powsta³a ona z pami¹tek z pozosta³ymi formacjami tego typu podstawy polskich 
udostêpnionych przez rodziny by³ych Kaniowczyków, wojsk saperskich.
Jana Krzywca  i Tadeusza Balcera. Po odzyskaniu niepodleg³oœci rozpoczêto 

organizowanie regularnego Wojska Polskiego. Powsta³ ***
wówczas 1 Pu³k In¿ynieryjny sk³adaj¹cy siê z dwóch W pocz¹tkach 1918 r. na froncie rumuñskim 
batalionów. W 2 batalionie znajdowali siê niemal wszyscy powstawa³y kompanie saperskie, które na rozkaz 
oficerowie, wielu podoficerów i szeregowych z 2 Pu³ku dowódcy II Korpusu Polskiego (Wschodniego) genera³a 
In¿ynieryjnego II Korpusu, którego dowódc¹ zosta³ Stankiewicza z 2 lutego 1918r. po³¹czono w 2 Pu³k 
kapitan Artur Górski. Wywodz¹ce siê z tego pu³ku In¿ynieryjny. Szeregi powy¿szej formacji zasilili równie¿ 
wojska saperskie bra³y udzia³ w wojnie polsko-¿o³nierze pu³kownika Józefa Hallera, którzy 
bolszewickiej odznaczaj¹c siê swoj¹ walecznoœci¹ w odpowiedzi na pokój brzeski wypowiedzieli 
w walkach o  Lwów, Wilno, DŸwiñsk, Kijów i Warszawê. pos³uszeñstwo Austriakom i po ciê¿kich walkach pod 

Rarañcz¹ (15 II 1918) przedarli siê na drug¹ stronê frontu. 
Tak sformowany na Podolu II Korpus Polski,  dowodzony 
od 20 III 1918 r. przez Józefa Hallera rozpocz¹³ cofanie siê 
przed ofensyw¹ niemieck¹ w g³¹b Ukrainy.

Wojsko niemieckie zagrodzi³o drogê przemarszu 
II Korpusu Polskiego w pobli¿u Kaniowa, napadaj¹c go 
nastêpnie w nocy z 10 na 11 V 1918 r. Dziêki szybkiej 
i skutecznej interwencji 2 Pu³ku In¿ynieryjnego, który 
odpar³ natarcie Niemców opanowano trudn¹ sytuacjê. 
Na jej podstawie g³ówne dowództwo podjê³o decyzjê 
o kapitulacji. 12.V.1918 r. 2 Pu³k In¿ynieryjny zajmowa³ 
siê pogrzebem 33 zabitych wspó³towarzyszy oraz 
oddaniem broni i inwentarza. Po wykonaniu ostatnich 
rozkazów ¿o³nierzy wziêto do niewoli, przewo¿¹c ich do 
Brzeœcia nad Bugiem (oficerów) i Meklemburgii.

4.VI.1917 r. rz¹d francuski powo³a³ do ¿ycia armiê 
polsk¹ pod dowództwem francuskim, z³o¿on¹ 
z Polaków s³u¿¹cych na froncie zachodnim w jednostkach 

2. Pu³k Saperów Kaniowskich - zarys historii

Defilada ¿o³nierzy podczas œwiêta 2 Pu³ku Saperów 
Kaniowskich w II po³. lat dwudziestych XX w. 

na ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego (obecnie ul. Lubelska).

Uroczysty przemarsz wojsk pod budynek dawnych koszar
na ul. Lubelskiej podczas przywrócenia obchodów œwiêta 

2 Pu³ku Saperów Kaniowskich 13 V 2007 r.
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Po zaprzestaniu dzia³añ wojennych major Artur 
Górski jako szef in¿ynierów i saperów przyby³ ze swoim 
sztabem w maju 1921 r. do Dêblina i z jego sk³adu oraz 
batalionu zapasowego nr 2 wydzieli³ dowództwo 2 Pu³ku 
Saperów. We wrzeœniu 1921 r. pu³k ten w sk³adzie 3, 13, 27 
oraz zapasowego batalionu, przemianowanego póŸniej 
na kwatermistrzostwo pu³ku przeszed³ na sta³e do Pu³aw. 
Pierwszy z oddzia³ów pozostawa³ na Kresach do sierpnia 
1922 r., kiedy to powróci³ do macierzystej  jednostki. 
Natomiast 13 batalion po pobycie na Wo³yniu przyby³ 
ostatecznie do pu³ku 19 V 1924 r.  Zorganizowany w 1921 
r. 27 batalion saperski w styczniu 1925 r. zosta³ 
rozformowany, a jego kompanie do³¹czono do 
pozosta³ych batalionów. Tak wiêc od 1921 r.  2 Pu³k 
Saperów sk³ada³ siê z dowództwa, kwatermistrzostwa, 
trzech, a nastêpnie dwóch batalionów, plutonu ³¹cznoœci 
i przejœciowej szko³y podoficerskiej. 8.XI.1921 r. 
w osobistej kaplicy Naczelnika Pañstwa Józef Pi³sudski 
wrêczy³ pu³kowi nowy sztandar. Na podstawie jego 
dekretu w uznaniu zas³ug otrzyma³ on równie¿  
zaszczytn¹ nazwê 2 Pu³ku Saperów Kaniowskich, który 
obchodzi³ swoje œwiêto od 1922 r. w rocznicê bitwy 
kaniowskiej w dniu 11 maja. 

2 Pu³ku Saperów Kaniowskich od pocz¹tku swojego 
pobytu w Pu³awach nie tylko organizowa³ siê  
wewnêtrznie, ale i doskonali³ pod wzglêdem wojskowo-
technicznym. Saperzy ci brali udzia³ w corocznych 
manewrach i æwiczeniach przy poszczególnych 
dywizjach oraz odbudowie kraju z powojennych 
zniszczeñ buduj¹c m. in. mosty w Inow³odziu (1926) czy 
Skierniewicach (1927). Po zajêciu w naszym mieœcie 
dawnych koszar rosyjskich, zniszczonych podczas wojny, 
jak i przez bolszewickich jeñców nowi ¿o³nierze 
naprawiali t¹ zabudowê wojskow¹, przystosowuj¹c j¹ na Na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych 
w³asne potrzeby. Obok niej znajdowa³a siê dawna zosta³a ona przeorganizowana na pu³k z dniem 20 VIII 
cerkiew, która od 25 X 1921 r.  by³a koœcio³em 1939 r. W jego sk³ad mia³y wchodziæ:  dowództwo pu³ku, 
garnizonowym pod wezwaniem Zmartwychwstania kompania gospodarcza, park saperski oraz trzy 
Pañskiego, przeznaczonym dla ¿o³nierzy 2 Pu³ku bataliony, na które sk³ada³y siê kompanie piesza,  
Saperów Kaniowskich. Jego kapelanem by³ pocz¹tkowo specjalna, zmotoryzowane, ogólne oraz szkolne. 
ks. Stanis³aw Szepietowski, a nastêpnie ks. Zygmunt Jednostki wywodz¹ce siê z 2 Pu³ku Saperów 
Adamczewski. Kaniowskich zosta³y w³¹czone do wiêkszych jednostek 

Dobra atmosfera wœród ¿o³nierzy by³a widoczne organizacyjnych. Tak wiêc zmotoryzowany batalion 
w kontaktach z w³adzami, szko³ami i mieszkañcami saperów oraz powsta³¹ z nadwy¿ek rezerwistów 
miasta, którym udostêpniano np. kino garnizonowe. kompaniê saperów pieszych wraz z innymi oddzia³ami 
Wspó³pracowano te¿ z nimi podczas po¿arów, zatorów saperskimi przydzielono do Warszawskiej Brygady 
rzecznych i powodzi, oraz przy organizacji œwi¹t Pancerno-Motorowej pod dowództwem pu³kownika 
patriotycznych i uroczystych akademii. Innego rodzaju Stefana Roweckiego. Natomiast 81 Zmotoryzowan¹ 
dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹ by³o prowadzenie Kompaniê Saperów w³¹czono do 3 dywizji piechoty 
przez wojsko teatru, spó³dzielni pu³kowej, klubu Armii Prusy. Poszczególne oddzia³y formowane na 
sportowego z sekcj¹ wioœlarsk¹ i tenisow¹ oraz ko³a terenie Pu³aw wesz³y tak¿e w sk³ad tzw. grupy mostowej, 
myœliwskiego. Wspó³udzia³ ¿o³nierzy i lokalnej z której czêœæ ¿o³nierzy bra³a udzia³ w dzia³aniach 
spo³ecznoœci by³ widoczny równie¿ w pracach na rzecz wojennych zarówno w Pu³awach, jak i okolicy.  
Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego Od 3 IX 1939 r. oddzia³y z 2 Pu³ku Saperów 
i Przysposobienia Wojskowego, Ligi Obrony Powietrznej Kaniowskich, przydzielone do poszczególnych jednostek 
Pañstwa, Ligi Morskiej i Rzecznej Czerwonego Krzy¿a,  wojskowych opuszcza³y pu³awskie koszary. Na skutek 
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Przyjació³ szybkiej ofensywy wojsk niemieckich i rozkazów 
Harcerzy. polskiego dowództwa 10 IX 1939 r. dotychczasowa 

Kilka lat póŸniej na podstawie wytycznych szefa obrona m. in. pu³awskiej przeprawy mostowej, 
Sztabu Generalnego genera³a Tadeusza Ludwika Piskora wchodz¹cej  w sk³ad Warszawskiej Brygady Pancerno-
o organizacji formacji saperskich w czasie pokoju Motorowej opuœci³a zajmowane pozycje, a jej miejsce 
pu³awski pu³k z dniem 18 II 1929 r. zosta³ przeformowany zajê³a 39 Dywizja Piechoty Rezerwy dowodzona przez 
na 2 Batalion Saperów Kaniowskich. genera³a brygady Bruno Olbrachta.

Zbli¿aj¹cy siê wybuch II wojny œwiatowej ponownie ¯o³nierze z 2 Pu³ku Saperów Kaniowskich, zasilaj¹cy 
wp³yn¹³ na zmianê struktury organizacyjnej tej formacji.  ró¿ne formacje wojskowe we wrzeœniu 1939 r.  brali udzia³ 

Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy przez pana porucznika 
Boles³awa Samca na budynku dawnych koszar.
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nie tylko w dzia³aniach obronnych, ale równie¿  Literatura:
potyczkach  i bitwach walcz¹c miedzy innymi pod: I³¿¹, 
Kockiem, Bi³gorajem, Zwierzyñcem, Sochaczewem, 1. R. Bielski, Dziesiêæ lat istnienia 2 - go Pu³ku Saperów 
Sarnami, Opocznem, Ryczywo³em, Narolem, Kaniowskich 1918-1928, Pu³awy 1928. 
Jêdrzejowem, Kowlem, Tyszowcami, oraz Tomaszowem 2. R. Bielski, Zarys historii wojennej 2 - go Pu³ku Saperów 
Lubelskim. Podczas tych walk czêœæ ¿o³nierzy zosta³a Kaniowskich, Warszawa 1931.
zabita, ranna lub wziêta do niewoli przez Niemców, jak 3. A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914-1993, cz. 1, 
i Sowietów. Natomiast ostatni dowódca pu³awskich Warszawa 1995.
saperów podpu³kownik Ludwik Turulski z czêœci¹ 4. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2002.
podleg³ych mu ¿o³nierzy przekroczy³ granicê Wêgier, 5. Z. Cutter, Polskie wojska saperskie w 1939 r. Organizacja, 
sk¹d niektórzy z nich przedostali siê do Francji lub Anglii wyposa¿enie, mobilizacja, dzia³ania wojenne, Cêstochowa 
by móc dalej walczyæ z niemieckim agresorem. 2003.

Zbigniew Kie³b

Zbigniew Kie³b - historyk i archiwista z wykszta³cenia. Jest równie¿ numizmatykiem zajmuj¹cym siê tak¿e 
ró¿norodnymi zagadnieniami heraldyki. Ukoñczy³ studia historyczne na Uniwersytecie Marii-Curie 
Sk³odowskiej magisterium na temat: ,,Herby prywatne w œwietle Ÿróde³ numizmatycznych od XV do XVIII 
wieku“. Jest autorem i wspó³autorem kilku wystaw historyczno-numizmatycznych. Opublikowa³ wiele 
artyku³ów z zakresu wymienionych wy¿ej dziedzin w czasopismach studenckich, lokalnych (np.: Studia 
Pu³awskie, Lubelskie Wiadomoœci Numizmatyczne) i ogólnopolskich (Biuletyn Numizmatyczny). Jest 
cz³onkiem Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddzia³ w Lublinie. 

Fotografie ze zbiorów: T. Balcera, H. Czecha i Z. Kie³ba 

Urodzi³ siê 16 stycznia czêœæ artyku³ów by³a pisana po polsku, choæ sam Obitz 
1907 roku w Brzozowie wówczas jêzykiem polskim nie w³ada³. Tak¿e i póŸniej 
( B r a s o w e m )  k o ³ o  sprawia³ mu trudnoœci. W maju 1931 roku wydrukowano 
Wêgorzewa  (Wegobork) w „Cechu” wiersz o polskoœci Mazur. Fakt ten dostarczy³ 
w nale¿¹cych wówczas do pretekstu do zwolnienia Obitza z pracy na uczelni, co 
N i e m i e c  P r u s a c h  uczyniono dnia 18 maja 1931 roku na polecenie pruskiego 
Wschodnich  j ako  syn  Ministra Rolnictwa.
F r y d e r y k a  K r i s t i a n a  Nie móg³ znaleŸæ pracy. Otrzymywa³ liczne listy 
i Ludwiki Karoliny z domu z pogró¿kami i terroryzowali go hitlerowcy bojówkarze. 
Bork. Rodzice jego byli Przypadkowo, o jego losie dowiedzia³ siê znany polski 
z a m o ¿ n y m i  c h ³ o p a m i  ginekolog dr Czes³aw Stankiewicz, który wraca³ 
mazurskimi. Po ukoñczeniu z kongresu w Pary¿u przez Berlin do kraju. Wyko-
miejscowej szko³y i po rzystuj¹c swoje szeroki znajomoœci uzyska³ zgodê na 
zdaniu matury z wy- wywiezienie K. Obitza do Warszawy. Ówczesna prasa 

ró¿nieniem w Królewcu podj¹³ studia w Wy¿szej Szkole polska nada³a tej sprawie szeroki rozg³os jako 
Weterynaryjnej w Berlinie i ukoñczy³ je w 1930 roku przyk³adowi przeœladowañ Warmiaków i Mazurów 
otrzymuj¹c dyplom lekarza weterynarii. W cztery w III Rzeszy.
miesi¹ce póŸniej po przygotowaniu rozprawy Zaaklimatyzowa³ siê w nowym miejscu bardzo 
doktorskiej uzyska³ tytu³ doktora. szybko, bo jak sam mawia³ wed³ug orzeczenia s¹du 

Od kwietnia 1930 roku do marca 1931 mieszka³ niemieckiego „Polska jest moj¹ ojczyzn¹”. Nadal 
w Hamburgu. Pracowa³ tam w rzeŸni i Instytucie Chorób przeszkadza³a mu s³aba znajomoœæ jêzyka polskiego. 
Tropikalnych. W tym¿e 1931 roku zosta³ asystentem  Pomimo tego, 1 lipca zosta³ przyjêty na starszego 
profesora Wilhelma Nöllera w Katedrze Parazytologii asystenta kontaktowego najpierw w Katedrze Chorób 
Wy¿szej Szko³y Weterynaryjnej w Berlinie. Wewnêtrznych a nastêpnie w Katedrze Zoologii 

Na ten okres przypada³y pocz¹tki politycznej i Parazytologii Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwersytetu 
i spo³ecznej dzia³alnoœci K. Obitza. Z jego inicjatywy Warszawskiego.
utworzono Centralê Zwi¹zku Mazurów (Mazurenbund). Do Pu³aw przeniós³ siê we wrzeœniu 1935 roku na 
Organizacja ta g³osz¹ca odrêbnoœæ Mazurów znalaz³a siê stanowisko kierownika Dzia³u Parazytologii Wydzia³u 
od razu pod obstrza³em niemieckich nacjonalistów. Od Weterynarii Pañstwowego Instytutu Naukowego 
1928 roku wydawa³ miesiêcznik „Cech”. W piœmie tym Gospodarstwa Wiejskiego. W roku 1937 zosta³ cz³onkiem 

Sylwetki Pu³awskie

Kurt Alfred Obitz (1907 - 1945).
Cena zachowania to¿samoœci 

13



Rady Naukowej tego wydzia³u. Tu¿ przed sam¹ wojn¹, podpisania niemieckiej listy narodowoœciowej. Za co 
w marcu 1939 zosta³ cz³onkiem Naukowej Rady zosta³ zes³any do obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Weterynaryjnej przy Ministerstwie Rolnictwa. By³ Nosi³ t am n umer 13 377 . „W ykorzystano”  jego 
autorem lub wspó³autorem 18 oryginalnych prac umiejêtnoœci zawodowe powierzaj¹c mu prowadzenie 
naukowych. 5 stycznia 1933 roku zawar³ zwi¹zek królikowni i psiarni. Praca ta umo¿liwia³a mu pomoc 
ma³¿eñski w koœciele ewangelickim przy Placu innym wiêŸniom – podkrada³ dla nich karmê dla 
Ma³achowskiego w Warszawie z Helen¹ Szylsk¹. zwierz¹t. 

Kontynuowa³ dzia³alnoœæ polityczn¹ rozpoczêt¹ Obóz zosta³ wyzwolony w dniu 29 kwietnia 1944 
w Niemczech by³ miêdzy innymi za³o¿ycielem Zwi¹zku roku. Wyczerpany g³odem, prze¿yciami obozowymi 
Mazurów w Dzia³dowie oraz w 1933 zosta³ prezesem oraz chory na gruŸlicê  leczy³  siê pocz¹tkowo 
Mazurskiego Komitetu Opieki Kulturalnej nad w amerykañskim szpitalu w Bawarii. Nastêpnie 
Rodakami. kontynuowa³ leczenie w goœcinnej  Szwecji .  

Po wybuchu II Wojny Œwiatowej ewakuowa³ siê Bezskutecznie, bo zmar³ tam 8 sierpnia 1945 roku maj¹c 
z Pu³aw w okolice Równego na Wo³yniu, lecz wkrótce zaledwie 38 lat. Wojna i w jej nastêpstwie przedwczesna 
powróci³ do Pu³aw i zamieszka³ w Micha³ówce, gdzie œmieræ przerwa³a b³yskotliw¹ karierê. Bardzo krótk¹, bo 
mieœci³a siê ferma doœwiadczalna Wydzia³u trwaj¹c¹ zaledwie osiem lat. Niestety by³a to regu³a, a nie 
Weterynaryjnego PINGW. Poszukiwany przez gestapo wyj¹tek tamtych czasów.      
zosta³ aresztowany 8 lutego 1940. Pocz¹tkowo osadzono                                                                                                             
go w Zamku Lubelskim. Dwukrotnie odmówi³ S³awomir Paæ      

W dalekiej Holandii niebo jest profesor Uniwersytetu Warszaw- r . )  o b o k  K a w i a r n i i - G a l e r i i  
bardziej ponure, a widnokr¹g skiego, Józef Celiñski, dokona³ „Jaœmin owa” dr  Adam Pa nek, 
przes³aniaj¹ skrzyd³a wiatraków. Nie c h e m i c z n e g o  r o z b i o r u  w ó d  adiunkt na Wydziale Artystycznym 
ma tylu wynios³ych liœciastych drzew w majêtnoœci Ma³achowskich UMCS , powie:
z rozleg³ymi koronami, za to pola i potwierdzi³ ich lecznicze walory. „Zarówno tematyka, jak i forma 
mieni¹ siê kolorami tulipanów. Zdrój na³êczowski zatem od prawie prac Marianne Ulrich nawi¹zuj¹ do 
Marianne nie zna literatury polskiej, dwustu lat wod¹ stoi i jej s³awê mikroregionu Na³êczowa. Obrazy 
nie s³ysza³a o ¯eromskim. Dowie siê zawdziêcza. Czy mo¿e byæ zatem wkomponowane s¹ œciœle w pejza¿, 
o nim od swojej polskiej przyjació³ki. wdziêczniejszy temat na cykl po³¹czone z rzeŸb¹ i konfiguracj¹ 
Wchodzi do ma³ej ksiêgarni na fotografii?  przestrzeni, przenikaj¹ piêknem 
skrzy¿owaniu i kupuje zeszyt, chc¹c O obr azac h  foto graf iach  i harmoni¹ form wizualnych, 
zrobiæ notatki z wizyty w Na³ê- Marianne Ulrich na wernisa¿u wspó³brzmi¹c z estetyk¹ naturalnego 
czowie. Na ok³adce zeszytu jest otwieraj¹cym plenerow¹ wystawê jej œrodowiska.
woda. 190 lat temu, w 1817 roku, fotografii  pt. „Woda”( 18 maja 2007 Woda w tematyce sztuki  

plastycznej szczególnie fascynuje 
i pobudza wyobraŸniê twórcz¹ 
artystów ze wzglêdu na swoj¹ bogat¹ 
i wieloznaczn¹ symbolikê i ¿ywio-
³owoœæ. Tu, w Na³êczowie, kojarzy siê 
ona przede wszystkim ze Ÿród³em 
¿ycia i uzdrowiskiem, a wiêc moc¹ 
uzdrowienia i odrodzenia ducha 
i cia³a., sil witalnych przenikaj¹cych 
ducha artysty, jego umys³ , wyzwa-
laj¹cych  natchnienie.  W wodzie, jak 
w zwierciadle, odbijaj¹ siê nawet 
najmniejsze kszta³ty, ruchy, dzia³ania 
mechaniczne i estetyczne, daj¹c 
impuls twórczoœci artystycznej wedle 
praw natury, a tak¿e  nieogra-
niczonych mo¿liwoœciach kombi-
nacy jnych uwzglêdnia j¹cych 
kategorie dobra i z³a. […] 

Marianne wychwytuje orygi-
nalne motywy w sytuacjach, 
zdawa³oby siê niezauwa¿alnych dla 
zwyk³ego obserwatora natury 

      POD S£ONECZNYM KSIÊ¯YCEM

Marianne Ulrich w towarzystwie Anny Wójtowicz z zainteresowaniem ogl¹da poetycki 
prezent. Z ty³u jej obrazy-fotografie z cyklu „Woda”. (Fot. S. Seroczyñska-Kozuba )
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i bogactwa jej piêkna. S¹ w jej ksiê¿yca”. Robi to ju¿ od piêciu lat. 
fotografiach poruszaj¹ce oko ludzkie Od maja tego roku jest autork¹ 
sw ¹ n ie zw yk ³o œc i¹  sz cz eg ó³ y debiutanckiego tomu poezji. Na 
i  ch wi lo we  re fl ek sy  ba rw ne  wernisa¿u fotografii Marianne Ulrich 
i œwietlne, tkwi¹ce w strukturach spotka siê z artystk¹ i wrêczy jej 
organicznych przyrody. Artystka œwie¿o napisany wiersz „Jaœminowa 
wpatruj¹c siê w wodê w ró¿nych jej woda”.  Zostanie  poproszona 
postaciach i sytuacjach mecha- o publiczne odczytanie go. Wiersz siê 
nicznego  nañ  oddzia³ywania  ,  podoba, pojedzie do Holandii na 
wyobra¿a sobie „zapisuj¹c” wizu- pami¹tkê mi³ych chwil, a kopia tekstu 
alnie przetworzony œwiat fantazji w  domowym komputerze Anny 
ró¿nych wariantów interpre- bêdzie czeka³a cierpliwie na wydanie 
tacyjnych postrzeganych zjawisk nastêpnego zbioru.
fizycznych i rzekomo abstrakcyjnych, Wiersze Anny sk³aniaj¹ do 
ods³aniaj¹c j e w nowej postaci  dyrektorzy pobliskich szkó³, kole-refleksji, rzadko pojawia siê w nich 
obrazów na p³aszczyŸnie dzie³a. S¹ to ¿anki i koledzy zainteresowani nuta radoœci. M³oda poetka na razie 
jakby  w³asne, surrealistyczne poezj¹. Tak¿e przedstawiciele pla-próbuje zrozumieæ œwiat, ¿yje wiêc 
i odrêbne rzeczywistoœci, sprowa- cówek kulturalnych i dziennikarze bardzo intensywnie. W œrodê 
dzane te¿ do znaków i symboli czy lokalnych gazet. Tom zatytu³owany odwiedza z rodzicami Oœrodek 
dekoracyjnoœci, usnute naturaln¹ „W kolorze s³onecznego ksiê¿yca” Praktyk Teatralnych „Gardzienice” 
es te ty k¹ , w ol ne  od  ws ze lk ic h ozdabiaj¹ grafiki wykonane przez na ul. Grodzkiej w Lublinie, gdzie 
wynaturzeñ, potwierdzone w³asn¹ Piotra Tomaszewskiego. Ilustruj¹ na³êczowski malarz Tadeusz Paszko 
oryginaln¹ wra¿liwoœci¹. osiem tematycznych zbiorów, prezentuje kolejn¹ wystawê swoich 

w których zgromadzono wiersze: Widzimy tu chwilowy ruch spa- olejnych obrazów poœwiêconych 
„Nieub³aganie dorastam”, „Marzy da j¹ ce j kr op li  na  ta fl ê wo dy , rodzinie. Anna tak¿e pisze o rodzinie, 
siê marzy”, „Moja Itaka” , „123 pojedyncze œlady mechanicznego o mamie  której  „emocje  czêsto  
piêkne s³owa”:, „Zauwa¿yæ œwiat”, oddzia³ywania na struktury natury ko³ysze”, uczuciowych perypetiach 
„W kolorze s³onecznego ksiê¿yca”, w po³¹czeniu z  wod¹, odbicia swojej starszej siostry, przypomina 
„Zaœpiewam tren”, „Idê do Ciebie”. i niezwyk³e kszta³ty oraz uk³ady ta tê , z którym  ta k niedawno, 
Ksi¹¿ka wydana przez warszawskie elementów natury i rozpryskuj¹cej a przecie¿ w odleg³ym ju¿ dzie-
wydawnictwo „Sowadruk” trafi³a do siê wody, fale, ruch, wir i œwiat³o, ciñstwie, jeŸdzi³a na rowerze. Wróci 
r¹k czytelników ju¿ podczas VII moment zatrzymanych w kadrze z lubelskiej wystawy ze swoj¹ 
Majówki z Panem Prusem. Autorka ministruktur wody powsta³ych przez karykatur¹ namalowan¹ naprêdce 
wierszy, ubrana w strój z prze³omu otrzepuj¹cego siê psa.  Fascynuj¹ce s¹ przez artystê, który tak¹ siurpryzê 
XIX i XX wieku, z przepiêkn¹ ró¿¹ na tak¿e  dekoracyjnie u³o¿one liœcie swoim przyjacio³om przyby³ym na 
delikatnej d³oni ledwie da³a radê wkomponowane w namalowan¹ wernisa¿ zafundowa³. W pi¹tek 
napisaæ dla wszystkich chêtnych ramê obrazu na tle dzie³a foto- weŸmie, na zaproszenie Stowa-
dedykacjê lub chocia¿ tylko z³o¿yæ graficznego. Wyszukane nowe znaki rzyszenia „W Stronê Sztuki”, udzia³ 
swój autograf na zakupionych i symbolika uwra¿liwiaj¹ na piêkno w wieczorze autorskim w ramach 
egzemplarzach ksi¹¿ki. Podczas œwiata. Eksponowane dzie³a to kadry „Nocy z Kultur¹” w Cukierni  
promocji, któr¹ uœwietni³y wystêpy wy ch wy tu j¹ ce  u³ am ek  rz ec zy - „Chmielewski” przy Krakowskim 
utalentowanych uczniów” Prywat-wistoœci , n ios¹ce  nowe walory Przedmieœciu. Swoje wiersze bêdzie 
n e j  S z k o ³ y  M u z y c z n e j  i m .  struktur wizualnych oraz podzia³ów pr ez en to wa ³a  w to wa rz ys tw ie  
I. J. Paderewskiego w Na³êczowie, abstrakcyjnych skojarzeñ. Prace niewidomego kolegi poety i m³odego 
jest podobnie. Najwiêksza niespo-Marianne Ulrich pozwalaj¹ odczuæ skrzypka. W kolejnym tygodniu 
dzianka czeka zgromadzonych pod potêgê wyobraŸni artysty”. bêdzie  osob¹ numer  jeden na 
koniec spotkania. W³aœcicielka  uroczystej promocji swoich wierszy. 

*** Odwiedza wystawy, s³ucha kon-
certów, jako reprezentantka swojej Anna ma 14 lat, mieszka z mam¹, 
szko³y spotyka siê z w³adzami, tat¹, siostr¹ i psem w Na³êczowie. 
rozmawia z ró¿nymi ludŸmi. Wiedzê zdobywa w miejscowym 
Ch³onie. Gromadzi materiê, z której gimnazjum. Jak ka¿da nastolatka 
utka potem swoje strofy. d³ugo zastanawia siê nad wyborem 

bluzki na wystêp w Lubelskiej 
***Filharmonii ( na scenê, gdzie odczyta 

swoje „wiosenne” wiersze,   wejdzie Na promocji pierwszej ksi¹¿ki 
w towarzystwie piêknego prezentera Anny Wójtowicz (14 czerwca 2007) 
TVP 3), s³ucha modnej w m³o- zorganizowanej na „stokrotkowym 
dzie¿owych krêgach muzyki  tarasie” na lesistym wzgórzu  przy 
i przepada za kajmakiem. Wszystkie „Jaœminowej”  pojawi¹ siê liczni 
nastolatki pisz¹ o mi³oœci. Anna pisze goœcie: jej nauczycielki, troskliwie 
o œwiecie w kolorze „s³onecznego œledz¹ce rozwój m³odego talentu, 

Anna Wojtowicz z Tadeuszem Paszk¹ 
na tle jego obrazu „Rodzina” w Galerii 

„Gardzienice”.  (Fot. K. Malik-Wójtowicz)

Anna Wojtowicz odpowiada na trudne 
pytania czytelników podczas promocji tomiku 

„W kolorze s³onecznego ksiê¿yca”. 
Obok dyr. gimnazjum Urszula Stefanyszyn, 
prowadz¹ca spotkanie. (Fot. P. Tomaszewski)                                     
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Kawiarni-Galerii ,  p.  Izabella czujemy siê winni? Dramatyczna nik³e i  zwyk³e”.  W œwiecie trudnych 
Nowotny, prezentuj¹c goœciom pointa „Œwiecy” to wyznanie bêd¹ce pytañ zwi¹zanych z tragicznymi 
wystawê fotografii powie: rodzajem podwójnej kary: wymie- prze¿yciami i doœwiadczeniami 

„Marianne stawia sobie za cel rzonej innym i sobie samej za rolê wiara pozwala na ukojenie duszy po 
nak³oniæ obserwatora do refleksji, bezwolnej ofiary, niezdolnej do aktu œmierci  ukochanego dziadka  
skojarzeñ, reakcji. I chocia¿ w pracach rozpaczy i szaleñstwa w spektaklu fotografa. Ten prze jmuj¹cy cykl  
swoich zawiera artystka przes³anie, œmierci.  Ta  niezwyk³a analiza,  wspó³czesnych trenów,  wyrastaj¹cy 
to  po zo st aw ia  ob se rw at or ow i niepohamowana delektacja to jedyne, z codziennych cierpieñ, gdy widzi siê 
wolnoœæ interpretacji, wybór k¹ta co w obliczu œmierci pozosta³o.  Co zmianê szyldu na jego pracowni, 
widzenia. równie¿ uderza w tym cyklu to liczy dni up³ywaj¹ce od momentu 

ch³odna precyzja w relacjonowaniu nieoczekiwanego odejœcia, a „opuch-Kiedy dosta³am do rêki ksi¹¿kê 
smutku i bólu. lizna serca” nie daje zapomnieæ, Ani i zag³êbi³am siê w jej treœæ, 

pozwala na utrwalenie tak¿e pamiêci uœwiadomi³am sobie paralele miedzy  Po lekturze „Zaœpiewam tren” 
serdecznej. Czasem ¿artobliwej obrazami Marianne i wierszami Ani. nasuwa mi siê myœl, sk¹d tak m³ody 
„poramañczy”, czasem „zapachu Jakie¿ by³o moje zaskoczenie, kiedy cz³owiek, bohater liryczny utworów, 
herbaty”,  a innym razem przytulnej odkry³am, ¿e fotografie Marianne s¹ tyle wie o œmierci , o ¿yciu? 
„Dziupli” pe³nej tajemniczych niejako ilustracjami wierszy Ani Poetka Ania , niczym postaæ 
szuflad. Tak¿e ogrodu w Motyczu i odwrotnie, wiersze Ani daj¹ opis z mitu o Orfeuszu i Eurydyce lub sam 
pe³nego zasadzonych rêk¹ dziadka obrazów artystki” Zwiedzaj¹cy autor  poemat u wspó ³czesn ego 
Lecha  jab³onek.otrzymaj¹ zatem opis obrazów przy „Orfeusz i Eurydyka”, postawiona 

pomocy wersetów z wierszy Anny. wobec problemu œmierci, tworzy. S³onecznej strony ¿ycia mog¹ 
czytelnicy poszukaæ w pozosta³ych Wra¿liwa polonistka, Katarzyna W ten sposób ocala”.
cyklach zbioru, debiutanckiego T e p e r ,  d y r e k t o r  L O  i m .  

*** w twórczym ¿yciu Anny, która, mam S. ¯eromskiego w Na³êczowie 
nadzie jê ,  n ie  pozwol i  nam,  w czasie spotkania wyg³osi natomiast Poezjê czytam przekornie, nie 
s p r a g n i o n y m  p o e z j i  p r o s t e j  kilkuminutowy wyk³ad dotycz¹cy tyle œledz¹c uczucia autora, ile 
i wdziêcznej, d³ugo czekaæ na kolejne trenów poœwiêconych Lechowi doszukuj¹c siê znamion jego 
jej ksi¹¿ki.Malickiemu, dziadkowi Anny: intelektu. Nie interesuje mnie wiek 

Odwaga, z jak¹ Anna szuka „Podmiotem lirycznym w dwu- twórcy, lecz to, czy jego utwory do 
inspiracji  w dorobku innych nastu utworach sk³adaj¹cych siê na mnie przemawiaj¹. W utworach 
twórców, jej otwartoœæ na œwiat, cykl „Zaœpiewam tren” jest m³oda Anny Wojtowicz, na³êczowskiej 
umiejêtnoœæ stawienia czo³a jego osoba wypowiadaj¹ca siê w imieniu gimnazjalistki zdumiewa mnie  
dramatom, umiejêtny wybór swoim lub swoich bliskich. Cykl rozleg³oœæ i dramatycznoœæ g³êbi 
wartoœci, ku którym warto d¹¿yæ, stanowi zapis prze¿yæ, których wêdrówki do jej wymarzonej Itaki. 
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e jesteœmy intensywnoœæ prze¿ywania zmienia W poezji w kolorze” s³onecznego 
œ w i a d k a m i  r o z w o j u  t a l e n t u  siê, by osi¹gn¹æ punkt kulminacyjny ksiê¿yca” refleks s³oñca z ledwoœci¹ 
n i e b a n a l n e j  m i a r y .  „ P o e z j i  w utworze „Dziesiêæ miesiêcy”. przeb i ja  s iê  poprzez  mroki  
dorastania” blisko do twórczoœci Dowiadujemy siê wówczas, ¿e adre- egzystencjalnych pytañ na czele 
dojrza³ych artystów. Bardzo blisko.satem wypowiedzi, Ty-lirycznym jest z Hamletycznym „bezpieczniej 

dziadek autorki. narodziæ siê/niŸli umrzeæ?”. Tych 
WyobraŸnia m³odej poetki,                        Wies³awa pytañ do Stwórcy i do ludzi  jest wiele 

poprzez opis codziennych zjawisk          Dobrowolska-£uszczyñska  , czasem bardzo stanowczych, jak : - 
ciastka, pomarañcza, zapach herbaty, „Co uczyniliœmy z tym œwiatem?”. 
p³omieñ œwiecy „dotyka” tajemnicy A jednak mimo przekonania 
œmierci w sposób synestezyjny. o kruchoœci i nietrwa³oœci ¿ycia, jego 
Serdeczne wspomnienie w sposób zawirowaniach, gdy Bóg „pstryknie 
Proustowski ³¹czy siê z aktualnym palcami”, a koniecznoœæ przemijania 
doznaniem, wywo³uj¹c ³añcuch nie pozwoli na pe³ne wykorzystanie 
skojarzeñ i obrazy z przesz³oœci. ludzkich mo¿liwoœci i spe³nienie 
Wzrusza ró¿norodnoœæ sposobów wszystkich zamys³ów, to w³aœnie 
opisu osoby zmar³ej poprzez ¿ycie „milionowa czêœæ uœmiechu 
uczynienie zeñ adresata wypowiedzi Boga” jawi siê wartoœci¹ najwy¿sz¹. 
(apostrofy w pierwszym wierszu Przekonanie zaœ o dobrotliwej opiece 
cyklu). Postaci, której odejœcie jest Stwórcy, jego mi³oœci do cz³owieka 
pretekstem do rozwa¿añ nad pozwala na kategoryczne stwier-
sposobami przejawiania siê œmierci dzenie : - „Idê do Ciebie” jako celu 
(„Szyld”), a st¹d ju¿ krok do pytania wszystkich cz³owieczych pragnieñ.
odwiecznego dlaczego cz³owiek  Rodem z Kochanowskiego 
umiera („Œwieca') i dalej do pytania  wydaje siê myœl poetki o potrzebie 
najtrudniejszego, dotykaj¹cego docenienia wszystkiego, co los niesie 
naszej sfery etycznej  dlaczego w i dziêki sk³adane Bogu za wszystkie 
doœwiadczeniu œmierci bliskiej osoby barwy ¿ycia , tak¿e za ”wszystko 

Wies³awa 
Dobrowolska-£uszczyñska, 
regionalistka i dziennikarka prasy 
lokalnej. Cz³onek wielu stowarzyszeñ 
m.in. Towarzystwa Przyjació³ 
Na³êczowa i Stowarzyszenia Polskich 
Mediów. Wspó³redaktor 
"Jêzykoznawcy", "Cisowca", 
"Na³êczowskich Wiadomoœci 
Kulturalnych", "G³osu Na³êczowa". 
Wspó³pracuje tak¿e z "Gazet¹ 
Na³êczowsk¹". Opublikowa³a: "Czas 
powrotu. Prowincja³ki urzêdowskie" 
2000, "Ród Stanis³awa                            
z Urzêdowa" 2001, "Kochany 
Obrzyd³ówku" 2005, "Starzeæ siê 
z wdziêkiem" 2006.
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W czerwcu Pu³awy sta³y siê bogatsze i piêkniejsze samorz¹dowe, instytucje i osoby prywatne,  dziêki tej 
o kolejny pomnik. Przy koœciele pw. œw. Brata Alberta wspó³pracy 17 czerwca odby³a  siê  uroczystoœæ 
z inic jatywy Pu³awskiego Towarzystwa Tradycj i ods³oniêcia wyrzeŸbionej przez Bogdana Annusewicza 
Narodowych stan¹³ pomnik patrona naszego miasta - w granicie postaci patrona Pu³aw. 
w³aœnie œw. Brata Alberta, który jeszcze jako Adam Po mn ik  up am iê tn ia  ró wn ie ¿ Po ws ta ñc ów  
Chmielowski z Pu³aw wyruszy³ do walki o woln¹ Styczniowych z Pu³aw w cokole zosta³a umieszczona 
Polskê w 1863 r. urna z ziemi¹ z pola bitwy pod S³upcz¹.

Na apel PTTN i zaproszenie do Komitetu Budowy (red)
Pomnika odpowiedzieli pos³owie naszej ziemi, w³adze 

Pomnik Patrona Pu³aw

Uroczystego ods³oniêcia pomnika dokonali Pose³ 
Ma³gorzata Sadurska, Prezydent  Pu³aw Janusz Grobel

i Wiceprezes PTTN Ireneusz Okoñ

W imieniu Starosty przemawia³ Cz³onek Zarz¹du Powiatu 
Micha³ Godliñski

Wartê honorow¹ sprawowali cz³onkowie „Strzelca”

Uroczystoœæ zgromadzi³a liczne poczty sztandarowe i wielu mieszkañców Pu³aw
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Na plenerowej scenie przed Urzêdem Miasta 
Na³êczów, w dniach 8-9 czerwca, odby³y siê konkurso-
we pokazy w ramach Na³êczowskiego Festiwalu Tañca.

By³a to pierwsza edycja Festiwalu, mogliœmy w nim 
podziwiaæ 54 prezentacji tañca wspó³czesnego 
i nowoczesnego. Wyst¹pi³o 628 wykonawców z  woje-
wództwa  lubelskiego.

Honorowym patronatem imprezê objêli:
Jaros³aw Zdrojnowski – Marsza³ek Województwa 
Lubelskiego, S³awomir Kamiñski – Starosta Powiatu 
Pu³awskiego, Andrzej Æwiek – Burmistrz Na³êczowa.
Patronat medialny sprawowa³y: TVP3-Lublin, Radio 
Lublin, Gazeta Wyborcza, Gazeta Na³êczowska. 

Organizatorem by³  Na³êczowski Oœrodek Kultury.
Jury w sk³adzie:

1.Hanna Strzemiecka – choreograf i instruktor Grupy 
Tañca Wspó³czesnego Politechniki Lubelskiej, 
specjalistka w dziedzinie tañca wspó³czesnego,

2.Irena Wodecka – choreograf i instruktor grupy tañca 
nowoczesnego Etezja, specjalistka w dziedzinie 
tañca disco i hip-hop,

3.Ryszard Kalinowski – choreograf i tancerz 
Lubelskiego Teatru Tañca, specjalista  w dziedzinie 
tañca wspó³czesnego

podkreœli³o wysoki poziom organizacji pierwszej edycji 
Festiwalu wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e kolejne edycje  
pozostaj¹c na podobnym poziomie wejd¹ na sta³e do 
kalendarza imprez tanecznych naszego regionu.

Festiwalowi towarzyszy³y warsztaty taneczne 
z jazzu, baletu i tañca wspó³czesnego ciesz¹ce siê 
ogromnym zainteresowaniem wœród uczestników.

Bogumi³a Ga³at 
Dyrektor NOK w Na³êczowie

Na³êczowski Festiwal Tañca

Zespó³ Baletowy Etiuda Pu³awy

Fire Crew - GOK Janów Podlaski

„Powróæmy do czytania”

Dyskusja o literaturze i problemach czytelnictwie odbywa siê 
w mi³ej klubowej atmosferze

Dzia³aj¹ce od trzech lat w Polsce Dyskusyjne Kluby Ogólnopolska  akcja „Tu czytamy”  to  jedna 
Ksi¹¿ki (DKK), pragn¹ propagowaæ czytanie, które z ciekawszych form promuj¹cych czytelnictwo. Jako jedna 
w ostatnich latach zanika. Has³o „Tu czytamy” ma z pierwszych w³¹czy³a siê do niej biblioteka w Górze 
zachêciæ do udzia³u w rozmowach o ksi¹¿kach, do Pu³awskiej.
wymiany pogl¹dów, dyskusji. Wielk¹ rolê w propago- „Kto czyta, ¿yje wielokrotnie, kto z ksi¹¿kami obcowaæ 
waniu czytelnictwa mog¹ odegraæ biblioteki. nie chce, na jeden ¿ywot jest skazany”.   

Mia³am okazjê uczestniczyæ 17 maja w czwartkowe Danuta Szlendak  
popo³udnie w spotkaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pu³awach
w Górze Pu³awskiej, przy której istnieje DKK.

Zofia Ma³ek dyrektor tej placówki postanowi³a by raz 
w miesi¹cu odbywa³y siê spotkania czytelników, którzy 
bêd¹ omawiaæ wspó³czesn¹ literaturê. Na to pierwsze 
spotkanie zosta³a zaproszona Magdalena Wójcikiewicz 
instruktor WBP w Lublinie i Danuta Szlendak dyrektor 
PBP w Pu³awach. W mi³ej atmosferze przy herbatce 
dziewiêæ osób dyskutowa³o na temat polskiej literatury 
wspó³czesnej, przedmiotem rozmów by³a tak¿e poezja 
Boles³awa Leœmiana. Chcia³abym zaznaczyæ, ¿e od klubo-
wiczów nie wymaga siê gruntownej znajomoœci lektur. 
Wa¿ne jest to ¿eby spotykaæ siê, poznawaæ nowych ludzi 
a wœród nich zapraszanych pisarzy najpopularniejszych 
autorów polskiej literatury wspó³czesnej.
Jednym s³owem to tak¿e dobry sposób na spêdzanie wol-
nego czasu. Szczególnie do Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ek 
zapraszamy m³odych czytelników. W epoce cyfrowych 
mediów, wielk¹ przygod¹ mo¿e staæ siê dla nich literatura.
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Mamy  czas wakacji i wypoczynku osady pa³acowej na ul. Czartoryskich m n.p.m.). Po wyjœciu na wierzcho-
warto go spêdziæ aktywnie poza (przy fosie) i dalej biegnie ulicami: winê schodzimy w dó³ by za chwilê 
miastem. Tradycyjnie ju¿ na najazd G³êbok¹, Skowieszyñsk¹ do Ceglanej skrêciæ w lewo i wspi¹æ siê na kolejn¹ 
turystów przygotowuj¹  siê  naj- (ok. 1,6 km). Dalsza trasa wiedzie górê. Po prawej stronie drogi mijamy 
bardzie j  znane  miejscowoœci  przez sosnowy zagajnik nastêpnie prz ydr o¿n y krzy ¿; jes teœ my na 
w Polsce. Ale czy warto wyruszaæ  s k r êc a m y   w  p rawo w piêkny w¹wóz, wysokoœci ok. 202,7 m n.p.m. Polna 
w d³ug¹ podró¿ i wypoczywaæ którym schodzimy do Piasecznicy, droga doprowadza nas na skraj lasu 
w zat³oczonych miejscach odwie- która w lewo wiedzie do Skowie- sk¹d widaæ zabudowania Kolonii 
dzanych przez rzesze turystów? szyna a w prawo na W³ostowice. My Zbêdowice.
Nie trzeba  planowaæ  ki lkugo- skrêcamy w prawo do W³ostowic. Po Warto pójœæ w lewo za znakami 
dzinnych podró¿y, w ma³o kom- kilkunastu metrach skrêcamy mijaj¹c szlaku niebieskiego by dojœæ do 
fortowych warunkach, aby oderwaæ w oddali przydro¿ny krzy¿. pomnika i cmentarza ofiar „Krwawej 
siê od codziennych spraw, a przy „W tym rejonie w dniu 12 lutego 1656 r.  œrody”.

Kolonia Zbêdowice – „22 listopada okazji zobaczyæ ciekawe, czêsto ma³o Stefan Czarniecki stoczy³ bitwê 
1942 roku we wsi Kolonia Zbêdowice z wojskami szwedzkimi Karola Gustawa, znane i nie tak zat³oczone miejsca. 
hitlerowscy oprawcy zamordowali 88 które naciera³y od strony Parchatki. W okolicach Pu³aw mo¿na wybraæ siê 
osób – mieszkañców wsi, w tym kobiety, Pomimo zwyciêskiej walki, Szwedów nie n p . :  d o  „ K r a i n y  l e s s o w y c h  
dzieci i niemowlêta. By³a to czêœæ uda³o siê powstrzymaæ. W³ostowice w¹wozów”.
prowadzonej na szersz¹ skalê akcji zosta³y wówczas spalone. Po raz drugi By poznaæ wyj¹tkowe walory Ziemi 
o charakterze odwetowo-pacyfikacyjnym, Szwedzi zniszczyli wieœ pó³ wieku póŸniej Pu³awskiej najlepiej skorzystaæ 

1 która rozpoczê³a siê w „Krwaw¹ Œrodê” w czasie wojny pó³nocnej.”  z sieci szlaków turystycznych jakie 
18 listopada masowymi aresztowaniami Nastêpnie wchodzimy w prze-znajduj¹ siê w okolicach naszego 
i egzekucjami w ca³ej okolicy – od piekan¹ g³êbocznicê, której droga miasta. Spacerowy szlak czarny 
W³ostowic przez Parchatkê, Kazimierz wije siê ku górze stromym po-„Sieci¹ lessowych w¹wozów” 
Dolny a¿ po Regów. W sumie podczas dejœciem. Po wyjœciu na wierzcho-charakteryzuje siê wyj¹tkowymi 
akcji stracono na miejscu, co najmniej winê po prawej stronie naszej trasy walorami krajobrazowymi.
140 osób, a ponad 300 aresztowano mijamy kapliczkê wzniesion¹ dla  Prowadzi on przez obszar uwa¿any 
i wywieziono. Sprawcami masakry byli uczczenia pontyfikatu Jana Paw³a II za najsilniej pociêty lessowymi 
¿andarmi I Zmotoryzowanego Batalionu przez Prezesa Oddzia³u Pu³awskiego w¹wozami w Europie (w przeli-

2 ¯andarmerii SS oraz 791 Batalionu PTTK Jerzego Jab³onkê. Idziemy czeniu na 1 km  przypada a¿ 10 km 
Ostlegionów rekrutowanego z wiê-wierzchowin¹ P³askowy¿u Na³ê-d³ugoœci w¹wozów). Tê niezwyk³¹ 
zionych w obozach ¿o³nierzy Armii czowskiego a¿ do skraju lasu tu rzeŸbê terenu najlepiej podziwiaæ 
Czerwonej. wchodzimy w prawo w w¹wóz do w trójk¹cie P³askowy¿u Na³ê-
Dziœ we wsi stoi monument upamiêtnia-Olszowego Do³u, na koñcu którego czowskiego pomiêdzy: Skowie-
j¹cy te tragiczne wydarzenia, a za nim – skrêcamy w lewo gdzie napotykamy szynem, Parchatk¹, Zbêdowicami. 
nieco w dole – znajduje siê cmentarz na znaki szlaku niebieskiego Dla turystów ma³o zorientowanych 

2pomordowanych mieszkañców.”„Nadwiœlañskiego”. Id¹c w lewo w terenie du¿a iloœæ w¹wozów 
m o ¿ n a  d o j œ æ  d o  w y c i ¹ g u  z licznymi odnogami i rozwidle- Szlak czarny „Sieci¹ lessowych 
narciarskiego. My zaœ wchodzimy niami mo¿e stanowiæ swoisty w¹wozów” po dojœciu do drogi 
w w¹wóz, którym dochodzimy do lessowy labirynt. ¿wirowej skrêca w prawo i dopro-
Góry Pod Winnic¹ – Parchatka (188,7 Szlak ten zaczyna siê przy wejœciu do wadza nas do skrzy¿owania dróg, 

„Sieci¹ lessowych w¹wozów” 
LU-5552s

Czarny szlak turystyczny: Pu³awy Pa³ac Czartoryskich - Dêbniak - Parchatka PKS  (12,6 km)

Jeden z w¹wozów na szlaku Kol. Zbêdowice Widok z góry na Kazimierz i Wis³ê

 1Lewtak A., Szlakiem Walk i Mêczeñstwa na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Pu³awy 2007, s. 8-9.
 2Lewtak A., Bitwa w Lesie Stockim, s. 87-88.
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które wiod¹ razem ze znakami szlaku 
niebieskiego do Zbêdowic. W prawo 
w¹wozem mo¿emy dotrzeæ do 
Parchatki. Na skrzy¿owaniu skrê-
camy w stronê Parchatki, ale po 
przejœciu kilku metrów schodzimy 
z asfaltowej drogi w prawo pod górê. 
Dochodzimy do zabudowañ gdzie 
znajduje siê gospodarstwo agro-
turystyczne. Droga wije siê polami 
i dochodzimy po krótkim podejœciu 
do wzniesienia, na którym wznie-
siono na nowo trzy krzy¿e, który 
znajdowa³y siê tu za czasów 
Czartoryskich. Zachwycona piêknem 
miejsca ksiê¿na Izabela Czartoryska, 
zbudowa³a przed³u¿enie pu³awskie-
go parku poprzez urz¹dzenie wzd³u¿ 
lessowych w¹wozów tras spacero-
wych i punktów widokowych. 
„Przekazy mówi¹, ¿e w czasie zarazy, gdy 
w Parchatce wymiera³y ca³e rodziny 
zrozpaczeni ludzie wzorem mieszkañców 
Kazimierza wykonali trzy krzy¿e, które 
wynieœli na swych ramionach na 
najwy¿sze wzniesienie. Tym b³agalnym 
aktem powstrzymano epidemiê. […] 
Istniej¹ te¿ dokumenty, z których mo¿na 
wnioskowaæ, ¿e trzy krzy¿e ustawi³a 
ksiê¿na Izabela Czartoryska po œmierci 
s w o j e j  w y c h o w a n k i  Z o f i i  
z Matuszewiczów  Kickiej w roku 1822.” 
Ró¿nica czasu, jaka dzieli oba te 
wydarzenia pozwala snuæ teoriê, ¿e 
ksiê¿na odnowi³a zniszczone krzy¿e. 
Przetrwa³y one do lat piêædziesi¹tych 
XX wieku. Na nowo pojawi³y siê nad 
Parchatk¹ w paŸdzierniku 2006 r. 
Z góry schodzimy w dó³ zaroœniêtym 
w¹wozem. Zejœcie jest utrudnione 
przez liœcie, na których ³atwo siê 
poœlizn¹æ. W¹wóz skrêca w prawo 
i wychodzimy miêdzy zabudo-
waniami na drogê Pu³awy – Lublin nr 
824. Id¹c 20 m. w prawo dojdziemy 
do przystanku PKS i MZK tu znajduje 
siê koñcowy znak szlaku czarnego 
„Sieci¹ w¹wozów lessowych”. 
Szlak ten po zachowaniu ostro¿noœci 
w miejscach niebezpiecznych jest 
przejezdny rowerem.

Tekst i zdjêcia
Mariusz Marek

       Autor jest nauczycielem historii,  
przewodnikiem i znakarzem PTTK

Trzy Krzy¿e w Parchatce i Pu³awy w tleWidok z góry na Pu³awy

3 Lewtak A., Szlakiem Walk i Mêczeñstwa…, s. 52. Mapa szlaku czarnego
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Chodlik jest niewielk¹ wsi¹ w. do 1 po³ . IX  w.)  punktem cyjnymi i drog¹. Wa³y znajduj¹ce siê 
po³o¿on¹ 5 km na zachód od centralnym by³ zespó³ osadniczy po pó³nocnej s tronie  rowu s¹  
Karczmisk ;  le¿y  w Kot l in ie  w Chodliku. Znajdowa³o siê tam systematycznie niszczone podczas 
Chodelskiej, nad rzek¹ Chodelk¹, du¿e grodzisko o powierzchni oko³o ró¿nych prac polowych a szczególnie 
która wpada do Wis³y. Zanim, w 1954 9 ha, po³¹czone z osad¹ przygrodow¹ ork i.  Mimo tak  niekorzys tnych 
r. utworzono powiat opolski, wieœ od i zapleczem osadniczym. W fazie dzia³añ natury i cz³owieka, grodzisko 
XIX w. nale¿a³a do powiatu drugiej  (2 po³.  IX w.) nast¹pi³o  jest nadal dobrze widoczne w terenie. 
pu³awskiego. Licz¹ca oko³o 300 mie- przesuniêcie osadnictwa w kierunku Mieszkañcami tych grodów byli 
szkañców wioska, u zarania dziejów, pó³nocno-zachodnim. Wzniesiono nasi praojcowie S³owianie z plemie-
w okresie przedpiastowskim, by³a wówczas grody w ¯mijowiskach, nia Lêdzian. Nazwa plemienia 
potê¿nym i ludnym jak na ówczesne K³odnicy i Podgórzu, które mia³y wywodzi siê od rzeczownika 
czasy grodem, który wed³ug obec- raczej charakter schronieniowy. pospolitego „lêda”, oznaczaj¹cego 
nych standardów mo¿na porównaæ Grodzisko w Chodliku jest  z tego obszar uprawny  pole, pozyskane 
do Lublina. Wspó³czeœnie, mo¿na tu okresu historycznego - najwiêksze najczêœciej  metod¹ „¿arow¹” 
znaleŸæ ciszê i spokój, po³o¿ona jest w Polsce i najlepiej zachowane. Jest w wyniku wypalenia lasów. 
bowiem z dala od szlaków komuni- pozosta³oœci¹, po kiedyœ pe³nym Lêdzianie po raz pierwszy pojawiaj¹ 
kacyjnych. Choæ wiêkszoœæ budyn- ¿ycia grodzie, który broniony by³ siê na arenie dziejów w zapiskach 
ków wykonanych z drewna sosno- potrójn¹ lini¹ koncentrycznych anonimowego, wczesnoœrednio-
wego powsta³o w I po³owie ubieg³e- wa³ów. Szacuje siê, ¿e mog³o w nim wiecznego "Geografa Bawarskiego", 
go wieku, wieœ ma ju¿ wyraŸny zamieszkiwaæ oko³o 10 tysiêcy ludzi. który w opisie ludów mieszkaj¹cych 
charakter skansenowy. Z Pu³aw Sporna jest kwestia powstania na pó³noc od Dunaju, wymienia 
najlepiej dojechaæ w³asnym samocho- zespo³u grodzisk w rejonie Chodlika. plemiê Lendizi – posiadaj¹ce 98 
dem, a jeœli bêdzie to pora letnia lub Prowadz¹cy badania archeologiczne grodów, rozsianych na ziemiach 
jes ienna,  mo¿na po drodze,  datowali gród g³ówny na VI - IX po³udniowo  wschodniej Polski po 
w okolicznych lasach, urozmaiciæ wiek, mniejsze zaœ na wiek IX - X. Radom i Sandomierz. Ibrahim ibn 
wycieczkê udanym grzybobraniem. Najnowsze badania przesuwaj¹ datê Jakub, ¿yd, kupiec i podró¿nik, który 

Badania archeologiczne prowa- powstania grodziska na VIII wiek. oko³o 965 - 66 r. odby³ podró¿ do 
dzone w rejonie Chodlika g³ównie Wa³y  obronne wykonane  by³y  Niemiec i krajów zachodnio-
w latach 1952, 1959 - 1969 i w roku z ziemi i drewnianych bali, miejscami s³owiañskich, opisywa³ Lêdzian, i¿ 
19 75  wy ka za ³y , ¿e  w ok re si e siêgaj¹ do dwóch  dwóch i pó³ metra zamieszkuj¹ krainy najbogatsze 
wczesnoœredniowiecznym istnia³ tu wysokoœci i maj¹ ³¹czn¹ d³ugoœæ w obszary zdatne do zamieszkania 
rozleg³y kompleks osadniczy ok o³ o  dw óc h  ki lo me tr ów .                    i najzasobniejsze w œrodki ¿ywnoœci. 
po³o¿ony w pobli¿u wa¿nych W grodzie na majdanie sta³y Oddaj¹ siê ze szczególn¹ gorliwoœci¹ 
niegdyœ przepraw przez Wis³ê. drewnia ne chaty o kons trukcji  rolnictwu i poszukiwaniu œrodków 
Gr an ic e na tu ra ln e te ry to ri um  zrêbowej z paleniskami wewn¹trz. do ¿ycia, w czym przewy¿szaj¹ 
osadniczego stanowi³y krawêdzie Poœrodku znajdowa³a siê drewniana wszystkie ludy Pó³nocy. Handel ich 
Kotliny Chodelskiej. Osadnictwo studnia i plac na którym mogli dociera l¹dem i morzem do Rusów 
by³o skupione w jej  czêœciach gromadziæ siê mieszkañcy grodu i do Konstantynopola. Siej¹ w dwóch 
zachodniej i centralnej. W jego i okolicznych osad. W latach 60. ub. porach roku: póŸnym latem i na 
rozwoju wyró¿niono dwie fazy wieku pó³nocna czêœæ grodziska wiosnê. Najwiêcej siej¹ prosa. Zimno 
chronologiczne. W pierwszej (od VIII zosta³a przeciêta rowami meliora- jest dla nich zdrowe, nawet gdy jest 

bardzo wielkie, a gor¹co zgubne. Ich 
wina i napoje upajaj¹ce - to miód. 
R ó w n i e  c i e k a w e  i n f o r m a c j e  
przekazuje charakterystyka plemion 
wschodnios³owiañskich zamieszczo-
na w dziele „O rz¹dzeniu pañstwem” 
( D e  A d m i n i s t r a n d o  i m p e r i o )  
Konstantyna Porfirogenety – cesarza 
bizantyjskiego (912 - 959), odnosz¹ca 
siê do schy³ku IX w. a dotyczy ksiêcia 
Zachlumian - Micha³a, syna Wysza, 
którego lud przyby³ do Serbii z kraju 
pogan "mieszkaj¹cych nad Wis³¹ 
i nazywaj¹cych siê Litzike (Lindzike)”. 
Wysz by³by wiêc jedynym znanym 
z imienia Lêdzianinem, którego 
przodkowie musiel i  opuœciæ  

C H O D L I K - dawny gród naszych s³owiañskich praojców - Lêdzian

Chodlik makieta 
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ojcowiznê najprawdopodobniej narodów ba³kañskich  Ljach. Wielu 
w wyniku wewnêtrznych walk ple- badaczy wskazuje na bezpoœredni 
miennych. Ostatnia zachowana zwi¹zek terminu Lachy, ozna-
wzmianka o Lêdzianach pochodzi czaj¹cego póŸniej równie¿ wszyst-
z Kroniki Nestora "Powieœci minionych kich Polaków, z plemienn¹ nazw¹ 
lat", która to pod rokiem 981 Lêdzian.
wzmiankuje wyprawê ksiêcia Lêdzianie jako odrêbne plemiê 
W³odzimierza Wielkiego na Lachów, zniknêli z areny dziejów pod koniec X 
podczas której "zaj¹³ Przemyœl, w. wraz z podbojem ruskim ziem 
Czerwieñ i inne grody". Do Lêdzian po³udniowo  wschodnich na których 
nale¿a³o pogañskie sanktuarium na znajdowa³y siê ich najwiêksze 
górze DŸwinogród nad Dniestrem, skupiska nale¿¹ce do Grodów 
bêd¹ce centrum kultu "Œwiatowida", Czerwieñskich oraz opanowaniem 
(w³. „Œwiêtowita”) zwanego równie¿ pozosta³ych obszarów przez w³adcê 
Perunem, boga b³yskawic, nieba Wielkopolski - Mieszka..  
i wojny, którego pos¹g wy³owiono Badania archeologiczne przepro-
w 1848 r. z fal rzeki Zbrucz (obecnie wadzone w Chodliku wykaza³y, ¿e 
zachodnia Ukraina). Charakte- Lêdzianie mieszkali w drewnianych 
rystyczn¹ cech¹ osadnictwa ple- chatach budowanych na planie 
miennego by³y grody, w których kwadratu o bokach od 4 do 5 m. 
skupia³o siê ¿ycie spo³eczne Przed najeŸdŸcami bronili siê 
i polityczne; tu mieszka³a starszyzna buduj¹c solidne umocnienia.  
plemienna, odbywa³y siê wiece, Mieszkañcy Kotliny Chodelskiej byli 
podejmowano wspólnie wa¿ne zbiorowoœci¹ rolnicz¹ i samo-
decyzje, tu znajdowa³y siê tak¿e wystarczaln¹. Uprawiano proso, 
oœrodki kultu, a same grody chêtnie ¿yto, pszenicê. Hodowano g³ównie 
odwiedzali  wêdrowni kupcy byd³o i œwinie. Zasoby ¿ywnoœci 
i rêkodzielnicy. Do po³owy X uzupe³niano zbieractwem z darów 
w. Lêdzianie byli zwi¹zani jakimœ lasu i ³owiectwem. W piecach ³ ¹ c z ¹ c a  z i e m i e  p o ³ u d n i o w e  
luŸnym przymierzem z pañstwem dymarkowych wytapiano z miejsco- z Radomiem, a st¹d na pó³noc i do 
kijowskim. Wczeœniej, w pierwszych wych rud darniowych ¿elazo, krain zachodnich. Z biegiem wieków, 
d e k a d a c h  X  w .  d o s t a l i  s i ê  z którego wytwarzano niezbêdne w  w y n i k u  w o j e n  i  z m i a n  
prawdopodobnie pod protektorat przedmioty do codziennego u¿ytku gospodarczych gród stopniowo traci³ 
wêgierski o czym œwiadcz¹ badania i uzbrojenie. Powszechne w ¿yciu znaczenie. Przyczyni³y siê do tego 
archeo log iczne  cmentarzysk  codziennym zastosowanie mia³o nêkaj¹ce go po¿ary,  zmiany 
staromadziarskich odkrytych garncarstwo, ciesielstwo, obróbka klimatyczne i podniesienie siê 
w Przemyœlu i Haliczu. Nastêpnie skór i koœci upolowanych zwierz¹t; poziomu wód w rzekach, co 
znaleŸli siê pod wp³ywem ksi¹¿¹t równie¿ wytwarzanie p³ótna z lnu. wymusi³o przesuniêcie osadnictwa 
praskich z rodu Przemyœlidów, Do najciekawszych znalezisk na wy¿ej po³o¿one partie terenu 
którzy okresowo opanowali równie¿ archeologicznych nale¿¹ naczynia wzd³u¿ biegu Wis³y, m.in. w rejon 
ziemie Wiœlan. Pod koniec X wieku ceramiczne z VII wieku. dzisiejszego Kazimierza Dln. 
(987 989) wojska ksiêcia S³owian Naturalnym szlakiem komuni- (d. Wietrzna Góra), Góry Pu³awskiej 
Mieszka zajê³y kraj Lêdzian i Wiœlan, kacyjnym dla mieszkañców Kotliny (d. Góra Lassoty, Góra Jaroszyñska)
w y p i e r a j ¹ c  P r z e m y œ l i d ó w  Chodelskiej by³a Wis³a, jej dop³ywy i Pu³aw. Czynnikiem, który zawa¿y³ 
z Ma³opolski. W latach 70. X w. u³atwia³y po³¹czenia z mieszkañcami na ostatecznym upadku Chodlika 
Mieszko zaj¹³ ziemiê sandomiersk¹ innych skupieñ osadniczych. Oprócz by³a zmiana biegu dróg komuni-
z  g r o d a m i  w  S a n d o m i e r z u  dróg lokalnych, g³ówne prowadzi³y kacy jnych  ³¹cz¹cych  z iemie  
i Zawichoœcie za³o¿onymi przez do przepraw Wiœlanych,  co  po³udniowe z Lublinem i obszarami 
Lêdzian. Przy³¹czenie tych ziem pozwala³o zak³adaæ nowe osady po 
uwa¿a siê za ostateczne zjednoczenie drugiej stronie rzeki, najczêœciej 
terytoriów wschodniolechickich w rejonach ma³ych rzek. Nale¿y 
i naturalne po³¹czenie w jednym uznaæ za bardzo prawdopodobne, ¿e 
pañstwie grupy plemion zwi¹zanych enklawy pieców dymarkowych 
ze sob¹ etnicznie i kulturowo. O ile na i fragmenty ceramiki u¿ytkowej 
Zachodzie okreœlenie Polaka odkryte po drugiej stronie Wis³y 
urobiono od nazwy Polan: ³aciñskie w rejonie rzek Zwolenki i Sycynki, s¹ 
Polonus, niemieckie der Pole, o tyle œladami pobytu na tych terenach 
w jêzykach narodów wschodnich Lêdzian pochodz¹cych z macie-
pochodzi ono prawdopodobnie od rzystej bazy - Kotliny Chodelskiej. 
Lêdzian: litewskie Lenkas, ruskie Lach, Wiele faktów wskazuje, ¿e przez 
wêgierskie Lengyel a u niektórych Chodlik wiod³a prastara droga 

Wojownik lêdziañski X w.

Chodlik ceramika 
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po lewej stronie Wis³y. Wi¹za³o siê to które przyci¹gaj¹ rzesze turystów, kazimiersko - pu³awskiego. Nato-
bezpoœrednio z rozwojem rejonu podczas których m.in. odtwarzano mi as t Ko tl in a Ch od el sk a je st  
kazimierskiego i przesuniêciem proces  powstawania ,  znanej  najwiêkszym i najlepiej przebada-
przeprawy Wiœlanej na Janowiec. w œ wiec ie  naukowym, c hodl i- nym a rcheologicznie  regionem  

Staraniem  Muzeum  Nad- kowskiej  ceramiki  naczyniowej osadniczym z okresu plemiennego 
wiœlañskiego w Kazimierzu Dln. z charakterystycznym ornamentem  w Ma³opolsce.  Naprawdê warto 
w rejonie dawnych grodów powstaje pasmem linii falistych i poziomych, zwiedziæ to nietypowe muzeum 
Muzeum Dawnych S³owian. Zaku- przyrz¹dzano dawne po¿ywienie - o otwartym, plenerowym charakte-
piono ju¿ teren  grodu ¯mijowiska. wy pi ek  ch le ba , pr ez en to wa no  rze, ko lebkê naszych  praojców.  
Wytyczono szlak turystyczny ³¹cz¹cy metodê  pozyskiwania  dziegciu  Warto poznawaæ korzenie naszego 
trzy s¹siednie grodziska: Chodlik, i smo³y z karp sosnowych oraz wytop dr ze wa  ge ne al og ic zn eg o sk ¹d  
K³odnicê i Podbórz. i  ob ró bk ê ¿e la za  uz ys ka ne go  pochodz¹ i dok¹d siêgaj¹.

W ¯mi jowiskach  zos tan¹  w g l in ianych  p iecach ,  t zw.  
zrekonstruowane m.in.: fragment dymarkach, obróbkê bursztynu, W³adys³aw Bara Kapciak
grodziska, most nad rzek¹ Janówk¹, rê cz ne  fi lc ow an ie  (d aw . fo lu -
pó³ziemianki pe³ni¹ce funkcje szowanie) we³ny oraz produkcjê 
mieszkañ,  piece   garncarski  filcowych czapek i innych wyrobów.
i chlebowy. Podejmowane dzia³ania  Chodlik jako du¿y gród obronny 
zmierzaæ bêd¹ do odtwarzanie z rozwiniêt¹ infrastruktur¹, odegra³ 
elementów wczesnoœredniowiecznej znacz¹c¹ rolê w pierwszym etapie 
kultury. S³u¿¹ temu organizowane wielowiekowej historii zagospoda-
od 1999 r. Majówki Archeologiczne, rowania i  rozwoju regionu opolsko  

Autor by³ wieloletnim pracownikiem 
Zak³adów Azotowych, od kilku lat na 
emeryturze. Jego dzie³em jest monografia 
miejscowoœci zwi¹zanych z rodem 
Kochanowskich na ziemi zwoleñskiej 
„Barycz i okolice”.

Prze³om wiosny i lata to gor¹cy okres nie tylko na plecionkarstwo. Szkoda, ¿e na tegorocznej wystawie 
mapie pogody. Pocz¹wszy od koñca kwietnia, zabrak³o przy-k³adów z dziedziny kowalstwa.
rozpoczyna siê nowy sezon wystawienniczy w galeriach Interesuj¹ce s¹ prace, coraz liczniej prezentuj¹cych siê 
i muzeach. Tradycyjnie ju¿, organizatorzy imprez rzeŸbiarzy. Misterne i barwne prace 
kulturalnych œpiesz¹, by zaproponowaæ nam swoj¹ ofertê z plastyki obrzêdowej, papierowego zdobnictwa wnêtrz 
kulturaln¹ przed rozpoczêciem sezonu urlopowego. i wycinanki, pozwoli³y organizatorom uatrakcyjniæ 
Tak¿e na terenie naszego powiatu, mi³oœnicy tej formy oprawê plastyczn¹ ekspozycji.
spêdzania czasu odnotowali ju¿ z pewnoœci¹ kilka Inicjatywa wystaw naszych twórców jest tym 
godnych polecenia wydarzeñ kulturalnych. cenniejsza, ¿e niestety ka¿dego roku, wielu z nich 

I chocia¿ moja relacja nie bêdzie z pewnoœci¹ pe³na,  to odchodzi od nas na zawsze. Niektórzy, tak jak garncarze 
ze wzglêdu na szeroki zakres tematyczny pozwolê sobie baranowscy, zniknêli ju¿ nie tylko z sal wystawowych, 
krótko omówiæ miêdzy innymi wystaw w Pu³awskim ale tak¿e z krajobrazu naszych miejskich jarmarków.  
Oœrodku Kultury „Dom Chemika”. Mo¿na tu by³o I chocia¿ ponad 200-letnia tradycja garncarstwa 
obejrzeæ kolejn¹ ekspozycjê fotografii ze zbiorów ludowego w Baranowie zanik³a w latach 90-tych, mam 
Miko³aja Spóza, prezentuj¹cych „Spo³eczeñstwo Pu³aw”. jednak nadziejê, ¿e garncarstwo w tej miejscowoœci 

Warta zobaczenia by³a kolejna propozycja Pu³awskiej 
Galerii Sztuki, która na sezon letni przenosi swój salon do 
dolnej kondygnacji Œwi¹tyni Sybilii, proponuj¹c wernisa¿ 
rzeŸby Piotra Romiñskiego.

Jako etnograf, ze szczególn¹ satysfakcj¹ odnotowa-
³am coroczn¹ wystawê twórców Pu³awskiego Klubu 
Twórców Ludowych (PKTL). Organizatork¹  przegl¹du 
jest od lat propagatorka twórczoœci ludowej w naszym 
rejonie, p. Jadwiga Orlewska. Tegoroczny przegl¹d 
po³¹czony by³ z konkursem prac. Bêd¹c   jurorem, muszê 
podkreœliæ liczny udzia³ twórców wystawiaj¹cych swoje 
prace w wielu kategoriach artystycznych. Do koñca 
czerwca bêdzie mo¿na podziwiaæ najliczniej zaprezento-
wane prace w dziedzinie haftu i koronki i wielu innych 
dyscyplin.

Osobiœcie jednak, wysoko oceniam tradycyjne dla 
naszego rejonu dziedziny wytwórczoœci jak; tkactwo czy 

Z sal wystawowych  -  refleksje widza i jurora.
  

Nagrody ufundowane Twórcom Ludowym przez Starostê 
Pu³awskiego wrêczy³a Maria Mûller  (fot. B. Czech)
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doczeka siê  jeszcze reaktywacji.  Stanowi³oby to dwukolorow¹ kratkê „pstrucha”, ju¿ w ogóle siê nie 
z pewnoœci¹ du¿¹ atrakcjê turystyczn¹ w naszym rejonie wykonuje. Coraz rzadziej tka siê na warsztatach tak¿e 
(o oœrodku pisa³am ju¿ na ³amach P.P.). p³ótno lniane, pomimo niezmiennej od lat, œwia-towej 

Tymczasem, maj¹c na uwadze losy garncarstwa wrêcz mody na lniane ubiory. 
baranowskiego, z trosk¹ obserwujê coraz skromniejszy Niestety, równie¿ z grona tkaczek w ostatnim czasie 
asortyment wyrobów tkackich. O ile nadal imponuj¹ one uby³o kilka twórczyñ jak chocia¿by zmar³a w tym roku, 
kolorystyk¹ i wzornictwem w przypadku „ga³ga- znakomita tkaczka z ̄ erdzi, p. Janina Skomra. Chcia³oby 
niarzy”- chodników tkanych na warsztatach, to ju¿ coraz siê ocaliæ od zapomnienia i tê tradycyjn¹ dziedzinê 
rzadziej tkaczki wykonuj¹ we³niane zapaski i kilimy. dawnej, ludowej wytwórczoœci.  Przemawia za tym fakt, 
Wiele rodzajów tkanin jak np. tkana w drobn¹,  i¿ tkactwo ludowe w niektórych rejonach kraju (np. na 

Podlasiu), prze¿ywa wrêcz renesans.
Podziwiaj¹c wiêc i motywuj¹c do dalszej twórczoœci 

naszych artystów ludowych, zróbmy coœ wiêcej  
stwórzmy warunki do przekazu tych gin¹cych 
umiejêtnoœci nastêpnym pokoleniom.

Dzieñ wernisa¿u prac twórców pu³awskiego KTL., 
zbieg³ siê z otwarciem innej, z pewnoœci¹ niezapomnia-
nej dla wielu - wystawy w Galerii Letniej  w Kazimierzu 
Dolnym. Trzeciego czerwca, odby³ siê tu wernisa¿ 
malarstwa artystów pochodzenia ¿ydowskiego, którzy 
nieod³¹cznie wspó³tworzyli koloniê artystyczn¹ 
Kazimierza, gdzie „…Wis³a mówi³a do nich po 
¿ydowsku”. Ten cytat, bêd¹cy tytu³em imponuj¹cej  
wystawy, najlepiej oddaje jej treœæ, na  któr¹ z³o¿y³o siê 
ponad 240 prac udostêpnionych przez wiele instytucji 
i osób prywatnych. Ca³oœæ zosta³a zaprezentowana 
w scenerii dot¹d niespotykanej.

Interesuj¹ca, niezmiernie barwna scenografia 
wprowadza zwiedzaj¹cych w klimat dawnego nad-
wiœlañskiego miasteczka, „…gdzie malarze prze-
siaduj¹…”- Kazimierza pulsuj¹cego ciep³em i energi¹ 
artystyczn¹, bêd¹cych ponad podzia³ami m³odych ludzi, 
dla których liczy³a siê tylko sztuka i niepowtarzalny 
nastrój tego miejsca. Wszak „ma³e ¿ydowskie miasteczko 
Kazimierz, by³o miniaturowym zwierciad³em ¿ycia 
polskich ¯ydów”(jak pisze R. Pi¹tkowska, autorka 
jednego z tekstów w obszernym katalogu towarzy-
sz¹cemu tej wystawie). Poprzez ekspozycjê, widzimy 
miniaturowy ju¿ bezpowrotnie miniony œwiat na 
obrazach wielkich artystów. O¿ywaj¹ postaci nosiwody, 
handlarza zabawek, kramarzy, snuj¹cych siê podcie-
niami starców, czy jarmarczny zamêt. Ale z p³ócien 
wyzieraj¹ tak¿e wal¹ce siê domostwa „siedlisko nêdzy..., 
po którym malarze chodzili jak po rajskim ogrodzie”. 

Ten ostatni cytat, jest tytu³em kolejnego tekstu ze 
wspomnianego, wspólnego katalogu pod redakcj¹ dr 
Waldemara Odorowskiego, niestrudzonego propagatora 
kazimierskiej kolonii artystycznej. Jest on autorem wielu 
cennych opracowañ i organizatorem wystaw, ¿e 
wspomnê chocia¿by pierwsz¹ w tym sezonie wysta-
wienniczym prezentacjê - „Kazimierz Dolny w rysunku 
i malarstwie architektów krêgu warszawskiego 
Wydzia³u Architektury”. Podsumowuj¹c, pozwolê sobie 
wyraziæ swoj¹ opiniê, i¿ obie wystawy z pewnoœci¹ mog¹  
pretendowaæ do rangi tegorocznego wydarzenia 
artystycznego, i to nie tylko w naszym regionie.

Inny charakter mia³a zapewne kolejna inicjatywa 
podjêta przez Muzeum Nadwiœlañskie, a zorganizowana 
w Oddziale w Janowcu, pod nazw¹ „Noc w muzeum”. 

Wystawê KTL otworzy³a Jadwiga Orlewska (fot. B. Czech)

Twórczynie na tle barwnych „ga³ganiarzy” (fot. B. Czech)

Ekspozycja rzeŸby ludowej budzi³a du¿e zainteresowanie. 
(fot. B. Czech)
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Otó¿, Zamek w Janowcu (jako jedyne Muzeum na wiekowego zamczyska Firlejów,  o zmroku oddali siê bez 
Lu be ls zc zy Ÿn ie ),  po  ra z ko le jn y wz i¹ ³ ud zi a³  wyj¹tku wszyscy uczestnicy tych i wielu innych atrakcji 
w europejskiej promocji muzealnictwa pod w.w. nazw¹.  „Muzeum noc¹”.
Tym razem w ciep³¹, majow¹ noc, na terenie  
malowniczych ruin zamku, zaprezentowano urozma- Na dodatek, to nie koniec propozycji Janowca. Poza 
icon¹ i bardziej wyrafinowan¹ propozycjê artystyczn¹ dzia³aniami wystawienniczymi (o których traktuje 
jak: performances, czy wystawê sztuki wspó³czesnej niniejszy artyku³) , proponuje on wiele innych zdarzeñ.
z kolekcji Lubelskiej Zachêty. W kalendarz organizowanych tu imprez wpisa³ siê 

Ponadto, by³ to wieczór kabaretu pantomimicznego chocia¿by Godel - impreza promuj¹ca zespo³y 
„Mimika”, Zaœ bardziej cierpliwi mogli wys³uchaæ folklorystyczne. Ponadto, znany Festiwal Filmowy 
interesuj¹cej gawêdy o dawnym z³otnictwie. Urokowi odbywaj¹cy siê tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym, tym 

razem po³¹czy na dobre dwa brzegi Wis³y. W tym roku 
bowiem, istotna jego czêœæ bêdzie mia³a miejsce w³aœnie 
w Janowcu. Wydarzenia kulturalne, które coraz liczniej 
tu w³aœnie goszcz¹, stwarzaj¹ ogromn¹ szansê dla 
rozwoju turystycznego tej malowniczej miejscowoœci i jej 
okolic.

Zaproponowana oferta wystawiennicza, jest 
zapewne przyk³adem mojego prywatnego, indywi-
dualnego wyboru spoœród wielu imprez artystycznych, 
które w sezonie letnim proponuj¹ liczne instytucje 
kulturalne w naszym rejonie. ¯yczê wiêc wielu 
niezapomnianych wra¿eñ z sal wystawowych i polecam 
tê formê spêdzania czasu i promocji naszej kultury wœród  
bliskich i odwiedzaj¹cych nas latem goœci.

                                                                                                        
Halina Solecka

Halina Solecka - etnograf. zwi¹zana zawodowo z muzealnictwem . Pracowa³a w  Muzeum Wsi 
Lubelskiej,  w Muzeum Regionalnym PTTK w Pu³awach. Propagatorka  sztuki i kultury ludowej  
Lubelszczyzny.  Autorka wielu wystaw ,  katalogów i artyku³ów. Publikowa³a w prasie lokalnej: 
„G³osie Garbowa", „Echu Koñskowoli", „Tygodniku Pu³awskim" oraz krajowej - w „Twórczoœci 
Ludowej „ i „Obyczajach". Wspó³pracuje  z  wieloma instytucjami kultury na terenie naszego miasta 
i regionu.
   Jest cz³onkiem organizacji ogólnopolskich: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz  
Stowarzyszenia  Akademia Umiejêtnoœci „Tradycja".

Obrazy ¿ydowskich malarzy 
Kazimierza przenosz¹ nas w inn¹ epokê.

"Walec os¹du" Jerzego Beresia z 1994 roku, 
z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachêty 

Sztuk Piêknych. (fot:  Hubert M¹cik)

Pracownicy muzeum i wolontariusze w strojach historycznych. 
(fot:  Hubert M¹cik)
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W sobotê, 8 czerwca 1532 roku, król Zygmunt Stary powi¹zani z nasz¹ miejscowoœci¹, obdarzeni talentem, 
podpisa³ w Krakowie dokument zmieniaj¹cy bieg dziejów wsi posiadaj¹cy artystyczne doœwiadczenie i liczne sukcesy. 
Koniñska Wola. Zezwoli³ bowiem Andrzejowi Têczyñskiemu, Przedmiotem ich zainteresowañ jest czêsto wychodz¹cy 
chor¹¿emu i miecznikowi krakowskiemu, lokowaæ tutaj miasto spod pêdzla pejza¿, ale te¿ rzeŸba i fotografia. £¹cznie 
na prawie magdeburskim, „jakim miasta ziemi lubelskiej siê swe dzie³a wystawi³o 12 osób.   
ciesz¹”. W praktyce zapis ten oznacza³, i¿ nowe miasto bêdzie Fotograficzna Wystawa „Œladami Ojców Naszych” 
czerpa³o wzorce organizacyjne ze stolicy ziemi  miasta Lublina. ukazuje obraz naszej miejscowoœci sprzed wielu lat oraz 
… Po otrzymaniu zezwolenia na lokacjê Andrzej Têczyñski zmiany zachodz¹ce w jej wygl¹dzie. Nieod³¹cznym 
przyst¹pi³ do jego budowy. …Pod przysz³e miasto wybrano elementem historii i ¿ycia w œrodowisku  s¹ równie¿ 
teren na pó³noc od zamku, czêœciowo zajêty przez zabudowania ludzie, organizacje spo³eczne i zak³ady pracy, dlatego te¿ 
wsi Koniñska Wola, która przestawa³a istnieæ. …Koñskowolê znajduj¹ siê tu zdjêcia pokazuj¹ce procesy produkcyjne w 
zaplanowano i zbudowano zgodnie z wymogami urbanistyki poszczególnych instytucjach, obrazy z podnios³ych 
polskiej czasów renesansu. (Ryszard Szczygie³ „Dzieje uroczystoœci lokalnych, a przede wszystkim mieszkañcy  
Koñskowoli”) nasi ojcowie, których œladami pod¹¿amy. Organizatorzy 

W roku obecnym przypada 475 rocznica nadania siêgnêli równie¿ do historii gminnej kultury, prezentuj¹c 
Koñskowoli prawa miejskiego, i choæ nasza miejscowoœæ ludzi j¹ tworz¹cych. Na wystawie prezentowane s¹ 
nie jest ju¿ od dawna miastem (1 marca 1870 r., w³adze zdjêcia, w liczbie 55 szt., z lat 20-tych, 30-tych, powo-
carskie odebra³y Koñskowoli posiadane przez ni¹ od jennych i 60-tych minionego stulecia. 
niemal 350 lat prawo miejskie, degraduj¹c j¹ do rangi Trzecia wystawa „Jan Pawe³ II”, udostêpniona przez 
osady), to wszystkie uroczystoœci z racji Dni Pocztê Polsk¹, to zbiór wydawnictw filatelistycznych 
Koñskowoli”2007 nabra³y uroczystego, jubileuszowego poœwiêconych Papie¿owi, a okazj¹ do jej wystawienia 
charakteru. W ci¹gu trzech dni, od 1 do 3 czerwca, by³a 20-ta rocznica pobytu naszego Ojca Œwiêtego 
mieszkañcy mieli okazjê uczestniczyæ w licznych w Lublinie.
i ró¿norodnych imprezach kulturalnych. Z du¿ym odzewem od kilku lat spotyka siê  

Miejscowe œwiêtowanie zainaugurowa³ w dniu propozycja zwiedzania koñskowolskich zabytków. Tak 
1 czerwca fina³ XIV Konkursu Wiedzy o Koñskowoli, by³o i w tym roku. Pod wodz¹ p. Doroty Chyl, 
propaguj¹cy historiê Ma³ej Ojczyzny. Uczniowie szkó³ przewodnika PTTK, grupa ¿¹dnych wiedzy ludzi 
podstawowych i gimnazjaliœci po raz kolejny dowiedli, ¿e przesz³a szlak turystyczny, na trasie którego znalaz³y siê 
wiedza na temat historii i czasów wspó³czesnych m.in. cmentarze.
w³asnego regionu nie jest im obca. Superszko³y  to koncert w trakcie którego trzy szko³y 

Sta³ym elementem lokalnych uroczystoœci s¹ od zaprezentowa³y program artystyczny na deskach sceny 
dawna rozgrywki sportowe o puchar Dyrektora w GOK. By³y to bardzo ró¿norodne prezentacje, ale 
Gminnego Oœrodka Kultury. W tym roku dyrektor wszystkie adekwatne do tytu³u koncertu. Uczniowie 
ufundowa³a puchar dla zwyciêskiej dru¿yny z Koñskowoli zagrali w sztuce teatralnej „Na jagody”, 
w Otwartym Turnieju Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn. Do grupa z Chrz¹chowa pochwali³a siê osi¹gniêciami 
sportowej walki przyst¹pi³o 5 dru¿yn: Kurów, Pu³awy, z ró¿nych dziedzin, a na wystêpie dzieci ze Skowieszyna 
oraz 3 z Koñskowoli - POWIŒLAK, Gimnazjum                  publicznoœæ „zrywa³a sobie boki”,  bowiem 
i Absolwenci. Wytrwa³a i zaciêta gra przeci¹gnê³a siê do przedstawionych kabaretowych scenek nie powstydzi³by 
póŸnych godzin popo³udniowych i wy³oni³a zwyciêzcê  siê nawet profesjonalny kabaret.
puchar wrêczono dru¿ynie Absolwenci. W niedzielne przedpo³udnie druhowie stra¿acy 

W pi¹tkowe popo³udnie w Gminnym Oœrodku stanêli w szranki zawodów sportowo-po¿arniczych. 11 
Kultury otwarto a¿ trzy wystawy. dru¿yn, w tym dwie kobiece, rozegra³o dwie 

Na Wystawie Twórczoœci Rodzimych Artystów konkurencje: sztafeta po¿arnicza 7x50 m z przeszkodami 
swoje prace zaprezentowali artyœci w ró¿ny sposób i æwiczenia bojowe. Najsprawniejszymi okazali siê 

Koñskowola ma ju¿ 475 lat

W drodze na uroczyste obrady Rady Gminy Wernisa¿ Wystawy Twórczoœci Rodzimych Artystów 
urozmaici³a recytacja wierszy
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stra¿acy z Opoki, M³ynek i Chrz¹chowa, a wœród kobiet, skrytykowaæ koñskowolskie piwsko (to czyni³ na kartach 
druhny z Rud. sienkiewiczowskiej „Trylogii”), po czym zaprosi³ do 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ Dni Koñskowoli by³a jednak wspólnej zabawy. A bawiæ siê by³o przy czym, bo 
niedzielna, uroczysta sesja Rady Gminy Koñskowola, na organizatorzy zadbali o to, aby ca³e rodziny, od ma³ych 
której radni wyst¹pili w staropolskich strojach, niczym dzieci, po seniorów rodów, znalaz³y coœ dla siebie 
dostojni szlachcice i szlachcianki. Adekwatnie do strojów, w bogatej ofercie artystycznej. W trakcie trwaj¹cego do 
we wstêpie obrad przewodnicz¹ca Ma³gorzata Szpyra, pó³nocy festynu, na scenie zaprezentowali siê: dzieci 
pos³uguj¹c siê staropolszczyzn¹ przywita³a goœci tymi z przedszkola w Koñskowoli w wi¹zance tañców 
s³owy: ludowych; orkiestra dêta, której towarzyszyli soliœci                  

Wszem wobec i ka¿demu z osobna, komu by o  tym wiedzieæ i grupa dziewcz¹t; trzy grupy zespo³u tañca 
nale¿a³o, a mianowicie tutejszym  i przyjezdnym ichmoœciom towarzyskiego z GOK; trio wokalne  czyli dziewczynki 
któregokolwiek narodu i jakiejkolwiek preeminencyjej, w dzieciêcym repertuarze; zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy” 
i godnoœci, i szar¿y albo urzêdu bêd¹cym, kongregatorom hic et z koncertem minionych przebojów (ale wci¹¿ piêknych); 
nunc promulgowanie czyniê. Wici rozes³alim dwie niedziele m³odzie¿ z Gimnazjum z pokazem gimnastyki 
nazad, coby konwokowaæ waszmoœcie na ten dzieñ. Lubo akrobatycznej; kabaret „Onufry” (z samym Onufrym 
patrzeæ  prezentacyja s³uszna,  azali¿ agitowanie siê snadnie w sk³adzie); gwiazda dnia czyli zespó³ BOYS z solist¹  
przyjdzie i nikt na sesyji oponowaæ nie bedzie. Pok³on zatem Marcinem Millerem i tancerzami; zespó³ QUIZ. Ten 
sk³adam wszystkim tu obecnym i prezentacyjê czyniê ostatni bawi³ uczestników festynu do pó³nocy, 
zaproszonych goœci. wyœmienicie przygrywaj¹c do tañca. 

A wœród goœci obecna by³a pani pose³ Ma³gorzata O godz. 0.07 (czyli ju¿ w poniedzia³ek), prowadz¹ca 
Sadurska, która 1 czerwca otrzyma³a nominacjê na imprezê dyrektor GOK, Bo¿enna Furtak, wypowiedzia³a 
sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. s³owa „Zamykam Dni Koñskowoli'2007”, po czym 
Gratulacje dla Pani Minister, w imieniu lokalnej z przychylnego przez ca³y dzieñ nieba, zaczê³o obficie 
spo³ecznoœci, z³o¿yli przewodnicz¹ca RG i wójt. Byli kropiæ. To siê nazywa mieæ szczêœcie! A mo¿e to zas³uga 
równie¿ z nami m.in.: Cezary Widomski  dyr. Wydz. naszych kulturalnych i lubi¹cych siê bawiæ 
Nadzoru i Kontroli LUW, Henryk Bartuzi - mieszkañców? Na pewno tak. Nie mo¿e byæ inaczej.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu, Starostowie 
S³awomir Kamiñski i Witold Popio³ek. Tekst:  Bo¿enna Furtak

Radni tego dnia nie debatowali nad codziennymi Zdjêcia: Teresa Or³owska
problemami. Podjêli tylko dwie uchwa³y, a potem 
wspólnie z publicznoœci¹ zatopili siê w s³uchanie 
opowieœci o dziejach Koñskowoli. Doskona³a, 
multimedialna prezentacja historii, przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Koñskowoli, 
urozmaicona fragmentami sztuki Franciszka 
Zab³ockiego, zosta³a wzbogacona prelekcj¹ archeologa, 
Rafa³a NiedŸwiadka z Lublina, o ostatnich odkryciach 
w koœciele farnym.

Po tej lekcji historii pozosta³a ju¿ tylko zabawa. 
Orkiestra dêta z grup¹ czirliderek na czele oraz 
symboliczna postaæ literacka - Onufry Zag³oba, jad¹cy 
bryczk¹ zaprzê¿on¹ w r¹czego rumaka, poprowadzili 
barwny korowód na miejsce festynu - plac wystawowy 
LODR. Wójt Stanis³aw Go³êbiowski zda³ w³adanie 
Koñskowol¹ w rêce Zag³oby, przekazuj¹c mu 
symboliczne klucze od grodu. Onufry nie omieszka³ 

Wystawa „Œladami Ojców Naszych” wzbudzi³a wielkie 
zainteresowanie

Kapelmistrz Marian Stankiewicz, czirliderki i orkiestra
na czele korowodu

Moœci Zag³obo, rz¹dŸ Koñskowol¹ i baw publicznoœæ!
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W kwietniu odby³y siê w Pu³awach Ogólnopolskie Of ic ja ln ie  ot wa rc ie  wa rs zt at ów  od by ³o  si ê 
Warsztaty In¿ynierów Budownictwa pod has³em:  w zabytkowej sali kongresowej Pa³acu Czartoryskich 

„Problemy przygotowania i realizacji inwestycji w Pu³awach. Uczestników przywita³ Przewodnicz¹cy 
budowlanych”. Rady Programowej prof.. Roman Marcinkowski  WAT 

G³ównym organizatorem Warsztatów by³ Oddzia³ i dr in¿. Zbigniew Tyczyñski- Przewodnicz¹cy Komitetu 
Warszawski Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Organizacyjnego- PZITB.
Bu do wn ic tw a pr zy  ws pó ³u dz ia le  od dz ia ³ó w W swoim wyst¹pieniu przedstawiciel Ministra 
Bia³ostockiego, Gdañskiego, Lubelskiego i Olsztyñskiego Budownictwa Andrzej Warwas omówi³ sprawy 
PZITB oraz wspó³pracy Mazowieckiej, Pomorskiej  d ot yc z¹ c e u st aw o d aw stwa:
i Warmiñsko-Mazurskiej Okrêgowych Izb In¿ynierów • Ustawy o planowaniu przestrzennym,
Budownictwa. • zmian w ustawie Prawo budowlane dot. 

Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Minister Bu- zwiêkszenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
downictwa, G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego, obiektów. Dziœ ju¿ wiemy, ¿e po rozpatrzeniu 
G³ówny Inspektorat Pracy, Polska Izba In¿ynierów uchwa³y Senatu RP , Sejm RP w dniu 10 maja 2007 r. 
Budownictwa i Zarz¹d G³ówny PZITB. Patronami zd ec yd ow a³ , ¿ e n ie  bê dz ie  re or ga ni za cj i 
medialnymi zaœ byli „In¿ynier Budownictwa”, „Przegl¹d w  s trukturach  nadzoru  budowlanego,  
Budowlany” i Wydawnictwo „Murator”. polegaj¹cych na likwidacji Powiatowych 

Cykl  konferencji pu³awskich rozpocz¹³ siê w roku Inspektora tów  Nadzoru  Budowlanego  
2000 z inicja tywy Mieczys ³awa Wolskiego jako i utworzeniu okrêgowych inspektoratów nadzoru 
kontynuacja konferencji w Jadwisinie.      budowlanego.

• powstania zupe³nie nowej ustawy Prawo 
budowlane. Prognozowany termin przed³o¿enia 
projektu ustawy Radzie Ministrów przypadnie 
w czerwcu 2007 . Za³o¿enia tego unormowania 
polegaj¹ na tym aby odbiurokratyzowaæ proces 
budowlany, uproœciæ procedury, wdro¿yæ 
dyrektywê unijn¹ dotycz¹ca energetyki

• zmian dotycz¹cych rozporz¹dzenia o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadaæ 
budynki i ich usytuowanie dowiedzieliœmy siê, 
¿e projekt powy¿szego znajduje siê aktualnie 
w konsultacjach.

Ze spraw dotycz¹cych bezpoœrednio naszego terenu 
zaprezentowany zosta³ problem eksploatacji obiektów 
zabytkowych w aspekcie prawa budowlanego oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami na 
przyk³adzie. restauracji „Esterka” i Kamiennicy pod 
Œw. Krzysztofem w Kazimierzu Dolnym. 

     
Budownictwo jako jedna z najwa¿niejszych dziedzin El¿bieta Dudziñska

gospodarki narodowej szczególnie podlega prawom Autorka - Kierownik PINB  w Pu³awach
rynku i jest dzia³em techniki, który ulega ci¹g³ym 
zmianom, ostatnio niezwykle dynamicznym, z uwagi na 
fakt wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. 

Za³o¿eniem organizatorów Warsztatów by³o 
stworzenie forum, na którym grono kompetentnych 
in¿ynierów budownictwa mog³oby corocznie dokony-
waæ identyfikacji istotnych problemów procesu 
inwestycyjno-budowlanego, dyskutowaæ o nich i poszu-
kiwaæ rozwi¹zañ. 

- Prawne i ekonomiczne uwarunkowania 
organizacji procesu inwestycyjnego,

- Nowoczesne technologie w budownictwie,
- Organizacja produkcji budowlanej oraz 

bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia na budowach,
- Problemy eksploatacji obiektów budowlanych.

PU£AWSKIE SPOTKANIE IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

Autorka (trzecia od prawej) w otoczeniu s³aw polskiej 
in¿ynierii budowlanej.
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W nawi¹zaniu do artyku³u W³adys³awa Bary Kapciaka - „  Barszczewski z Janowca. Ogrodzenie wyku³ Piotr Wojas 
Karawaka - zapomniany krzy¿ w „Pu³awskim Przegl¹dzie z Oblas. Tablice z granitu ofiarowa³ Jan Okoñ, natomiast  
Powiatowym” nr 3/2007 przedstawiam sprostowanie i historiê inskrypcje na nich wykona³ Ireneusz Okoñ. Obaj panowie s¹ 
remontu zabytkowej kapliczki przy ul. 6-go Sierpnia w 2000 r. w³aœcicielami  Zak³adu Kamieniarskiego, .  Romb" 

Otó¿ remont kapliczki zosta³ wymuszony jej z³ym stanem w Koñskowoli oraz cz³onkami Pu³awskiego Towarzystwa 
technicznym, mianowicie by³a ona bardzo pochylona, czego Tradycji Narodowych. Figurkê Najœwiêtszej Marii Panny 
g³ówn¹ przyczyn¹ by³a zbyt blisko rosn¹ca lipa, która ofiarowa³ Zdzis³aw Kraszewski. Pozosta³e prace wykonali 
rozrastaj¹c siê powodowa³a rozsadzanie swoimi korzeniami spec ja li œc i ze  Spó³dz ie ln i Mieszkaniowe j „Powiœ le " 
fundamentu kapliczki. Rosn¹ce drzewo by³o pochylone nad w Pu³awach. Nadzór nad realizacj¹ inwestycji sprawowa³ 
jezdni¹, mia³o du¿o spróchnia³ych dziupli, wiele suchych Urz¹d Miasta w Pu³awach, pokrywaj¹c jej koszt. Konsultacjami 
konarów, ponadto mia³o os³abiony system korzeniowy. s³u¿yli artysta fotografik i dokumentalista Miko³aj Spóz, 
W takim stanie by³o wielkim zagro¿eniem dla otoczenia. cz³onek Pu³awskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych oraz 

Wynikiem starania mojego ojca Zdzis³awa Kraszewskiego, Kazimierz Parfianowicz, historyk sztuki, wyk³adowca na 
ówczesnego radnego Rady Miasta wyciêto lipê i posadzono Wydzia le Artystycznym  Uniwersytetu  Marii Cur ie - 
w niewielkiej odleg³oœci m³ode drzewka. Po wyciêciu pnia Sk³odowskiej w Lublinie, zamieszka³y w Pu³awach.
i wydr¹¿eniu korzeni wysadzaj¹cych fundament zabytkowa Kapliczk¹ od lat opiekuj¹ siê najbli¿si mieszkañcy ul. 6-go 
kapliczka zosta³a zabezpieczona  uratowana przed ca³kowitym Sierpnia, a szczególnie dba o ni¹ s¹siaduj¹ca z ni¹ Maria 
zniszczeniem. Zurkowska, stale dbaj¹ca o porz¹dek wokó³ niej oraz œwie¿e 

Prace remontowe by³y prowadzone jak ju¿ wspomnia³em kwiaty.
z inicjatywy i pod kierunkiem Zdzis³awa Kraszewskiego  Tomasz Kraszewski*
ówczesnego  radnego  Rady  Miasta  oraz cz³onka Pu³awskiego 
Towarzystwa Tradycji Narodowych, wed³ug dokumentacji *Autor  jest his torykiem,  nauczycielem, cz³onkiem 
technicznej  i  programu  remontu,  wraz  z  projektem  Pu³awskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych, radnym 
ogrodzenia,  wykonanych przez in¿. Andrzeja Kod³ubaja.   Rady Powiatu pierwszej kadencji, obecnie jest radnym Rady 
Wykonawc¹ prac  remontowo  budowlanych  by³  Marian Miasta Pu³awy.

 W trosce o rzeteln¹ informacjê drukujemy poni¿ej tekst p. Tomasza Kraszewskiego dotycz¹cy Kapliczki przy ul. 
6 Sierpnia w Pu³awach. Jesteœmy wdziêczni autorowi za reakcjê i przekazanie naszym czytelnikom cennych 
szczegó³ów, których zabrak³o w artykule naszego sta³ego i cenionego wspó³pracownika p.W³adys³awa Bara  
Kapciaka, co z reszt¹ nie dotyczy³o g³ównego tematu artyku³u. Tym nie mniej przepraszamy za nieœcis³oœci 
i pragniemy zapewniæ, ¿e redakcja PPP niezwykle ceni sobie wspó³pracê z ka¿dym kto dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹ 
przyczynia siê do „¿ycia” naszego pisma. 
(red.)

Sprostowanie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pu³awach 
i Wydzia³ Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pu³awach og³aszaj¹

konkurs literacki 

 „Ze wspomnieñ mojego dziadka”
prawdy i legendy o Ziemi Pu³awskiej.

Celem Konkursu jest: Za³o¿enia

! Pog³êbianie œwiadomoœci historycznej i patriotyzmu lokalnego Konkurs trwa od 1.09.  10.11.2007
! Upowszechnienie i promocja wiedzy o „Ma³ej OjczyŸnie” ! Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach literackich
! Inspirowanie m³odzie¿y do podejmowania badañ przesz³oœci I  kategoria:  reporta¿, wywiad, esej

swojego regionu II  kategoria:  opowiadania, pamiêtnik, monografia
! Wzbudzanie w m³odych ludziach chêci do podejmowania prób III  kategoria: legenda, forma poetycka

literackich ! Termin sk³adania prac w PBP lub Starostwie (POK. 134) up³ywa 10 
listopada 2007r., prace tez mo¿na z³o¿yæ w najbli¿szej bibliotece 

Uczestnicy: publicznej do  8 listopada 2007r.
Konkurs przeznaczony jest dla m³odzie¿y szkó³ ! Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród nast¹pi do 7.12.2007r. Jurorzy 
pondgimnazjalnych wybior¹ najlepsze prace literackie do druku,  a fragmenty wybranych 
powiatu pu³awskiego zwyciêskich prac zostan¹ odczytane na  gali pokonkursowej. 

Ponadto nagrodzone prace zostan¹ opublikowane w „Pu³awskim 
Warunki uczestnictwa

Przegl¹dzie Powiatowym”.
! Samodzielne wykonywanie pracy literackiej ! Ka¿dy uczestnik otrzyma indywidualne zaproszenie na galê
! Tematem pracy mo¿e byæ moja rodzina, miejscowoœæ, miejsca

Nagrody
 i wydarzenia zwi¹zane z histori¹ regionu, znani i nieznani 
bohaterowie naszej historii, zwyczaje ludowe przekazywane Oceny prac dokona komisja powo³ana przez organizatora. W ka¿dej 
z pokolenia na pokolenie kategorii zostan¹ przyznane dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

! Forma literacka dowolna - liczy siê ciekawy pomys³, przekonuj¹cy 
sposób przedstawienia tematu, bogactwo materia³u ilustracyjnego Regulamin konkursu zostanie przes³any do szkó³ ponadgimnazjalnych 
(zdjêcia, ryciny), starannoœæ i estetyka i bibliotek powiatu pu³awskiego oraz bêdzie udostêpniony na stronie 

! Praca powinna byæ zaopatrzona w stronê tytu³ow¹ (ewentualnie internetowej starostwa www.pulawy.powiat.pl. Z³o¿enie pracy jest 
ok³adkê) oraz metrykê zawieraj¹c¹: imiê i nazwisko autora pracy, równoznaczne w wyra¿eniem zgody na jej opublikowanie. Je¿eli uczestnik 
adres zamieszkania, telefon, e-mail, adres szko³y do której konkursu pisemnie nie zdecyduje  inaczej, prace przechodz¹ na w³asnoœæ 
uczêszcza lub biblioteki kieruj¹cej prac¹ ucznia organizatora.

! Prace nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z dopiskiem 
„Konkurs literacki” ZAPRASZAMY!
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