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Drodzy Czytelnicy

Za oknami ju¿ wiosna w pe³nej 

krasie, ale mam nadziejê, ¿e mimo 

pogody sprzyjaj¹cej spêdzaniu czasu 

w plenerze, znajdziecie Pañstwo chwilê 

na zapoznanie siê z tym co przygoto-

waliœmy dla Pañstwa w kolejnym 

wydaniu „Przegl¹du”. Gor¹co zachê-

cam, bo oprócz relacji z wydarzeñ, które 

mia³y miejsce w naszym powiecie i, na 

które chcemy zwróciæ Pañstwa uwagê 

jak: obchody 145 rocznicy Powstania 

Styczniowego, niezwyk³e uroczystoœci 

w dwóch szko³ach powiatowych, czy 

sesja naukowa koñcz¹ca obchody 

jubileuszu Janowca, znajdziecie tu 

Pañstwo historiê „Pu³awiaków”– 

oddzia³u  Powstañczego, który chlubnie 

zaznaczy³ siê w historii Powstania 

Styczniowego 

W sta³ych rubrykach zamieœci-

liœmy prezentacjê Gminy W¹wolnica, 

sylwetki dwóch ciekawych osobowoœci 

zwi¹zanych z Pu³awami prof. Józefa 

Sypniewskiego i kapitana Henryka 

Pi¹tkowskiego oraz artyku³ spo³eczno-

etnograficzny o tematyce wielkanocnej 

pióra H. Soleckiej. 

Zachêcam do wspó³pracy z nasz¹ 

redakcj¹ czekamy na sygna³y od 

Pañstwa o tematach, na  które, za 

poœrednictwem naszych ³amów, chcieli-

byœcie Pañstwo zwróciæ uwagê mie-

szkañców naszego regionu i nie tylko, 

bo z dum¹ i radoœci¹ stwierdzamy, ¿e 

„PPP” dociera  nawet za granicê. 

¯yczê mi³ej lektury.

    
   Maria Müller

opracowan¹ przez 

S. Pacia, a tak¿e refleksje na temat 

motywów ludowych we wspó³czesnej 

modzie. 

Tematyka rozleg³a, ale wierzê, ¿e przez 

to ciekawa dla szerokiego spektrum 

odbiorców.
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Nasza Ma³a Ojczyzna

Gmina W¹wolnica

Gmina W¹wolnica ma po- mi¹¿szoœæ miejscami przekracza 20 Ludowego „Bystrzacy” istniej¹cy 
2 metrów. Sprzyja to erozji i powsta- od 1994r. i stanowi¹cy artystyczn¹ wierzchniê 62,4 km  i liczy 5 200 

waniu w¹wozów i parowów.  wizytówkê gminy, nazwê zespo-mieszkañców, w jej sk³ad wchodzi 
Znaczna czêœæ obszaru gminy le¿y ³owi da³a rzeka Bystra, która siedemnaœcie so³ectw: Bart³o-
na terenie Kazimierskiego Parku przep³ywa przez W¹wolnicê.  miejowice, Celejów, Grabówki, 
Krajobrazowego i jego pasa Zespó³ Œpiewaczy „SENIOR” Huta, Kêb³o, Karmanowice, 
ochronnego na terenie bardzo skupia starszych mieszkañców Kolonia £opatki, £¹ki, £opatki, 
ciekawym i urozmaiconym krajo- gminy zainteresowanych wspól-Mareczki, R¹blów, Rogalów, 
brazowo. Znajduje siê w po³owie nym œpiewaniem i kultywowa-Stanis³awka, W¹wolnica, Zarzeka, 
trasy z Na³êczowa do Kazimierza niem tradycji. Na terenie gminy Zawada, Zgórzyñskie.
Do ln eg o n a s ³y nn ym  sz la ku  dzia³a klub sportowy WAWEL. Siedzib¹ Gminy jest miejscowoœæ 
handlu bursztynem miêdzy W 1987 roku powsta³o Regionalne W¹wolnica. Gmina po³o¿ona jest 
Ba³tykiem, a Morzem Czarnym. Towarzystwo Przyjació³ W¹wol-na P³askowy¿u Na³êczowskim, 
W³adze gminy doceniaj¹ jej walory nicy,  stowarzyszenie prowadzi jednym z subregionów Wy¿yny 
i staraj¹ siê wykorzystaæ je w celu szerok¹ dzia³alnoœæ kulturowo-Lubelskiej, w dolinie rzeki Bystrej 
rozwoju turystyki a w tym szcze- oœwiatow¹ oraz dba o pog³êbianie                                (prawy dop³yw Wis³y). Czêœæ 
gólnie agroturystyki bêd¹cej w spo³eczeñstwie umi³owania obszaru gminy le¿y na terenie 
z jednej strony bardzo ekologiczn¹ W¹wolnicy i wzmacnianiu wiêzi Kazimierskiego Parku Krajobra-
form¹ lokalnej przedsiêbiorczoœci  s p o³ecznej wœród mieszkañców.zowego a wiêkszoœæ obszaru na 
a zarazem daj¹c¹ mo¿liwoœæ  terenie jego otuliny. W¹wolnica 
zwiêkszenia dochodów mieszkañ- Zarys dziejówle¿y w odleg³oœci 35 km. od 
ców. Osoby odpoczywaj¹ce w tych W¹wolnica nale¿y do najstar-Lublina i 25 km od Pu³aw. Przez 
gospodarstwach mog¹ przemie- szych oœrodków osadniczych na teren gminy przebiega linia 
rzyæ liczne szlaki turystyczne LubelszczyŸnie. Pocz¹tki osadni-kolejowa Lublin Warszawa. 
a wœród nich najbardziej znany ctwa siêgaj¹ tu epoki neolitu, czyli Gmina W¹wolnica ma charakter 
oznakowany szlak turystyczny VI-V tysi¹clecia p.n.e. Powstanie typowo rolniczy.                                             
wy¿ynny czerwony: Kazimierz parafii datowane jest zaœ na XI   W¹wolnica po³o¿ona jest 
Dolny - Na³êczów - Wojciechów - pierwsz¹  po ³owê  XI I wieku,  w piêknej, s³yn¹cej z na³êczowskie-
D¹browica - Lublin . a pierwsza historyczna wzmianka go mikroklimatu dolinie rzeki 

Na terenie gminy W¹wolnica na temat parafii, a tym samym Bystrej, która przep³ywa przez 
funkcjonuje jedno przedszkole, W¹wolnicy pochodzi z 1325 roku. gminê  piêknymi  zakolami .  
cz tery  szko³y  podstawowe  W  t ym   sa m y m ,  cz yl i  XI V  w i ek u   W czwartorzêdzie, podczas ma-
i jedno gimnazjum. Dzia³alnoœæ W¹wolnica otrzyma³a niemieckie ksymalnego zlodowacenia œrodko-
kulturalno-oœwiatow¹ prowadzi prawo miejskie staj¹c siê miastem wopolskiego, zasiêg lodowca 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz królewskim.p o w o d o w a ³  z a t a r a s o w a n i e  
Gminny Dom Kultury, którego Wed³ug miejscowej legendy, odp³ywu wód i osadzanie siê 
chlub¹ jest dzieciêcy Zespó³ Tañca spisanej w 1820 roku pocz¹tki warstw lessowych,  których 

Widok na wzgórze koœcielne, fot. D. MalinowskiPanorama W¹wolnicy, fot. D. Malinowski



W¹wolnicy siêgaj¹ zamierzch³ych z a r ó w n o  w  K r a k o w i e ,  j a k  
czasów pamiêtaj¹cych ksiêcia i w naszej W¹wolnicy w miejscu, 
Kraka - za³o¿yciela Krakowa. gdzie obecnie wznosi siê koœció³ - 
Ponoæ w³adca ten zapuœci³ siê bazylika oraz kaplica Matki Bo¿ej 
niegdyœ podczas polowania Kêbelskiej. Co ciekawe z dawn¹ 
w dolinê rzeki Bystrej, a kiedy form¹ nazwy „Wawelnica”,  
zobaczy³ poœrodku  niej wzgórze, spotkaæ siê mo¿na nie tylko 
zdumia³ siê bardzo, gdy¿ miejsce wertuj¹c stare dokumenty, lecz 
t o  p r z y p o m i n a ³ o  m u  j e g o  równie¿ odwiedzaj¹c w¹wolnicki 
krakowski  Wawel.  Postanowi³ cmentarz. Ta pradawna nazwa wy-
wiêc zbudowaæ na tym¿e wzgórzu ryta jest na XIX wiecznych nagro-
gród i nazwa³ go „Wawelnic¹”, bkach: Micha³a Koœmiderskiego - 
czyli „ma³ym Wawelem”. Tyle burmistrza by³ego miasta Wa-
legenda, w której zapewne  jakieœ welnicy i ks. Kacpra Tuszewskiego 
ziarno prawdy tkwi. proboszcza wawelnickiego. 
       Tym ziarnkiem jest owo s³owo         Wed³ug najnowszych badañ 
„wawel”,  dawniej  „w¹wel” na tym¿e „ma³ym Wawelu”, czyli 
oznaczaj¹ce wynios³oœæ terenu, Wzgórzu Koœcielnym, w miejscu 
wzgórze oblane wod¹, otoczone zapewne wczeœnie jszego grodu 
podmok³ymi ³¹kami i bagnami. i  w a r o w n e g o  p o d g r o d z i a ,   w ci¹gu wieków jest dwukondy-
Wz gó rz a t ak ie  zn aj du j¹  si ê Kazimierz Wielki za³o¿y³ w XIV gnacyjna kapl ica  Matki Bo¿e j 

wieku (zidentyfikowane w terenie Kêbelskiej (jej wschodnia czêœæ) 
przez I . Kuty³owsk¹)  miasto z XIV wieku, bêd¹ca reliktem 
otoczone murami oraz wzniós³ dawnych murów obronnych i pre-
zamek,  czy raczej zameczek,  zbiterium dawnego rozbudowane-
a konkretnie wie¿ê mieszkalno - go  pr ze z Ka zi mi er za  Ja gi el -
obronn¹. Od 1381 do pocz¹tku XVI loñczyka i rozebranego na po-
wieku odbywa³y siê w tu s¹dy cz¹tku XX wieku koœcio³a œw. 
kasztelañskie dla drobnej szlachty Wojciecha. W kaplicy tej znajduje 
z 95 wsi rozrzuconych po ca³ej siê XV- wieczna, s³yn¹ca ³askami 
LubelszczyŸnie. figura Matki Bo¿ej Kêbelskiej. 

Wed³ug koœcielnych przekazów 
       Na XIV  XV wiek przypada podczas œredniowiecznych najaz-
czas rozkwitu W¹wolnicy, po  dów tatarskich na W¹wolnicê, 
którym zachowa³y siê do naszych polska ludnoœæ wziêta wówczas 
czasów zidentyfikowane przez w jasyr, za spraw¹ figury Matki 
J. Teodorowicz - Czerepiñsk¹ œlady Bo¿e j mia³a zostaæ uwolniona            
œredniowiecznego fortalitium oraz w cudowny sposób z tatarskiej 
XIV-wieczny uk³ad pól. Najlepiej niewoli. Dzia³o siê to w pobliskim 
zachowana, choæ przekszta³cana Kê bl e,  gd zi e f ig ur ê c zc zo no  
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Figura M.B. Kêbelskiej z XV wieku

Widok na koœció³ ze szko³y

Widok na koœció³, fot D. Malinowski  Targ na w¹wolnickim rynku w pocz. XX wieku



w 1400 roku wyk³ada³ równie¿ 
w Krakowie. Jego dane znajdujemy 
w spisie wyk³adowców Wszechni-
cy Krakowskiej w 1404 roku. 
Zdobywszy dalsze wykszta³cenie 
mistrza, czyli doktora teologii 
Eliasz zosta³ w 1409 roku wybrany 
rektorem Uniwersytetu Kra-
kowskiego. Eliasz w opinii Jana 
D³ugosz by³ wybitnym teologiem 
oraz uczestnikiem dysputy 
z husytami w 1431 roku i jak 
œwiadcz¹ fakty z jego ¿ycia 
wybitnym pedagogiem. Jemu to 

w tamtejszej kaplicy do 1700 roku, W³adys ³aw Jag ie³ ³o powierzy³  
st¹d nazwa: Matka Bo¿a Kêbelska. wyc how ani e spo sob ion ego  na 
     Z XIV wieku pochodzi zaœ figura n a s t ê p c ê  t r o n u  F r y d e r y k a  
Matki Bo¿ej W¹wolnickiej, która Hohenzollerna zarêczonego 
z n a j d u j e  s i ê  o d  n i e d a w n a  z Jadwig¹, jedynym wówczas 
w obecnym neogotyckim koœciele dzieckiem Jagie³³y. Eliasz by³ te¿ 
œw. Wojciecha, bêd¹cym od 2001 w y c h o w a w c ¹  Z b i g n i e w a  
roku bazylik¹. Figura ta znajduje Oleœnickiego i ksiêcia mazo-
siê w o³tarzu g³ównym o wyj¹tko- wieckiego Aleksandra. Kariera 
wej patriotycznej wymowie odno- Eliasza jest jednym z argumentów 
sz¹cej siê do sytuacji Polaków pod przemawiaj¹cych za  œrednio-
zaborami, czyli czasów, w których wiecznymi pocz¹tkami tutejszej 
koœció³ ten i o³tarz powstawa³ szko³y, o której pierwsze wzmianki 
( 1 9 0 7 -  1 9 1 4 ) .  M a t k a  B o ¿ a  Ÿród³owe pochodz¹ z XV wieku.                                                               
W¹wolnicka zas³aniana jest obra- W 1567 roku po¿ar strawi³ 
zem œw. Wojciecha.  Ku temu miasto na Wzgórzu Koœcielnym 
patronowi W¹wolnicy i Polski tak doszczêtnie, i¿ król Zygmunt 
zarazem zwracaj¹ siê postacie Au gu st  po le ci ³ ó wc ze sn em u 
patronów naszej ojczyzny skrêpo- staroœcie w¹wolnickiemu Janowi 
wa ne  ³a ñc uc ha mi  z p ro œb ¹ Firlejowi przenieœæ miasto na 
o wybawienie z niewoli zaborów. nowe, skupione wokó³ obecnego 
Figura Matki Bo¿ej W¹wolnickiej rynku, miejsce. Dziœ brakuje na 
pierwotnie znajdowa³a siê w dru- rynku drewnianego ratusza, który 
gim w¹wolnickim koœciele œw. wz no si ³ s iê  ta m j es zc ze  na  
Marii Magdaleny, który wymieni³ prze³omie XVIII i XIX wieku. 
w XV wieku Jan D³ugosz.      Zmiana traktów handlowych, 
   XIV wieczn¹ metrykê ma po¿ary,  przemarsze  wojsk ,  
r ó w n i e ¿  w ¹ w o l n i c k i  h e r b  polityka w¹wolnickich starostów 
pr ze ds ta wi aj ¹c y œ w.  Je rz eg o kryzys Rzeczypospolitej i inne 
zabijaj¹cego smoka. Z koñca XIV czynniki sprawia³y, ¿e W¹wolnica 
i z  XV wieku pochodz¹ te¿ chyli³a siê ku upadkowi. W tej 
wz mi an ki  o  naj s³ yn ni ej sz ym  sytuacji warte jest podkreœlenia 
W¹wolniczaninie - Eliaszu synu w³¹czenia siê W¹wolniczan w pró-
Marcina z W¹wolnicy. Zdoby³ on by ratowania podczas Sejmu Wiel-
w 1399 roku na Uniwersytecie kiego upadaj¹cej Rzeczpospolitej, 
Praskim stopieñ magistra sztuk jakim by³ udzia³ delegatów w¹wo-
wyzwolonych i pozosta³ tam jako lnickich: Kacpra Jankowskiego 
je de n z mi st rz ów  wy dz ia ³u  i Jakuba Kwapiszewskiego w 1789 
filozoficznego. Po odnowieniu roku w „czarnej procesji” i podpi-
Un iw er sy te tu  Kr ak ow sk ie go  saniu aktu zjednoczenia miast, 
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Dokument z 1567 roku, w którym król 
Zygmunt August przenosi W¹wolnicê 
na nowe, wokó³ obecnego rynku, miejsce 
(z AGAD w Warszawie)

Pieczêæ W¹wolnicy z XIV wieku

Dokument Kazimierza Jagielloñczyka 
z 1448 roku, w którym potwierdza 
nadanie W¹wolnicy miejskiego prawa 
niemieckiego (z Archiwum G³ównego 
Akt Dawnych, cyt. dalej AGAD, 
w Warszawie)
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du¿o wczeœniejsze. przyniós³ W¹wolnicy pokoju. 
Wiœn iewski  S . ,  W¹woln ica  

                                                                  Z  o   s t  a  ³ a  ona 2 maja 1946 roku 
w okresie zaborów, w: Dzieje…, 

      I po³owa XX wieku zapisa³a siê czê œci owo  spa lon a prz ez UB.  
s.  93- 111; Zakoœcielna A.,  

w dziejach W¹wolnicy dwiema Ocala³y jednak drewniane kamie-
Najstarsze osadnictwo w okolicach 

do mi nu j¹ cy mi  w kr aj ob ra zi e niczki w rynku, które jako przy-
W¹wolnicy, w: Dzieje…, s. 10- 27.

budowlami: w latach 1907-1014 k³ ad  bud ow ni ct wa  ma³ om ia -
Fot. Blanka Skowronek- Kolibska

powsta³ wspomniany ju¿ koœció³, steczkowego maj¹ zostaæ odtwo-
obecnie bazylika œw. Wojciecha.  rz o n e  w  lu b e lskim skansenie.
W 1928 rozpoczêto budowê 
obecnej szko³y, w której pierwsze     Obecnie W¹wolnica znana jest 
zajêcia doby³y siê w 1937 roku. przede wszystkim jako sanktu-
Budowla ta powsta³a w centrum arium maryjne, do którego przyby-
W¹wolnicy na podarowanym waj¹ rzesze pielgrzymów.

 
przez ówczesnego proboszcza ks. 
Wielis³awa Kryckiego, placu po Anna Pardyka
dawnym cmentarzu i koœciele œw. nauczycielka historii w Szkole 

Podstawowej w W¹wolnicy Marii Magdaleny. Œwi¹tynia ta 
funkcjonowa³a do po³owy XVII 

Waldemar Pietrak Wójt Gminy wieku, zaœ po jej rozebraniu 
W¹wolnicapostawiono kaplice istniej¹c¹ do 
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Spalenie W¹wolnicy przez UB w 1946 roku.



„Pu³awiacy” w powstaniu 1863
Sto czterdzieœci piêæ lat temu w mroŸn¹ noc tak o tym pisze: „Gdy w Instytucie Panien w Pu³awach 

styczniow¹ powstañcy zaatakowali niewielkie nakazano zdjêcie wychowankom ¿a³oby, wiele dziewcz¹tek 
garnizony carskie w 33 miejscowoœciach. Bez porobi³o sobie atramentem czarne pasy na szyi i rêku 
sukcesu. Zanim do tego dosz³o Królestwo Polskie nazywaj¹c to ”¿a³ob¹ nie do zrzucenia”.  W Warszawie, 
mia³o za sob¹ burzliwy okres manifestacji gdy tak¿e nakazano im zrzuciæ ¿a³obê, uczennice 
narodowych i pocz¹tków konspiracji. Nie ominê³y oœwiadczy³y, ¿e pójd¹ za przyk³adem Pu³aw”. 
one te¿ Pu³aw. O powa¿nym traktowaniu przez w³adzê tego 

Klêska Rosji w wojnie krymskiej, pokój paryski „buntu” wychowanek, œwiadczy fakt poinformo-
i z mi an a w ³a dc y z ap oc z¹ tk ow a³ y f er me nt  wania o tym przez namiestnika Gorczakowa 
wewnêtrzny w pañstwie carów. Rozpoczê³a siê tzw. z Warszawy cara Aleksandra II korespondencj¹ 
„wiosna posewastopolska”. Obudzi³y siê u Polaków z dnia 8/10 VI 1861: „Wzburzy³a siê tak¿e Nowa 
nadzieje na zmiany. Spodziewano siê przynajmniej Aleksandria. Panny na³o¿y³y ¿a³obê i odmówi³y nauki 
przywrócenia konstytucji Królestwa Polskiego, a co w jêzyku rosyjskim. Wszystko to zosta³o ukrócone, a pa-

nienkom oœwiadczono, ¿e niepos³uszne zostan¹ odes³ane do za tym idzie autonomii. Po pierwszych gestach ze 
rodziców. Pani Grootem poda³a siê do dymisji wyra¿aj¹c strony nowego w³adcy Aleksandra II, miêdzy innymi 
gotowoœæ pozostania do sierpnia” (t³um. autor)amnestii, po której powrócili „do domu CI, których 

Narastanie napiêcia spowodowa³o zorganizo-dawno tam nie by³o”, pad³y 22 maja 1856 w Pa³acu 
wanie w konspiracji pierwszych oœrodków opozycji £azienkowskim s³owa niwecz¹ce nadzieje: „Ale 
narodowej. Z tych œrodowisk po procesie transfor-powtarzam wam to, panowie, ¿adnych marzeñ, ¿adnych 
macji poprzez Centralny Komitet Narodowy marzeñ, ¿adnych marzeñ”. Utorowa³y one drogê do 
powstanie Rz¹d Narodowy. Naczelnik rz¹du otwartego sprzeciwu, do manifestacji narodowych                    
cywilnego Aleksander margrabia Wielopolski by³ i w koñcu do konspiracji. Wprawdzie w³adze 
zdecydowanym przeciwnikiem powstania.  wykona³y dalsze gesty wobec Polaków miêdzy 
Uwa¿aj¹c s³usznie, ¿e ogniwa konspiracyjne maj¹ innymi Aleksander margrabia Wielopolski zosta³ 
oparcie g³ównie w œrodowisku radykalnej m³odzie¿y naczelni-kiem rz¹du cywilnego a brat cara wielki 
postanowi³ pozbyæ siê czêœci z nich ze stolicy. Na Ksi¹¿e Konstanty Miko³ajewicz namiestnikiem. 
prowincji w Nowej Aleksandrii, bo tak¹ oficjaln¹ W czerwcu 1862 r. na mocy ukazów cara wpro-
nazwê nosi³y od 1846 roku Pu³awy, utworzy³ jesieni¹ wadzono oczynszowanie ch³opów z „urzêdu”, 
1862 roku Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leœny. równouprawnienie ¯ydów oraz przeprowadzono 
Wówczas podjê³a studia w Instytucie m³odzie¿ ze reorganizacjê szkolnictwa wszystkich szczebli. To ju¿ 
zlikwidowanych w Warszawie placówek oœwia-nie wystarcza³o.
towych Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego W istniej¹cym w Pu³awach od 1842 r. Instytucie 
w Marymoncie i Gimnazjum Realnego. Uczelnia Wychowania Panien zwanym Maryjskim mia³y 
przejê³a równie¿ wyposa¿enie ze zlikwidowanych miejsce manifestacje o charakterze narodowym. 
w tym okresie Warszawskiej Szko³y Farmaceutycznej W swoich znakomitych, nosz¹cych dziœ prawie 
i Instytutu Szlacheckiego.Ÿród³owy charakter „Zapiskach” prof. Miko³aj Bery 

P o w a ¿ n a  c z ê œ æ  
s³uchaczy mia³a za sob¹ 
dzia³alnoœæ konspi-
racyjn¹ w Warszawie. 
Tak wiêc margrabia 
chc¹c os³abiæ ¿ywio³ 
buntowniczy w stolicy 
mimowolnie przyczyni³ 
s i ê  d o  u t w o r z e n i a  
w Pu³awach prê¿nego, 
silnego oœrodka konspi-
racji. Dziœ, trudno s¹dziæ 
kto sta³ na jego czele. 
W znanych nam ro-
syjskich aktach nie ma 
o nich ani s³owa. Inne 
Ÿród³a pozwalaj¹ s¹dziæ, 

5

Patrol powstañczy obraz M. Gierymskiego
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¿e na ich czele stali: W³adys³aw Pankowski, Karol w swojej Ÿród³owej pracy 
Œwidziñski (kuzyn Jaros³awa D¹browskiego) podaje liczby „560 stu-
i Trepka. Ju¿ nie¿yj¹cy, znany pu³awski regionalista dentów i przesz³o 100 w³o-
Stefan Buksiñski pisa³ o kieruj¹cej „ósemce”. œcian z sió³ okolicznych”. 

Obok oœrodka w Instytucie dzia³a³a organizacja Inny znakomity znawca tej 
miejska z naczelnikami rewolucyjnymi Ignacym tematyki Stefan Kieniewicz 
Frejem i doktorem Ksawerym Franciszkiem op is a³  w n as tê pu j¹ cy  
Pasiutewiczem. Znamy te¿ nazwisko jednego sposób przybycie ch³opów: 
z dziesi¹tników Edwarda Zachmana. Tak wiêc „oddzia³ w setce przynajmniej 
Pu³awy by³y jedyn¹ w ca³ym by³ym Królestwie w³oœcian, których okoliczny 

proboszcz w kom¿y i z krzy¿em Polskim miejscowoœci¹, która mia³a dwie niezale¿ne 
w rêku na plac zborny organizacje. Ogniskami dzia³alnoœci spiskowej by³y 
przyprowadzi³.” Studenci pobliskie miejscowoœci: Kazimierz, Koñskowola, 
przed przy³¹czeniem siê do Kurów, Opole, Po¿óg, Pu³awska Wieœ (dziœ czêœæ 
powstania, „jak wieœæ niesie, w Œwi¹tyni Sybilli, Pu³aw), W¹wolnica i W³ostowice.
w parku pu³awskim zaprzysiêgli sobie braterstwo Wed³ug margrabiego Wielopolskiego naj-
i walkê na œmieræ i ¿ycie”.lepszym sposobem zwalczania konspiracji by³a 

Ten powstañczy oddzia³ nieformalnie nazywano branka do rosyjskiego wojska. Przy jej pomocy 
„Pu³awiakami”. Choæ liczny - by³ bardzo s³abo zamierza³ pozbyæ siê ”wichrzycieli”. Nie kry³ tego. 
uzbrojony. Posiada³ trzy dubeltówki, jeden pa³asz „Poufny okólnik” skierowany do gubernatorów 
i dwa pistolety. Reszta „wyposa¿y³a” siê w kosy, kije              cywilnych okreœla³ niedwuznacznie jej charakter: 
i siekiery. Z tak uzbrojonym oddzia³em zamierza³ „Jednym z g³ównych celów tego poboru jest pozbycie siê 
Leon Frankowski, komisarz cywilny i wojskowy na czêœci ludnoœci, która postêpowaniem swoim przyczynia siê 
Lubelszczyznê, uderzyæ na Koñskowolê. W miejsco-do zamieszania porz¹dku publicznego”. Sam zwyk³ 
woœci tej rozlokowano oddzia³ pod dowództwem mawiaæ: „Wrzód zebra³ i rozci¹gn¹æ go nale¿y. Powstanie 
pu³kownika Burego. W jego sk³ad wchodzi³y 10-ta st³umiê w ci¹gu tygodnia i wtedy bêdê móg³ rz¹dziæ”. 
rota z 18 Wo³ogodskiego Pu³ku, 2 rota strzelecka z 5 Przyspieszon¹ brankê w Warszawie przeprowa-
dywizji piechoty oraz 4 bateria. Jedyn¹ szansê na dzono w nocy z 14 na 15 stycznia 1865 roku. Pobór 
powodzenia ataku dawa³o zaskoczenie, po³¹czone ze rekruta na prowincji wyznaczono na 25 stycznia. 
wspó³dzia-³aniem zwi¹zanego z konspiracj¹ W tej sytuacji Centralny Komitet Narodowy zde-
s³u¿¹cego w oddziale rosyjskim Feliksa Szukiewicza.cydowa³ jednomyœlnie, ¿e wybuch powstania nast¹pi 

Z podziemn¹ organizacj¹ wspó³pracowa³a w nocy z 22 na 23 stycznia. Wybuch³o ono w skrajnie 
osiemnastoletnia El¿bieta Miller (Mueller, Müller). Jej dla wojny partyzanckiej niewygodnych warunkach. 
ojciec by³ z pochodzenia Niemcem, a matka Polk¹. By³o to po³owiczne zwyciêstwo margrabiego.
Pomaga³a w pracy dziadkowi, który prowadzi³               Decyzja o przyspieszeniu powstania zaskoczy³a 
w Koñskowoli niewielki zajazd. W nim kwaterê studentów pu³awskich. Organizacja w Instytucie ko-
otrzyma³ Szukiewicz. W chwili wybuchu powstania rzysta³a przez ca³y czas z bezpoœredniego kontaktu 
ktoœ uprzedzi³ Rosjan o planie uderzenia na Koñsko-z Centralnym Narodowym Komitetem. Delegowani 
wolê. Gdyby L. Frankowski zaatakowa³, przygoto-studenci z Pu³aw wprost za¿¹dali odwo³ania 
wani Rosjanie dokonaliby rzezi powstañców. powstania. Tak o tym pisa³ W³adys³aw Dani³owski, 
Szukiewicz podzieli³ siê obawami z E. Miller. El¿bieta cz³onek ówczesnego CNK: „Z paru województw 
bez s³owa rzuci³a siê ku drzwiom i dotar³a do naczelnicy i ajenci wojewódzcy przyjechali z zapytaniem, 

czy rzeczywiœcie wybuch jest naznaczony nieodwo³alnie na powstañców pod Kazimierzem. Frankowski 
22-go stycznia, bo nie maj¹c broni, nie dowierzali piœmien- zaniecha³ ataku i unikn¹³ klêski. Czyn swój El¿bieta 
nym rozkazom, wzywaj¹cym do powstania. Miêdzy Miller przyp³aci³a ¿yciem. Wskutek przeziêbienia 
innymi delegowani szko³y politechnicznej z Pu³aw dwa dni zachorowa³a na zapalenie p³uc. Daremnymi okaza³y 
tylko przed terminem przyjechali do Komitetu z rozkazem siê opieka dziadka i pomoc lekarza.
ajenta województwa lubelskiego polecaj¹cego napaœæ im na Poniechawszy ataku na Koñskowolê „Pu³a-
Lublin. Owi pu³awscy wys³añce do mnie byli wiacy” pomaszerowali do Kazimierza i zajêli go 
wprowadzeni, ¿¹daj¹c odmiany tego rozkazu, niepodobne- wieczorem 22 stycznia. W ci¹gu nastêpnego dnia 
go do wykonania” . L. Frankowski zbiera³ powstañców, którzy sp³ywali 

W Pu³awach do powstania poszli prawie po pora¿ce w Lubartowie pod Kurów. Tu przej¹³ 
wszyscy studenci Instytutu. By³o ich oko³o 400. Nie furgon pocztowy z 48213 rublami. Mówi siê te¿, ¿e 
mog³o byæ wiêcej ni¿ s³uchaczy, choæ znakomity wyg³osi³ wówczas tu przemówienie zawieraj¹ce 
badacz i uczestnik powstania Walery Przyborowski pamiêtne sformu³owanie: „Na co wam broñ? Z kijami 

Leon Frankowski
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zdobêdziecie na Rosjanach karabiny, z karabinami armaty, Gierymski, Karol Œwidziñski, Erazm Jerzmanowski  
a z tymi Modlin i Warszawê”. twórca Fundacji Narodowej im. Erazma i Anny 

Na tydzieñ ma³y Kazimierz sta³ siê powstañcz¹ Jerzmanowskich. W roku 1915 zasi³ek z tej fundacji 
stolic¹ Lubelszczyzny. Dopiero 31 stycznia kolumna ot rz ym al i H.  Si en ki ew ic z i I.  Pa de re ws ki ; 
wojsk rosyjskich pod dowództwem pp³k Miedni- w dwudziestoleciu miêdzywojennym m.in.: Oswald 
kowa zbli¿y³a siê do miasteczka. W tej sytuacji Balcer, Stanis³aw Smolka i Aleksander Brückner.
zadecydowano o przejœciu na lewy brzeg Wis³y. Tam Po latach nale¿y podkreœliæ, ¿e mimo ofiar 
8 lutego w rejonie  S³upczy dope³ni³  siê  los  i osobistych tragedii, pokolenie Powstania Stycznio-
„Pu³awiaków”. Zostali rozbici przez Rosjan pod wego powstrzyma³o proces wynaradawiania i ugru-
dowództwem Miednikowa. Poleg³o oko³o 100 ntowa³o to¿samoœæ narodow¹.  Bo s¹ zwyciêstwa, do 
powstañców. Rannego Leona Frankowskiego których nikt nie chce siê przyznaæ i klêski, z których 
zawleczono do Lublina, „os¹dzono” i powieszono 16 wyrastaj¹ fundamenty wspó³czesnoœci.
IV 1863 roku. Jako osobna formacja „Pu³awiacy” 
przestali istnieæ. „Nikt za ideê nie ginie marnie,

Do powstania z Pu³aw poszli miêdzy innymi Z czasem zwyciê¿y Chrystus Judasza!”
Adam Chmielowski, wybitny malarz (póŸniejszy brat (Warszawianka ,1905 r.)
Albert, jedna z najpiêkniejszych postaci polskiego    

S³awomir Paækatolicyzmu, patron miasta; jest u nas koœció³ pod 
jego wezwaniem), inny malarz Maksymilian 

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.

Powstañcom styczniowym
Pu³awy przez osobê swojego 

patrona s¹ szczególnie zwi¹zane 
z tradycj¹ Powstania Styczniowego. 

 27 stycznia w koœciele pw. Œw. 
Brata Alberta  odby³y siê uroczystoœci 
z okazji 145 rocznicy Powstania.

Po uroczystej mszy, pod pomni-
kiem Œw. Brata Alberta (powstañca 
styczniowego) zosta³y z³o¿one wieñce, 
w cokole pomnika umieszczono urny 
z ziemi¹  z pól bitewnych Powstania 
Styczniowego: ¯yrzyna, £ukawki, 
Baranowa, Tarnogrodu i Panasówki.

Inicjatorem obchodów by³o 
Pu³awskie Towarzystwo Tradycji 
Narodowych we wspó³pracy ze 
Starostwem Powiatowym i parafi¹ pw. 
Œw. Brata Alberta w Pu³awach.  

(red)
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W³adze Powiatu i Miasta z³o¿y³y wieñce

Z³o¿enie urny z ziemi¹ z pól bitewnych Powstania Styczniowego M³odzie¿ prezentowa³a oryginaln¹ broñ Powstañców

W 2007 roku, w czerwcu na zamku w Janowcu, 

podczas VII sesji Janowieckich Spotkañ Histo-

rycznych, odby³a siê pierwsza czêœæ konferencji na 

temat miejskich dziejów Janowca "Powstanie i rozwój 

miasta".

23 lutego br. w czasie X Zimowych Spotkañ 

Janowieckich mia³a miejsce  czêœæ druga  „Upadek 

miasta". Konferencja stanowi³a akcent koñcz¹cy 

obchody jubileuszu 470-lecia lokacji miasta Janowca.

Uczestnicy wys³uchali referatów autorstwa 

prof. Ryszarda Szczyg³a, dr Sebastiana Pi¹tkowskie-

go i dr Andrzeja Szymanka na ten temat schy³ku 

historii Janowca jako miasta, przyczyn jego „upadku” 

i skutków tego wydarzenia dla mieszkañców, dla 

których sytuacja ta, jak siê okazuje,  mia³a równie¿ 

„Upadek miasta” 
czyli zakoñczenie obchodów jubileuszu 470-lecia lokacji Janowca.

Referaty wyg³osili prof. Ryszard Szczygie³ 
i dr Sebastian Pi¹tkowski
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W sali GOK zebrali siê mi³oœnicy JanowcaZebranych powita³ prezes TPJ L. Kwasek

Spotkanie uœwietni³ wystêp m³odzie¿y z PSM w Pu³awach

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w repertuarze regionalnym

dobre strony. Referaty, które wywo³a³y o¿ywion¹ 

dyskusjê goœci konferencji, zostan¹ opublikowane 

w kolejnym „Notatniku janowieckim”. 

Spotkanie uœwietni³ wystêp m³odzie¿y ze 

Szko³y Muzycznej w Pu³awach oraz pañ z Ko³a 

Gospodyñ Wiejskich z repertuarem regionalnych 

pieœni ludowych i recytacj¹ w³asnych wierszy 

traktuj¹cych przede wszystkim o janowieckim 

zamku i okolicy.

(red)

Profesor Józef Sypniewski,
czyli o pocz¹tkach nauk rolniczych w odrodzonej po zaborach Polsce.

Urodzony 29 lipca 1883 roku w Perepeczycach, stopnia na stanowisko asystenta przy Katedrze 

powiat lidzki na Ziemi Wileñskiej jako syn Marcina Botaniki  pu³awskiego Instytutu. Jako asystent  

i Teofili z Byliñskich ukoñczy³ gimnazjum realne pracowa³ pod kierownictwem prof. N. Cyngiera 

w Piñsku. Zwi¹za³ siê z Pu³awami i regionem specjalizuj¹c siê w dziedzinie anatomii roœlin. Funkcjê 

pu³awskim od czasu studiów w rosyjskim wówczas t¹ piastowa³ do 1914 roku z przerw¹ spowodowan¹ 

Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leœnictwa. rewolucyjnymi wypadkami przypadaj¹cymi na lata 

W roku 1912 zosta³ powo³any na rok przed 1906-1909. Podj¹³ wówczas pracê w maj¹tku Karolew 

uzyskaniem tytu³u uczonego agronoma pierwszego ko³o Równego na Wo³yniu. Nastêpnie zarz¹dza³ 
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m a j ¹ t k i e m  M a ³ a c h o w s k i c h  wydzia³u Rolniczo-Leœnego Uni-

w Na³êczowie. wersytetu Poznañskiego. Do swojej 

œmierci w dniu 6 lutego 1937 roku 
Po zrezygnowaniu z asysten-

zajmowa³ siê tam szczegó³ow¹ 
tury w Instytucie zosta³ powo³any 

upraw¹ roœlin. 
przez Radê Fundacji  K. Kickiego na 

stanowisko dyrektora stac j i  Wraz ze swoimi pracownikami 

doœwiadczalnej rolniczej i hodowli wyhodowa³ odmianê ¿yta „Pu-

w Sobieszynie. Obj¹³ je po szeregu ³awskie Wczesne” (znajdowa³o siê 

nauko-wych wycieczek do Austrii, w Pañstwowym Rejestrze Odmian 

Niemiec, Szwecji i Rosji. Celem ich jeszcze kilka lat po II wojnie 

by³o zaznajomienie siê z orga- œwiatowej), ³ubin w¹skolistny „Pu-

nizacj¹ zak³adów doœwiadczalnych ³awski Ró¿owy”. W pracy badaw-

rolniczych i hodowlanych. Dzia³a³ cz ej  sk up i³  si ê g ³ó wn ie  na d 

w Sobie szy nie  bardzo  kró tko . anatomi¹ i systematyk¹ ziemnia-

W 1915 roku zosta³ wcielony do ków, ³ubinu, pszenicy i buraków 

armii carskiej i pozostawa³ w niej do cukrowych.

1917 roku. Na krótko po powrocie 
Na pewno nie by³ uczonym 

do kraju w roku 1918 zosta³ kierownikiem stacji 
zamkniêtym w „wie¿y z koœci s³oniowej” nauki. 

doœwiadczalnej w Kutnie. W styczniu 1920 roku 
Uczestniczy³ miêdzy innymi w za³o¿eniu Ko³a 

zosta³ kierownikiem dzia³u hodowli roœlin 
Macierzy Szkolnej w Pu³awach. By³ cz³onkiem jego 

w Pañstwowym Instytucie Naukowym Gospo-
zarz¹du. W czasie I wojny œwiatowej pracowa³ 

darstwa Wiejskiego w Pu³awach.
w polskich komitetach obywatelskich. Aktywnie jako 

Tu zasta³ go wybuch wojny z bolszewikami. Prof. cz ³o ne k za rz ¹d ów  dz ia ³a ³ w na st êp uj ¹c yc h 

J. Sypniewski  zg³osi ³ siê dnia 03.08.1920 jako instytucjach: Centralnym Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych 

szeregowy ochotnik. Nie poda³ swojego stopnia w Warszawie, Centralnym Towarzystwie Rolniczym 

oficerskiego otrzymanego w rosyjskiej s³u¿bie w Warszawie, Centralnym Zwi¹zku Organizacji 

wojskowej . Zosta³  przydzielony do kompanii i Kó³ek Rolniczych, Zjednoczeniu Zwi¹zku Kó³ek 

karabinów maszynowych 228 ochotniczego pu³ku Rolniczych Ziem Wschodnich, Wojewódzkim Zwi¹-

piechoty. 29.08.1920 z³o¿y³ przysiêgê wojskow¹ zku Kó³ek Rolniczych w Lublinie, Sobieszañskim 

i wraz ze swoim ugrupowaniem zosta³ wcielony do 4 Towarzystwie Rolniczym, Komisji Rolnej Sejmiku 

pu³ku piechoty Legionów. Tam w szeregach 11 Pu³awskiego, Kuratorium Stacji Doœwiadczalnej 

kompanii odby³ szlak bojowy Dziuki, Szy³owicze, i Og ni sk a Ku lt ur y Ro ln ej  w Ze mb rz yc ac h,  

Ostrowczyce,  Mo³owiec,  Tel jatek.  W ostatniej Kuratorium Fundacji „Zak³ady Kórnickie”, Radzie 

potyczce w nocy z 12 na 13 paŸdziernika 1920 roku Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W roku 1929 zosta³ 

pod Siedliszczem i Zaozierzem zdobyto ca³e wyposa- odznaczony krzy¿em komandorskim Orderu 

¿enie Jelnickiego Batalionu Wartowniczego miêdzy Odrodzenia Polskie. Swoj¹ wybitn¹ i wszechstronn¹ 

innymi uzbrojenie, sprzêt ³¹cznoœciowy, konie i wóz dzia³alnoœci¹ zwróci³ profesor na siebie uwagê. 

kancelarii. Dnia 03.11.1920 uczestniczy³ w defiladzie W rezultacie w listopadzie 1930 roku zosta³ wybrany 

wojsk, któr¹ przyjmowa³ genera³ Edward Rydz- senatorem. 

Œmig³y przysz³y Marsza³ek Rzeczypospolitej. Zosta³ 
W ubieg³ym roku w³adze naszego miasta podjê³y 

odznaczony za udzia³ w szeregu akcji bojowych oraz 
decyzjê o nadaniu imienia prof. Józefa Sypniewskiego 

otrzyma³ osadê wojskow¹ w powiecie kobryñskim - 
jednej z ulic. Trochê póŸno, ale jednak. Profesor Józef 

województwo poleskie.
Sypniewski jako uczony, ¿o³nierz i obywatel dobrze 

Zdemobilizowany powróci³ na dawne stano- zas³u¿y³ siê Rzeczypospolitej.

wisko w Instytucie. Tu 1 lutego 1925 Rada Naukowa 
      

Instytutu Pu³awskiego powierzy³a mu stanowisko 

kierownika Wydzia³u Hodowli Roœlin. Piastowa³ je                           S³awomir Paæ

do stycznia 1933 roku. Doktoryzowa³ siê w roku 1926 

na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskie-

go. Od 1 kwietnia 1932 roku profesor nadzwyczajny 

Józef Sypniewski 
(Fot. ze zbiorów M. Spóza)
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HENRYK ¯EGLARZ
czyli pu³awskie dzieje Kpt. Henryka Pi¹tkowskiego

Wspó³towarzysz Mariana Zaruskiego 
w legendarnym rejsie „Zawisz¹ Czarnym" 1937 roku, 
konstruktor pierwszej w Polsce czteroosobowej 
kanadyjki, autor podrêczników ¿eglarskich 
i wychowawca licznych pokoleñ polskich ¿eglarzy 
zaczyna³ p³ywaj¹c... bali¹ po pu³awskiej £asze. 
Takich rewelacji dostarczaj¹ rêcznie spisane 
„Wspomnienia" Henryka Pi¹tkowskiego, ujawnione 
po wielu latach przez jego syna Tadeusza. 
Wspomnienia spisane, nota bene, podczas kuracji 
kardiologicznej w Na³êczowie.

 Piêkne Pu³awy
Henryk Pi¹tkowski, rocznik 1913, skoñczy³ 

Seminarium Nauczycielskie Mêskie w Che³mie 
i w poszukiwaniu pracy zapobiegliwie z³o¿y³ 
podania do kilkunastu inspektoratów szkolnych 
w województwie lubelskim z nadziej¹ na rych³e 
znalezienie stosownej posady. Jak¿e by³ szczêœliwy, 
gdy na pocz¹tku 1933 roku dosta³ odpowiedŸ 
z Inspektoratu w Pu³awach, ¿e mo¿e tam obj¹æ 
posadê nauczyciela kontraktowego w miejscowej 
Szkole Powszechnej. Ucieszy³em siê bardzo, bo Pu³awy 
zna³em z historii jako rodow¹ siedzibê Czartoryskich 
i bardzo by³em tego miasta ciekaw - pisze Pi¹tkowski we 
wspomnieniach.

W pu³awskim inspektoracie szkolnym przyj¹³ 
go inspektor Œwigost i skierowa³ do Szko³y 
Powszechnej nr 1 na ul. Polnej. M³ody nauczyciel 
zg³osi³ siê wiêc do kierownika szko³y Mamczura, warsztaciki ¿ydowskie. Mog³eœ tam dostaæ wszystko 
który przyj¹³ go bardzo serdecznie. Niezwykle i wszystko naprawiæ. Na ca³ym ci¹gu tej ulicy by³y chyba 
troskliwie zajê³a siê Henrykiem pani Mamczurowa, tylko ze trzy, cztery sklepy polskie, w murowanych 
u¿yczaj¹c mu goœciny pod swoim dachem na czas budynkach. ¯ydowskie mieœci³y siê w drewnianych a przy 
przygotowywania kwatery w starym budynku nich sta³y sklecone rudery, w których mieszka³a ¿ydowska 
szkolnym przy koœciele WNMP. Skorzysta³ z goœciny biedota.
i ochoczo zabra³ siê do zwiedzania miasta. Im bardziej 

Kawaler z pr¹demje poznawa³, tym bardziej siê nim zachwyca³:
Pierwsz¹ samodzieln¹ kwater¹ Henryka Pu³awy podoba³y mi siê bardzo. Piêkny park 

Pi¹tkowskiego w Pu³awach by³ pokoik w nale¿¹cym zabytkowe budynki dawnego pa³acu Czartoryskich, 
do szko³y budynku by³ej kostnicy przy koœciele „Na Œwi¹tynia Sybil³i, bramy i mostki. Wielka rzeka, po której 
górce". Nie wiedz¹c o poprzednim przeznaczeniu p³ywa³y nie tylko ³odzie, ale i statki pasa¿erskie, i krypy 
obiektu Henryk wróciwszy kiedyœ póŸn¹ por¹ do z ³adunkami ci¹gnione przez holowniki. Pla¿a nad Wis³¹, 
domu zasta³ wstawion¹ do sionki trumnê z nie-czysty ¿ó³ty piasek ocieniony g¹szczem zielonej wikliny. 
boszczykiem. Zamkn¹³ siê w swoim pokoiku Wszystko to robi³o wielkie wra¿enie na mnie, ch³opcu znad 
i z przera¿eniem myœla³ o zbli¿aj¹cej siê nocy ma³ej wiejskiej rzeki, spoœród wiejskich chat krytych 
w upiornym towarzystwie. Jednak - jak wspomina - strzech¹.
zmêczenie okaza³o siê silniejsze ni¿ strach i wœród Gdzie indziej odnajdujemy opis samego miasta:
ponurych myœli zasn¹³ jak kamieñ.Poza zabudowanym centrum znajdowa³y siê tylko 

piaszczyste pola i sosnowe lasy. ¯ydów by³o bardzo du¿o. Proboszcz parafii WNMP ks. Zdziechowski 
Ulica id¹ca do mostu by³a opanowana przez sklepy i ma³e zaprasza³ m³odego nauczyciela, na plebaniê, licz¹c na 

Henryk Pi¹tkowski jako nauczyciel w Pu³awach
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towarzystwo do gry w karty. Sandomierza. Plan by³ szczytny, 
Niestety, przy swoich rozlicz- ale niedoœwiadczeni uczestnicy 
nych talentach Henryk, jak mocno przeliczyli siê ze swoimi 
przyznaje, do kart smyka³ki nie mo¿liwoœciami. Wios³uj¹c pod 
mia³. Pozosta³y wiêc wspólne pr¹d zdo³ali dop³yn¹æ zaledwie 
z sympatycznym i weso³ym do Kêpy Choteckiej pod Solcem.
ksiêdzem biesiady i konwersacje. Henrykowi marzy³y siê 

Przyszed³ czas, ¿e  „Je- dalekie wyprawy. Korzystaj¹c 
dynka” przenios³a siê do nowego z warsztatów Batalionu Saperów 
budynku na Dzia³kach, a stary wykona³ w³asnorêcznie (przy 
obiekt (a w³aœciwie ruderê) przy pomocy ¿o³nierzy}dwuosobowy 
koœciele rozebrano. Henryk mu- okr¹g³odenny kajak,  którym 
sia³ poszukaæ sobie nowego postanowi³ wyruszyæ „na podbój 
locum. Znalaz³ rozwieszone na mórz  i oceanów".
s³upach og³oszenie o pokoju do Z Pu³aw do P³ocka p³yn¹³em 
wynajêcia na ul. Polnej, w facjatce sam, dopiero w P³ocku dopêdzi³a 

mnie grupa harcerzy z Torunia drewnianego domu w³aœcicielki 
i z nimi p³yn¹³em dalej. Kajak by³ tartaku. Pokoik by³ maleñki, 
d³ugi (5 m) i ciê¿ki, wiêc mia³em wchodzi³o siê doñ po stromych, 
trudnoœci z utrzymaniem tempa skrzypi¹cych niemi³osiernie 
równego obsadom dwuosobowym, schodach, ale Henrykowi bardzo 
a nie mog³em zdobyæ towarzysza. Na siê spodoba³. Nie przypuszcza³, 
postoju w Toruniu zmajstrowa³em ¿e stanie siê obiektem drwin 
wiêc sobie maszt i ¿agiel z przeœcie-kolegów z pracy... Ci zdjêli ze 
rad³a, co mi u³atwi³o utrzymanie siê s³upa jedno z og³oszeñ i wykpi-
z grup¹. Szczêœliwie wiatry mia³em wali jego dwuznaczn¹ treœæ: 
sprzyjaj¹ce. - pisa³ o tej pamiêtnej „Wynajmê pokój dla kawalera 
wyprawie Henryk. To by³o jego z elektrycznoœci¹". Pytali iro-
pierwsze zetkniêcie z polskim nicznie Henryka, sk¹d bierze 
Wybrze¿em, pierwsza k¹piel w sobie t¹ elektrycznoœæ.
w morzu i pierwsze niezatarte 
wra¿enia z wizyty w porcie. Kajakiem do Gdañska
Wyba³usza³em oczy na potê¿ne W szkole by³em opiekunem 
cielska statków, podziwia³em dru¿yny harcerskiej i bardzo mocno 
sprawnoœæ dŸwigów portowych. zaanga¿owa³em siê w harcerstwo - 
B y ³ e m  u r z e c z o n y  „ D a r e m  wspomina Pi¹tkowski. Pozna³ 
Pomorza",  piêkniejszym ni¿ pilota Chor¹gwi Lubelskiej 
¿aglowce z powieœci przygodowych, R o m a n a  O r ¿ a n o w s k i e g o ,  
którymi siê zaczytywa³em - wówczas studenta Politechniki 
wspomina³.Warszawskiej, który mieszka³ 

Mia³ te¿ swoj¹ wodn¹ w Pu³awach. Obaj ogarniêci pasj¹ 
przygodê na pu³awskiej £asze. ¿eglarsk¹ przekszta³cili wspólnie 
Uda³ siê tam w letni dzieñ szkoln¹ dru¿ynê harcersk¹ 
z  ko leg¹  na  prze ja¿d¿kê  w wodniack¹. Opiekuj¹cy siê 
czó³nem, które zawsze by³o dru¿yn¹ I Batalion Saperów Kaniowskich wspar³ 

umocowane u brzegu. Niestety, czó³no zosta³o harcerzy swoim sprzêtem i w ten sposób saperskie 
uszkodzone i zatopione. Pomys³owy kolega „pychówki" oraz kajaki i wios³owe ³odzie hamburskie 
postanowi³ po¿yczyæ jakiœ sprzêt p³ywaj¹cy od sta³y siê sprzêtem æwiczebnym do szkolenia 
zaprzyjaŸnionego z rodzicami zarz¹dcy maj¹tku pierwszych pu³awskich wodniaków. Pieni¹dze na 
Mokradki. Tako¿ i przytarga³ nad brzeg £achy obozy harcerskie w Górze Pu³awskiej zdobywano 
po¿yczon¹ olbrzymi¹ blaszan¹ baliê. Po zwodowaniu organizuj¹c wraz z Komitetem Rodzicielskim i Ko³em 
tej nader oryginalnej jednostki p³ywaj¹cej obaj Przyjació³ Harcerzy zabawy i loterie fantowe. Uda³o 
m³odzieñcy usi³owali zaj¹c w niej miejsce tak, by nie siê zorganizowaæ jeden sp³yw - z Pu³aw do 

Na pu³awskiej pla¿y

H. Pi¹tkowski (w œrodku) jako komendant 
obozu harcerskiego w Górze Pu³awskiej
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dopuœciæ do niebezpiecznego bujania. Ciê¿ka to by³a momentach mocno speszony. By³a to w jego 
¿egluga. Balia zanurzy³a siê w wodzie niemal po nauczycielskiej karierze trudna próba.
brzegi a przy ka¿dej próbie odpychania krêci³a siê A jednak, gdy przysz³o  mu siê rozs taæ 
w kó³ko, kije zaœ grzêz³y w mule. Przy którymœ z Pu³awami, ¿al œciska³ mu serce. Dosta³ przeniesienie 
mocniejszym bujniêciu balia nabra³a za du¿o wody do Dêblina (wówczas osada Irena), do tamtejszej 
i posz³a na dno a ¿eglarze razem z ni¹. Nie by³o ³atwo Szko³y Powszechnej nr 1. Tam znów organizowa³ 
wyci¹gn¹æ ¿elastwo z mu³u i wody na brzeg, dru¿ynê wodniack¹ i szkoli³ m³odych ¿eglarzy. 
wyczerpaæ wodê d³oñmi i odholowaæ do w³aœcicieli. W 1937 r. zosta³ wydelegowany na miêdzynarodowy 
Wœciekli, mokrzy i zmêczeni dotarli do domu kolegi. zlot harcerzy do Vogelsang pod Amsterdamem, 
Mama trochê siê z nich œmia³a, ale te¿ wspó³czu³a gdzie spotka³ samego Baden-Powella. Dop³yn¹³ tam 
niefortunnym amatorom wodnych przygód. Na „Zawisz¹  Czarnym”.  Rok póŸnie j  zosta ³  
poprawê humoru zaserwowa³a na kolacjê pieczonego harcmistrzem. W 1939 r. zmobilizowany w stopniu 
indyka. To by³ najsmakowitszy indyk w moim ¿yciu - podporucznika do 15 pp „Wilków" przeszed³ szlak 
wspomina³ Henryk. bojowy spod Wielunia przez Warszawê i Lublin do 

Rawy Ruskiej. Po kampanii wrzeœniowej wróci³ do 
Ach te baby! Dêblina, gdzie w³¹czy³ siê w tajne nauczanie 

Kiedy „Jedynka” egzystowa³a jeszcze w starym i dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Zosta³ zastêpc¹ dowódcy 
budynku przy ul. Polnej a potrzeby lokalowe podobwodu AK Dêblin. W 1944 r. zmobilizowany do 
drastycznie ros³y, jedna z klas zosta³a czasowo uloko- Wojska Polskiego pracowa³ w Sztabie G³ównym WP 
wana w gmachu gimnazjum im. Czartoryskiego. By³a w Lublinie. W stopniu kapitana zosta³ oddelegowany 
to akurat klasa Pi¹tkowskiego, który nolens volens do organizowania Centralnego Oœrodka Wodnego 
zawar³ bli¿sz¹ znajomoœæ z gimnazjalnym gronem w Gi¿ycku (ówczesne £uczany). Po zdemobilizowa-
pedagogicznym. Grono to na ogó³ trzyma³o siê z dala od niu pracowa³ w Pañstwowym Centrum Wychowania 
„powszechniaków ", ale z kilkoma nauczycielami Morskiego w Gdyni, potem w Szkole Rybo³ówstwa 
nawi¹za³em znajomoœæ podczas spotkañ przy obiadach, Morskiego. Dzia³a³ w Harcerskim Oœrodku Morskim 
które wydawa³y siostry D³uskie, dwie stare panny s³yn¹ce   a nastêpnie Centrum Wychowania Morskiego ZHP. 
dobrej kuchni - odnotowa³ Henryk w swoich Szefowa³ Morskiej Akcji Szkoleniowej. Nie rozsta³ siê 
wspomnieniach. Najbardziej zapad³y mu w pamiêæ z ¿eglarstwem nawet po kolejnych dwóch zawa³ach. 
fascynuj¹ce opowieœci profesora Kosiby, nauczyciela Ten trzeci, œmiertelny, dopad³ go w czasie 
geografii, na temat jego wypraw polarnych przygotowañ do rejsu, nad Zalewem Koronowskim. 
z Centkiewiczami. Pozna³ te¿ pewn¹ piêkn¹ By³ sierpieñ 1994, kiedy kapitan Pi¹tkowski odszed³ 
gimnazjalistkê z najstarszej klasy, Krysiê Gumowsk¹, na wieczn¹ wahtê.
z któr¹ chadza³ na spacery do parku i nad Wis³ê.

Nastêpnego roku Henryk zosta³ przeniesiony 
do Szko³y Powszechnej nr 2, a tam... Kierowniczk¹ by³a Hanna Sikora*
stara panna, która zagiê³a sobie na mnie parol. By³a (Zdjêcia z archiwum rodziny.)
nieurodziwa, ale inteligentna i o nieskazitelnych 
manierach. By³em przez ni¹ w sposób wyraŸny *Autorka jest absolwentk¹ LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego 
faworyzowany, co nie umknê³o uwadze kolegów. w Pu³awach i Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 
Zaprasza³a mnie do siebie na obiady. O ¿adnym zwi¹zku w Toruniu. Debiutowa³a jako studentka na ³amach 
nie mog³o byæ mowy, wiêc wywija³em siê jak piskorz od jej toruñskich „Nowoœci”. Zawodowo zwi¹zana pocz¹tkowo 
zalotów. z pras¹ p³ock¹  „Tygodnikiem P³ockim” i „Kurierem 

W szkole te¿ nie by³o lekko. Henryk ucz¹cy Mazowieckim” nastêpnie z pras¹ ³ódzk¹  „Wiadomoœciami 
starsze dziewczêta gimnastyki i prac rêcznych rych³o Dnia” i „Dziennikiem £ódzkim”. Po powrocie do Pu³aw 
sta³ siê obiektem ich perfidnych praktyk. Gdy jako pisa³a dla „Dziennika Wschodniego” i „Ziemi Lubelskiej”. 
wuefista sprawdza³ podleg³e mu szatnie, dziewczyny Cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Pu³aw.
niby przypadkiem wpada³y na niego bêd¹c 
w dezabilu a nastêpnie skwapliwie czeka³y na oznaki 
skonfundowania u m³odego nauczyciela. Nie lepiej 
by³o na pracach rêcznych. Uczennice pod pretekstem 
pomocy w wycinaniu czy klejeniu robi³y przy 
Henryku sztuczny t³ok, celowo siê do niego 
przyciskaj¹c. Pi¹tkowski przyznaje, ¿e by³ w takich 
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Jajko w tradycji wielkanocnej
Wielkanoc  to radosne Œwiêto Zmartwych-

wstania - najwa¿niejsze œwiêto w chrzeœcijañskim 
roku liturgicznym. Termin jego obchodzenia 
ustalono w 325 r. na Synodzie nicejskim. W swej 
warstwie obyczajowej siêga jednak do przed-
chrzeœcijañskich obrzêdów ludowych powitania 
wiosny.

Podobnie jak w przypadku obchodów innych, 
wa¿nych œwi¹t i uroczystoœci Œwiêtom Wielka-
nocnym towarzyszy wykonywanie ró¿nego rodzaju 
akcesoriów i atrybutów. Elementy te maj¹ g³ównie 
znaczenie symboliczne, a w przesz³oœci tak¿e 
magiczne, ale te¿ dekoracyjne i presti¿owe.

W polskiej tradycji Œwi¹t Wielkanocnych 
najwa¿niejsze miejsce zajmuje jajko. Od niepa-

Powszechnym zwyczajem w okresie wielka-
miêtnych czasów jajo jest symbolem ¿ycia 

nocnym by³o obdarowywanie siê pisankami. 
i zwiastunem wiosny. Wed³ug wierzeñ niektórych 

Ofiarowywano je najbli¿szym i przyjacio³om 
ludów Wschodu, œwiat powsta³ z ogromnego jaja 

w dowód przyjaŸni, jako wyraz dobrych ¿yczeñ 
z³o¿onego przez Ptaka Stwórcê.

i serdecznych uczuæ. Chrzestni darowali pisanki 
Jajo (³ac: ovum, ovulum) jest od tysi¹cleci 

swoim chrzeœniakom. Obdarowywano nimi te¿ 
uniwersalnym symbolem, wykorzystywanym nie 

najm³odszych cz³onków rodziny. Panny obdaro-
tylko podczas wiosennych œwi¹t. Ca³a magia dobrego 

wywa³y nimi wybranych kawalerów.
pocz¹tku siêga³a po ten w³aœnie znak - jajo 

Nowsze tradycje wi¹¿¹ siê tu te¿ ze zwyczajowym 
wyobra¿a³o ¿ycie. Materia³y wykopaliskowe 

wykupem - „dyngowaniem" dziewcz¹t przed 
w postaci jaj z gliny i kamieni dowodz¹ znajomoœci 

oblewaniem wod¹ w Lany Poniedzia³ek.
jaja jako symbolu wœród plemion zamieszkuj¹cych 

Ogólnie mówi¹c pisanka zajmowa³a poczesne 
Ziemie polskie . Najstarsze znaleziska, tak¿e 

miejsce w tzw. grach mi³osnych m³odzie¿y wiejskiej. 
naturalnych jaj malowanych pochodz¹ z 2 po³. X w., 

Bywa³o, ¿e dziewczyna obdarowywa³a wybrañca 
z osad wczesnoœredniowiecznych w Opolu. Zna-

tuzinem a nawet kop¹ jaj. Przy czym wiadomo, ¿e 
mienne, ¿e ju¿ wtedy stosowano technikê batikow¹, 

kawaler powinien otrzymaæ w prezencie parzyst¹ 
czyli woskow¹. Pisanki gliniane z kolorow¹ glazur¹ 

iloœæ jaj, gdy¿ wró¿y³o to pocz¹tek udanych zalotów.
nap³ywa³y do Polski prawdopodobnie z Rusi 

Zwyczaj darowania prezentów w formie pisanek 
Kijowskiej. Relacja pisana o malowaniu jaj w Polsce 

przetrwa³ w wielu regionach do okresu miêdzy-
pochodzi z XIII w. i  zosta³a odnotowana  w kronice 

wojennego, zaœ obdarowywanie pisankami naj-
Wincentego Kad³ubka.

Jaja wielkanocne - zwane w za-
le¿noœci od regionu pisankami, 
kraszankami, byczkami, malo-
wankami, rysowankami - mia³y wiele 
znaczeñ. S³u¿y³y jako atrybut 
towarzysz¹cy wielu celom.

Wœród œwiêconych w Wielk¹ 
Sobotê pokarmów zawsze pierwsze 
miejsce mia³y „pisanki" - ugotowane 
na twardo jajka w skorupkach, 
barwione i  na ró¿ne sposoby 
zdobione.

Ju¿ w staro¿ytnoœci Rzymianie 
podczas uroczystoœci  ku czci  
zmar³ych, rodziny sk³ada³y na 
grobach bliskich jajka pomalowane na 
czerwono. Mia³y one pomagaæ 
duszom w drodze do wiecznoœci.

Wykonanie pisanki to ¿mudne i wymagaj¹ce wiele precyzji zajêcie

Wycinanki w formie pisanek
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bli¿szych wraca do ³ask i jest praktykowane do dziœ.
Wspomnieæ mo¿na i o innych grach  i zabawach 

z jajkiem, które by³y echem zwyczajów wiosennych. 
Mia³y one na celu rozrywkê, ale i wed³ug dawnych 
wierzeñ, uczynienie ziemi p³odn¹ i urodzajn¹. 
Praktykowano i na S³owiañszczyŸnie zarówno 
toczenie jaj na rynkach i placach, po zboczach i po 
drogach ale i rzucanie ich do góry, czêsto ponad 
zabudowaniami. Wœród innych gier zwi¹zanych 
z pisankami, najpopularniejsza by³a tzw. „walatka" 
lub „wybitka”, polegaj¹ca na  uderzeniu pisank¹ 
w pisankê. Kto st³uk³ pisankê przeciwnika wygrywa³ 
ca³y zapas jego pisanek. Inn¹ gr¹ by³a „burda" - 
rzucanie pisanek do siebie. Kto z³apa³, zatrzymywa³ 
pisankê przeciwnika, kto st³uk³, oddawa³ swoj¹ ca³¹.

Jeszcze w XIX wieku jajo stanowi³o te¿ wyj¹tkowy 
talizman, który mia³ chroniæ od z³ego ludzi i ich 
domostwa. Jajko zamurowane w podwalinie lub 
zakopane pod wêg³em zabezpiecza³o dom przed 
z³em, które mog³o siê przytrafiæ. Po³o¿one na 
parapecie okiennym broni³o przed piorunem, 
a w³o¿one do kredensu strzeg³o dom przed 
pozosta³ymi nieszczêœciami. Jastrzêbie z daleka 
omija³y zabudowania, nad dachem których 

chorego, zbiera³o z niego chorobê. Byd³o po przerzucano pisankê. Równie¿ czêsto rolnicy 
przetoczeniu jajka po grzbiecie i bokach, stawa³o siê traktowali jajko jako œrodek magiczny. Skorupki 
odporne na choroby i z³e uroki. Wodê, w której poœwiêconych jaj i wydmuszki zakopane w pierwszy 
gotowano jajka na pisanki, wykorzystywano do dzieñ Wielkanocy  w sadzie, w polu lub w ogródku 
mycia twarzy. Taki zabieg dobrze wp³ywa³ na cerê.warzywnym,  zapewnia³y  lepszy urodzaj  

Wykonywanie pisanek stanowi najbogatsz¹ i odstrasza³y szkodniki.
dziedzinê plastyki obrzêdowej zwi¹zanej z okresem Wiara w uzdrawiaj¹c¹ moc jaj utorowa³a im drogê 
wielkanocnym. Wed³ug dawnych zwyczajów do medycyny ludowej. Jajko toczone po ciele 
pisanki mog³y wykonywaæ tylko kobiety. Mê¿czyzna 
podczas zdobienia nie powinien wchodziæ do izby, a 
jeœli tak siê zdarzy³o, jego obecnoœæ nale¿a³o 
odpowiednio odczyniæ. Zdobieniem jaj najczêœciej 
zajmowa³y siê wiêc kobiety uzdolnione plastycznie. 
Mê¿atki przygotowywa³y pisanki na stó³ wielka-
nocny, oraz na prezenty dla najbli¿szych. Pisanki 
malowane przez panny w zapustny wtorek, trafia³y 
do kawalerów na tzw. „przetargu dziewuch".

 Uzasadnienie zdobienia jajek wielkanocnych  
odnotowuj¹ legendy ewangeliczne. Jedna z nich 
g³osi, ¿e piêknie zdobione jajka mia³a podarowaæ 
Pi³atowi  Matka Boska, prosz¹c o ocalenie Syna od 
œmierci.  Wed³ug innej legendy, jajka same pokry³y 
siê wzorami ,gdy ubogi nios¹cy je na sprzeda¿ 
,poœpieszy³ z pomoc¹ Chrystusowi dŸwigaj¹cemu 
krzy¿.  Kolejna historia, mówi o tym, ¿e pod postaci¹ 
kraszanek wystêpuj¹ krople krwi Jezusa umie-
raj¹cego na Golgocie, zaœ z ³ez op³akuj¹cej Go Maryi 
powsta³y pisanki.

Gotowanie i malowanie jaj jako prastara tradycja 
wi¹¿e siê z Wielkim Pi¹tkiem. Jajka pomalowane na 
jeden kolor nosz¹ nazwê KRASZANEK, malo-

Wzory pisanek z Lubelszczyzny
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wanek, byczków, a³unek, ha³unek.
RYSOWANK¥ lub skrobank¹, nazywamy jajka, 

które maj¹ deseñ na jednostajnym tle.
PISANKAMI lub piskami nazywamy jajka 

malowane na jeden kolor lub kilka kolorów z bia³ym 
wzorem.

Na LubelszczyŸnie znano kilka technik deko-
rowania pisanek. Ornament na pisankach wykony-
wano technik¹: BATIKOW¥, technik¹ WYTRA-
WIANIA, lub przez WYDRAPYWANIE wzoru 
ostrym narzêdziem na powierzchni zabarwionego 
jajka.

 Wykonywanie wzoru technik¹ batikow¹ polega-
³o na rysowaniu woskiem wzoru przy pomocy spe-
cjalnego pisaka. Do „pisania”, czyli nanoszenia 
roztopionego wosku na jajko, s³u¿y³y ostro 
zakoñczone „przyrz¹dy” zw. pisakami lub 
kwaczykami, wykonane np. z ig³y ze z³amanym 
uszkiem, czy metalowej koñcówki koñcz¹cej 
sznurowad³o, lub metalowej tulejki, czy patyczka. 
Nastêpnie jajko wk³adano do farby. Przy pomocy tej 
techniki zabarwiano te¿ jajka kilkakrotnie, poczy- Kolor zielony mo¿na uzyskaæ z m³odego ¿yta 
naj¹c od najjaœniejszego koloru. Ten najstarszy ozimego i innych zbó¿, traw, liœci pokrzywy, kolory 
w Polsce sposób dekorowania jaj ju¿ zanika. Na jesionu czy ziela barwinka.
LubelszczyŸnie znany jest g³ównie na jej po³udnio- Kolor brunatny nadaj¹ jajkom liœcie bazylii, 
wym terenie. a fioletowy - kwiat ciemnej malwy.

 Pisanki wykonywane technik¹ trawienia Na czerwono (od pomarañczowego do ciemnego 
powstawa³y, gdy na ufarbowanych jajach rysowano karminu) mo¿na ufarbowaæ jajka w ³upinach cebuli, 
wzór woskiem, po czym wk³adano jajka do kwasu korze dêbowej, krokusie i owocach: czarnego bzy 
z kapusty. W ten sposób uzyskiwano barwny i jagody oraz w odwarze z robaczków zwanych 
ornament na bia³ym tle. Technika ta wystêpowa³a czerwcami.
najczêœciej w woj. zamojskim. Kolor czarny nadaj¹ jajkom - kora olchy, dêbu oraz 

 Na pó³nocy i w czêœci œrodkowej Lubelszczyzny m³ode liœcie klonu czarnego lub owoce czarnego bzu.
wystêpuj¹  g³ównie  pisanki  jednobarwne    Do barwienia jajek u¿ywano ponadto farbki do 
z wydrapywanym bia³ym wzorem na br¹zowym, bielizny, atramentu, kawy, cynamonu. Jednak ju¿ 
niebieskim lub czarnym tle. w koñcu XIX wieku w powszechnie u¿ywano barwni-

Obok techniki rytu wystêpuj¹ te¿ ostatnio ków fabrycznych ³atwo dostêpnych w pobliskich 
w naszym rejonie techniki nalepiania zdobin na miasteczkach.
jednobarwnej powierzchni jajka z ró¿nych Najciekawsze w pisankarstwie s¹ jednak same 
materia³ów: np. glansowanego papieru, w³óczki, MOTYWY ZDOBNICZE. Pierwotnie motyw by³ 
rdzenia sitowia (na Kurpiach). znakiem, który mia³ za zadanie przemawiaæ do si³ 

 Do barwienia jaj do koñca XIX w. u¿ywano w³adaj¹cych œwiatem, do duchów zmar³ych 
wy³¹cznie barwników naturalnych, przy czym przodków czy wspó³plemieñców. Przekazywa³ 
ka¿dy kolor mia³ okreœlon¹ symboliczn¹ wymowê. pragnienia i obawy cz³owieka.

Barwa fioletowa lub niebieska oznacza³y ¿a³obê Dzisiaj trudno dok³adnie rozszyfrowaæ symbolikê 
wielkopostn¹, umieszczane na jajkach obwieszcza³y motywów. Uwagê badaczy zwraca jednak 
jej koniec. archaicznoœæ motywów na pisankach, odtwarzanych 

Barwy ¿ó³ta, zielona i ró¿owa wyra¿aj¹ radoœæ ze z pokolenia na pokolenie. Dominuj¹ znane i z innych 
zmartwychwstania Chrystusa, a czerwona zabytków motywy solarne i wiruj¹ce spirale, 
symbolizuje krew Chrystusa przelan¹ za grzechy. Na swastyki, zawijane rozety i s³oneczka.
kolor ¿ó³ty barwimy jajka do dziœ w ³uskach cebuli. Najczêstszymi motywami geometrycznymi 
Barwnik jasno¿ó³ty z odcieniem kanarkowym wystêpuj¹cymi na pisankach w rejonie pu³awskim s¹ 
uzyskiwano z kory m³odej jab³oni dodaj¹c kwiaty ró¿nego rodzaju : „wiatraczki", „kurze ³apki", „rózgi", 
majówki b³otnej, czy jaskra polnego lub wid³ak „grabie",  i spiralnie skrêcone zwijaki i gwiazdy.
³¹czony z jemio³¹. Wœród stylizowanych motywów roœlinnych 

Jedn¹ z technik jest wydrapywanie
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wymienia siê drzewka ¿ycia, ga³¹zki jedliny ³adniejsze, bowiem ka¿de s¹ niepowtarzalne.  
i stylizowane kwiaty. Zachwycaj¹ misternym motywem kwiatowym, 

Na LubelszczyŸnie popularne s¹ ponadto takie pracowicie pokrywaj¹cym powierzchniê w pisan-
motywy roœlinne jak: rozwijaj¹ce siê ga³¹zki, drzewa kach opolskich, czy wzbudzaj¹ podziw dla zwinno-
- „ zi el ka ",  p¹ ki  kw ia to we  na wi ¹z uj ¹c e d o œci twórców pisanek kaszubskich wyplatanych sito-
wiosennego odradzania siê przyrody. Rzadziej wiem .
natomiast wystêpuj¹ (rejon pu³awski) zdobiny Prawdziwe piêkno pisanek polega na doskona-
antropo- i zoomorficzne. ³ym zespoleniu kolorytu z ornamentem. Na bardzo 

Kompozycje wzorów opiera siê na podziale wielu lubelskich okazach mo¿na obserwowaæ tak¹ 
powierzchni jajka na po³owy równole¿nikowe, idealn¹ harmoniê. St¹d te¿ pisanki powstaj¹ce na 
æwiartki, czy ósemki. LubelszczyŸnie nale¿¹ do najpiêkniejszych pisanek 

Zwyczaj malowania jajek wystêpuje na terenie wielkanocnych w Polsce.
ca³ej Polski, i wszêdzie jajko  na wielkanocnym stole                                                                                                                    
pe³ni funkcjê wigilijnego op³atka. Trudno te¿                                            Halina Solecka                                                        
jednoznacznie stwierdziæ, które pisanki s¹ naj-                                                 etnograf

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”.

Gdy w 1918 roku Jan Koszczyc Witkiewicz Szko³ê Rzemios³ Budowlanych. Rok póŸniej 
za³o¿y³ szko³ê w Na³êczowie, zapewne nawet nie przeniesiono j¹ do Kazimierza Dolnego, gdzie choæ 
przypuszcza³, ¿e przetrwa ona tyle lat. Nie nieco odmieniona istnieje do dziœ. 
zniszczy³a jej wojna ani przemiany, jakie W nadwiœlañskim miasteczku, zajêcia warszta-
nastêpowa³y przez te wszystkie lata jej istnienia. towe odbywa³y siê pocz¹tkowo na terenie dawnej 
Dziœ, mimo swego doœæ dojrza³ego wieku serce garbarni przy ulicy Nadwiœlañskiej (gdzie obecnie 
szko³y nadal bije, byæ mo¿e nawet szybciej ni¿ znajduje siê szko³a), natomiast sale lekcyjne, kuchniê, 
dawniej… sto³ówkê i internat umieszczono  w opuszczonym 

Klasztorze Reformatów.
Historia Zespo³u Szkó³ im. Jana Koszczyca Do roku 1922 by³a to szko³a prywatna, która pod 
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym rozpoczyna siê czujnym okiem za³o¿yciela  dyrektora coraz bardziej 
a¿ w 1918 roku, kiedy to wybitny ówczesny architekt siê rozwija³a. Wzniesione zosta³y nowe budynki, 
Jan Koszczyc Witkiewicz za³o¿y³ w Na³êczowie których projektantem by³ oczywiœcie Jan Koszczyc 

Sto lat to za ma³o!
- jubileusz Zespo³u Szkó³ w Kazimierzu Dolnym

Dyrektor T. Józefacki prezentuje nowy sztandar i przekazuje m³odzie¿y
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Witkiewicz, a wykonawcami ucznio- ro ku  sz ko ³a  ob ch od zi ³a  80 -t e 
wie szko³y. Umieszczono tam sale urodziny, po³¹czone z nadaniem jej 
lekcyjne, warsztaty i mieszkania dla i m i e n i a  -  J a n a  K o s z c z y c a  
personelu. Witkiewicza - oraz przekazaniem 

W latach 1926  1931, kiedy nowego sztandaru. W 2002 roku 
konieczne okaza³o siê opuszczenie w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 
budynków klasztoru Witkiewicz przepisów wprowadzaj¹cych re-
projektuje nowe obiekty dla swej formê ustroju szkolnego w szko³ach 
szko³y. W ten sposób przy ulicy ponadgimnazjalnych Rada Powiatu 
Nadwiœlañskiej powstaje kuŸnia, przekszta³ci³a Zespó³ Szkó³ Zawo-
domek magazyniera oraz internat. dowych w Zespó³ Szkó³.
Jednak gdy architekt wyje¿d¿a do Od roku szkolnego 2004/2005 
Warszawy (1925 rok) rozpoczynaj¹ szko³a prowadzi nabór do: uzu-
s iê problemy, a  szkole  grozi pe³nia j¹cego l iceum ogólno-
likwidacja.  Dziêki protestom kszta³c¹cego oraz do szko³y police-
mi es zk añ có w na dw iœ la ñs ki eg o alnej kszta³c¹cej w zawodzie technik 
miasteczka i wstawiennictwu hotelarstwa. Od roku szkolnego 
ówczesnego burmistrza, udaje siê 200 6/2 007  do tec hni kum  hot e-
tego  un ikn¹æ .  W momenc ie  larskiego i logistycznego.  
pojawienia siê nowego dyrektora, W nadchodz¹cym roku szkolnym 
szko³a przyjmuje nazwê Gimnazjum ab so lw en ci  gi mn az jó w op ró cz  
Elektromechanicznego. dotychczas istniej¹cych kierunków 
Podczas II wojny œwiatowej,  gdy w pewnym bêd¹ mieli mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w nowym 
mo me nc ie  sz ko ³a  ni e m og ³a  fu nk cj on ow aæ  zawodzie: technik turystyki wiejskiej. Obecnie 
w Ka zi mi er zu  Do ln ym , pr ze ni es io no  j¹  do  w ofercie edukacyjnej Zespo³u Szkó³ znajduje siê 
W¹wolnicy. Jednak ju¿ od wrzeœnia 1945 roku, zajêcia Technikum, Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Szko³a 
odbywa³y siê, choæ zniszczonej, ale kazimierskiej Po li ce al na , Li ce um  Og ól no ks zt a³ c¹ ce  or az  
szkole. W tym samym roku Kuratorium Okrêgu Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
Szkolnego w Lublinie powo³a³o Publiczn¹ Œredni¹ 
Sz ko ³ê  Za wo do w¹  z dz ia ³a mi : dr ze wn ym , Obecnie szko³a posiada 11 pracowni przedmio-
cholewkarskim i krawieckim, w roku 1950 nast¹pi³o towych, pracowniê komputerow¹ ze sta³ym ³¹czem 
po³¹czenie obydwu szkó³ w Zasadnicz¹ Szko³ê internetowym, bibliotekê szkoln¹ z centrum 
Zawodow¹, która funkcjonowa³a do 1980 roku. multimedialnym, salê gimnastyczn¹, si³owniê,  
W 1980 roku obiekt zmieni³ nazwê na Zespó³ Szkó³ boisko szkolne i kort tenisowy. Przy szkole znajduje 
Zawodowych, w którego sk³ad wchodzi³y: siê internat ze sto³ówk¹.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Zasadnicza Szko³a 
Rolnicza, Liceum Rolnicze i Wieczorowe Technikum Poza zajêciami lekcyjnymi uczniowie mog¹ 
Rolnicze. uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyjnych orga-

Z biegiem lat i zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹ nizowanymi przez nauczycieli, jest to m.in.  kó³ko 
nastêpowa³y dalsze przekszta³cenia szko³y. W 1998 informatyczne, SKS, kó³ko recytatorskie, pogotowie 

Goœcie mogli zapoznaæ siê z histori¹ szko³y Œlubowanie uczniów

Patron Szko³y
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matematyczne czy klub m³odego Europejczyka. Od 4 kwietnia br. Zespó³ Szkó³ im. Jana Koszczyca 
piêciu lat szko³a organizuje GwieŸdzisty Rajd Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym obchodzi³ 
Gimnazjalny, którego celem jest promowanie regionu jubileusz 90  lecia istnienia szko³y i 10  lecia nadania jej 
i szko³y w okolicznych gimnazjach. Szko³a organizuje imienia. W uroczystoœci  wziê³o udzia³  wielu 
równie¿ Biegi Uliczne, w których bior¹ udzia³ zaproszonych goœci, m. in. przedstawiciele w³adz 
uc zn io wi e sz kó ³ po ds ta wo wy ch , gi mn az jó w lokalnych, z Wicestarost¹ Witoldem Popio³kiem na 
i szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu czele i oœwiatowych, uczniowie i absolwenci szko³y 
pu³awskiego i  opolskiego, a  tak¿e ryckiego oraz Andrzej Szandomirski  wnuk Jana Koszczyca 
i kraœnickiego. W bie¿¹cym roku po raz 12 w szkole Witkiewicza - z rodzin¹. Przyby³o równie¿ wielu 
zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. przyjació³ szko³y, którzy za wieloletni¹ wspó³pracê 

Od kilku lat szko³a rozwija kontakty zagraniczne, zostali nagrodzeni specjalnymi medalami. Rodzice na 
dziêki którym uczniowie maj¹ szanse, aby poznaæ rêce dyrektora  szko³y , Teodora Józefackiego , 
historiê i tradycje kulturowe s¹siednich pañstw. przekazali nowy sztandar, który bêdzie od tej pory 
W wymiku podjêtych przez szko³ê dzia³añ oraz uœ wi et ni a³  ws ze lk ie  ur oc zy st oœ ci . Po dc za s 
dziêki zaanga¿owaniu Pañstwa Helgi i Petera uroczystoœci  prowadz¹cy imprezê pedagodzy 
Loff lerów ze Staufen w Niemczech – miasta przypomnieli przyby³ym goœciom historiê szko³y 
partnerskiego Kazimierza Dolnego - corocznie oraz sylwetkê jej za³o¿yciela i obecnego patrona Jana 
kilunastu uczniów kszta³c¹cych siê w zawodzie Koszczyca Witkiewicza. Oprócz czêœci oficjalnej 
technik hotelarstwa ma mo¿liwoœæ odbywania odby³y siê te¿ wystêpy artystyczne, w których 
praktyk zawodowych w hotelach i pensjonatach wyst¹pili uczniowie, jak i absolwenci szko³y, którzy 
po³o¿onych w szczególnie atrakcyjnych rejonach mimo up³ywu wielu lat nadal chêtnie wracaj¹ 
Niemiec, w tym równie¿ Staufen. Szko³a nawi¹za³a i anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y.
równie¿ wspó³pracê ze szko³ami w U¿gorodzie na 
Ukrainie, którzy goœcili w Kazimierzu Dolnym                             Agnieszka Skrzyñska –  Nauczycielka ZS
podczas jubileuszu kazimierskiej szko³y.                                              w Kazimierzu Dolnym

„O Pierœcieñ Ksiê¿nej Izabeli”
Ju¿ po raz siódmy pu³awska hala MOSiR goœci³a „O Pierœcieñ Ksiê¿nej Izabeli”, a drudzy prze¿yli 

tancerzy z ca³ej Polski i mi³oœników tañca z Pu³aw ucztê duchow¹ i estetyczn¹ podziwiaj¹c popisy 
i okolic. 16  i 17 lutego, ci pierwsi stanêli w szranki ponad stu par - po mistrzowsku, wykonuj¹cych 
Ogólnopolskiego Konkursu Tañców Polskich polskie tañce narodowe. W rywalizacji wziê³y udzia³ 

Impreza zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników równie¿ wœród m³odzie¿y i dzieci
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pary taneczne klasyfikowane w siedmiu kategoriach wszechobecnego hip-hopu, muzyki dance oraz mody 
wiekowych (najm³odsi maj¹ po 7 lat, najstarsi na salsê, z roku na rok  zyskuje coraz liczniejsze grono 
powy¿ej 40). W programie znalaz³y siê takie tañce jak: zwolenników równie¿ wœród m³odzie¿y. 
oberek, kujawiak, krakowiak, mazur i polka. Dobrze, ¿e jest impreza, skutecznie budz¹ca 

Impre za org anizo wana p rzez P OK „Do m w m³odych ludziach zainteresowanie rodzim¹ 
Chemika” stanowi doskona³¹ promocjê tañców kultur¹ i tradycj¹.
narodowych i, co warte podkreœlenia, w dobie (M.M.)

Zwyciêzcy odbieraj¹ dyplomy z r¹k przedstawicieli 
Powiatu i Miasta

Patriotyczne œwiêto Szko³y w ¯yrzynie

Technikum Zespo³u Szkó³ w ¯yrzynie 18 Pocz¹tki Zespo³u Szkó³ w ¯yrzynie siêgaj¹ 1948 
kwietnia otrzyma³o imiê oraz sztandar. Patronem roku, kiedy to powsta³a Szko³a Rolnicza. Po wielu 
szko³y zostali ¯o³nierze Armii Krajowej. zmianach organizacyjnych od 2002 roku istnieje 
W uroczystoœci udzia³ wziêli kombatanci, Zespó³ Szkó³ w ̄ yrzynie. W jego sk³ad wchodzi m.in. 
przedstawiciele w³adz pañstwowych i samo- technikum kszta³c¹ce w nastêpuj¹cych zawodach: 
rz¹dowych oraz mieszkañcy ̄ yrzyna. technik informatyk, technik ogrodnik oraz technik 

architektury krajobrazu. 18 
kwietnia szko³a otrzyma³a 
sztandar oraz imiê ¯o³nierzy 
Armii Krajowej.

Przygotowuj¹c siê do tej 
uroczystoœci szko³a podjê³a 
szereg zadañ, których celem 
by³o przybli¿enie historii 
Armii Krajowej. Uczniowie 
zbierali informacje dotycz¹ce 
dzia³alnoœci AK na terenie 
¯yrzyna i okolic, a tak¿e 
otoczyli opiek¹ groby po-
leg³ych ¿o³nierzy na miejsco-
wym cmentarzu.

W uroczystoœci wziêli 
udzia³ kombatanci Armii 
Krajowej, wœród nich prof. 
Stanis³aw Wo³oszyn, prezes 
Okrêgu Lublin Œwiatowego 
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Uczestnicy uroczystoœci z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem ¿o³nierzy AK w ¯yrzynie
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Krajowej. Obecny by³ równie¿ pose³ W³odzimierz 
Karpiñski oraz Ireneusz Rzepkowski, dyrektor biura 
pos ³anki  Ma³gorzaty  Sadurskie j .  W³adze  
samorz¹dowe reprezentowali cz³onek Zarz¹du 
Województwa Lubelskiego Marek Flasiñski oraz 
przedstawiciele w³adz powiatu na czele ze Starost¹ 
S³awomirem Kamiñskim oraz Przewodnicz¹cym 
Rady Powiatu Krzysztofem Szulowskim. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele 
w ¯yrzynie, podczas której zosta³ poœwiêcony 
sztandar. Po przemarszu na cmentarz uczestnicy 
uroczystoœci z³o¿yli ho³d spoczywaj¹cym tam 
¿o³nierzom AK, który oddali ¿ycie za ojczyznê. 
W szkole zosta³a ods³oniêta tablica poœwiêcona ich 

w latach 1944-1954”. Z okazji uroczystoœci wydana 
zosta³a ksi¹¿ka pracownika pu³awskiego Starostwa, 
pasjonata lokalnej historii - Aleksandra Lewtaka, 
poœwiêcona ¿o³nierzom AK spoczywaj¹cym na 
¿yrzyñskim cmentarzu. 

pamiêci. Kolejnym elementem uroczystoœci by³o 
wrêczenie przez Starostê Pu³awskiego S³awomira 
Kamiñskiego aktu nadania szkole imienia oraz 
przekazanie przez kombatantów spo³ecznoœci 
szkolnej sztandaru. Na zakoñczenie otwarta zosta³a 
wystawa „WiêŸniowie Zamku Lubelskiego straceni 

Szczególnie warte jest podkreœlenia, ¿e inicjatywa 
nadania szkole takiego imienia wysz³a ze strony samej 
m³odzie¿y. Œwiadczy to o tym, ¿e wbrew opinii, z któr¹ 
mo¿na czêsto siê spotkaæ, m³odzi ludzie nie s¹ obojêtni 
wobec takich wartoœci jak mi³oœæ ojczyzny. Na szczêœcie 
dziœ nie musz¹ ju¿ zdawaæ egzaminu ze swego patriotyzmu 
z broni¹ z rêku, a poprzez rzetelne wype³nianie swoich 
obowi¹zków.

Leszek Wojtowicz

W uroczystoœci udzia³ wziêli kombatanci AK, przedstawiciele 
w³adz oraz spo³ecznoœci szkolnej

Starosta Pu³awski wrêczy³ dyrektorowi ZS w ¯yrzynie 
Akt Nadania Imienia Szkole

Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œw. podczas której zosta³ 
poœwiêcony sztandar

W szkole zosta³a ods³oniêta tablica poœwiêcona ¿o³nierzom AK
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Malarsko i muzycznie w bibliotece
11 lutego w Bibliotece Miejskiej 

przy ul. G³êbokiej w Pu³awach 
zgromadzili siê mi³oœnicy malarstwa 
Aleksandry Kozak. Wernisa¿ kolejnej 
wystawy tej artystki dla wiêkszoœci 
z nich stanowi³ pewne zaskoczenie, 
Pani Ola przyzwyczai³a nas ju¿ do 
spokojnych, doœæ statycznych obra-
zów, których motywem przewodnim 
s¹ drzewa, a obecnie oprócz obrazów 
utrzymanych w dotychczasowym kli-
macie, zaprezentowa³a kilka prac o te-
matyce - ogólnie mówi¹c - muzycznej.

Niezwykle dynamiczne p³ótna, 
na których dominuj¹ instrumenty 
perkusy jne ,  n iemal  dŸwiêcz¹  
rockowo-jazzowym brzmieniem 
i gwarem klubowego koncertu, a ich 
kolorystyka oraz pewna gwa³townoœæ 
formy, pog³êbiaj¹ to wra¿enie.

Jak twierdzi sama artystka 
inspiracj¹ dla niej by³y koncerty 
ostatnich Warsztatów Jazzowych w POK, moim 
zdaniem prace te dowodz¹ s³usznoœci trzech tez:

- pierwsza, ¿e utalentowany malarz potrafi 
„namalowaæ muzykê”,

- druga, ¿e Aleksandra Kozak posiada 
niezwyk³¹ wra¿liwoœæ muzyczn¹,

- i trzecia, ¿e m³odzi artyœci przez swoje 
poszukiwania ci¹gle dostarczaj¹ nam 
niezwyk³ych prze¿yæ estetycznych, zaskakuj¹c 
nas czymœ zupe³nie nowym gdy nam siê 
wydaje, ¿e ju¿ wszystko o nich wiemy.

Maria Müller

Artystka na tle swoich prac

S³owo wstêpne wyg³osi³ Wojciech Kuba

Muzyczne obrazy 
Aleksandry Kozak
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Ludowe jest trendy
Œwiat mody rz¹dzi siê swoimi prawami. 

Projektanci narzucaj¹ zwykle w³asne wizje 
z³aknionym nowoœci i oryginalnoœci kobietom. 
Dobrze, je¿eli w lansowanych na dany sezon 
kreacjach kobiety czuj¹ siê dobrze ubrane, a nie 
rozbierane, wystawione na surowy os¹d lustruj¹cych 
sylwetkê. Gdzie szukaæ projektanta czy projektantki, 
którzy rozumiej¹ kobiety? Jedna z nich dzia³a na 
terenie Lubelszczyzny.

Jolanta Szala to utytu³owana osoba. „Z³oty 
Wieszak” otrzyma³a za kreowanie mody, która 
kobiety chc¹ nosiæ i w której czuj¹ siê komfortowo. 
Nagrodê „Z³ota Pêtelka” przyznano jej za dorobek           
i osi¹gniêcia, za styl. „Top Moda” zaœ to znak dobrej 
jakoœci jej strojów i modnego wzornictwa. 

W 2007 roku Jolanta Szala zorganizowa³a 
w lubelskiej filharmonii pokaz swoich strojów pt. 

Szali ubiera nie tylko panie zwi¹zane ze œwiatem „Wieczór paryski”. Oszo³omi³a zebranych egzotyk¹ 
artystycznym, ale tak¿e kobiety biznesu, lekarki, i elegancj¹ koronkowych, powiewnych strojów. 
prawniczki, s³owem osoby aktywne, dynamiczne, Pary¿ zawsze bowiem bêdzie siê kojarzy³ Polakom 
zabiegane, co wcale nie znaczy  skazane na nieœmiertelny z najmodniejszymi œwiatowymi kierunkami 
kostium, nudn¹ klasykê. Dziêki Jolancie Szali mog¹ odkryæ w modzie. W kilka miesiêcy póŸniej projektantka 
i zamanifestowaæ drug¹ stronê swojej kobiecej natury  odkry³a na³êczowskie hafty ze zbiorów Szko³y Zie-
romantyzm, poezjê, wra¿liwoœæ  napisa³a Ma³gorzata mianek. Wkrótce okaza³o siê, ¿e „ludowe jest trendy”.
Gnot w „Kurierze Magazyn”.Kogo ubiera Jolanta Szala? Pracownia Jolanty 

Marta Kajka demonstruje wyhaftowane przez siebie maki 
ozdabiaj¹ce ty³ sukni z czarnej koronki

Suknia z wyhaftowanym przez W. Dobrowolsk¹-£uszczyñsk¹ 
motywem goŸdzików. Obok modelki autorka.

Jolanta Szala nad obrusem z motywem kwiatowym
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Wac³awie Mokrzeckiej, uczennicy Szko³y w Warszawie, nawi¹zuj¹c wspó³pracê z firm¹ 
Ziemianek w Na³êczowie w latach trzydziestych, „Polska Bi¿uteria” Bo¿eny Bu³towicz. Modelki 
(która na swoje zamorskie, rodzinne peregrynacje po w najnowszym katalogu projektantki nosz¹ suknie 
Brazylii i Stanach Zjednoczonych zabra³a zbiór ozdobione przepiêkn¹ bi¿uteri¹. A „Ziemianki” 
prawie stu wzorów haftów i w ten sposób uratowa³a na³êczowskie nadal haftuj¹ polskie wzory na 
je od zapomnienia), nie œni³o siê nigdy, ¿e te same wieczorowych sukniach, koronkowych spódnicach 
wzory, które przez lata by³y i uszytych z polskiego kolorowego 
wykorzystywane do ozdabia- lnu koszulach mêskich. Dlaczego 
nia obrusów, serwet, bie¿ni- siê tak podobaj¹?
ków, stan¹ siê elementami Gdy spotykam kobietê, dla której 
luksusowych strojów. Ale do mam wykonaæ ubranie, nie porównujê 
tego trzeba mieæ duszê artysty, jej z ¿adn¹ inn¹. Najwa¿niejsza jest 
wizjonerskie oko, by oceniæ, ¿e wy³¹cznie Ona. Rozmawiam., patrzê, 

ludowy mak czy goŸdzik s³ucham, a potem zbieram to 

bêdzie siê piêknie kompo- wszystko, by zaproponowaæ jej to, co 

staram siê wykonaæ jak najlepiej nowa³ z unikaln¹, czarn¹ czy 
potrafiê. To s¹ stroje personalne, br¹zow¹ koronk¹ pozyskan¹ 
w których kobieta ma siê czuæ z europejskich laboratoriów 
wyj¹tkowo i kobieco, bo w³aœnie moj¹ tkanin.
muz¹ jest kobiecoœæ – mówi Jolanta  Szala  efekty 
projektantka na kartach naj-wspó³pracy z na³êczowskimi 
nowszego katalogu.hafciarkami ujawni³a na 
        Kwiaty z ludowych  polskich pokazie mody w Na³êczowie 
wzorów na pewno pomagaj¹ w czerwcu ubieg³ego roku. 
wspó³czesnym kobietom poczuæ Zaprezentowa³a wówczas 
siê komfortowo.m.in. cztery suknie wyhafto-

wane przez  Krystynê Tarkê, 
Wies³awa Dobrowolska-£uszczyñskaMartê Kajkê i pisz¹c¹ te s³owa. 

W 2008 roku Jolanta Szala 

o t w o r z y ³ a  p r a c o w n i ê  

Krystyna Tarka z modelkami. Suknia z turkusowej koronki 
ozdobiona tzw. wzorem polskim

Spódnica wyhaftowana przez Magdê Kajkê

Magda Wójtowicz z wdziêkiem prezentuje 
sukniê z motywem ³odyg ró¿anych 
wyhaftowanych  przez Wies³awê 

Dobrowolsk¹-£uszczyñsk¹

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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VIII Przegl¹d Programów Studniówkowych
Ju¿ po raz ósmy w POK „Dom Chemika” 

zaprezentowali siê maturzyœci ze szkó³  powiatu 
pu³awskiego pokazuj¹c szerokiej widowni programy 
artystyczne, które przygotowali na swoje  bale 
studniówkowe. 
Udzia³ w Przegl¹dzie zg³osi³y:
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ks. A.J. Czartoryskiego,
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. F.D. KniaŸnina  
w Pu³awach,
Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. E Kwiatkowskiego w Pu³awach,
Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. Marii D¹browskiej w Pu³awach,
Zespó³ Szkó³ Technicznych im. Marii 
Sk³odowskiej-Curie w Pu³awach.
Programy utrzymane by³y na wysokim poziomie 
artystycznym i satyrycznym tote¿ jury pod prze-

wodnictwem Aleksandry Kozak Dyrektor MDK  
w Pu³awach, nie mia³o ³atwego zadania przyznaj¹c 
nagrody pieniê¿ne, s¹dz¹c jednak z reakcji publicznoœci 
szczelnie wype³niaj¹cej salê widowiskow¹ POK dobrze 
wywi¹za³o siê z tego obowi¹zku.

I Nagrodê otrzyma³ ZS Nr 3,
II  I LO, 
III ZS Nr 2,
IV  równorzêdn¹: III LO i ZST.

Przegl¹d od dziewiêciu lat organizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Pu³awach cieszy siê du¿ym 
powodzeniem zarówno wœród szkó³ walcz¹cych 
o, ufundowan¹ przez Powiat nagrodê, jak i wœród 
publicznoœci, która ma okazjê zobaczyæ  szko³ê 
i nauczycieli w nieco krzywym zwierciadle.

(red.)

Rozœpiewana m³odzie¿ z I LO

Pracowite pszczó³ki z ZST

Trochê inna wersja baœni o królewnie Œnie¿ce i krasnoludkach III LOBardzo chytry plan maturzystów z ZS Nr 2

Laureaci I Miejsca - ZS Nr 3

Gratulacje od przedstawicieli Zarz¹du Powiatu dla 
opiekunów zwyciêskiej grupy




