


Drodzy Czytelnicy

Zapraszam do lektury kolejnego 
numeru naszego Przegl¹du. Jako, ¿e 
wydajemy go z pewnym opóŸnieniem, 
obejmuje szersze ni¿ zwykle ramy 
czasowe, bo siêgamy a¿ do  wrzeœnia 
ubieg³ego roku. Nie sposób bowiem 
pomin¹æ wydarzenia, jakie w tym 
w³aœnie miesi¹cu mia³y miejsce. Od 
Do¿ynek  Powia towych ,  p rz ez  
uroczystoœci patriotyczne jak ods³o-
niêcie przed budynkiem Starostwa 
kamienia poœwiêconego bohaterom 
poleg³ym za woln¹ Polskê, po 
rekonstrukcjê historyczn¹ przypomi-
naj¹c¹ tragiczne dni wrzeœnia 1939 r.

Znajdziecie Pañstwo w tym 
numerze, próbê krótkiego podsumo-
wania pierwszego roku kadencji 
obecnych w³adz powiatu,  jak  równie¿ 
relacjê z ostatniej edycji Powiatowego 
Dnia Kultury oraz koncertu poœwiêco-
nego „Darczyñcom Powiatu” oraz 
historiê pu³awskiego aptekarstwa.

W sta³ych rubrykach prezentujemy 
kolejn¹ gminê naszego powiatu - Kurów, 
i sylwetkê nies³usznie zapomnianego  
Jana Karola Sienkiewicza literata zwi¹-
zanego z dworem Czartoryskich zarówno 
w Pu³awach, jak potem w Pary¿u gdzie 
organizowa³ Bibliotekê Polsk¹, a nam 
znany jest (jeœli w ogóle) jako autor 
polskiego tekstu  „Warszawianki 1831”

Myœlê, ¿e wœród zgie³ku politycz-
nych awantur, którymi zalewaj¹ nas 
media z przyjemnoœci¹ spêdzicie 
pañstwo czas na lekturze pisma, które 
zajmuje siê problematyk¹ lokaln¹ choæ 
nie pozbawionym szerszej refleksji.

Jako, ¿e mamy pocz¹tek roku 
zechciejcie Pañstwo przyj¹æ najlepsze 
¿yczenia: 

spe³nienia marzeñ i realizacji 
planów, a przede wszystkim 

zdrowia i spokoju na ca³y 2008 rok.

                            Maria Müller
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Poprawa sytuacji szpitala, wspó³praca samo-
rz¹dów w sprawie przygotowania oferty na Euro 
2012, porozumienie w sprawie przekazania dróg 
miastu Pu³awy oraz skuteczne zabieganie o œrodki 
zewnêtrzne to g³ówne osi¹gniêcia, jakie uda³o siê 
zrealizowaæ w powiecie pu³awskim w ci¹gu ostat-
nich 12 miesiêcy. W³adze powiatu podsumowa³y 
pierwszy rok dzia³ania samorz¹du III kadencji.

Zgodnie z zapowiedzi¹ z³o¿on¹ rok temu w³adze 
powiatu zdecydowanie odrzuci³y pomys³ prywa-
tyzacji publicznej opieki zdrowotnej. Przygotowany 
zosta³ program rozwoju szpitala, którego pierwsze 
efekty s¹ ju¿ widoczne. Zmniejszy³o siê zad³u¿enie SP 
ZOZ, a szpital po raz pierwszy od wielu lat osi¹gn¹³ 
dodatni wynik finansowy. Wokó³ idei pomocy 
szpitalowi uda³o siê zjednoczyæ samorz¹dy oraz 
firmy, które przekaza³y œrodki finansowe na 

inwestycji drogowych, na realizacjê których powiat modernizacjê i zakup nowoczesnego wyposa¿enia. 
bêdzie ubiega³ siê o œrodki z Regionalnego Programu Wspó³praca z samorz¹dami przybra³a równie¿ 
Operacyjnego. Po rozpisaniu konkursów z³o¿one inne formy. Powiat wraz z gminami Pu³awy, 
zostan¹ wnioski na dofinansowanie budowy Kazimierz Dolny i Na³êczów przygotowa³ wspóln¹ 
obwodnicy Janowca oraz modernizacjê dróg ofer tê  goszczenia  jedne j  z  reprezentac j i  
W¹wolnica-Poniatowa, Koñskowola-Celejów oraz uczestnicz¹cych w Euro 2012. Zawarte zosta³o 
Karmanowice-£opatki-  Drzewce-Piotrowice. porozumienie dotycz¹ce stopniowego przekazy-

Uda³o siê równie¿ wyposa¿yæ Komendê Powiato-wania miastu dróg powiatowych po³o¿onych na 
w¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w drabinê mecha-terenie Pu³aw. W ramach wspó³pracy z samorz¹dami 
niczn¹, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie zapewnienie proekologiczne inwestycje w gminach zosta³y do-
bezpieczeñstwa mieszkañcom pu³awskich finansowane kwot¹ 650 tys. z³ z Powiatowego Fundu-
wie¿owców. szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiêkszoœæ wydatków powiatu tradycyjnie Powiat skutecznie zabiega³ o œrodki zewnêtrzne. 
poch³ania oœwiata. Tylko na remonty szkó³ od W 2007r. z³o¿ono 62 wnioski o dofinansowanie pro-
pocz¹tku roku szkolnego 2006/2007 wydanych jektów. Uzyskano dofinansowanie 40 projektów 
zosta³o ponad 5 mln z³. w kwocie 3 272 098 z³ m.in. na remonty w placówkach 

oœwiatowych, budowê windy przy internacie SOSW Z myœl¹ o mieszkañcach powiatu po raz pierwszy 
w Pu³awach oraz instalacjê systemu monitoringu zorganizowane zosta³y Do¿ynki Powiatowe, a tak¿e 
w szko³ach. rekonstrukcja historyczna „Kresy w czerwieni”, która 

by³a prób¹ pokazania dziejów naszego kraju Za kwotê 797,44 tys. wykonano odnowê 
w atrakcyjny i nieszablonowy sposób. (szczegó³owe nawierzchni dróg w technologii powierzchniowego 
relacje na kolejnych stronach)utrwalenia na d³. 12,86 km (jedno i dwukrotnego 

utrwalenia). Za kwotê 657,2 tys. z³ wykonano odnowê Realizowane s¹ równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do 
nawierzchni w technologii mas bitumicznych na d³. poprawy jakoœci obs³ugi interesantów. Zmienione 
2,049 km. Za kwotê 250,9 tys. z³ dokonano remontu zosta³y godziny pracy Starostwa Powiatowego – 
chodników w pasach dróg powiatowych na w ka¿d¹ œrodê jest ono czynne w godzinach 7-17, tak 

2powierzchni 1165,30 m  oraz umocniono rów na d³. aby osoby pracuj¹ce mog³y odwiedziæ urz¹d bez 
0,325 km. Przygotowywana jest dokumentacja koniecznoœci brania urlopu. Na stronie internetowej 

zamieszczone zosta³y formularze wniosków, które 
mo¿na wydrukowaæ i wype³niæ. Przygotowana 
zosta³a równie¿ ankieta oceniaj¹ca pracê urzêdu, która 
ma przyczyniæ siê do poprawy jakoœci obs³ugi.  

Starosta Pu³awski S³awomir Kamiñski uwa¿a mi-
niony rok za udany. „Dziêki dobrej wspó³pracy zarówno w 
Radzie Powiatu, jak i z samorz¹dami, uda³o siê rozwi¹zaæ 
szereg problemów. I to pomimo tego, ¿e bud¿et jest ograni-
czony, a lista zadañ, jakie powiat musi realizowaæ coraz 
d³u¿sza. Niestety w œlad za zadaniami nie id¹ œrodki finanso-
we. Mam jednak nadziejê, ¿e kolejny rok bêdzie jeszcze 
lepszy, miêdzy innymi za spraw¹ funduszy unijnych.”

                                        Leszek Wojtowicz

Min¹³ rok kadencji w³adz powiatu
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Dziêki wspó³pracy z samorz¹dami gmin i firmami  zmodernizo-
wano i doposa¿ono oddzia³ kardiologii 



Nasza Ma³a Ojczyzna

Gmina Kurów

  G m i n a  K u r ó w  l e ¿ y                           Klemensa Piotr by³ fundatorem 
w œrodkowozachodniej czêœci drewnianego koœcio³a pw. Œw. 
województwa lubelskiego, zajmu- Trójcy, Œw. Klemensa i Œw. 
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je powierzchniê 101 km  i za- Ma³gorzaty i uposa¿y³ parafiê 
mieszkuje j¹ 8000 mieszkañców. zorganizowan¹ przy nim. 
Najwiêksze miejscowoœci to 

Piotr herbu Szreniawa wystê-
Kurów - 2782 mieszkañców, 

puj¹cy pocz¹tkowo w doku-
Klementowice - 1376 mieszkañ-

mentach jako Piotr (Miles) Rycerz 
ców, P³onki - 802 mieszkañców, 

z Kurowa u¿ywa ju¿ od oko³o 
Brzozowa Gaæ - 568 mieszkañców.

po³owy XV w. nazwiska Kurowski. 
 Swym zasiêgiem obejmuje 17 Jest to w sposób oczywisty 

so³ectw. W granicach administra- zwi¹zane z siedzib¹ rodow¹ 
cyjnych gminy Kurów funkcjonuj¹ w Kurowie i za³o¿onym obok 
/w ca³oœci b¹dŸ czêœci/ cztery miastem. Bezspornie Szreniawici  
paraf ie  rzymsko-katol ickie :  w XIV - XV w. posiadali tu zatem 
Kurów, Klementowice, Dêba, swoj¹ siedzibê mieszkalno-
Markuszów/ obronn¹, o czym wzmiankuje 

w po³owie XV w Jan D³ugosz, Gmina Kurów graniczy z gmi-
w y m i e n i a j ¹ c  w  K u r o w i e  nami:  Markuszów, ¯yrzyn,  
„praedium militare” Kurowskich, Abramów (powiat Lubartowski), 
wykorzystuj¹ce walory obronne K o ñ s k o w o l a ,  W ¹ w o l n i c a  
miejsca oblanego wodami Kurówki i Na³êczów. Przez teren Gminy 
i jej dop³ywów, oraz za³o¿onych na Kurów przebiegaj¹ wa¿ne szlaki 
nich stawach.komunikacyjne: droga krajowa nr 

12 relacji granica pañstwa  £êknica  Tak usytuowane fortalicjum 
Dorohusk oraz droga krajowa nr 17 mia³o tak¿e du¿e znaczenie 
relacji Warszawa-Lublin- Zamoœæ - strategiczne. Obok niego bowiem 
Hrebenne. przebiega ³y  t rakty  /sz lak i  

handlowe/ ze wschodu i Lublina Natomiast przez miejscowoœæ 
w kierunku królewskiego miasta Klementowice przebiega linia 
W¹wolnicy a dalej do Kazimierza kolejowa relacji Warszawa-Dêblin-  
z przepraw¹ przez Wis³ê do P u ³ a w y - L u b l i n - D o r o h u s k  
prawobrze¿nej Ma³opolski oraz (Szlak E  20)
przez Baranów w kierunku 

Prawdopodobnie z Kurowem Mazowsza. Dnia 6 stycznia 1442 r. 
nale¿y identyfikowaæ wymienione  – za uprzednim zezwoleniem 
w Kronice Galla Anonima z XII królewskim Piotr Kurowski 
w „Castrum Galli”, czyli gród kasztelan lubelski nada³ dokument 
Kura. Oko³o 1320 r. Kurów zosta³ lokacyjny miasta Kurowa na 
nadany przez króla W³adys³awa prawie magdeburskim /spisana na czerwonym polu. Proces lokacji 
£okietka rycerskiemu rodowi kodyfikacja prawa zwyczajowego m i a s t a  k o ñ c z y ³  d o k u m e n t  
herbu Szreniawa. z terenu Saksonii powsta³a w y s t a w i o n y  p r z e z  P i o t r a  

Pocz¹tki  wsi Klementowice w latach 1220 - 1235 oparta na Kurowskiego w 1452 r., którym 
siêgaj¹ koñca XIV w.  Jej nazwa prawie rzymskim i kanonicznym, uposa¿y³  parafiê  kurowsk¹ 
pojawia siê w 1380 r. i wywodzi siê która miêdzy innymi regulowa³a zorganizowan¹ przy wzniesionym 
od imienia jej za³o¿yciela Klemensa lokowanie  /ustró j/ miast np.  p r z e z  n i e g o  k o œ c i e l e  p w .  
he rb u Sz re ni aw a ka sz te la na  Krakowa./ Wczeœniej Kurów by³ Narodzenia Najœwiêtszej Marii 
s¹deckiego. W 1418 r. biskup miastem lokowanym na prawie Panny i œw. Micha³a Archanio³a. 
krakowski Wojciech Jastrzêbiec zwyczajowym polskim. Herbem Prezbiterium i zakrystia koœcio³a 
nada³ akt erekcyjny parafii w Kurowa zosta³ bia³y kur ze z³otymi by³y murowane, nawa drewniana 
Klementowicach, natomiast syn szponami i dziobem umieszczony na podmurówce. Budowla ta jest 

Koœció³ pw. Micha³a Archanio³a 
z XVI w Kurowie

Nagrobek  St. Zb¹skiego z 1587r. 
w koœciele w Kurowie
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przyk³adem póŸnorenesansowego morz¹dowa oraz s¹d pokoju, który produkcyjne i us³ugowe oraz 
koœcio³a trzynawowego, który rozstrzyga³ w drobnych sprawach powstawa³y pañstwowe zak³ady 
zosta³ rozbudowany. karnych i cywilnych. /do 1929/ produkcyjne.

W latach 1918  1939 Kurów nale¿a³ Po œmierci Piotra Kurowskiego             Po transformacj i ustrojowej 
do województwa lubelskiego w 1466 r. klucz kurowski /Kurów, prze³omu lat osiemdziesi¹ tych 
i powiatu pu³awskiego. Gospo-Klementowice/ jest bardzo krótko i dziewiêædziesi¹tych wszystkie 
darczy rozwój Kurowa w tym w³asnoœc i¹  wojewody kra- zak³ady produkcyjne i us³ugowe 
okresie opiera³ siê na funkcjo-kowskiego Jana Pileckiego  i jego upad³y.         
nowaniu rzemios³a oraz spó³dziel-¿ony Jadwigi  córki  Piotra.  Gmina ma charakter rolniczo-czoœci handlowej. Kolejnymi od 1466 r. na ponad 200 przemys³owy z dobrze rozwiniêt¹ 

lat w³aœcicielami klucza zostali Pocz¹tek II Wojny Œwiatowej to sieci¹ us³ug. Charakterystycznym 
Zb¹scy, którzy do³¹czyli dodatko- dramatyczny okres w historii od kilkuset lat dla Kurowa, 
wy element do herbu Na³êcz gminy. dominuj¹cym rodzajem wytwór-
umieszczony w dziobie kura. Tym Dnia 8 i 10 wrzeœnia 1939 r. czoœci jest garbarstwo, futrzarstwo 
rodom miasto zawdziêcza rozwój nast¹pi³o tragiczne w skutkach oraz kuœnierstwo. Tego rodzaju 
gospodarczy. Kwit³o rzemios³o, b o m b a r d o w a n i e  K u r o w a  dzia³alnoœæ w Kurowie jest znana 
szczególnie specyficzne dla i Brzozowej Gaci przez lotnictwo tak¿e poza granicami naszego 
Kurowa garbarstwo, kuœnierstwo, niemieckie . By³y ofiary wœród województwa w kraju i za granic¹. 
szewstwo. ludnoœci cywilnej i  wojska. Na  te re ni e g mi ny  Ku ró w 

Nastêpnie klucz kurowski by³ Spa len iu  u leg ³a  zabudowa funkcjonuje 1029 gospodarstw 
w³asnoœci¹ rodu Szczuków /do centrum Kurowa. W dniach 4-12 rolnych. W po³udniowej czêœci 
1735 r./, K¹tskich /do 1742 r./, wrzeœnia 1939 r.  w pa³acu gminy /Klementowice, P³onki, 
P o t o c k i c h  / 1 7 4 2 - 1 8 0 6 r . / .  w Olesinie stacjonowa³ sztab B uc ha ³o wi ce , O le si n/  gd zi e 
Wówczas to w³aœcicielem Kurowa Warszawskiej Brygady Pancerno  wystêpuj¹ gleby lessowe dominuje 
by³ Ignacy Potocki wspó³twórca Motorowej pod dowództwem p³k uprawa pszenicy,  buraków 
Ko ns ty tu cj i 3  Ma ja  17 91  r.  Stefana Roweckiego póŸniejszego cukrowych i  warzyw oraz  
n a t o m i a s t  k s .  G r z e g o r z  k omendanta G³ównego AK. s ad ow ni ct wo /.  Na to mi as t 
Piramowicz wie lki  reformator W dniu 15 wrzeœnia 1939 r. do w pó³nocnej /Szumów, Bar³ogi, 
oœ wi at y pr ob os zc ze m pa ra fi i Klementowic i Kurowa wkroczy³y K³oda, Zastawie, Brzozowa Gaæ, 
kurowskiej. W drugiej po³owie wojska niemieckie . W czasie  Wó lk a N ow od wo rs ka , D êb a,  
XVIII w. Ignacy Potocki wraz  ok u pa c ji k o ns p ira cyjn¹ dzia³alnoœæ Choszczów, Posio³ek, Marianka 
z bra tem Stanis³awem Kostk¹  prowadzi³a AK  i BCh. i Bronis³awka/ gdzie przewa¿aj¹ 
Potockim za³o¿yli w pobli¿u gleby gliniasto - piaszczyste W okresie powojennym Kurów 
K u r o w a  z e s p ó ³  p a ³ a c o w o - uprawia siê tytoñ i zio³a. Ponadto nale¿a³ do województwa lubel-
parkowy zwany Olesinem. w gminie wystêpuje hodowla skiego i powiatu pu³awskiego. 

byd³a mlecznego, trzody chlewnej O d  1 9 1 8  r .  w  K u r o w i e  Stopniowo wznawia³y dzia³alnoœæ 
oraz szkó³karstwo – sadzonki funkcjonowa³a administracja sa- prywatne i spó³dzielcze  zak³ady 

Plebania z XVIII w Kurowie Urz¹d Gminy w Kurowie
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krzewów i drzew oraz tradycyjne w dolinie rzeki Bia³ki /Bielkowa/ wowe, 2 gimnazja, a ponadto 
uprawy wszystkich odmian zbó¿ wy st êp uj ¹ k om pl ek sy  ³¹ k –  Z e s p ó ³  S z k ó ³  A g r o b i z n e s u  
i ziemniaków. Klementowic, Bucha³owic, P³onek w Klementowicach w ramach, któ-

i Olesina. Klementowice le¿¹ rego dzia³a j¹ liceum og ólno-
Wszystkich, którzy preferuj¹ w strefie Kazimierskiego Parku kszta³c¹ce, technikum, technikum 

aktywny wypoczynek w postaci Krajobrazowego, a Bucha³owice uzupe³niaj¹ce, szko³a policealna 
turystyki weekendowej a wiêc objête s¹ stref¹ ochrony uzdro- dla m³odzie¿y i doros³ych. Nato-
zwolenników wycieczek pieszych i wiskowej Uzdrowiska Na³êczów. miast w kompleksie budynków 
rowerowych a nawet konnych Obie te miejscowoœci  wchodz¹ szko³y podstawowej i gimnazjum 
w bliskim kontakcie z natur¹ w sk³ad W¹wolnickiego Parku w Kurowie - liceum zaoczne. 
i z dala od wp³ywów i skutków Agroekologicznego. W „Lesie Wszystkie placówki szkolne 
cywi l izac j i  zapraszamy do Klementowickim” na pó³noc od prowadz¹ zajêc ia pozalekcyjne 
urokliwych zak¹tków naszej wsi Klementowice  wystêpuje i rekreacyjno-sportowe. W Zespole 
gminy w okolice: u¿ytek ekologiczny „Torfowisko Szkó³ Agrobiznesu dzia³a ponadto 

Niskie” z ostoja zwierz¹t i ptaków zespó³ tañca ludowego.- Szumowa, Wólki Nowo-
a w pobli¿u kompleks kilkudzie-dworskiej, Dêby, Choszczowa, Dzia³alnoœæ kulturalno-  oœwia-siêciu hektarów ³¹k zwany Bronis³awki, £¹koci, K³ody, tow¹ prowadzi Gminna Biblioteka „Okrêglice” ci¹gn¹cy siê od Zastawia i Bar³óg objêtych b¹dŸ Publiczna w Kurowie oraz jej filia Kurowa. Urokliwe w¹wozy wœród le¿¹cych w strefie Obszaru w Klementowicach. W Gminnym pól uprawnych to typowy krajo-C h r o n i o n e g o  K r a j o b r a z u Oœrodku Kultury w Kurowie braz dla Klementowic, Bucha³owic „Kozi Bór” gdzie wystêpuj¹ we funkcjonuj¹: zespo³y teatralne i P³onek. Na pograniczu P³onek wspania³ym zwartym kompleksie i muzyczne, ko³a fotograficzne i Olesina zarejestrowane jest geolo-leœnym u¿ytek ekologiczny i recytatorskie, orkiestra dêta  giczne stanowisko dokumenta-„Torfowisko Wysokie” oraz i chór, prowadzona jest nauka gry cyjne – odkryta œciana lessu okaza³e kilkusetletnie dêby. Na na instrumentach. Funkcjonuje te¿ wysokoœci ok. 10 m. Natomiast obrze¿u tego obszaru pomiêdzy kino szerokoekranowe. Gminny w Olesinie znajduje siê zespó³ Wólk¹ Nowodworsk¹ i „Lasem oœrodek kultury jest te¿ twórc¹ pa³acowo-parkowy o pow. ok. 6,5 Kurowskim” wzd³u¿  c ieku i wspó³organizatorem wielu ha oraz kompleks stawów o pow. wodnego Zag³ówka wystêpuje sta³ych imprez:ok. 12 ha z mo¿liwoœci¹ wêdko-u¿ytek ekologiczny „Zabagniony 
wania.£êg”. Miejsca te s¹ ostoj¹ zwierz¹t W  r o k u  1 9 8 4  p o w s t a ³ o  

w t ym  bo br a o ra z r za dk ic h Kurowskie Towarzystwo Regio-Na terenie gminy w Kurowie                 
gatunków ptaków – bociana nalne, którego siedzib¹ jest i Klementowicach funkcjonuj¹ 2 
czarnego. W pobli¿u tych terenów Gminny Oœrodek Kultury. Stowa-przedszkola, 2 szko³y podsta-

rzyszenie prowadzi bogat¹ dzia-
³alnoœæ wydawnicz¹ i kulturalno - 
oœwiatow¹. 

Amatorsk¹ dzia³alnoœæ sporto-
w¹ prowadzi Kurowski Klub 
Sportowy „Garbarnia” Kurów 
oraz kluby sportowe „Kadet” przy 
szkole podstawowej w Klemento-
wicach, „Relaks” przy gimnazjum 
w Kurowie i „SKS”  przy szkole 
podstawowej w Kurowie.

                     Stanis³aw Wójcicki
                   Wójt Gminy Kurów

Orkiestra Dêta w Kurowie obchodzi³a w tym roku jubileusz 100 lat istnienia
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Do¿ynki Powiatowe
W minionym roku po raz pierwszy w  Powiecie  Mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody i  konkurencji 

pu ³a ws ki m zo rg an iz ow an e zo st a³ y Do ¿y nk i w postaci Do¿ynek Wojewódzkich, odbywaj¹cych siê 
Powiatowe. w Janowie Lubelskim, zgromadzi³a liczne rzesze 

mieszkañców wszystkich gmin powiatu pu³awskiego Impreza nawi¹zuj¹ca do starej tradycji 
jak równie¿ parlamentarzystów i przedstawicieli dziêkczynienia za udane zbiory zbó¿, zorganizowana 
w³adz wojewódzkich.przez  Starostwo Powiatowe przy ogromnej pomocy 

Lubelskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego  Tradycyjnie Do¿ynki rozpoczê³a msza œwiêta ce-
w Koñskowoli odby³a siê na terenie placu wysta- lebrowana przez ks Biskupa Ryszarda Karpiñskiego. 
wowym Oœrodka  9 wrzeœnia 2007. Starostami Do¿ynek byli Joanna Piech z gminy 

Koñskowola i Andrzej Ru³ka z gminy ¯yrzyn. 
Dziesiêciu wyró¿niaj¹cych siê rolników reprezentu-
j¹cych wszystkie gminy powiatu otrzyma³o puchary i 
dyplomy od Starosty. Imprezie towarzyszy³ Konkurs 
Wieñców Do¿ynkowych – w kategorii wieñców 
tradycyjnych zwyciê¿y³y:
Wieniec z Kotlin – I Nagroda
Wieniec z P³onek – II Nagroda
Wieniec z ̄ yrzyna – III Nagroda ,
W kategorii wieñców nowoczesnych:
Wieniec z Borysowa – I Nagroda
Wieniec z Janowca – II Nagroda
Wieniec z Klementowic – III Nagroda.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ konkurs Orkiestr 
Dêtych, fachowe jury oceni³o orkiestry ustalaj¹c 

Goœci witali Starosta Pu³awski i Wicedyrektor LODR

Mimo niesprzyjaj¹cej pogody goœcie dopisali

Tradycyjny pocêstunek chlebem z tegorocznych zbiorów
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Wyró¿niaj¹cy siê rolnicy otrzymali puchary i dyplom z r¹k 
Starosty i Wicedyrektora LODR

Msza celebrowana przez ks. bpa Ryszarda Karpiñskiego



Zwyciêski wieniec 
w kategorii wieñców 
nowoczesnych

Wrêczenie nagród w konkursie Wieñców Do¿ynkowych

Wieñce prezentowa³y siê niezwykle okazale
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nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ: Zespó³ Pieœni i Tañca „Grzeœ”, „Œpiewaj¹cy Seniorzy” 
I  Miejsce – Orkiestra Dêta Gminy Me³giew, z Koñskowoli,  Zespó³ œpiewaczy z Wólki K¹tnej, 
II Miejsce – Orkiestra Dêta z Koñskowoli, Zespó³ „Czo³nowianki” i Zespó³ Tañca Ludowego 
III Miejsce – Orkiestra OSP w Opolu Lubelskim, „Powiœle”, ca³oœæ zakoñczy³ zaœ wystêp zespo³u 
IV Miejsce – Orkiestra Dêta Gminy Kurów, Góralskiego „Chyrcoki”
V Miejsce – Orkiestra OSP w Kraœniku. Fina³em imprezy by³ niezwyk³y pokaz sztucznych ogni.
Nie³atwe zadanie mia³a równie¿ komisja oceniaj¹ca T¹ drog¹ sk³adamy wielkie dziêki  sponsorom: 
potrawy regionalne, ostatecznie zwyciê¿y³y: - Zak³adom Azotowym „Pu³awy” S.A., Firmie 
- Zupa markuszowska – KGW Markuszów, BIOWET, Panu Piotrowi Rzetelskiemu oraz Dyrekcji                   
- Paruchy sma¿one – KGW Góry Markuszowskie, i pracownikom LODR w Koñskowoli, bez których 
- Smalec z pieczarkami i majonezem – KGW udŸwigniêcie ciê¿aru organizacyjnego imprezy 

Œniadówka, by³oby wrêcz niemo¿liwe.
- Duszoki – KGW Borysów, Mam nadziejê, ¿e ucieszy czytelników informacja, ¿e 
- Marchwiak z m¹k¹ gryczan¹ – KGW Zagrody w roku 2008 Starostwo planuje równie¿ Do¿ynki 

(gm. ¯yrzyn) Powiatowe.
(red)

- Miêtówka – KGW Kaleñ.
Na scenie oprócz orkiestr zaprezentowa³ siê Harcerski 

Staroœcina Do¿ynek odebra³a równie¿ nagrodê dla 
wyró¿niaj¹cych siê rolników



Góralski zespó³ „Chyrcoki”

Pokaz kowalstwa Krzysztofa Cegie³y

Barwne i roztañczone „Powiœle”

Zespó³ z Wólki K¹tnej

„Œpiewaj¹cy Seniorzy”

Na scenie Zespó³ „Grzeœ”
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Prezentacja orkiestr 
w marszu

i na scenie

Komisja oceniaj¹ca potrawy regionalne mia³a trudne zadanie, ¿eby wszystkiego spróbowaæ

Dary Jesieni na stoisku LODR

Pami¹tkowe zdjêcie 
zwyciêskiej orkiestry  
z organizatorami
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Niedziela 23 wrzeœnia 2007 r. na d³ugo zapadnie 
w pamiêæ mieszkañcom Pu³aw i okolic. W godzinach 
popo³udniowych Osada Pa³acowa w Pu³awach sta³a 
siê miejscem widowiska nawi¹zuj¹cego do 
tragicznych dni wrzeœnia 1939 roku.              

Widowisko historyczne „KRESY W CZERWIENI” 
przygotowane przez Grupê Rekonstrukcji  
Historycznych „Wilki” pod wodz¹ proboszcza parafii 
w Osinach  ks. Andrzeja Mizury, przy wspó³udziale 
grup rekonstrukcyjnych z ca³ego województwa, 
odbi³o siê szerokim echem (równie¿ dos³ownie) 
w ca³ym mieœcie. Domek Aleksandryjski pe³ni¹cy 
w widowisku funkcjê dworku kresowego stanowi³ t³o 
dla dzia³añ wojennych z udzia³em wojsk niemieckich 
i sowieckich oraz walcz¹cych z przewa¿aj¹cymi si³ami 
wroga oddzia³ów polskich.

Scenogra f ia ,  ak torsk ie  przygotowanie  
rekonstruktorów,  t ³o  muzyczne  i  e fekty  
pirotechniczne stworzy³y niepowtarzalne widowisko 
tak sugestywne, ¿e widzowie pamiêtaj¹cy tamten 
czas kilkakrotnie ocierali ³zy wzruszenia.

Ta, niekonwencjonalna, forma obchodów 
uroczystoœci patriotycznych by³a mo¿liwa dziêki 
wspó³pracy wspomnianej Grupy „Wilki” 
i  Starostwa Powiatowego w Pu³awach oraz pomocy 
Pose³ Ma³gorzaty Sadurskiej. 

(red)

Kresy w Czerwieni

Zwyciestwo Sowietów wycisnê³o ³zy nie tylko aktorom

Obrona przed ¿o³nierzami sowieckimi

Domek Aleksandryjski zagra³ dworek na kresach

Wojsko polskie zmêczone po bitwie
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Zmotoryzowani ¿o³nierze niemieccy atakuj¹



W ho³dzie bohaterom
Pamiêci Bohaterów

Bezpoœrednio po opisanej w po-
przednim artykule Rekonstrukcji 
Pu³awianie uczestniczyli w kolejnej 
patriotycznej uroczystoœci.

Na skwerku przed g³ównym 
wejœciem do Starostwa ods³oniêty 
zosta³ Kamieñ poœwiêcony ¯o³nie-
rzom Armii Krajowej, Batalionów 
Ch³opskich, Narodowych Si³ 
Zbrojnych, Zrzeszenia Wolnoœæ 
i Niezawis³oœæ i Bohaterom Sybiru. 
Obelisk ufundowany przez Powiat 
ods³oni l i  Pose³  Ma³gorzata  tniczy³y poczty sztandarowe orga- wiatu, który wzbogaci³ siê w ten 
Sadurska i Starosta S³awomir nizacji kombatanckich oraz licznie sposób o nowe „miejsce upamiê-
Kamiñski. W uroczystoœci uczes- zebrani mieszkañcy Pu³aw i po- tnione”.                              (red)

Uroczystoœci towarzyszy³y liczne poczty sztandarowe Ceremonii ods³oniêcia dokona³a pose³ Ma³gorzata Sadurska 
i Starosta Pu³awski

Ksi¹dz Dziekan Józef Brodaczewski poœwiêci³ obelisk

Ostatniemu Przedwojennemu Staroœcie

30 listopada 2007 r. w holu Starostwa odby³a siê 
wzruszaj¹ca i donios³a uroczystoœæ ods³oniêcia 
tablicy upamiêtniaj¹cej  postaæ ostatniego 
przedwojennego Starosty Pu³awskiego Alojzego 
Kaczmarczyka. O samej postaci przeczytacie Pañstwo 
w artykule Grzegorza Filipka, a tymczasem kilka 
s³ów o uroczystoœci. Tablicê - ufundowan¹ ze sk³adek 
radnych Rady Powiatu, ods³oni³a córka bohatera 
Zofia Andrzejewska, referat historyczny wyg³osi³a 
El¿bieta Jakimek Zapart z krakowskiego Instytutu 
Pamiêci Narodowej. Uroczystoœci towarzyszy³o 
otwarcie  wystawy poœwiêconej  Alojzemu 
Kaczmarczykowi oraz historii Zrzeszenia Wolnoœæ 
i Niezawis³oœæ. 
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Rodzinê Alojzego Kaczmarczyka  (na uroczystoœæ Powiatu za pamiêæ o ojcu dokona³a ona ceremonii 
przyjecha³a z Krakowa, wspomniana ju¿, córka – ods³oniêcia tablicy. 
Zofia Andrzejewska z synem i synow¹), licznie Nastêpnie zebrani obejrzeli wystawê i wys³uchali 
zgromadzonych przedstawicieli w³adz samo- referatu historycznego.
rz¹dowych z ca³ego powiatu,  kombatantów, Patronat nad imprez¹ obj¹³ Prezes IPN Janusz 
dyrektorów placówek oœwiatowych, nauczycieli oraz Kurtyka. 
inne osoby zainteresowane histori¹ naszej ziemi, 
powita³ Starosta S³awomir Kamiñski, w kilku 
zdaniach wprowadzi³ zebranych w temat, 
podziêkowa³ Grzegorzowi Filipkowi za pomoc 
w realizacji tego przedsiêwziêcia i poprosi³ o zabranie 
g³osu Zofiê Andrzejewsk¹. Dziêkuj¹c W³adzom 

Referat historyczny wyg³osi³a 
El¿bieta Jakimek Zapart 
z Krakowskiego IPN

Zofia Andrzejewska z synow¹

Zebranych powita³ Starosta

Zofia Andrzejewska nie kry³a wzruszenia i wdziêcznoœci 
za pamiêæ o ojcu

Uroczystego ods³oniêcia
tablicy dokona³a córka 

Alojzego Kaczmarczyka 
Zofia Andrzejewska
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A l o j z y  K a c z m a r c z y k  posiadanego ju¿ Krzy¿a I Brygady.
(1896-1947) – starosta pu³awski Dziewiêtnastego stycznia 
w latach 1937-1939, oficer Wojska 1922 r. poœlubi³ Olimpiê Siemaszko. 
Polskiego i Armii Krajowej, cz³onek Z tego ma³¿eñstwa mia³ córkê 
II Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Zofiê, po mê¿u Andrzejewsk¹.
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ, ps. P o  z a k o ñ c z e n i u  d z i a ³ a ñ  
„D¹browa”, „Zoœka” i „Wac³aw”. wojennych i awansie na stopieñ 
Odznaczony: Krzy¿em Virtuti Mili- kapitana 1 II 1923 r. Alojzy 
tari V kl., Krzy¿em Walecznych, Kaczmarczyk zosta³ przeniesiony 
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz na w³asn¹ proœbê z dniem 10 II 1923 
Krzy¿em I Brygady. r. do rezerwy. Podj¹³ wówczas 

Alojzy Kaczmarczyk syn Józefa pracê w Banku Polskim w Wilnie, 
i Balbiny z domu Banasiewicz uczêszczaj¹c równoczeœnie na 
urodzi³ siê 31 V 1896 r. w Paczó³to- Wydzia³ Prawa Uniwersytetu 
wicach, (powiat Chrzanów). Po Stefana Batorego, gdzie ukoñczy³ 
ukoñczeniu szko³y ludowej zapisa³ I  r o k  s t u d i ó w .  W  1 9 2 8  r .  
siê do V Gimnazjum w Krakowie, przeniesiono go do administracji 
nastêpnie na krakowsk¹ Akademiê pañstwowej na stanowisko na-
Handlow¹. By³ cz³onkiem „Znicza”, „Zarzewia” czelnika wydzia³u Urzêdu Wojewódzkiego w Wilnie, 
i Dru¿yn Strzeleckich. póŸniej starosty powiatowego w Bia³ymstoku, 

Piêtnastego wrzeœnia 1913 r. wst¹pi³ do 2 plutonu a nastêpnie Wo³kowysku oraz Suwa³kach. Stamt¹d 
2 kompanii Zwi¹zku Strzeleckiego, sk¹d przeszed³ przeszed³ na stanowisko wicewojewody do 
jako instruktor do komendy obwodu Krzeszowice Stanis³awowa, a potem do Nowogródka. 
Zwi¹zku Strzeleckiego. Szóstego wrzeœnia 1914 r. W 1937 r. zosta³ starost¹ pu³awskim, którego 
wyruszy³ na wojnê z 4 batalionem Legionów zapamiêtano jako dobrego gospodarza i organizatora 
Polskich, wchodz¹cym w sk³ad I Brygady. m. in. dziêki czynnemu zaanga¿owaniu w akcji 
Batalionem tym dowodzi³ „Ryszard” zaœ Alojzy ochrony wa³ów przeciwpowodziowych podczas 
Kaczmarczyk by³ sekcyjnym. Od listopada 1914 r. wiosennych spiêtrzeñ lodu na Wiœle. W maju 1939 r. 
przebywa³ w szpitalu, a po jego opuszczeniu odby³o siê spotkanie Alojzego Kaczmarczyka 
przydzielono go do 4 kompanii 5 pu³ku piechoty, z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagra-
gdzie s³u¿y³ do koñca lipca 1916 r. Po ponownym nicznych kapitanem Barañskim. Dotyczy³o ono 
pobycie w szpitalu zosta³ przydzielony (od ewakuacji organów tego ministerstwa na teren 
paŸdziernika 1916 r.) do Powiatowego Urzêdu powiatu pu³awskiego w razie niepomyœlnego obrotu 
Zaci¹gu  w Szczuczynie. dzia³añ wojennych.

Pierwszego czerwca 1917 r. Alojzy Kaczmarczyk Po wkroczeniu Niemców do Pu³aw we wrzeœniu 
w stopniu sier¿anta, przyjêty zosta³ do Szko³y 1939 r. Alojzy Kaczmarczyk wyjecha³ do Lublina, 
Podchor¹¿ych w Warszawie. Ju¿ 15 VI 1917 r znalaz³ gdzie zosta³ aresztowany i osadzony w wiêzieniu na 
siê na krótko w 2 kompanii 5 pu³ku piechoty Zamku Lubelskim. Zosta³ z niego zwolniony 
w rejonie Ró¿an - Zegrze, po czym od 15 VII 1917 r. w styczniu 1940 r., a nastêpnie uda³ siê do Krakowa, 
przebywa³ w Zambrowie na czwartym kursie gdzie podj¹³ pracê w sklepie jako ksiêgowy. 
szkoleniowym 1 kompanii tego¿ pu³ku.  Tu zasta³ go Dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ rozpocz¹³ w stopniu 
kryzys przysiêgowy. Nie chc¹c z³o¿yæ przysiêgi majora w 1940 r. pod ps. „Wac³aw”. W latach 
cesarzowi, ani znaleŸæ siê w obcej armii, wobec 1940-1943 by³ szefem administracji zastêpczej dla 
groŸby odstawienia go do Przemyœla lub Piotrkowa Okrêgu ZWZ-AK Kraków, co odpowiada³o 
Trybunalskiego i postawienia przed s¹dem stanowisku komisarycznego wojewody. Po scaleniu 
polowym, 3 IX 1917 r., za wiedz¹ prze³o¿onych administracji zastêpczej z Delegatur¹ Rz¹du w 1943 r. 
opuœci³ koszary. Alojzy Kaczmarczyk zosta³ awansowany do stopnia 

Siedemnastego paŸdziernika 1919 r. mianowany podpu³kownika i obj¹³ stanowisko szefa wydzia³u 
podporucznikiem, otrzyma³ przydzia³  do wojskowego Okrêgu Kraków Armii Krajowej. Na 
macierzystego 5 pu³ku piechoty w batalionie polecenie szefa wojskowej administracji zastêpczej 
zapasowym. Z tym pu³kiem odby³ ca³¹ kampaniê lat Komendy G³ównej AK pu³kownika Ludwika 
1919-1920, za któr¹ otrzyma³ Krzy¿ Virtuti Militari Muzyczki w ramach oddzia³u bezpieczeñstwa 
V klasy (nr 6586), Krzy¿ Walecznych obok Wydzia³u Wojskowego Okrêgu AK Kraków 

Alojzy Kaczmarczyk
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zorganizowa³ specjalne jednostki wywiadowcze W lipcu 1945 r. wróci³ do Krakowa, gdzie 
zwane „Brygadami Wywiadowczymi”. zamieszka³ i spotka³ siê z pu³kownikiem Ludwikiem 

Alojzy Kaczmarczyk zosta³ aresztowany wraz Muzyczk¹, swoim bezpoœrednim prze³o¿onym 
z córk¹ 25 III 1944 r. w Krakowie przy ul.  Dietla 32 z okresu okupacji niemieckiej, który zapozna³ go 
w kotle urz¹dzonym po aresztowaniu Komendanta z dzia³alnoœci¹ Delegatury Si³ Zbrojnych. W 1 po³owie 
Okrêgu ZWZ-AK pu³kownika Józefa Spychalskiego wrzeœnia 1945 r .  na spotkaniu w lokalu 
ps. „Luty”. Przez cztery miesi¹ce by³ wiêziony konspiracyjnym przy ul. ¯u³awskiego zleci³ mu on 
w krakowskim wiêzieniu przy Montelupich. Za przygotowanie referatów pt. ,,Ogólna sytuacja 
zgod¹ i porozumieniem z „Lutym” by³ dwukrotnie w Polsce” oraz „Przemys³ i rolnictwo w Polsce”. Pod 
zwalniany przez Niemców z wiêzienia w celu koniec wrzeœnia 1945 r. w lokalu przy ul. Rakowickiej 
nawi¹zania  rozmów i kontaktów pomiêdzy  21 otrzyma³ od niego do zaopiniowania deklaracjê 
Niemcami i Komend¹ G³ówn¹ AK. Za drugim razem ideow¹ WiN. We wrzeœniu 1945 r. w wyniku rozmów 
pozosta³ w Warszawie i by³ izolowany pod œcis³¹ przeprowadzonych z Ludwikiem Muzyczk¹, Alojzy 
kontrol¹ komórek bezpieczeñstwa AK. W póŸniej- Kaczmarczyk wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ konspi-
szym czasie skierowano go do pracy w nowo racyjn¹ w Zrzeszeniu Wolnoœæ i Niezawis³oœæ. 
tworzonej organizacji „Nie” („Niepodleg³oœæ”). Jednoczeœnie podj¹³ on pracê w biurze Gminnych 
W czasie powstania warszawskie-go, jako cywil Spó³dzielni przy ul. Warszawskiej w Krakowie jako 
zosta³ wywieziony przez Niemców 2 wrzeœnia do kierownik Wydzia³u Finansowego.  Pod koniec 
obozu Gross-Rosen, a nastêpnie do Mathausen, sk¹d paŸdziernika 1945 r. przyj¹³ propozycjê cz³onkostwa 
zwolniono go 5 maja 1945 r. w Komitecie Doradczym Obszaru Po³udniowego 

Legitymacja StarostyLegitymacja do Orderu Virtuti Militari

Poœwiadczenie zamieszkania w Pu³awach
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Zwolnienie ze stanowiska Wicewojewody
Nowogródzkiego



WiN. Wchodz¹c w sk³ad Komendy Obszaru nie jest znane. Na Cmentarzu Rakowickim 
Po³udniowego WiN zorganizowa³ zespó³ polityczno- w Krakowie znajduje siê mogi³a symboliczna z na-
d o r a d c z y  p r z y  k i e r o w n i c t w i e  O b s z a r u  pisem: „Œ.P. pp³k Alojzy Kaczmarczyk ur. 1996,  
Po³udniowego, a po objêciu przez pu³kownika F. legionista, ¿o³nierz AK, cz³onek II Zarz¹du G³ównego 
Niepokólczyckiego funkcji prezesa II Zarz¹du WiN, rozstrzelany w 1947 r. Odda³ ¿ycie za Polskê”.
G³ównego WiN by³ przewodnicz¹cym Doradczego 
Komitetu Politycznego utworzonego przy S¹d Warszawskiego Okrêgu Wojskowego 
Komendzie G³ównej WiN. W tym czasie u¿ywa³ w Warszawie na wniosek córki Zofii Andrzejewskiej 
pseudonimu „Zoœka”. postanowieniem z dnia 17 I 1992 r., (sygn. Akt: Cs. Un. 

W dniu 19 IX 1946 r. wychodz¹c z pracy zosta³ 535/91), uniewa¿ni³ wyrok WSR w Krakowie z dnia 
aresztowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa. „W toku 10 IX 1947 r.
œledztwa osk. Kaczmarczyk w pe³ni przyzna³ siê do za-                                              Grzegorz Filipek
rzucanych mu przestêpczych czynów, poda³ przebieg 
s w o j e j  d z i a ³ a l n o œ c i  o r a z  w s k a z a ³  o r g a n o m  Zdjêcia z archiwum rodziny.
bezp[pieczeñstwa] publ[icznego] drogi ³¹cznoœci 
prowadz¹ce do czo³owych postaci podziemia”. By³ tak¿e Literatura:
œwiadkiem na rozprawie  I Zarz¹du G³ównego WiN. 1. Ziemia Pu³awska we wrzeœniu 1939r.Praca 

Alojzy Kaczmarczyk zosta³ oskar¿ony z art.86 § 1 zbiorowa, Pu³awy 1989.
i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego oraz art.7 2. Zeszyty Historyczne WiN-u nr 2,3/92 , Kraków 
dekretu o przestêpstwach szczególnie nie- 1992.
bezpiecznych w okresie odbudowy pañstwa z dnia 16 3. Pu³awskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, 
XI 1945 r. W sierpniu 1947 r. prokurator Wojskowej kwartalnik historyczno-spo³eczny nr 4 , Pu³awy 
Prokuratury Rejonowej w Krakowie podpu³kownik 1996.
Oskar Karliner wyda³ postanowienie o zmianie i za- 4. A.Zagórski ,  Zrzeszenie Wolnoœæ i Niezawis³oœæ 
twierdzeniu aktu oskar¿enia wyrokiem WSR w dokumentach tom VI cz.2 , Wroc³aw 2000.
w Krakowie z dnia 10 IX 1947 r. (sygn. akt: Sr. 978/47) 5. Instytut Pamiêci Narodowej-Oddzia³owe Biuro 
zosta³ skazany na ³¹czn¹ karê œmierci, utratê praw Edukacji Publicznej w Krakowie, kwestionariusz 
publicznych i obywatelskich, praw honorowych na osobowy Alojzego Kaczmarczyka nr 
zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Kr/WSR/0379.
Pañstwa. 6. Zeszyty Historyczne WiN-u nr 18 , Kraków 2002.

WSR w Krakowie orzeka³ w nastêpuj¹cym 
sk³adzie: przewodnicz¹cy podpu³kownik dr 
Romuald Klimecki, ³awnicy major Jan Zab³ocki 
i major Józef Ma³achowski w obecnoœci prokuratora 
wojskowego zastêpcy Naczelnego Prokuratora 
Wojska Polskiego pu³kownika Stanis³awa 
Zarakowskiego, przy udziale protokolanta chor¹¿ego 
Mieczys³awa Zeberka. W œledztwie Alojzego 
Kaczmarczyka brali równie¿ udzia³ funkcjonariusze 
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego: naczelnik 
Wydzia³u Œledczego MBP pu³kownik Józef Goldberg-
Ró¿añski, kapitan Adam Humer wicedyrektor 
Departamentu Œledczego MBP, porucznik Jerzy 
Kêdziora.

Wyrok WSR w Krakowie uprawomocni³ siê 
z dniem 18 IX 1947 r., a Boles³aw Bierut decyzj¹ 
z dnia 6 XI 1947 r. nie skorzysta³ z prawa ³aski. Alojzy 
Kaczmarczyk zosta³ stracony 13 XI 1947 r. oko³o 
godziny 19.00 w wiêzieniu w Krakowie przy 
u l .  Monte lupich .  W wykonaniu  wyroku 
uczestniczyli: prokurator Wojskowej Rejonowej 
Prokuratury w Krakowie major Stanis³aw Œliwa, 
oficer stra¿y porucznik Boles³aw Kubacki, lekarz 
Eryk Dormicki i dowódca plutonu egzekucyjnego 
podporucznik Henryk Michalik. Miejsce pochówku 

Grzegorz Filipek – pasjonat historii 
specjalizuj¹cy siê w historii pod-
ziemia niepodleg³oœciowego AK 
i WiN z lat 1939-1951 na terenie 
powiatu pu³awskiego, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem miejsc walk 
i pochówków ¿o³nierzy z okresu po-
wojennego. 
Cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku 
¯o³nierzy Armii Krajowej i Zrze-
szenia WiN 
Komendant G³ówny Zwi¹zku 
Strzeleckiego.
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O historii naszego narodu, losach ¿o³nierzy 
tu³aczy, partyzantach, bohaterach poœwiêcaj¹cych 
swe ¿ycie w imiê niepodleg³ej ojczyzny deklamowali 
piêkne wiersze uczestnicy poetyckiego apelu pamiêci 
„¿eby Polska by³a Polsk¹” zorganizowanego                   
w ramach obchodów œwiêta odzyskania nie-
podleg³oœci przez GOK w Kurowie. 

Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ starosta 
pu³awski – S³awomir Kamiñski. 

Turniejowi patronowali tak¿e Stowarzyszenie 
„Zjednoczenie i Przysz³oœæ” w Kurowie oraz SWIOW 
im. T. Kras w Lublinie.

Prezentacjom przys³uchiwali siê goœcie: Starosta 
Pu³awski – S³awomir Kamiñski, Bogna Bender-
Motyka - v-ce dyr WOK w Lublinie, Jan WoŸniak – 
prezes Stowarzyszenia ZiP w Kurowie, Maria 
Perkowska, Zbigniew Kozak, Anna Sajnaj, 
Ma³gorzata Klinkosch, Katarzyna Matraszek, Maria 
Kijak, Maria Sadurska, Piotr Dytkowski i inni.

51 uczestników konkursu podzielono na dwie 
kategorie. Jury podkreœli³o wysoki poziom i bogaty 
repertuar prezentacji przygotowanych przez 
uczniów – od wierszy wielkich romantyków –  
Mickiewicza, S³owackiego, Norwida do Asnyka, 
Tuwima, Baczyñskiego, S³onimskiego, a nawet       

ufundowane przez SWIOW im. T. Kras w Lublinie, Pocka. 
laureaci i uczniowie wyró¿nieni - cenne nagrody Spoœród 33 uczestników reprezentuj¹cych szko³y 
ksi¹¿kowe; wydawnictwo „Polihymnia” obdarowa³o podstawowe - I miejsce zajê³a i otrzyma³a Puchar 
nauczycieli – instruktorów i cz³onków komisji Starosty Pu³awskiego Barbara Samorek ze SP 
tomikami poezji.w Koñskowoli, przygotowa³a j¹ E. Owczarz. 

Organizatorzy – Anna Tarkowska i Grzegorz II miejsce  i Nagrodê Specjaln¹ - rzeŸbê wykonan¹ 
Skwarek twierdz¹, ¿e konkurs spe³ni³ swoje cele  przez Z. Kozaka zdoby³a Anna Osiak ze SP 
uda³o siê zainteresowaæ dzieci i m³odzie¿ literatur¹ w ¯yrzynie  opiekun A. Niedba³a. Kolejne miejsca 
patriotyczn¹,  zwróciæ jej uwagê na  wartoœci, które zajê³y: Magdalena Ga³ek, Izabela Markiewicz i Joanna 
przez wieki stanowi³y o naszej sile i to¿samoœci Niewisiewicz. W tej grupie wiekowej komisja 
naszego Narodu zgodnie ze  s³owami Jana Paw³a II – wyró¿ni³a: Dominikê Marek, Daniela Ornala, Majê 
„Nie mo¿na dobrze s³u¿yæ narodowi nie znaj¹c jego Tarkowsk¹, Katarzynê Figiel, Patrycjê Smagê 
dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje i Aleksandrê Stasiak. 
ludzi otwartych na œwiat, ale kochaj¹cych swój W grupie uczniów gimnazjum za piêkn¹ recytacjê 
rodzinny kraj”. „Katynia” – F. Konarskiego i utworu „Jeden jest czas 

By³a to pierwsza edycja poetyckiego apelu mi³oœci” J. Radzymiñskiej pierwsze miejsce zajê³a  
pamiêci „¯eby Polaka by³a Polsk¹”, na przysz³y rok i otrzyma³a Puchar ufundowany przez Stowa-
planowana jest nastêpna. Tym bardziej, ¿e zarówno rzyszenie ZiP w Kurowie – Klaudia Chabros 
w opinii organizatorów jak publicznoœci i samych z Gimnazjum w ¯yrzynie; przygotowa³a j¹ do 
uczestników turnieju,  tego typu imprezy konkursu I. Szulikowska - Tomaszewska; II miejsce 
przyczyniaj¹ siê do tworzenia i pog³êbiania wiêzi zaj¹³ Jaros³aw Jêdrzejewicz z Gimnazjum w Kurowie 
uczuciowych z narodem, ucz¹ szacunku dla jêzyka podopieczny Anny Mazur; III miejsce komisja 
ojczystego i tradycji. Kszta³tuj¹ w³aœciwy system przyzna³a £ukasik ze Stê¿ycy, 
wartoœci etycznych, estetycznych i duchowych, IV Krasuckiej z Koñskowoli, V Maciejowi 
wdra¿aj¹ m³odych Polaków do rozpoznawania Sad³o ze Stê¿ycy. Wyró¿niono: Angelikê Koz³owsk¹ 
trwa³ych i uniwersalnych wartoœci i wzorów i Ewê  Ziarek.
postêpowania, budz¹ dumê z przynale¿noœci do Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
narodu bohaterów.pami¹tkowe dyplomy, gimnazjaliœci kalendarze 

Katarzynie 
Magdalenie 

Poetycki apel pamiêci

Starosta S³awomir Kamiñski wrêczy³ puchar zwyciê¿czyni 
Turnieju
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Bohaterami tej publikacji s¹: niezwyczajnie podpisanym przez ministra Juliusza Poniatowskiego 
zwyczajny zak³ad pracy i niezwykle zwykli ludzie, do uruchomienia w pu³awskim Instytucie produkcji 
którzy go przez lata tworzyli. Niezwyk³y, bo który leków weterynaryjnych. Reskrypt ten nale¿y uznaæ 
zak³ad w Pu³awach i nie tylko mo¿e powiedzieæ              za pocz¹tek produkcji leków w naszym mieœcie. 
o sobie, ¿e przez 85 lat zmieni³ struktury  asortyment Zgodnie z poleceniem uruchomiono wytwórniê 
produkcji, ale utrzyma³ swój profil. A i swoim surowicy przeciwksiêgosuszowej. Produkowano j¹ 
pracownikom zawdziêcza³ i zawdziêcza wysokie w pomieszczeniach dawnej leœniczówki Micha³ówka 
miejsce na rynkach krajowych i zagranicznych. nale¿¹cej do Instytutu. Dokonano adaptacji 
Znany dziœ powszechnie w kraju i za granic¹ zak³ad budynków. Leœniczówkê dostosowano do potrzeb 
swoim pocz¹tkiem siêga pierwszych lat odbudowy administracji; stajnie na dzia³ zakaŸny, domek stra¿y 
po zaborach Rzeczpospolitej. Jednym ze skutków leœnej na pracowniê serologiczn¹ i stodo³ê na oddzia³ 
ubocznych zakoñczonej w 1918 roku I wojny szczepieñ. Jednoczeœnie oddano do u¿ytku nowe 
œwiatowej i najazdu bolszewików w 1920 roku by³a budynki; trzy obory i szopê do przygotowywania 
klêska zawleczonego przez Rosjan ksiêgosuszu. Jak paszy, oborê mniejsz¹, dom mieszkalny dla 
wiadomo zarazki nie uznaj¹ granic i wkrótce posterunku policji, sk³adaj¹cego siê z 13 policjantów; 
wystêpowanie tej choroby zaczêto sygnalizowaæ dom i kuchniê dla pracowników pomocniczych, 
równie¿ z krajów Europy Zachodniej. W tej sytuacji budynek dla pracowników naukowych oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Departament Weterynarii przeprowadzono kolejkê dla przewozu paszy ze 
wziê³y na siebie ryzyko zastosowania metody stacji Pu³awy. Ca³y obiekt, traktuj¹c go jako 
szczepieñ, unikaj¹c w ten 
sposób koniecznoœci  
wybicia setek tysiêcy 
sztuk byd³a w kraju. 
By³aby to prawdziwa 
katastrofa gospodarcza 
w kraju, który po dzia³a-
niach wojennych mia³ 
bardzo szczup³e pog³o-
wie byd³a. Realizacjê tego 
zadania  powierzono 
Dzia³owi Higieny i Lecz-

miejscowoœæ zaka¿on¹, otoczono parkanem trzy-nictwa zwierz¹t, œwie¿o powsta³ego w miejsce 
metrowej wysokoœci. Wszystkie prace adaptacyjne rosyjskiego Instytutu Naukowego Gospodarstwa 
i budowlane zakoñczono w rekordowo krótkim Wiejskiego w Pu³awach. Liczono w nim na 
czasie trzech miesiêcy. Przywieziono krew z wirusem doœwiadczenie Feliksa Jaroszyñskiego, który przed 
pobran¹ od chorego byd³a z okolic Siedlec.I wojn¹ œwiatow¹ prowadzi³ produkcjê surowicy 
Intensywna dzia³alnoœæ pu³awskiej wytwórni przycz-przeciwksiêgosuszowej w du¿ych zak³adach 
yni³a siê do wygaœniêcia wiosn¹ 1922 roku epidemii w Zurnabadzie na Kaukazie i w Czycie na Syberii. 
ksiêgosuszu i uznano go za chorobê zwalczon¹.19 paŸdziernika 1920 roku zobowi¹zani reskryptem 

Uruchomienie produkcji surowicy by³o zas³ug¹ 
kierownika wytwórni Feliksa Jaroszyñskiego. 
Uzyskano te¿ przy organizacji pracy tej placówki 
pomoc z Danii, Francji, Belgii i Szwecji  w postaci 
niektórych przyrz¹dów i chemikaliów. Obok nich 
wspó³pracowano z Czechami, Jugos³awi¹ i Rumuni¹. 
Zak³ad ten dzia³a³ w ramach Instytutu do okupacji 
hitlerowskiej.
Niemcy utrzymali produkcjê biopreparatów z uwagi 
na potrzeby gospodarcze III Rzeszy. Ze strony 
okupantów dzia³alnoœæ nadzorowa³ profesor 
J. Schaaf. Na zastêpcê powo³ano dr Kazimierza 
Zagrodzkiego, a po jego œmierci w 1941 roku 
dr Edwarda Grycza.

Z przesz³oœci Zak³adu Biowet Pu³awy

Widok ogólny na zabudowania BIOWETUWidok ogólny na zabudowania BIOWETU

Izba pamiêci na œcianie dyplom 
Stefanii Rozalii Bartoszówny (Ustupskiej)
Izba pamiêci na œcianie dyplom 
Stefanii Rozalii Bartoszówny (Ustupskiej)
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6 czerwca 1945 roku powo³ano w miejsce dawnego 
wydzia³u Weterynaryjnego PING Pañstwowy 
Instytut Weterynaryjny (PIWET). Nastêpnie utwo-
rzono, z dniem 31 grudnia 1951 r., trzy wytwórnie 
leków weterynaryjnych, w tym w Pu³awach. Nosi³a 
ona nazwê Pu³awskich Zak³adów Przemys³u 
Bioweterynaryjnego (PZPB) Biowet. Pierwszym ich 
dyrektorem zosta³ Henryk Janowski. 
W listopadzie 1995 roku Rada pracownicza na 
wniosek dr Miros³awa Grzêdy przyjê³a uchwa³ê 
o prywatyzacji przedsiêbiorstwa w formie spó³ki 
pracowniczej. Pierwszym prezesem zosta³ Miros³aw 
Grzêda, a wiceprezesami Andrzej Pochody³a                   stanowisko prezesa, po wieloletnim sprawowaniu tej 
i  Zbigniew Wawrzycki .  Przedsiêbiorstwo funkcji przez Miros³awa Grzêdê, obj¹³ Zbigniew 
pañstwowe dnia 14.04.1997 roku zosta³o przejête Wawrzycki.    
przez spó³kê Biowet  Pu³awy.  W czerwcu 2007 roku                                                                  S³awomir Paæ

Kadra kierownicza BIOWETKadra kierownicza BIOWET Kadra in¿ynieryjno techniczna 1995Kadra in¿ynieryjno techniczna 1995

G³ówny budynek BIOWETUG³ówny budynek BIOWETU

„Ciê¿ko jest cierpieæ za Ojczyznê Go³êbiowskiego Karol Sienkiewicz przej¹³ zarz¹d 
Smutno umieraæ dla Ojczyzny nad Bibliotek¹ Pu³awsk¹. Jemu palcówka ta 
Ale najtrudniej - ¿yæ dla Ojczyzny.” zawdziêcza³a urz¹dzenie czytelni, opracowanie 

katalogu alfabetycznego i dzia³owego druków 
Po raz trzeci na ³amach prasy lokalnej dobijam siê obcych oraz katalogu duplikatów. Ten ostatni wraz 

o przywrócenie Pu³awom naszego wielkiego rodaka z kilkoma innymi wydawnictwami oraz V-tym 
sprzed lat Karola Sienkiewicza. Inny – Henryk tomem „Pamiêtników historycznych o dawnej 
skutecznie usun¹³ go w cieñ niepamiêci. Nawet Polsce” Niemcewicza, zosta³ wydrukowany 
w  naszym  mieœcie.  Ma  tu  ulicê  swojego  imienia. w Pu³awach w za³o¿onej przez K. Sienkiewicza 

Jan Karol Sienkiewicz urodzi³ siê 20 stycznia 1793 w 1828 roku drukarni bibliotecznej. Dziêki 
roku w Kalinówce w powiecie taraszczañskim na Czartoryskim oraz wysi³kowi bibliotekarzy ksi¹¿nica 
dalekich wschodnich kresach na KijowszczyŸnie. pu³awska zajê³a w latach 1829-1930 pierwsze miejsce 
Ukoñczy³ s³ynne Liceum Krzemienieckie. Nastêpnie w kraju. K. Sienkiewiczowi Pu³awy zawdziêczaj¹ 
odby³ w latach 1817-1821 podró¿ po Szwajcarii, powstanie pierwszego w kraju czasopisma dla dzieci 
Francji, Anglii, Szkocji i Niemczech. Powierzono mu „Skarbiec dla dzieci”. Ten miesiêcznik by³ 
od roku 1818 funkcjê sekretarza ks. A.J.  redagowany i wydawany  w Pu³awach.
Czartoryskiego. Podczas tej podró¿y ujawni³y siê jego Przebieg dzia³añ wojennych podczas powstania 
zainteresowania. Szpera³ po ró¿nych bibliotekach listopadowego zagrozi³ pu³awskim zbiorom. Rosjanie, 
i naby³ liczne polonika dla Biblioteki Pu³awskiej. Po po powtórnym zajêciu Pu³aw 26 marca 1831 roku 
odejœciu w po³owie 1824 roku do Warszawy £ukasza realizuj¹c rozkaz gen. Kreutza opieczêtowali 

Sylwetki Pu³awskie

„Niewdziêczne miasto” czyli rzecz o  Janie Karolu Sienkiewiczu.
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bibliotekê i przygotowywali wywózkê zbiorów nad przek³ady z jêzyka angielskiego i francuskiego. 
Newê do Petersburga. Zrabowano tylko 47 pak mie- Szczególne miejsce w recepcji literatury angielskiej na 
szcz¹cych niewielk¹ czêœæ zbiorów w tym 400 rêkopi- ziemiach polskich mia³o jego t³umaczenie „Pani 
sów.  Gen. Chrzanowski 11 maja oswobodzi³  Pu³awy. jeziora” Waltera Scotta z roku 1822. Prze³o¿y³ te¿ 

W tym miesi¹cu rozpoczêto ewakuacjê zbiorów „Hermani'ego „ Viktora Hugo. Do dnia dzisiejszego 
do Góry Pu³awskiej. St¹d przetransportowano je do w z r u s z a  j e g o  p r z e k ³ a d  „ W a r s z a w i a n k i ”  
Warszawy. Z niej ocala³e zbiory biblioteczne C. Delavigne'a z 1831 roku. Obok „Mazurka 
wywioz³a ksiê¿na Sapie¿yna do Klemensowa, D¹browskiego”, „Pierwszej brygady” i „Roty” 
Sieniawy i Kurnika. Upadek powstania, konfiskata najbardziej znanej polskiej pieœni patriotycznej. 
dóbr Czartoryskich, wyrok œmierci na ksiêcia Adama Jan Karol Sienkiewicz zmar³ 7 lutego 1860 roku 
Jerzego spowodowa³y koniec pu³awskiego oœrodka w Pary¿u. 
kulturalnego. Skazany przez carskich s³ugusów na infamiê, 

Bezpoœrednio po powstaniu Karol Sienkiewicz banicjê i wymazanie ze œwiadomoœci Polaków 
znalaz³ siê w Galicji. Tu w latach 1833-34 pe³ni³ przesta³ istnieæ w pamiêci dzisiejszych mieszkañców 
fu nk cj ê ku st os za  Za k³ ad u Na ro do we go  im . Pu³aw. Wielka szkoda, bo przez to dziœ staliœmy siê 
Ossoliñskich we Lwowie. Od roku 1834 na emigracji ubo¿si. Smutna refleksja, dzisiejszy patriotyzm 
we Francji. W Pary¿u zas³u¿y³ siê jako wspó³twórca wyraŸnie preferuje œmieræ i rany za Ojczyznê. Doœæ 
Towarzystwa Historyczno - Literackiego. Pe³ni³ te¿ obojêtnie traktuje tych, którzy konsekwentnie z dnia 
w latach 1834-39 funkcjê  redaktora „ Kroniki  na dzieñ pracowali dla Niej przez d³ugie lata. ¯ycie, 
Emigracji Polskiej”. Ponadto wydawa³ materia³y dzia³alnoœæ i twórczoœæ K. Sienkiewicza ilustruje 
i Ÿród³a historyczne („Skarbiec historii polskiej” t.1-4, g³oœne powiedzenie legionisty i pisarza Karola 
w latach 1839-42 ).  By ³ wspó³organiza torem Bunscha „Ze wszystkich nieodwzajemnionych uczuæ 
i kierownikiem Biblioteki Polskiej (1838-53). najbardziej nieodwzajemniona jes t mi³oœæ  do 

Jego dorobek pisarski obejmuje miêdzy innymi  Ojczyzny”.
m³odzieñcze wiersze okolicznoœciowe, pseudo-

S³awomir Paæ
klasyczne ody, dumy historyczne i bardzo liczne 

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.

Darczyñcom Powiatu
     W Andrzejkowy wieczór 30 listopada 2007r. w Sali 
Kongresowej Pa³acu Czartoryskich odby³a siê mi³a 
uroczystoœæ poœwiêcona Darczyñcom Powiatu 
Pu³awskiego, w trakcie której Starosta Pu³awski 
wrêczy³ pami¹tkowe statuetki, dyplomy oraz albumy 
szefom samorz¹dów gminnych, i firm z terenu 
powiatu, które w minionym roku wspar³y Powiat 
finansowo lub organizacyjnie przyczyniaj¹c siê w ten 
sposób do lepszego funkcjonowania samorz¹du 
powiatowego, a przez to poprawy ¿ycia mieszkañ-
ców powiatu.
Najliczniejsz¹ grupê nagrodzonych stanowili 
szefowie samorz¹dów miejskich i gminnych oraz 
firm, którzy podjêli wraz z Powiatem trud ratowania 
szpitala w Pu³awach, przekazuj¹c na potrzeby tej - 
jak¿e wa¿nej dla ka¿dego mieszkañca powiatu 
jednostki, konkretne kwoty pieniêdzy.

Œwi¹tki i dyplomy wrêczyli Starosta S³awomir Kamiñski 
i Wicestarosta Witold Popio³ek
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Byli to: 
Prezydent Miasta Pu³awy - Janusz Grobel, 
Burmistrzowie:
Na³êczowa - Andrzej Æwiek 
i Kazimierza Dolnego - Grzegorz Dunia oraz 
Wójtowie Gmin: 
Pu³awy  - Marian Paw³owski, 
Janowiec  -  Tadeusz  Kocoñ,
Kurów  -  Stanis³aw  Wójcicki, 
Koñskowola - Stanis³aw Go³êbiowski, 
Markuszów - Andrzej Rozwa³ka, 
W¹wolnica - Waldemar Pietrak 
¯yrzyn - Andrzej Bujek, 
a tak¿e:
Lech Kliza Prezes Zarz¹du Zak³adów 
Azotowych Pu³awy S.A.
Cezary Mo¿eñski - Dyrektor Instytutu Nawozów 
Sztucznych w Pu³awach
Tadeusz Wijaszka - Dyrektor Pañstwowego 
Instytutu Weterynaryjnego, Pañstwowego 
Instytutu Badawczego,

     Zarz¹d Powiatu w ten sposób uhonorowa³ równie¿ 
Dyrektora LODR w Koñskowoli Artura Banacha oraz 
Piotra Rzetelskiego za wspó³pracê przy organizacji 
Do¿ynek Powiatowych, Ksiêdza Andrzeja Mizurê za 
organizacjê rekonstrukcji historycznych uœwietniaj¹-
cych obchody œwi¹t narodowych, Jana £osakiewicza 
Dyrektora Zespo³u Pieœni i Tañca Uniwersytetu 
Warszawskiego „Warszawianka” za inicjatywê 
i wk³ad pracy w organizacjê Festiwalu Tañców 
Lubelskich „Godel” oraz Pose³ Ma³gorzatê Sadursk¹ 
za pomoc w realizacji przedsiêwziêæ powiatowych.
Imprezê uœwietni³ koncert muzyki kameralnej 
w wykonaniu duetu gitarowo-klarnetowego  
Kozina & Kwaœny Duo.
                                                             (red)

Darczyñcy PowiatuDarczyñcy Powiatu

Koncert muzyki kameralnej w wykonaniu 
Kozina & Kwaœny Duo
Koncert muzyki kameralnej w wykonaniu 
Kozina & Kwaœny Duo

Spotkanie zakoñczy³o siê bankietemSpotkanie zakoñczy³o siê bankietem

N i e  œ l e d z i ³ a m  u w a ¿ n i e  seminarium nauczycielskiego na dumy ca³ej rodziny, pokazywa³o 
dyskusji na temat wprowadzenia Krzywej, ma na g³owie czapkê siê go krewnym i s¹siadom na 
mundurków dla uczniów szkó³ z daszkiem, fantazyjnie, jak to równi z mniej okaza³ymi fotogra-
podstawowych i œrednich. Nie u maturzysty przysta³o, przekrzy- fiami pozosta³ych synów: starsze-
potrzebowa³am. Dla mnie sprawa wionym, z otokiem ob³o¿onym go w sutannie, m³odszego w mun-
by³a zawsze jasna. Od dwudziestu ozdobnym sznurk iem. Por tre t durze oficera Wojska Polskiego. 
lat patrzy³a na mnie z portretu pokaŸnych rozmiarów, oprawny Dziœ historii i przywi¹zania do 
pogodna twarz  mojego  oj ca , w drewniane ramy, wisia³ przez tradycji , szacunku do szko³y 
Wac³awa, seminarzysty z 1928 ro- szeœædziesi¹t lat w urzêdowskim i edukacji  w ogóle ucz¹ siê na nim 
ku, w tu¿urku przypominaj¹cym mi es zk an iu  mo ic h dz ia dk ów  moje wnuki:  Jakub i Szymon.
ubranie Stefana ¯eromskiego w  paradnym pokoju, na centralnej Gdy przegl¹dam stare foto-
z czasów kieleckiego gimnazjum, œcianie, w towarzystwie  obo- grafie, zdumiewa mnie d¹¿noœæ 
zapinanym na niezliczon¹ iloœæ wi¹zkowych œwiêtych obrazów, by organizatorów placówek oœwiato-
powlekanych guzików. Ojciec, mi³ym zrz¹dzeniem losu, trafiæ wych do zachowania ³adu i po-
absolwent s³ynnego lubelskiego w moje rêce. By³ przedmiotem rz¹dku tak¿e poprzez wymagania 

Czar niebieskiego mundurka
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same tka³y kolorowe pasiaki, 
z których samodzielnie potem 
szy³y doœæ krótkie, zgodnie z mod¹ 
lat dwudziestych, spódniczki. Na 
galowy strój sk³ada³a siê tak¿e 
bia³a bluzka (olimpijka) z po-
przecznym paskiem na biodrach, 
zakoñczona pod szyj¹ tzw. 
ko³nierzem S³owackiego. Dziew-
czêta uczono w na³êczowskiej 
szkole haftu, zatem przód bluzki, 
mankiety i pasek u do³u ozdabiano 
drobnymi wyszywankami.

Czarno-bia³a fotografia nie 
oddaje ca³ej urody ziemiankowego 
mundurka, na szczêœcie zachowa³ 
siê jeden egzemplarz z lat 
trzydziestych XX wieku, nieco 
zmodyfikowany. W kufrze babuni, 

dotycz¹ce stroju. Ujednolicony Ma ri an ny  z L ew an do ws ki ch  
mundurek, elegancki i rozpozna- Wójcikowej, jej wnuczka Kata-
walny w danym œrodowisku, rzyna, bibliotekarka na³êczowskiej 
wyraz przynale¿noœci do okreœlo- biblioteki miejskiej, odnalaz³a  
nej wspólnoty, przez ca³e dziesiê- we³niany komplet:  spódniczkê 
ciolecia pozwala³ wychowankom z kamizelk¹. Piêkno tego stroju odnajdziemy wiele dziewcz¹t 
na  ki er ow an ie  my œl i pr ze de  najlepiej widaæ na wspó³czesnej fo- w owych zapaskach, narzuconych, 
wszystkim ku sprawom ducho- tografii przedstawiaj¹cej m³o- wzorem kobiet z KGW z Bo-
wym. Czasem uczy³ tak¿e przy- d z i u t k ¹  p l a s t y c z k ê  z  P L P  chotnicy, na ramiona. Opowia-
wi¹zania do tradycji lokalnej, co Aleksandrê Walczak, która we dano mi, ¿e ma³e dziewczêta tak 
œwietnie ilustruj¹ poczynania wnêtrzu galerii „Impresja” z gracj¹ upodoba³y sobie owe zapaski, i¿ 
lubelskich ziemianek, które w 1908 prezentuje dawne ubranie. jedna z nich na pytanie rodziców, 
roku wspó³organizowa³y szko³ê  Ten mundurek ze Szko³y czy chce mieæ strój krakowski 
dla dziewcz¹t  w Na³êczowie. Ziemianek, by³ na tyle atrakcyjny, (bardzo wówczas drogi)  czy 

Strój „ziemianek” nawi¹zywa³ i¿ w kilkanaœcie lat póŸniej na mie jscowy, wyb ra³a kolorow¹ 
do lokalnej tradycji. Na szkolnych fotografii uczniów szko³y podsta- narzutkê.
warsztatach tkackich dziewczêta wowej w Na³êczowie (1939r.)  Trwa³oœæ elementów stroju 

szkolnego, potocznie zwanego 
mundurkiem, jest czêsto zaska-
kuj¹ca. W rodzinnym albumie 
przechowujê fotografiê mojej 
mamy, Mani Dziurzyñskiej ,  
w mundurku prywatnego semi-
narium nauczycielskiego w Sta-
nis³awowie (za Lwowem). Pa-
nienki z owego seminarium wygl¹-
da³y  n iezwykle  szykownie  
w uk³adanych w szerokie plisy 
granatowych spódniczkach i blu-
zach z ko³nierzem S³owackiego. 
Strój dope³nia³y skórzane panto-
f e l k i  z  o k r ¹ g ³ y m  n o s k i e m  
i w¹ziutkim paseczkiem zapina-
nym z boku na sprz¹czkê. Przysz³e 
nauczycielki szkó³ powszechnych 
w odrodzonej Polsce strzyg³y siê 

Wac³aw Gozdalski rok 1928. 
Fot. ze zbiorów autorki

Aleksandra Walczak w mundurku z lat 30 
XX w fot S. Seroczyñska Kozuba

Dziewczêta ze Szko³y Ziemianek w mundurkach stylizowanych
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krótko á la Pola Negri. Po mundurka zak³ada³o siê 
czterdziestu kilku latach, codziennie œwie¿y, wy-
w po³owie lat piêædzie- krochmalony, bia³y ko³-
si¹tych, w lubelskim nierzyk.
koœciele kapucynó w Szpanowanie strojem 
sz ³a m ci ch ce m do  I w szkole w owych czasach 
Komunii Œwiêtej  (bo tato nikomu nie przychodzi³o 
by³ wiecznym dyrekto- do g³owy i by³oby zu-
rem szko³y) w identycz- pe³nie w z³ym guœcie.
nym uniformie. Moja Na ulicy Spó³dzielczej 
mama na ten uroczysty w Na³êczowie,  któr¹ 
moment  wybra³a dla ostatnio czêsto siê prze-
m n i e  k r ó j  s t a n i s ³ a - chadzam, mijam gromady 
wowskiego mundurka. uczniów dwu mieszcz¹-
Skojarzy³am to dopiero cych siê na koñcu ulicy 
póŸniej, gdy przebrzmia³ szkó³. Z niepokojem patrzê 
¿al za bia³¹, tradycyjn¹, na rozmam³ane w³osy,  
dziewczêc¹ sukienk¹. niezbyt czyste, sportowe 

Podobnie szykownie buty i frywolnie ods³oniête 
ubiera³y siê uczennice brzuszki nastolatek wraca-

na wierzch tzw. fartuszki ze œrednich szkó³ lubelskich, o czym j¹cych z zajêæ.  Z ogromnym 
skrzyde³kami, zakoñczone pliso-œwiadczy fotografia piêknej Toñki trudem przekonujê sama siebie, ¿e 
wanymi  falbankami. Wygl¹da³y (Antoniny) z roku 1931. Pewne wœród nich mo¿e byæ nastêpczyni 
identycznie jak uczennice szkó³ elementy dawnego stroju szkolne- Marii Curie-Sk³odowskiej. 
zamojskich z fotografii z 1931 roku. go mo¿na by³o jeszcze spotkaæ Ale czy na pewno?!
W  l a t a c h  s z e œ æ d z i e s i ¹ t y c h  w latach siedemdziesi¹tych. 

Wies³awa Dobrowolska-£uszczyñskaobowi¹zywa³y zaœ fartuszki Niektóre z moich wychowanek 
z  p o d s z e w k i ,  o  p r o s t y m ,  z liceum ¯eromskiego w Na³êczo-
jakkolwiek dowolnym kroju, wie nosi³y uk³adane spódniczki, 
zapinane na guziczki. Do tego jasne bluzki i sweterki, nak³adaj¹c 

Piêkna Toñka. Fotografia 
z 10 XII 1927 roku. 

Ze zbiorów rodzinnych autorki

Uczennice liceów zamojskich 
1931r.  

fot. ze zb. autorki

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.

Piêkne i tajemnicze „Nepomuki”

W krajobrazie polskich wsi i miasteczek, obok ró¿ne formy architektoniczne  i ar tystyczne,  
bardzo rozpowszechnionych przydro¿nych krzy¿y i wykonywano je z ró¿nych materia³ów. Te najstarsze, 
i kapliczek, w których najczêœciej umieszczano które przetrwa³y, pochodz¹ najczêœciej z koñca XIX 
drewniane rzeŸby Chrystusa Frasobliwego, nie bez i pocz¹tku XX wieku. O ile w XIX stuleciu ludzie 
racji uwa¿ane za symbol polskiej sztuki ludowej, mo¿ni fundowali obiekty sakralne wykonywane 
spotkaæ mo¿na tak¿e, pe³ne ekspresji figurki œw. Jana czêsto przez wybitnych mistrzów w obrêbie swoich 
Nepomucena, potocznie  zwane Nepomukami. posiad³oœci lub koœcio³ów, to krajobraz wiejski i ma³o-
Krzy¿e i kapliczki na jczêœciej  wznoszono na miasteczkowy, licznie pokrywa³y skromne krzy¿e 
granicach miejscowoœci, rozstajach dróg, w miejscach i kapliczki drewniane, rzadziej murowane, stawiane 
niebezpiecznych lub szczególnie zwi¹zanych przez miejscow¹ ludnoœæ. Na LubelszczyŸnie na-
z miejscowymi wydarzeniami, tak¿e o charakterze jwiêcej jest kapliczek z wizerunkiem Chrystusa – 148, 
przeb³agalnym i dziêkczynnym. By³y œwiadectwem z tego Chrystus Frasobliwy uwidoczniony jest w 114 
wiary ludu, i mia³y zabezpieczaæ mieszkañców przed rzeŸbach, na drugim miejscu s¹ nepomuki – 140.
dzia³aniem niepo¿¹danych si³, które najczêœciej Nepomuki maj¹ czêsto bardzo ciekaw¹ formê 
uto¿samiano ze z³ymi duchami. Przybiera³y one i bogate  barokowe ornamenty. Spotyka siê  je 
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ustawione na s³upach i postumentach, w kapliczkach wichrem mistycznym. Nad g³ow¹ czêsto mo¿na 
z daszkiem lub bez, najczêœciej murowanych. S¹ spotkaæ aureolê z piêcioma gwiazdami. Œwiêty 
bardzo ró¿norodne: od wyrafinowanych baroko- trzyma krucyfiks, zwykle na lewej rêce (ale nie jest to 
wych figur, poprzez uproszczone formy rzeŸbiarskie regu³¹),  niekiedy palec wolnej rêki jest przy ustach na 
a¿ do ludowych œwi¹tków zachwycaj¹cych sw¹ znak dochowania tajemnicy spowiedzi, wreszcie 
oryginalnoœci¹.  Klasyczna postaæ œwiêtego jest palma jako symbol mêczeñstwa czêsto widnieje 
najczêœciej lekko wygiêta w tzw. kontrapoœcie,  w drugiej rêce. Ludowe rzeŸby zaczynaj¹ siê pojawiaæ 
zg od ni e z ma ni er ys ty cz n¹  tr ad yc j¹  ”f ig ur a od po³owy XIX wieku, ze sk³onnoœci¹ do upraszcza-
serpentinata”, w szatach typowych dla ducho- nia postaci, s¹ znacznie spokojniejsze, czêsto nawet 
wieñstwa okresu kontrreformacji: sutannie i  kom¿y – statyczne. Kim jest œw. Jan Nepomucen, i sk¹d siê 
atrybutach kap³añstwa, stule – oznace spowiednika, wziê³a tak du¿a jego popularnoœæ, nie tytko w Polsce, 
na które narzucona jest rokieta (peleryna), na g³owie ale ca³ej œrodkowej Europie, a nawet za Oceanem? 
biret o czterech rogach. Twarz jest zwykle uducho- Naprawdê nazywa³ siê Jan Welflin. Jego przydomek, 
wiona i wyra¿a wielkie uniesienie, szaty rozwiane który z czasem sta³ siê nazwiskiem, pochodzi od 

œw. JN z Koœminaœw. JN w Kazimierzu Dolnym

Nepomuk z Pu³awJN Wawolnica

Firura œw. Jana Nepomucena w Go³êbiu

Figura w Kurowie

22



nazwy miejscowoœci Nepomuk (wczeœniejsza nazwa ma³¿onki królewskiej – Zofii,  któr¹ monarcha 
Pomuk), le¿¹cej niedaleko Pragi czeskiej, w której ok. podejrzewa³ o zdradê ma³¿eñsk¹. Wieœæ o mêkach 
1348 r.  przyszed³ na œwiat. Pierwsza pewna jakim by³ poddawany, rozchodzi³a siê miêdzy ludŸmi 
wiadomoœæ o jego ¿yciu pochodzi z roku 1370, kiedy w przeci¹gu nastêpnych wieków. Czêsto by³a 
jeszcze jako kleryk, pracowa³ w kurii biskupiej ubarwiana w drastyczne szczegó³y. Jeszcze przed 
w Pradze, w charakterze notariusza. W roku 1380 po rozpoczêciem procesu o uznanie go œwiêtym, 
œwiêceniach kap³añskich otrzymuje probostwo przy stawiano ju¿ pomniki. Wszystko to sprawi³o, ¿e 
koœciele œw. Gaw³a. Równoczeœnie pe³ni³ obowi¹zki w mo me nc ie  ka no ni za cj i Ne po mu ce n mi a³  
notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie. popularnoœæ, jakiej nie osi¹gn¹³ ¿aden inny œwiêty. 
W roku 1381 rozpoczyna studia prawnicze na Nepomucen jest patronem Jezuitów, i to za ich 
uniwersytecie praskim, kontynuuje je w latach 1382- przyczyn¹ stawiano pierwsze pomniki, szerzy³ siê 
87 w Padwie. W roku 1387, jako doktor prawa, jego kult w Polsce i pañstwach oœciennych. Czczony 
powróci³ do Pragi. Otrzyma³ kolejne probostwo oraz jako patron mostów, przepraw, rozdro¿y, ton¹cych, 
funkcje archidiakona i kanonika. Przez arcybiskupa dobrej s³awy, szczerej spowiedzi i spowiedników, 
zosta³ powo³any na wikariusza generalnego, tym przewoŸników, flisaków, rybaków. Ponadto opiekuje 
samym, po metropolicie, by³ najwa¿niejsz¹ osob¹ siê  dob r¹ s ³aw ¹ i h ono rem , ch ron i¹c  prz ed 
w diecezji. Podczas trwaj¹cego sporu o obsadê znies³awieniem. Uznawany jest tak¿e za patrona 
stanowisk koœcielnych miêdzy królem Wac³awem IV ratowników. Wed³ug ludowej tradycji jest œwiêtym, 
a arcybiskupem œw. Jan, pe³ni³ funkcje mediatora. który chroni pola i zasiewy przed powodzi¹, równie¿ 
Król uniesiony z³oœci¹, uwiêzi³ trzech duchownych i susz¹. Tote¿ jego figury mo¿na spotkaæ zarówno 
z otoczenia arcybiskupa, w tym Jana Nepomucena. Po przy drogach, w s¹siedztwie mostów, rzek, ale 
po dd an iu  ic h to rt ur om , dw óc h zw ol ni on o równie¿ na placach publicznych i koœcielnych oraz na 
zobowi¹zawszy ich do milczenia, pozostawiaj¹c skrzy¿owaniach dróg. Wspomnienie  œwiêtego 
w areszc ie Jana Nepomucena, który poniós ³ wyznaczono na 16 maja. W Polsce, ze wzglêdu na 
obra¿enia najdotkliwsze. Aby ukryæ œlady swej przypadaj¹ce w tym dniu wspomnienie œw. Boboli, 
porywczoœci, król kaza³ wrzuciæ go noc¹ do We³tawy. zosta³o przesuniête na 21 maja.
Sta³o to siê miêdzy 19 a 25 marca 1393 r. Legenda g³osi, Jeœli chodzi o pomniki œw. Jana Nepomucena 
¿e kap³anowi przywi¹zano kamieñ m³yñski do szyi i w powiecie pu³awskim, szeœæ miejscowoœci mo¿e 
¿e kamieñ ten urwa³ siê, a mieszkañców Pragi poszczyciæ siê ich posiadaniem. 
obudzi³a niezwyk³a jasnoœæ na niebie. Nad miejscem • Go³¹b: niedaleko koœcio³a stoi na postumencie 
jego utoniêcia mia³o zab³ysn¹æ piêæ gwiazd  st¹d polichromowana figura, wykonana w stylu 
gwiezdna aureola nad wiêkszoœci¹ wizerunków klasycznym, postawiona po powodzi, która 
mêczennika. Sta³y siê one atrybutem œwiêtego, który nawiedzi³a wieœ w 1813 r. Natomiast legenda 
czêsto pojawia siê wokó³ jego g³owy na wykonanych g³osi, ¿e w XVII w. przyp³ynê³a ona Wis³¹, 
rzeŸbach. Piêæ gwiazd ma oznaczaæ 5 liter, od zatrzyma³a siê przy brzegu i nie chcia³a st¹d ju¿ 
³aciñskiego s³owa „tacui” – milcza³em, symbolizu- odp³yn¹æ. By³a to zapewne drewniana rzeŸba, 
j¹c ego  g³ó wn¹  cno tê pat ron a spo wie dni ków . któr¹ miejscowi upamiêtnili potem w kamieniu. 
Z utopieniem Nepomucena wi¹¿e siê wydarzenie, Obiekt wymaga niezw³ocznych zabiegów 
które nie jest ju¿ legend¹ lecz historycznym faktem. konserwatorskich. Do koñca lat 80. ub. wieku 
Otó¿ kilka dni po jego œmierci, co odbi³o siê szerokim w miejscowym koœciele p.w. œw. Floriana i œw. 
echem  w ca³ej Pradze, We³tawa wysch³a do tego Katarzyny, znajdowa³a siê  tak¿e kaplica 
stopnia, ¿e mo¿na by³o j¹ przejœæ bez korzystania œwiêtego.  
z mostu. Cia³o Mêczennika znaleziono dopiero 17 • Kazimierz Dln.: murowana kapliczka typu 
kwietnia, i pochowano blisko rzeki, w koœciele œw. domkowego z kamienn¹ figur¹ w œrodku, ale 
Krzy¿a. Z czasem przeniesiono je pod katedrê, do bez charakterystycznego kontrapostu, jak siê 
grobowca z napisem: Johannes de Pomuk. Przy ocenia z prze³omu XVIII i XIX w., stoi przy 
grobie notowano liczne uzdrowienia i inne cuda, jak ul. Krakowskiej. RzeŸba jest pomalowana 
to g³osi napis na tablicy umieszczonej na ¿elaznej w nieco uproszczony sposób - bez szczegó³ów 
kracie. W roku 1736 zdecydowano o zamianie anatomicznych twarzy.
skromnej drewnianej trumny na okaza³e srebrne • Koœmin: na pograniczu ze Strzy¿owicami, 
mauzoleum. Relikwie œwiêtego rozesz³y siê po ca³ym niedaleko przeciêcia rzeki Wieprz z szos¹ 
œwiecie, znajduj¹ siê tak¿e w kilkunastu œwi¹tyniach lubelsk¹, w murowanej kapliczce z oknem stoi, 
w Polsce. Œw. Nepomucen jest patronem wielu wykonana z drewna, w stylu ludowym, malo-
koœcio³ów; jest tak¿e du¿o kaplic jemu poœwiêconych. wana figurka wysokoœci ok. 80 cm., uszko-
Wed³ug XV - wiecznych hagiografów œw. Jan zgin¹³, dzona, bez krzy¿a. W kapliczce znajduje siê 
poniewa¿ odmówi³ ujawnienia tajemnicy spowiedzi równie¿ wykonana w tym samym stylu 

23



drewniana figurka Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Natomiast w Markuszowie, w koœciele œw. Józefa, 
na rêku, tak¿e uszkodzona. o³tarz g³ówny flankuje figura œw. J.N. wykonana 

• Ku ró w:  na  tr zy  me tr ow ej  wy so ko œc i w polichromowanym i z³oconym drewnie. Nepomuk 
czworobocznym postumencie - kamienna by³ kiedyœ tak¿e w podkazimierskim Miêæmierzu, co 
figura, wspó³czeœnie pomalowana, znajduje siê uwidocznione jest na obrazie Fr. Ruœkiewicza „Pejza¿ 
przy rozwidleniu dróg w pobli¿u Zak³adu z zamkiem i rzek¹” z ok. 1860 r. Jeszcze w 1971 r. przy 
Futrzarskiego. Brak informacji o dacie budowy dawnej dworskiej gorzelni Wesslów w ̄ yrzynie sta³a, 
obiektu. chroniona daszkiem, drewniana figura œwiêtego 

• W¹wolnica:  po prawej stronie podjazdu do pochodz¹ca z XVIII w., ale zosta³a skradziona. 
Sanktuarium MB, równie¿ na czworobocznym Wreszcie, w Kazimierskim Muzeum Sztuki Z³otniczej 
postumencie stoi klasyczna kamienna figura, znajduje siê srebrne wotum z wizerunkiem J.N.,            
z inskrypcj¹: A.D. /1743/ U.I.G.D., podniszczo- w  postaci  tabliczki,  wykonane  w  1738 r. 
na - wymaga naprawy. Jest to najstarszy tego Pomimo, ¿e pomniki wykonane zosta³y kilka 
rodzaju obiekt w regionie pu³awskim, i naj- wieków temu, dalej s¹ otaczane opiek¹ i szacunkiem 
wierniej oddaj¹cy naœladownictwo praskiego ze strony ludzi. Œwiadczy to o nieprzemijaj¹cym 
orygina³u. kulcie œwiêtego, i wierze w jego skuteczne 

• Pu³awy: przy koœciele Wniebowziêcia NMP, od orêdownictwo i opiekê. 
strony ul. Pi³sudskiego, na czworobocznym                                             W³adys³aw Bara Kapciak
postumencie wysokoœci ok. 2,5 m. stoi, chyba 
najlepiej zachowana kamienna rzeŸba œwiêtego, 
z inskrypcj¹ - R.P. 1889, piêknie wykonana 
w stylu klasycznym. 
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Historia aptekarstwa pu³awskiego 
od czasów najdawniejszych do 1951 roku

Far mac eut a pra cuj ¹cy  w pla ców ce s³u ¿by  leków. Przez pewien czas lekarze Czartoryskich sami 
zdrowia, jak¹ jest apteka stoi na stra¿y dobra wykonywali  lekarstwa na potrzeby szpitala.  
ludzkiego. Jego celem jest przede wszystkim pomoc Oczywiœcie nie znaczy to, i¿ w Polsce nie by³o jeszcze 
choremu cz³owiekowi, a wynagrodzenie,  które wówczas aptekarzy. Zawód aptekarski pojawi³ siê w 
otrzymuje za swoj¹ prace jest mu niezbêdne, jak XIII wieku na Œl¹sku, przy czym za datê formalnego 
ka¿demu z nas, do dalszej egzystencji. Faktem jest, ¿e wyodrêbnienia siê aptekarstwa przyjmuje siê rok 
wizerunek apteki uleg³ w ostatnich latach powa¿nym 1231, w którym to Ferdynand II ustanowi³ edykt 
zmianom i to na gorsze. Zmieni³a siê te¿ ocena obowi¹zuj¹cy na obszarze W³och i Sycylii, który 
aptekarza w oczach spo³eczeñstwa, co mam okazjê rozgranicza³ uprawnienia lekarzy i aptekarzy. Za 
codziennie odczuwaæ na w³asnej skórze.  W swojej pierwsze apteki powsta³e na terenie naszego kraju 
pracy czêsto spotykam siê z pretensjami pacjentów, uznaje siê aptekê w GnieŸnie (1232) oraz w Œwidnicy 
bo lek jest na receptê, bo cena siê  zmieni³a, (1248). Wiemy, ¿e apteka Czartoryskich mieœci³a siê 
paradoksalnie, bo zaproponowa³em tañszy odpo- w 1792 roku „w górnych stancjach” od ogrodu. Obok 
wiednik! Mam nadziejê, i¿ ten krótki artyku³ sprawi, niej mieszka³ lekarz Ksi¹¿¹t Czartoryskich Karol 
cho æ w nie wie lki m sto pni u zmi anê  nas zeg o B. Goltz. Do pocz¹tku lat 90-tych XVIII w. apteka 
nastawienia. Postarajmy siê czasem zaufaæ dzia³a³a pod kierunkiem Franciszka Ksawerego 
aptekarzowi, on nie jest cz³owiekiem wziêtym prosto Wasilewskiego. W 1805 roku zosta³o utworze 
z ulicy, wie co robi i bierze za to odpowiedzialnoœæ. laboratorium apteczne, co wi¹za³o siê z dodatkowymi 

Powstanie pierwszej placówki s³u¿by zdrowia funduszami przeznaczonymi na aptekê. Apteka-
Pu³awy zawdziêczaj¹ rodzinie Ksi¹¿¹t Czarto- rzami byli wówczas F. Wasilewski i Piotr Garski, lub 
ryskich. Byli oni bowiem œwiadomi, ¿e sprawne jak podaj¹ inne Ÿród³a Jan Ludwik Garski (ok. 1771  
funkcjonowanie ca³ego klucza koñskowolskiego nie po 1821). O pracê stara³ siê równie¿ Franciszek 
by³oby mo¿liwe bez zorganizowanej s³u¿by zdrowia. Tomaszek , który osta tecznie otrzyma³  posadê 
Ju¿ w XVIII wieku funkcjonowa³ w Pu³awach szpital, w Sieniawie. W póŸniejszym okresie aptekarzem 
tzw. lazaret. Wiemy, ¿e od stycznia do lutego 1756 zosta³ Ignacy Adam Miko³ajewicz. Pe³ni³ on ponadto 
roku leczono w nim ch³opa ze z³aman¹ rêk¹. Rzecz rolê nadzorcy apteki (prefectus officina sanitatis). 
jasna, ¿e ¿aden szpital nie by³by w stanie dzia³aæ bez Wspólnie z lekarzem Józefem Kwapiszewskim 

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”.
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podpisywa³ do 1831 roku rachunki apteczne. Z tego syn Wilhelma, prowizor farmacji Ryszard Treutler, 
okresu pochodz¹ odpisy recept w formie chor¹gie- a kierownictwo obj¹³ prowizor Antoni Ulanowski. 
wek sygnowane znakiem „Apteka pod Gwiazd¹ Ryszard Treutler urodzi³ siê w 1858 roku, by³ 
w Pu³awach”. Kopie te przechowywane s¹ obecnie wieloletnim cz³onkiem Polskiego Powszechnego 
w zbiorach Fundacji Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Kra- Towarzystwa Farmaceutycznego, wiadomo te¿, i¿ 
kowie. 24 marca 1808 roku Konstanty Czartoryski by³ znanym i szanowanym obywatelem Pu³aw, 
wyda³ ordynans uprawniaj¹cy 238 osób (ksiêstwo, za³o¿ycielem stra¿y ogniowej, kasy oszczêdnoœci 
goœci pa³acu, s³u¿bê, oficjalistów, proboszczów para- a tak¿e radnym miejskim. Zmar³ 20 lutego 1925 roku, 
fii w Kluczu Koñskowolskim oraz rzemieœlników i ich a jego pogrzeb by³ ¿yw¹ manifestacj¹ ca³ej ludnoœci 
rodziny) do zaopatrywania siê w leki w Aptece pod dla zas³ug œp. zmar³ego. W 1925 roku aptekê 
Gwiazd¹, refundowane z ksi¹¿êcej kasy. Poza lekami Ryszarda Treutlera obejmuj¹ jego sukcesorzy 
dla ludzi apteka wytwarza³a równie¿ medykamenty a kierownictwo sprawuje Tomasz Debrut. W 1926 
weterynaryjne dla koni, psów, krów i owiec. roku nowym w³aœcicielem apteki zostaje mgr farm. 

W 1817 roku zmar³ w Pu³awach lekarz Izabeli Zygmunt Kwiatkowski, z którym zwi¹zane s¹ dalsze 
Czartoryskiej Karol Khittel. Zapisa³ on w testamencie losy placówki.
2000 z³otych na wybudowanie szpitala (dzisiejsza Zygmunt Kwiatkowski urodzi³ siê w maj¹tku 
siedziba Muzeum PTTK). Wykonawcami testamentu Wysokie-litewskie, Ziemi Grodzieñskiej, powiatu 
byli W³adys³aw Nestorowicz oraz aptekarz Stanis³aw Brzeskiego dnia 3 sierpnia 1885 roku z ojca Józefa 
Dmochowski. i matki Marii Sankowskiej. Ukoñczy³ cztery klasy 

Apteka pod Gwiazd¹ by³a placówk¹ z pogranicza gimnazjum w Grodnie. Od 1900 do 1907 roku 
wspó³czesnych aptek szpitalnych i ogólnodostêp- przebywa³ z  oj cem czêœc iowo w Wysokim, 
nych. Pierwsza apteka otwarta w pe³nym tego s³owa a czêœciowo w Wilnie pomagaj¹c mu w zajêciach 
znaczeniu powsta³a dopiero w 1847 roku. By³a to rolniczych. Do apteki wst¹pi³ w listopadzie 1907 roku 
apteka Wilhelma Treutlera mieszcz¹ca siê przy i pracowa³ jako uczeñ do 1910. W 1911 roku otrzyma³ 
skrzy¿owaniu ulic Lubelskiej (dzisiejsza Marsza³ka na Uniwersytecie Warszawskim stopieñ pomocnika 
Józefa Pi³sudskiego) i Ko³³¹taja, w pó³stylowym 
budynku kolumnowym naprzeciwko parafialnej 
rotundy pu³awskiej.

Wilhelm Treutler urodzi³ siê 20 listopada 1818 
roku we wsi Raszynie na dolnym Œl¹sku. Pierwsze 
nauki pobiera³ we Wroc³awiu, tam te¿ ukoñczy³ 
szeœcioklasowe gimnazjum. Swoj¹ praktykê apteczn¹ 
rozpocz¹³ w 1834 roku w miasteczku Jauer, a nastêp-
nie jako egzaminowany podaptekarz przyby³ wraz  
z rodzicami do Warszawy i zosta³ zatrudniony 
w aptece Heinricha. Swoje studia kontynuowa³ na 
Uniwersytecie Berliñskim gdzie otrzyma³ tytu³ 
magistra. Stopieñ ten nostryfikowa³ po powrocie do 
Polski przed wydzia³em egzaminacyjnym ówczesnej 
Rady Lekarskiej. Wilhelm Treutler zmar³ 21 grudnia 
1885 roku i zosta³ pochowany na pu³awskim 
cmentarzu w³ostowickim, gdzie po dziœ dzieñ 
znajduje siê jego nagrobek, szkoda, ¿e tak zaniedba-
ny. W notce o jego œmierci, która ukaza³a siê 
w Wiadomoœciach farmaceutycznych czytamy: 
„Wilhelm Treutler by³ cz³owiekiem, który nie pozostawia³ 
w potrzebie biedniejszych, chêtnie s³u¿y³ im pomoc¹ i rad¹, 
by³ godnym przedstawicielem zawodu aptekarskiego, 
zyska³ sobie szacunek nie tylko kolegów, ale i ca³ej 
pu³awskiej okolicy. Odprawiaj¹cy uroczystoœæ ¿a³obn¹ 
ksi¹dz pastor powiedzia³ „jako poczciwy cz³owiek pokocha³ 
kraj i ludzi, miêdzy którymi mieszka³”. S³owa te œwiadcz¹ 
dobitnie o tym jak wielkim autorytetem i powa¿a-
niem cieszy³ siê w Pu³awach ten dobry i szlachetny 
cz³owiek.  

Prawdopodobnie w 1880 roku aptekê tê przej¹³ 

Dyplom mgr Gawdzika podpisany przez 
prof. Jana Muszyñskiego, luminarza polskiej farmacji
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aptekarskiego. Od 1912 roku podj¹³ pracê w aptece Mastalerzówn¹, a 4 grudnia 1930 roku przysz³a na 
Heinricha przy placu Teatralnym w Warszawie, œwiat ich córka Barbara. Tytu³ magistra farmacji 
gdzie pracowa³ do 23 lipca 1915 roku. Nastêpnie uzyska³ 29 stycznia 1929 roku na Uniwersytecie 
praktykowa³ w aptece H. Biertümpla w Warszawie. Stefana Batorego w Wilnie. Po skoñczeniu studiów, 
Dnia 21 lutego 1923 roku otrzyma³ stopieñ magistra do 1934 roku pracowa³ w aptece w Hrubieszowie, 
farmacji. a od 1 listopada 1934 roku dzier¿awi³ od Franciszka 

 Zygmunt Kwiatkowski by³ ostatnim w³aœcicielem Cyfrackiego aptekê w Pu³awach przy ul Lubelskiej 22. 
apteki  mieszcz¹cej siê na ulicy Lubelskiej 21. Dnia 1 lipca 1936 roku zosta³ sporz¹dzony przez 
Budynek, w którym mieœci³a siê apteka zosta³ notariusza Antoniego Szymañskiego akt na mocy, 
zniszczony w wyniku dzia³añ wojennych w 1939 którego Zygmunt Stanis³aw Gawdzik kupi³ od 
roku. prowizora Cyfrackiego aptekê za dobrowolne 

 Drug¹ pu³awsk¹ aptek¹ by³a otworzona, jak umówion¹ cenê szacunkow¹ 65 000 z³otych. 
podaj¹ ró¿ne Ÿród³a w 1921 r., 1923 r. lub 1924 r., Jak wynika z zaœwiadczenia wystawionego przez 
apteka prowizora farmacji Franciszka Cyfrackiego. Urz¹d Skarbowy w Pu³awach dnia 24 wrzeœnia 1945 
Franciszek Roch Cyfracki urodzi³ siê 16 sierpnia 1864 roku miesiêczne dochody apteki Zygmunta 
roku. Po ukoñczeniu szkó³ w Lublinie wst¹pi³ jako Gawdzika wynosi³y  w 1939 roku 1000 z³.
uczeñ aptekarski do apteki Œlaskiego w Janowie, po We wrzeœniu 1939 roku mgr Gawdzik jako ppor. 
czym przeniós³  siê  do Warszawy do apteki  rezerwy zosta³ powo³any do wojska, a pod koniec 
Filanowicza. W 1886 roku otrzyma³ stopieñ miesi¹ca pod Bychaw¹ dosta³ siê do niewoli 
pomocnika aptekarskiego, nastêpnie pe³ni³ tê funkcjê radzieckiej. Z datowanego na 2 paŸdziernika ma³ego 
w aptekach Filanowicza, sukcesorów So³tykiewicza 
w Warszawie, wreszcie w aptece Moœcickiego 
w Bia³ymstoku. W 1890 roku uzyska³ stopieñ 
prowizora farmacji na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jako prowizor pracowa³ w aptekach w Lublinie, 
Kisielinie i kilku innych. Uruchomi³ aptekê wiejsk¹ 
w Koñskowoli, a po jej sprzeda¿y aptekê w Pu³awach, 
wreszcie sprzedawszy j¹ naby³ aptekê w Warszawie 
przy ulicy Marsza³kowskiej 147, któr¹ prowadzi³ pod 
zarz¹dem swego syna. Od 7 grudnia 1916 roku do 
lutego 1918 roku piastowa³ urz¹d burmistrza Pu³aw. 
Zrezygnowa³ z tej funkcji na rzecz Karola 
Korzeniowskiego. Drugim w³aœcicielem apteki by³ 
Zygmunt Gawdzik, który ju¿ w 1934 roku dzier¿awi³ 
j¹ od Franciszka Cyfrackiego.

 Zygmunt Stanis³aw Gawdzik urodzi³ siê 19 
kwietnia 1898 roku w Opolu Lubelskim z ojca listu dorêczonego przez zbieg³ego z transportu 
Boles³awa i matki Marianny Mogielnickiej. Szko³ê wiêŸnia wynika, i¿ zosta³ przewieziony poci¹giem 
podstawow¹ ukoñczy³ najprawdopodobniej w kierunku  Krasnobrodu i W³odzimierza.  
w Opolu, a gimnazjum w Lublinie. 30 grudnia 1923 22 paŸdziernika Zygmunt Gawdzik pisze do ¿ony 
roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹ Zofi¹ z Szepietówki, ¿e jest zdrowy, ma pieni¹dze, za które 

jednak ciê¿ko jest coœ w obozie kupiæ. Martwi siê 
równie¿ o losy apteki i o to czy ¿ona sobie z ni¹ 
poradzi. 25 grudnia 1939 r. oraz 8 marca 1940 r. ¿ona 
otrzymuje kartki pocztowe ze Starobielska, w których 
obok ciep³ych i wzruszaj¹cych s³ów padaj¹ pytania 
o aptekê i przyczynê zmiany adresu, wyra¿a³ obawê, 
¿e „mo¿e dom spalony?” Pisze równie¿, ¿e na pewno 
wróci, jednak dziœ wiemy, ¿e 26 kwietnia 1940 roku 
zosta³ zamordowany przez Sowietów pod 
Charkowem. Cia³a pomordowanych jeñców 
z obozów w Starobielsku zsypywano w Liesoparku 
do jednego z 32 zabetonowanych jarów na pó³noc od 
pomnika Chwa³y „Matuszki Rosiji”. Cia³o mgr 
Gawdzika spoczê³o w dole grobowym nr J10. 

Mgr Gawdzik wraz z ¿on¹

Karta pocztowa wys³ana przez mgr Gawdzika ze Starobielska
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Dnia 8 stycznia 1951 roku wesz³a w ¿ycie ustawa Rodzina o jego œmierci dowiedzia³a siê dziêki 
o uspo³ecznieniu i przejêciu aptek na w³asnoœæ PRL. okupacyjnej prasie. Do ostatnich swoich dni by³ 
Tak koñcz¹ siê czasy aptek „œwi¹tyñ leków”, ciep³ym cz³owiekiem, kochaj¹cym mê¿em i ojcem 
zaopatrzonych w stylowe meble i kryszta³owe oraz farmaceut¹ zawsze pamiêtaj¹cym o swojej 
naczynia. Wkrada siê ujednolicone, szare aptece. 
wyposa¿enie i bezpowrotnie przemija czas piêknego Apteka Zygmunta Gawdzika funkcjonowa³a 
aptekarstwa.w czasie wojny pod zarz¹dem administracyjnym jego 
                                                       Maciej Strzemski¿ony. W 1939 roku apteka zosta³a trafiona pociskiem 
Literatura:zapalaj¹cym w wyniku czego ca³kowicie sp³onê³a, 

³¹cznie z gospodarstwem domowym i samochodem. 
1. M. Strzemski, Pu³awscy aptekarze i apteki od Po odbudowaniu spali³a siê powtórnie w 1944 roku. 

czasów najdawniejszych do 1939 roku. Cz. 1, Trzeci¹ i zarazem ostatni¹ przedwojenn¹ aptek¹ 
Biuletyn Lubelskiej  Okrêgowej Izby pu³awsk¹ by³a apteka mgr farm. Adama 
Aptekarskiej nr 8-9, 2006.Wachlewicza. Mieœci³a siê ona w budynku stoj¹cym 

2. M. Strzemski, Pu³awscy aptekarze i apteki od po dziœ dzieñ przy ulicy Pi³sudskiego (dawnej 
czasów najdawniejszych do 1939 roku. Cz. 2, Lubelskiej). Kamienicê tê wybudowa³ Antoni 
Biuletyn Lubelskiej  Okrêgowej Izby Ró¿ycki, organista koœcielny, w 1929 roku. Data ta 
Aptekarskiej nr 12, 2006.widoczna jest na fasadzie budynku. Owa kamienica 

3. M. Strzemski, Pu³awscy aptekarze i apteki od jest ju¿ dziœ jedyn¹, pozosta³¹ po dawnych 
czasów najdawniejszych do 1939 roku. Cz. 3, pu³awskich aptekach, w jej wnêtrzu nie zachowa³o siê 
Biuletyn Lubelskiej  Okrêgowej Izby jednak nic, co mog³oby byæ œwiadectwem jej 
Aptekarskiej nr 1, 2007.aptekarskiej przesz³oœci. Pomieszczenia s¹ 

4. T. Pusiarski, S.Z.M. Zdrojewski, Aptekarze stosunkowo ma³e i zosta³y 
w Golgocie Wschodu, Pelplin-£ódŸ-zaadaptowane na cukierniê, 
Szprotawa 2002.która na trwa³e wros³a 

5. J. Nowak, S³u¿ba zdrowia szpitale i apteka w krajobraz miasta (zapewne 
w Pu³awach i kluczu koñskowolskim dziêki ca³kiem niez³ym 
Czartoryskich 1732-1830, Pu³awy 1996.wypiekom). 

6. H. M¹cznik, Pu³awski S³ownik Biograficzny Aptekê otworzy³ w 1938 
Tom I, Lublin 1994.r o k u  m g r  f a r m  A d a m  

7. H. M¹cznik, J. M¹cznik, Pu³awski S³ownik Wachlewicz, funkcjonowa³a 
Biograficzny Tom II, Pu³awy 2000. ona równie¿ w czasie wojny 

a nawet i po jej zakoñczeniu. 
Adam Wachlewicz urodzi³ siê 
29 listopada 1886 roku 
w mieœcie Dobrzyniu nad 
Wis³¹. Pocz¹tkowo uczêsz-

cza³ do szko³y elementarnej w Dobrzyniu, a nastêpnie 
do gimnazjum w P³ocku. Naukê w gimnazjum 
zakoñczy³ w 1905 roku i od tego czasu pracowa³ 
w zawodzie aptekarskim do roku 1913. W tym te¿ 
roku zosta³ przyjêty na kurs farmaceutyczny by³ego 
Carskiego Uniwersytetu Rosyjskiego. Tam te¿ 
uczêszcza³ na wyk³ady i zaliczy³ egzaminy koñcz¹ce 
pierwszy rok studiów. Wybuch wojny uniemo¿liwi³ 
mu kontynuowanie nauki. Dnia 2 paŸdziernika 1919 
roku zwróci³ siê z proœb¹ do Jego Magnificencji 
Rektora UW o przyjêcie w poczet studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego. 12 marca 1923 roku, 
po z³o¿eniu I i II egzaminu farmaceutycznego, 
otrzyma³ od Komisji Egzaminacyjnej UW stopieñ 
magistra farmacji równoznaczny ze stopniem 
prowizora pañstwa rosyjskiego oraz magistra 
farmacji Uniwersytetów Ma³opolskich. 

Adam Wachlewicz, 
ze zbiorów 

Krystyny Majdan

Maciej Strzemski – farmaceuta 
i ogrodnik z wykszta³cenia. Jego 
zainteresowania naukowe skupiaj¹ siê 
g ³ ó w n i e  n a  h i s t o r i i  f a r m a c j i ,  
a w szczególnoœci aptekarstwa. Zajmuje 
siê równie¿ farmakognozj¹ (zagadnienia 
dotycz¹ce olejków eterycznych oraz 
glikozydów nasercowych), prowadzi 
ogródek farmakognostyczny o charakte-
rze dydaktycznym. Pracuje nad utwo-
rzeniem w Pu³awach muzeum farmacji, 
którego zal¹¿ek mo¿na ju¿ ogl¹daæ 
w Sklepie Zielarsko-Medycznym 
„Medical”. Wspó³pracuje z wieloma 
muzeami farmacji w Polsce, a zw³aszcza 
z Aptek¹ Muzeum w Lublinie m. in. 
organizuj¹c wystawy roœlin leczniczych. 
Opublikowa³ liczne artyku³y  z zakresu 
historii farmacji.
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VII Powiatowy Dzieñ Kultury
Tradycyjnie ju¿, jesieni¹, w tym roku - 6 paŸdziernika,  
w POK „Dom Chemika” w Pu³awach spotkali siê 
twórcy, animatorzy i mi³oœnicy wszelkich form 
twórczoœci artystycznej i dzia³alnoœci kulturalnej 
z ca³ego powiatu. Pokazom scenicznym towa-
rzyszy³y wystawy Gminnych i Miejskich Oœrodków 
Kultury oraz Towarzystw Regionalnych. 
      Impreza ukazuj¹ca przegl¹d dokonañ instytucji 
i stowarzyszeñ kulturalnych z ostatniego roku jest 
równie¿ okazj¹ do nagrodzenia twórców, 
animatorów kultury i regionalistów  czyli ludzi, bez 
który nasze ¿ycie by³oby znacznie ubo¿sze a niejedna 
tradycja zwi¹zana z naszym regionem odesz³aby 
w niepamiêæ. Nagrodê Starosty w Dziedzinie Kultury 
za rok 2007 otrzymali:

W kategorii Animator Kultury:
- El¿bieta Ka³kowska  – ̄ yrzyn, - Andrzej Szymanek – Janowiec,
- Aleksandra Kozak – ̄ yrzyn, - Krystyna Skwarek – Kurów,
- El¿bieta Urbanek – Koñskowola, - Janina Babinicz Witucka – Na³êczów,
- Helena Rozpêdowska – Markuszów, - Wies³awa Dobrowolska £uszczyñska –  
- Lidia Nadolska  –  Kazimierz Dolny, Na³êczów,
- Danuta Szewczyk – Pu³awy, - Wies³awa Dyba³a  – W¹wolnica,
- Jadwiga Orlewska – Pu³awy, W kategorii Twórczoœæ Ludowa:
- Daniel Mróz – Pu³awy. - Lilia Sola –  Pu³awy.

W kategorii Regionalista: Troje twórców z naszego powiatu zosta³o 
- Halina Solecka – Pu³awy odznaczonych Medalem „GLORIA ARTIS” 

Nagrody animatorom kultury i regionalistom wrêczyli
Wicestarosta Witold Popio³ek i Przewodnicz¹cy Komisji 
Kultury Wojciech Kuba

Medale „Gloria Artis” wrêczy³a Pose³ Ma³gorzata Sadurska
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Dynamiczny taniec zespo³u z NOK w Na³êczowie

Stoiska by³y nie tylko piêkne ale i smakowite

Tañce ludowe zaprezentowa³a m³odzie¿ z Klementowic i W¹wolnicy

przyznawanym za wybitne zas³ugi dla kultury W trakcie PDK nagrodzone zosta³y dwa stoiska: za 
polskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa najciekawsze jury uzna³o stoisko przygotowane 
Narodowego. S¹ to: przez Grupê Rekonstrukcji Historycznych „Wilki” 

- Zuzanna Spasówka – poetka ludowa z gminy z Osin, a za „najsmaczniejsze” uznano stoisko 
Koñskowola, z Markuszowa.

- Zbigniew Kozak – rzeŸbiarz i poeta obecnie (red)
zamieszka³y w Pu³awach

oraz Jerzy Bozik – pu³awski artysta malarz.

Nagrodzone stoisko GRH Wilki




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

