Eksponaty Muzealne 2016
(II część)

Krzyże i Medale

1. Faszynkieder Antoni – Pamiątkowa Odznaka
3 Dywizji Strzelców Karpackich wraz z legitymacją

3. Faszynkieder Antoni – Brązowy Krzyż Zasługi
z Mieczami wraz z legitymacją

5. Faszynkieder Antoni – Krzyż na Polu Chwały
1920 r.

2. Faszynkieder Antoni – Krzyż Pamiątkowy Monte
Cassino – maj 1944r.

4. Faszynkieder Antoni – Identyfikator i
nieśmiertelnik

6. Srebrny Krzyż Papieski (warunkiem uzyskania
dwukrotna pielgrzymka do Ziemi Świętej)

7. Faszynkieder Antoni – Medal „Za Warszawę”

9. Faszynkieder Antoni – Medal „Polska Swemu
Obrońcy”

11. Faszynkieder Antoni – Srebrny Krzyż Zasługi

8. Faszynkieder Antoni – Naszywki

10. Faszynkieder Antoni – Zaświadczenie –
upoważnienie do posiadania i noszenia THE
WAR MEDAL 1939-1945

12. Faszynkieder Antoni – palma z niedzieli
palmowej w Jerozolimie

13. Paterak Antoni – Krzyż Pamiątkowy „Czyn
Frontowy” I i II armii WP 1943-1945”

15. Paterak Antoni – Medal 60 lat Zwycięstwa w
Wielkiej Ojczyźnianej Wojnie wraz z legitymacją

17. Paterak Antoni – Srebrny Krzyż Zasługi wraz
z legitymacją

14. Paterak Antoni – Krzyż Zesłańców Sybiru
wraz z legitymacją

15. Paterak Antoni – Brązowy Krzyż Zasługi
wraz z legitymacją

18. Paterak Antoni – Krzyż Virtuti Militari

19. Paterak Michał – legitymacje do: Medalu „Za
Odrę, Nysę, Bałtyk” „Medalu Za Warszawę”
i „Odznaki Grunwaldzkiej”

21. Patera Michał – legitymacje do Odznaki Weteran
Walk o Niepodległość, Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrnego Medalu Zasłużony na
Polu Chwały

23. Burdzy Jadwiga, Marian – Odznaki
Grunwaldzkie wraz z legitymacją

20. Burdzy Jadwiga i Marian – Krzyże
Partyzanckie wraz z legitymacjami

22. Burdzy Marian, Jadwiga – legitymacje do odznaki
Weterana Walk o Niepodległość

24. Burdzy Karol – Przedwojenna legitymacja
inwalidzka

25. Burdzy Marian, Krzyż Armii Krajowej wraz z
legitymacjami

26. Marian Burdzy – opaska powojenna AK

27. Burdzy Marian – Złoty Krzyż Zasługi wraz z
legitymacją

28. Marian Burdzy – Odznaki brązowa srebrna i złota
Za długoletnia pracę w górnictwie + zbowidowska
ZT KGHM Lubin

29. Marian Burdzy – Krzyż Polonia Restituta

30. Burdzy Franciszek – Krzyż „Kresy Południowo
Wschodnie II RP”

31. Kuchta Jan i Józefa oraz ich dzieci Jan, Aniela i
Władysława – Dyplom Honorowy do Medalu
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

32. Kuchta Jan i Józefa oraz ich dzieci Jan, Aniela i
Władysława – Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata

33. Kędzierski Ludwik – Medal „Za Udział w
wojnie obronnej 1939

34. Kędzierski Ludwik – Srebrna Odznaka Honorowa
Związku Inwalidów Wojennych wraz z legitymacją

35. Kędzierski Ludwik – Krzyż „Armia Krajowa
1039-1945”

36. Kędzierski Ludwik – Odznaka Weterana Walk o
Niepodległość wraz z legitymacją

37. Kędzierski Ludwik – Krzyż Represjonowanym za
Walkę o Polskę Wolną i Sprawiedliwą

38. Kędzierski Ludwik – Legitymacja do Krzyża II
Obrony Lwowa rozpoczętej w 1939 r.

39. Kędzierski Ludwik – Krzyż Więzień Polityczny
1939-1989

40. Kędzierski Ludwik – legitymacje do odznaczenia
po raz I II i III Medalem Wojska oraz do Odznaki
Pamiątkowej „Akcji Burza”

41. Kędzierski Ludwik – miniaturka krzyża

42. Kędzierski Ludwik – Krzyż „AK Gułag,
Łagiernicy”

43. Godek Władysław – Krzyż Armii Krajowej wraz
z legitymacją

44. Godek Władysław – Odznaka Za Zasługi
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych wraz z legitymacją.

45.Godek Władysław – Legitymacja PSL i Odznaka
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa”

46. Godek Władysław – Krzyż Polonia Restituta

47. Godek Władysław – Medal „Za Udział w
Wojnie Obronnej 1939” wraz z legitymacją

48. Godek Władysław – legitymacja Światowego
Związku Żołnierzy AK i legitymacja do
odznaki Weterana Walk o Niepodległość

49. Godek Władysław – Brązowy Krzyż Zasługi wraz
z legitymacją

50. Godek Władysław – Złoty Krzyż Zasługi
wraz z legitymacją

51. Godek Władysław – Zdjęcie w mundurze
galowym

Eksponaty Muzealne
Przedmioty

1. Kijanka do prania bielizny – dar –
Mokrzycki Józef i Józefa, wieś Wykroty

3. Forma do masła na gomółkę – dar – Sylwia Kureń
wieś Brunów

5. Prawidło metalowe – dar – Kisielewicz Jan
(należało do teścia – Andrzeja Barana) –
Szklary Dolne – kolonia

2. Maglownica z wałkiem – dar – Mokrzycki Józef i
Józefa, wieś Wykroty

4. Śrubstak (imadło) – dar Tadeusz Malec, wieś
Chomiąża

6. Trzymak (cęgi kowalskie) – dar – Radosław Żak,
wieś Wały

7. Dłuto – dar – Radosław Żak, wieś Wały (dawniej
Wały Śląskie)

8. Hebel stolarski – dar Alicja i Ryszard Kozacz
(należał do Józefa Babuli) wieś Brunów

9. Pilnik – dar Kisielewicz Jan (należał do Andrzeja
Barana, wieś Szklary Dolne – kolonia

10. Skrzynia drewniana – dar – rodzina Iwanickich
wieś Osiek – gmina Kostomłoty

11. Spinacz stolarski – dar Stadnik Józef – wieś
Mieczków

12. Świdry (2) – dar Józef i Józefa Mokrzyccy, wieś
Wykroty

13. Żelazko na węgiel – dar – Józef Józefa
Mokrzyccy, wieś Wykroty

14. Szczotka do czesania zwierząt (koni i krów) dar –
Kazimierz Janusz, wieś Szklary Dolne – kolonia

15. Młotek – dar – Stadnik Józef, wieś Mieczków

16. Trzy sierpy – dar:
– Kachel Czesław, wieś Jenkowice
– Malec Tadeusz, wieś Chomiaża
– Szulak Józefa wieś, Stary Dwór

17. Igła do szycia worków (skóry) – dar – Marek
Burdzy (należała do dziadka Józefa) – Mieczków

18. Szczypce kowalskie – dar Kalisz Marek, wieś
Wichrów

19. Świdry (3) – dar – Józef Stadnik wieś Mieczków
(pow. Środa Śląska)

20. Strugi (2) – dar Kosacz Alicja i Ryszard
(należały do Józefa Babuli) wieś Brunów

21. Raszpla – dar Józef Stadnik – wieś Mieczków
(pow. Środa Śląska)

22. Szczypce kowalskie (2) – dar – Stadnik Józef
(Mieczków)

23. Strugi (2) – dar – Kosacz Alicja i Ryszard
(należały do Józefa Babuli) wieś Brunów

24. Szczotka do paździerzy – dar – Maik Andrzej
(należała do Bronisława Haradena) wieś Brunów

25. Szydło do robienia otworów w skórze – dar –
Malec Tadeusz ( Chomiąża)

26. Hebel – dar – Józef Krawiec, wieś Pogorzeliska
gmina Chocianów

27. Klucz francuski – dar Malec – Tadeusz (wieś
Chomiąża)

28. Korczówka – dar – Czesław Kachel, wieś
Jenkowice
(gmina Kostomłoty)

29. Świder – dar – Burdzy Marek, wieś Mieczków
30. Pojemnik na osełkę – dar –Tadeusz Malec, wieś
Chomiąża wcześniej Lipnic

31. Szczypce kowalskie – dar – Malec Tadeusz,
wieś Chomiąża

32. Dłuto – dar – Radosław Żak, wieś Wały

33. Lutlampa – dar – Radosław Żak
wieś Wały wcześniej Wały Śląskie

34. Szczypce kowalskie – dar – Kazimierz Janusz
(należały do Wojciecha Janusza) wieś Szklary
Dolne – kolonia

35. Hebel – dar – Kisielewicz Jan ( należał do teścia
Andrzeja Barana) Szklary Dolne – kolonia

36. Klucz dwustronny – dar – Szkolnicki Emil (żona
Kazimiera Górz), wieś Szklary Dolne – kolonia

37. Klin metalowy – dar – Kazimierz Janusz,
wieś Szklary Dolne – kolonia

38. Obrączka – wykonana w 2015 r. przez pana
Grzegorza Wosia z zachowaniem poszczególnych
etapów.

39. Babka do klepania kosy – dar – Kazimierz Janusz
syn Wojciecha, zam. Mieczków

40. Skrzypce – dar – Jan Kudłacz na Łukowiec uciekł
z Hrechorowa – „grały też na Łukowcu”, zam.
Wichrów

41. Puderniczka – dar Lucyna Kozioł – Lubin,
wcześniej Stary Dwór

42. Łopatka do nabierania mąki – dar – Odrowąż
Józef ( matka z Kędzierskich) wieś Stary Dwór

43. Pas z dzwoneczkami na szyje konia
– dar – Jan Kudłacz, Wichrów

44. Dłuta (3) – dar – Kosacz Alicja Ryszard,
(należały do Józefa Babuli) wieś Brunów

45. Grabie – dar – Kalisz Marek, wieś Wichrów

46. Podkowy końskie – dar Józef Stadnik, wieś
Mieczków

47. Element do stołu stolarskiego
– dar – Kozacz Alicja, Ryszard, wieś Brunów

48. Heble (3) – dar – Kosacz Alicja Ryszard,
(należały do Józefa Babuli) wieś Brunów

49. Raszpla do kopyt – dar – Józef Stadnik syn
Władysława, zam. Mieczków

50. Dłuto – dar – Kozacz Alicja i Ryszard (Brunów)

51. Młotki (2) – dar – Józef Stadnik syn Władysława
zam. Mieczków

52. Heble (2) – dar – Józef Stadnik syn Władysława,
wieś Mieczków

53. Raczka do świdra – dar – Kosacz Alicja i
Ryszard zam. Brunów

54. Babka do kosy – dar – Stadnik Józef syn
Władysława (Mieczków)

55. Kopyto szewskie – dar – Czeryba Beat córka
Marcina Kozła, wieś Stary Dwór

57. Przetaki (2) – dar – Tadeusz Malec, wieś
Chomiąża, wcześniej Lipnica

59. Dzban – dar Alek Szulc syn Juliana, wieś Wały
wcześniej Wały Śląskie

56. Makutra – dar – rodzina Targoszów, wieś
Jenkowice

58. Obrazek Św. Józef z dzieciątkiem Jezus
– dar – Czeryba Beata, wieś Stary Dwór

60. Kij do maselniczki – dar –Miśkiewicz Renata,
wieś Osiek gmina Kostomłoty

61. Pojemnik do maselniczki – dar Miśkiewicz
Renata, wieś Osiek gmina Kostomłoty

63. Świder – dar – Kazimierz Janusz syn
Wojciecha, wieś Szklary Dolne – kolonia

65. Świder – dar – Marian Kowal syn Piotra
(Wały)

62. Maglownica do bielizny – dar – Marek Burdzy
syn Wojciecha (Mieczków)

64. Kosa – dar Tadeusz Malec zam. Chomiąża

66. Maselnica do robienia masła – dar – Drozd
Sabina i Edward, wieś Szklary Dolne –
kolonia

67. Grabie wykonane w 2016 r. przez
Mariana Kowala syna Piotra, wieś Wały

68. Obraz religijny – dar Wolak Kazimierz syn
Antoniego, wieś – Szklary Dolne – kolonia

69. Urządzenie do wyrobu lin – dar – Józef i Józefa
Mokrzyccy, wieś Wykroty, gmina Nowogrodziec

70. Obraz religijny – Matka Boska z Dzieciątkiem
– dar – Wolak Kazimierz zam. Szklary Dolne –
kolonia

71. Cepy do młócenia ziarna – dar – Mokrzycki Józef
i Józefa, wieś Wykroty

72. Obraz religijny – dar – Wolak Kazimierz,
wieś Szklary Dolne – kolonia

73. Obraz religijny – Boskie Serce Jezusa
– dar – Chrząstek Anna, wieś Łazany

74. Homonto końskie – dar Marek Burdzy
syn Wojciecha zam. Mieczków gm. Kostomłoty

75. Obraz religijny Matka Bolesna
– dar – Wawruch Elżbieta, wnuczka Józefa Babuli
(Brunów)

76. Krzesła (2) – dar – Rostkowski Mieczysław
(wykonane przez Franciszka Babulę), wieś Zabłoto

77. Taboret – dar – Wawrach Elżbieta, wnuczka
Józefa Babuli zam. Brunów

78. Cierlica do oczyszczania lnu i konopi z
paździerzy – dar – Maik Andrzej wnuk Bronisława
Haradena (Brunów)

79. Piłka do drewna – dar – Józef Stadnik syn
Władysława (Mieczków)

81. Gwoździe kowalskie – 28 sztuk – do ogólnego
użytku– dar – Józef Stadnik syn Władysława zam.
Mieczków

83. Hebel stolarski – dar – Marek Burdzy zam.
Mieczków

80. Sanie gospodarcze – dar Józef i Józefa
Mokrzyccy, wieś Wykroty
(wykonane na Łukowcu przez Kotulskiego)

82. Sieczkarnia „Polna” – dar – Józef i Józefa
Mokrzyccy należały do ojca Andrzeja Mokrzyckiego,
wieś Wykroty

84. Skrzynka drewniana – dar – Rostkowski
Mieczysław, wnuk Franciszka Babuli –
zawiasy ze skóry, wieś Zabłoto

85. Niecka do rozczyniania ciasta – dar – Józef
i Józefa Mokrzyccy zam. Wykroty

86. Piły do cięcia kloców i ścinania drzew
– dar – Marek Burdzy, zam. Mieczków

87. Dwa blaty stolarskie (dwie sztuki) – dar –
Kozacz Alicja i Ryszard (Brunów)
oraz Józef Krawiec (Pogorzeliska)

88. Ściski stolarskie (2) – dar – Kozacz Alicja i
Ryszard (po Józefie Babuli) wieś Brunów

89. Łożka sztuk 2 – dar – Mieczysław
Rostkowski, wnuk Franciszka Babuli zam.
Zabłoto

90. Lada do załadunku i rozładunku drzew na
sanie (wozy) – dar – Marek Burdzy,
(należała do dziadka darczyńcy Józefa Burdzego)
wieś Mieczków.

91. Kosz słomiano-wiklinowy – dar rodzina
Iwanickich, wieś Osiek, gm. Kostomłoty

92. Skrzynia i nogi do stołu stolarskiego – dar
Kozacz Alicja i Ryszard, wieś Brunów

93. Serownica – dar – Miśkiewicz Renata, wieś
Osiek, pow. Środa Śląska

94. Radło – leży na schodach – dar – Opaliński
Stanisław, wieś Parchów, pow. Polkowice

95. Drewniane koło – dar – Mieczysław Rostkowski
(wieś Zabłoto)

96. Śrutownik – dar – Jan Łukawski , wieś Wały
wcześniej Wały Śląskie

97. Kobylica – dar – Ptak Kazimiera, wieś
Kruków

98. Hebel stolarski (2) – dar Kozacz Alicja i
Ryszard (wcześniej należały do Józefa Babuli) wieś
Brunów

99. Trzymak do kobylicy – dar – Ptak Kazimiera,
wieś Kruków

100. Elementy (3) stołu stolarskiego – dar – Kozacz
Alicja i Ryszard (Brunów)

101.Hebel stolarski – dar – Kozacz Alicja i Ryszard
(po Józefie Babuli) wieś Brunów

102. Skrzynka drewniana – dar – Ozga Józef , wieś
Osiek, gmina Kostomłoty

103. Młynek do kawy rodem „ze Lwowa” – dar –
Maria Neuman (Wrocław)

104. Maselnica na korbkę – dar – Mieczysław
Rostkowski wnuk Franciszka Babuli (Zabłoto)

105. Parasolka – dar – Tadeusz Malec zam.
Chomiąża wcześniej Lipnica

106. Szatkownica do kapusty – dar Maik Andrzej
(należała do dziadka darczyńcy Hardena Bronisława)
wieś Brunów

107. Miodnica – dar – Rostkowski Mieczysław,
należała do dziadka darczyńcy Franciszka Babuli,
wieś Zabłoto gmina Kostomłoty.

108. Śruba drewniana do stołu stolarskiego
– dar – Elżbieta Wawruch, wieś Brunów

109.Haczka – dar – Malec Tadeusz wieś
Chomiąża wcześniej Lipnica

110. Obraz religijny – Pan Jezus z rodzicami
– dar Wolak Kazimierz (Szklary Dolne – kolonia)

111. Brony drewniane z metalowymi zebami – dar –
Józef i Józefa Mokrzyccy (Wykroty)

112. Obrazek komunijny Emilii Drozd – z 1932
podpis księdza Potrzebnickiego – dar – Drozd
Tadeusz ( Ścinawa wcześniej Brunów)

113. Obraz religijny – w środku Matka Boska
– dar – Wolak Kazimierz (Szklary Dolne – kolonia)

114. Żelazko na węgiel – dar – Kowal Marian
(Wały)

115. Świder – dar – Maik Andrzej (Brunów)

116. Niecka do ciasta – dar – Odrowąż Józef
(matka z Krycińskich) wieś Stary Dwór

117. Puszka po herbacie i sierp, puszka przywieziona
w okresie międzywojennym z Ameryki – dar –
Burdzy Józefa ( Lipnica)

118. Raczka do wiertła – dar – Kachel Czesław, wieś
Jenkowice, gmina Kostomłoty

119. Heblel i strug profilowany – dar – Kozacz Alicja
i Ryszard (należało wcześniej do Józefa Babuli)
Brunów

120. Haczka – dar – Łukawski Jan (Wały wcześniej
Wały Śląskie)

121. Przyrząd szewski do zaginania skóry – dar
Burdzy Marek (należał do dziadka Józefa Burdzego))
wieś Mieczków

122. Sierpy (2) – dar – sierp u górny – Marek Burdzy
(Mieczków) sierp u dołu Rostkowski Mieczysław (
Zabłoto)

123. Maselnica (pojemnik) – dar – Rostkowski
Mieczysław wnuk Franciszka Babuli (Zabłoto)

124. Zęby do bron – dar – Stadnik Józef (Mieczków)

125. Łopata do pieca chlebowego – dar – Mokrzycki
Józef i Józefa (Wykroty)

126. Makatka – dar – Wawruch Elżbieta (Brunów)

127. Makutra – dar – Mokrzycki Józef, Józefa
(wieś Wykroty)

128. Cepy – dar – Burdzy Marek – wykonane po
wojnie przez dziadka Józefa wg wzoru jak na
Łukowcu (Mieczków)

Wyjaśnienia do „Eksponatów Muzealnych” - część II
Druga część eksponatów muzealnych zebrana została w końcu 2015 r. i na początku 2016 roku.
Niestety, zbiorki nie udało mi się przyspieszyć. Doszło do trzymiesięcznego opóźnienia w stosunku do
zaplanowanego terminu. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Można mówić o bierności niektórych ludzi dla idei
tworzenia muzeum, a także o niesłowności. Usprawiedliwieniem są rożne problemy, niedomagania ze
względu na wiek i rozmaite przypadłości. Pewien niedosyt wynika także z faktu, że moje poszukiwania
przypadały na okres wzmożonych prac polowych.
Inną sprawą jest problem podrzucania mi przez wielu ludzi przedmiotów poniemieckich. W zasadzie
nie zbieram rzeczy niemieckich (przynajmniej na razie), tylko z Łukowca. Czasem ludzie robią to
bezwiednie a czasem z pełna świadomością. Pojechałem do Pogorzelisk, pan Józef Krawiec dał mi duże
metalowe grabie – rzekomo z Łukowca. Zabrałem je. Przy okazji pojechałem do Parchowa, podziękować
panu Opalińskiemu za radło, które odebrałem od pana Krawca z Pogorzelisk. Niestety, nie trafiłem do
właściwego Opalińskiego, gdyż w Parchowie są cztery rodziny Opalińskich i nie wszystkie są ze sobą
spokrewnione. Rozmawiałem z jednym z nich, mówił mi, że mama (z domu Krostek) pochodzi z Łukowca.
Widząc grabie na przyczepce samochodowej skomentował: „Miałem takie, one są poniemieckie”.
Pomyślałem, że Józef Krawiec mógł się pomylić. Przecież urodził się w latach 50-tych, wie to, co mu
przekazali rodzice i nie można mieć do niego pretensji. Godzinę wcześniej Krawiec pokazał mi także
kowadło i powiedział, że ono też jest z Łukowca. Niestety nie mógł mi go dać, bo wciąż na nim pracuje,
chyba że załatwię mu jakieś inne, choćby poniemieckie, to swoje odda do muzeum. Wspominał też, że po
wojnie przyszli do ojca jacyś aktywiści i zabrali mu to kowadło, a także heble, brony, imadło, i wiele innych
narzędzi, uznając, że są to przedmioty poniemieckie, czyli nie jego, i są im potrzebne (komuniści tak robili,
gdy zakładali kołchozy, po prostu okradali ludzi). Ojciec się zdenerwował, powyciągał jakieś dokumenty, z
których wynikało, że przywiózł te narzędzia ze Wschodu. Z tym poświadczeniem, na którym była ruska
pieczątka, poszedł do nich i na tej podstawie wszystko mu oddali.
Z satysfakcją informuję też, że przywiozłem od pana Rostkowskiego Mieczysława z Zabłota sporo
rzeczy. Gdy przyjechałem drugi raz do domu z żarnami – zaraz zadzwoniłem do pana Kazika Furtaka, aby
pochwalić się taką piękną „zdobyczą”. Przyjechał i mówi: „Takich żaren to na Łukowcu nie było. Pytaj
jeszcze Grzegorza Wosia”. Poprosiłem pana Wosia o ekspertyzę, on też powiedział: „Mało prawdopodobne,
żeby to były żarna z Łukowca”. Na dodatek jeszcze pan Woś pokazał mi kilkanaście przedmiotów, co do
których ma zastrzeżenia. W końcu odpowiedziałem mu, że wcześniej uznał te, rzeczy za pochodzące z
Łukowca, a teraz mówi mi, że mogą one być poniemieckie. Wskazał też na rzeczy, które przywiozłem z
miejscowości Wykroty, że sanie i sieczkarnia i kłonice połączone poduszką i brony raczej niemieckie niż
polskie. Gdy odjechał ogarnęła mnie czarna rozpacz – wszystko nagle zdało mi się, że jest poniemieckie. Ja
miałem wątpliwości tylko co do kilku rzeczy a tu taki problemy. (Wiadomo, że taki człowiek jak pan
Grzegorz Woś, że swoim krytycznym spojrzeniem jest potrzebny, jest to też jakiś filtr i przestroga, aby

zwracać uwagę na to co się bierze od ludzi). Ale tym razem zdołował mnie całkowicie. Wieczorem
zadzwoniłem do pana Tadeusza Malca. Podzieliłem się rozterkami. A tu pan Malec mówi „ Te 50 czy 60
rzeczy które panu przekazałem to mogę panu dać gwarancję, że to wszystko jest z Łukowca. Poza tymi
koszami, które ojciec zrobił po wojnie – wszystko jest z Łukowca i nic nie jest niemieckie”. Trochę się
podbudowałem. Siadłem i napisałem list do pana Mokrzyckiego dziękując za to, co przekazał i także
napisałem o wątpliwościach. Za dwa dni zadzwonił i mówi: „Sanie zrobił mój wujek Kotulski. Pamiętam za
domem rósł grab. Kiedyś wujek się przy nim zatrzymał i powiedział: „ Z tego drzewa (było bardzo
pokrzywione) mógłbym zrobić wam sanie - przetnie się ten pień wzdłuż i będą dwie płozy”. Tak więc sanie
są na pewno z Łukowca. Jeśli chodzi o sieczkarnię, to ojciec kupił ją w Chodorowie. Ona nazywa się
„Polna” (zachował się napis), takie były produkowane podobno w Lublinie. Co do kłonic połączonych
poduszką, to jak przyjedziecie wiosną po wóz, to się to na niego nałoży. Jak będzie pasowała poduszka, to
będzie potwierdzenie, ze jest z Łukowca. Przy okazji rozmowy powiedział mi, że znalazł jeszcze kilka
rzeczy z Łukowca i chętnie je przekaże, jak przyjedziemy po wóz.
Pragnę podzielić się jeszcze jedną refleksją. Otóż w lutym tego roku pojechałem do Brzegu Dolnego,
na Wały i na Stary Dwór. W Brzegu Dolnym zatrzymałem się w szkole nr 5 i odwiedziłem „Izbę Pamięci”.
Przeprowadziłem też około dwugodzinną rozmowę z panią Haliną Żak. Podarowałem Izbie komplet
„Zeszytów łukowieckich”, w zamian otrzymałem dwa egzemplarze książki „Żyliśmy Nadzieją”, w której
zamieszczone są wypowiedzi kilkudziesięciu mieszkańców Brzegu Dolnego i okolicznych wsi.
Wypowiedzi wspaniałe. Bardzo dużo ludzi przeszło Sybir. Większość wypowiadających się pochodzi z
Kresów, więc opisują to, co tam się działo. Do Brzegu Dolnego w czterech transportach przyjechała też
ludność z powiatowego miasta – Śniatyń, wraz ze swoim księdzem Janem Pukiem. Wśród relacji jest też
wypowiedź łukowianki Zofii Okońskiej z domu Mytych i przedstawicieli rodziny Żaków, która chronili się
na Łukowcu. W sumie lektura niezwykła.
Zachwyciła mnie dolnobrzeska Izba Pamięci. Składa się na nią kilka pomieszczeń. W jednym
ekspozycja dokumentów (wydawało mi się, że niektóre z nich są powiększone). Gdy przeszliśmy do sali
mieszczącej eksponaty rzeczowe, okazało się, że jest ich jakby trochę za dużo, żeby je oglądać pojedynczo.
Zwróciłem uwagę, że bardzo dużo jest rzeczy poniemieckich. Zauważyłem także, przekazane w twardych
oprawach, książki z klasztoru sióstr Boromeuszek w Brzegu Dolnym. Maszyny do szycia singerki, kilka
mundurów z okresu II wojny światowej i sporo medali i odznaczeń. W pewnym momencie pani Halina Żak
podała mi termofory mosiężne i powiedziała: Pochodzą z Nieświeża i należały do Radziwiłłów”. Ot jaka
osobliwa ciekawostka. Chciałbym aby nasze Muzeum czy nasza Izba Pamięci podobnie wyglądała, jak ta w
Brzegu Dolnym.
Otrzymałem też od pani Kazimiery Ptak kilka pozycji książkowych, między innymi dwie z Biblioteki II
Zakonu w Łukowcu i jedną książkę od pani Chrząstek z Łazan. Mam także przedwojenne gazety, jedną od
pana Tadeusza Malca, a drugą od pana Franciszka Hawrysza. Z tym co zebrałem wcześniej, jest to pewien
zasób do kącika dokumenty i zdjęcia.

Wracając do naszych spraw: Kilkunastu rzeczy, które uważam za niemieckie, nie zamieściłem w
zbiorze eksponatów. Są to m.in. żarna, beczka i okute koło od pan Rostkowskiego, a także grabie metalowe
od pana Józefa Krawca i hebel od Ryśka Dwornika oraz drewniano- skórzany przyrząd do ostrzenia brzytew
od rodziny Królów ze Starego Dworu (napis z boku niemiecki). Mam także maszynkę do strzyżenia owiec
(Baka Kazimierza) i lampy naftowe jedna z pewnością niemiecka a dwie Jupiter – niewiadomego
pochodzenia od państwa Kozaczów z Brunowa. Lutlampa od rodziny Żaków z Wałów jest praktycznie
jedyną rzeczą która może być niemiecką, a którą prezentuję w II części biuletynu. – Napis na niej
„TAUSMAN 98” daje takie przekonanie, choć wiem, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przez
Polskę, firmy w Galicji nadal oznaczały sprzęty produkowane przez siebie w języku niemieckim. Dopiero w
latach późniejszych zaczęto stopniowo znakować produkowane tam maszyny i urządzenia w języku
polskim. Zatem niekoniecznie wszystko co ma oznaczenia w języku niemieckim, musiało być produkowane
w Niemczech czy Austrii. W końcu w tym czasie język niemiecki był w Europie środkowo-wschodniej
językiem handlowym. Niemcy też wiele rzeczy eksportowali, a maszyny do szycia „Singer” miały ustaloną
renomę i były sprzedawane w całej Europie. Jeżeli więc okaże się, że przedmiot jest niemiecki i żadną
miarą nie może pochodzić z Łukowca – przestawimy go na miejsce wyznaczone dla rzeczy niemieckich lub
prawdopodobnie niemieckich, które w naszym muzeum też mogą się przecież znaleźć. W Izbie Pamięci w
Brzegu Dolnym wydaje mi się, że więcej jest rzeczy poniemieckich jak polskich i one tam leżą koło siebie
i się nie „gryzą”. Pani Halina wspomniała, że Izbę odwiedziła kiedyś niemiecka grupa turystów, której
bardzo spodobały się zbiory. Skomentowali to stwierdzeniem, że „To jest Izba Pamięci i wasza, i nasza.”

