
Książka Pamięć murów. Szkice z historii Sandomierza
XII i XIII wieku jest wędrówką po Sandomierzu wczesnośre
dniowiecznym. Na tle miasta dalekiej historycznie pamięci
ukazane zostały losy niezwykłych, związanych z nim posta
ci. To one nadawały treść miejscom i budowlom, kształtując
lokalną, a często i krajową rzeczywistość. Zatem tytułowa pa
mięć murów to opowieść o ludziach wypełniających je swo
imi emocjami i działaniem w burzliwych czasach dzielnico
wego rozbicia i tatarskich najazdów. Autorka odwołuje się
do związanych z bohaterami wizji malarskich, literackich
i hagiograficznych, wplatając swoją narrację w wątek łań
cucha dziejowej ciągłości, dającej nadzieję trwania, wbrew
destrukcyjnej sile czasu i zła.
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Zamek Królewski w Sandomierzu - siedziba Muzeum Okręgowego



Ewa Bajkowska, na
uczycielka lubelskich
szkół średnich, historycz
ka, poetka, publicystka
sandomierskiej prasy re
gionalnej, wnuczka Wa
cława Bajkowskiego, ad
wokata i sędziego, dzia
łacza społecznopolity
cznego, pierwszego pre

zydenta Lublina w latach 19161918. Ze
strony matki jest potomkiem rodziny Se
kutowiczów, niezwykle zasłużonej dla Lu
belszczyzny. Bolesław Sekutowicz był pre
zesem Sądu Okręgowego, a następnie Ape
lacyjnego w Lublinie.

Urodziła się w Sandomierzu. Tam
ukończyła szkołę podstawową i Liceum
Ogólnokształcące nr 2, dzisiaj noszące imię
Tadeusza Kościuszki. Następnie studiowa
ła na Uniwersytecie Marii CurieSkłodow
skiej w Lublinie i uzyskała dyplom pisząc
pracę magisterską pt. „Życie wewnętrzne
gmin kalwińskich na Litwie w XVII wie
ku” pod kierunkiem prof. Stanisława Twor
ka. Od 1970 roku na stałe związała się z Lu
blinem i pracowała jako nauczyciel w Pań
stwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji
oraz XI Liceum Ogólnokształcącym. Jest
członkiem Koła Miłośników Sandomierza
i Sandomierskiego Towarzystwa Nauko
wego. Należy do Związku Literatów Pol
skich i Lubelskiego Towarzystwa Miłośni
ków Książki.

Swoją twórczość literacką, publicy
styczną i naukową związała Ewa Bajkow
ska z Sandomierzem. Jest autorką czte
rech tomików wierszy: Strumień czasu
(Sandomierz 1999), Czas zamknięty. Ścież
kami Cmentarza Katedralnego w Sando
mierzu (Wydawnictwo LPrint, Lublin
2001), Kontury pamięci (Wydawnictwo
Diecezjalne, Sandomierz 2003) i Luna
parki (Wydawnictwo Diecezjalne, Sando
mierz  Lublin 2012). Poezja ta, pełna za
dumy i refleksji o przemijaniu, poświęco
na jest miastu rodzinnemu i jego najczęściej
byłym już mieszkańcom. Od ponad dzie
sięciu lat publikuje eseje literackie w spo
łecznokulturalnym miesięczniku Klubu
Miłośników Sandomierza „Sandomierza
ninie”. Tam ukazały się jej teksty dotyczą
ce Stefana Żeromskiego, Jarosława Iwasz

kiewicza i Wiesława Myśliwskiego. Wiele
uwagi poświęciła poezji Adriany Szymań
skiej, Ludmiły Marjańskiej i Wandy Schin
zlowej, a także wierszom księdza Bonifa
cego Miązka związanego z Wiedniem i tam
tejszą archidiecezją, oraz poezji księdza
Apolinarego Knothe tworzącego w drugiej
połowie XIX wieku. Na łamach „Sando
mierzanina” ukazały się m.in. wspomnie
nia autorki pt. Pamięć i dwuczęściowy szkic
pt. Sandomierski rynek w XVII wieku.
Współpracuje z biuletynem Towarzystwa
Naukowego Sandomierskiego pt. „Zeszy
ty Sandomierskie”.

W 2010 roku opublikowała pracę na
ukową pt. Dramat samotnego jeźdźca.
Henryk Sandomierski w legendzie, histo
rii i literaturze poświęconą czwartemu sy
nowi Bolesława Krzywoustego, który przez
dwadzieścia lat, od 1146 do 1166 roku,
w czasie Polski dzielnicowej władał ówcze
sną Ziemią Sandomierską, która obejmo
wała dużą część obecnej Lubelszczyzny.
Jest to studium historyczne i historyczno
literackie omawiające postać i barwne pe
regrynacje księcia sandomierskiego po śre
dniowiecznej Europie i jako krzyżowca
w krucjacie do Ziemi Świętej. Henryk San
domierski ukazany został zarówno poprzez
dorobek dotychczasowej historiografii, jak
i w literackiej wizji Jarosława Iwaszkiewi
cza zawartej w jego historycznej powieści
z 1934 roku pt. Czerwone tarcze.

Jedna z książek Ewy Bajkowskiej pt.
Chodząc ulicami miasta poświęcona jest
wędrówce po Sandomierzu lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych. Jak zauważył Sta
nisław Andrzej Łukowski, prezes Lubel
skiego Oddziału Związku Literatów Pol
skich, „napisana jest z wielką kulturą słowa,
pięknym, bogatymi barwnym językiem,
pokazuje Sandomierz w całej swojej róż
norodności, a więc miasto legendy i co
dzienności, miasto, które mimo upływu
czasu trwa w myślach, uczuciach, w duszy
i sercu. Myślę, że książka ta pięknie wpi
suje się w nurt tak zwanej literatury ma
łych ojczyzn, jest kolejną pozycją, którą
Ewa Bajkowska, sławiąc z nostalgią San
domierz i Sandomierszczyznę, kontynuuje
tradycje Jarosława Iwaszkiewicza i Wie
sława Myśliwskiego”.
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