
Ewa Bajkowska  poetka, eseistka i pisarka,
członkini Związku Literatów Polskich, nauczycielka
lubelskich szkól średnich, historyk z wykształcenia.

Jej dotychczasowy dorobek twórczy wiąże się głów
nie z nurtem tak zwanej literatury małych ojczyzn 
większość utworów dotyczy rodzinnego miasta San
domierza. Jest autorką czterech zbiorów poetyckich
(Strumień czasu, Czas zamknięty, Kontury pamięci,
Lunaparki) oraz książek prozatorskich: Dramat sa
motnego jeźdźca. Henryk Sandomierski w legendzie,
historii i literaturze, będącej konfrontacją biografii
historycznej pierwszego sandomierskiego księcia dziel
nicowego z jej wizją literacką, zawartą w powieści Ja

rosława Iwaszkiewicza Czerwone tarcze, opowieści Chodząc ulicami mia
sta, przywołujących obraz Sandomierza sprzed półwiecza, oraz szkiców z hi
storii Sandomierza XII i XIII wieku Pamięć murów.

Obecnie autorka wraca do „korzeni", przedstawiając losy kilku pokoleń
swojej rodziny, związanej z Lublinem i Lubelszczyzną, których przedstawi
ciele odegrali doniosłą rolę w procesie odradzania się państwowości polskiej
— szczególnie w tworzeniu sądownictwa obywatelskiego oraz lokalnego sa
morządu. Książka ukazuje dwie drogi wiodące do niepodległości: obywatel
skich inicjatyw politycznych oraz udziału polskich formacji wojskowych w wal
ce na frontach I wojny światowej. Okres, gdy świtała już „jutrzenka swobody",
został najmocniej wyeksponowany w tej rodzinnej opowieści, której tytułowi
bohaterowie nie byli jedynie biernymi statystami historii, ale starali się kształ
tować ją sami  wierni wobec wyzwań, jakie stawiała przed nimi Ojczyzna,
i wobec etosu moralnego, który stanowił drogowskaz ich działania.

Spacerując po pięknym Lublinie, spotykamy miejsca, gdzie żyli boha
terowie książki i możemy docenić ich rolę w historii miasta.

Przed Gospodą dla Legionistów (pierwszy od prawej siedzi Bolesław Sekutowicz, obok niego
Julia, w środku Maria Basiewiczowa, druga od lewej stoi Zofia Basiewiczówna); Lublin 1 91 6 rok
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Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 19 listopada 2018 r. o godz. 18.00

w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl

WWssttęępp wwoollnnyy

100 lat Niepodległej Polski, 100 lat Adwokatury  wolnej, niezależnej 
różnie bywało, lecz jesteśmy, wykonujemy swoje powołanie  czy tylko w za
wodzie, czy Adwokatura znaczyła i znaczyć powinna coś więcej?

Książka Pani Ewy Bajkowskiej doskonale odpowiada na te wątpliwości
historią kilku pokoleń jej rodziny  patriotów oddanych Ojczyźnie i poświę
cających się dla niej, nie szczędzących swoich najwyższych wartości  wol
ności, krwi i życia. Odradzające się państwo potrzebowało ludzi oddanych
idei, a tę grupę w przeważającej mierze stanowiła inteligencja.

Tytułowi „Wierni"  rodziny Sekutowiczów, Bajkowskich, Basiewiczów
i Noskiewiczów, wśród których było wielu prawników, w tym adwokatów,
współtworzyli zręby państwowości polskiej i sądownictwa na ziemiach
wschodnich. Po odzyskaniu niepodległości wielu adwokatów zostawało sę
dziami, co w okresie zaboru rosyjskiego było „etycznie wątpliwe" i obejmo
wało wysokie urzędy. Już u progu wolności pierwszym prezydentem wybra
nym przez Radę Miasta Lublina w dniu 28 grudnia 1916 roku był adwokat
Wacław Bajkowski, jednym z wiceprezydentów adwokat Jan Turczynowicz,
również późniejszy prezydent. W tym okresie wielu adwokatów było zaan
gażowanych w tworzenie instytucji państwowych, obejmując najwyższe sta
nowiska.

Przedstawiciele rodziny Autorki aktywnie
uczestniczyli w życiu miasta, angażując się we
wszystko, co pomagało ludziom, od oświaty,
przez wszelkiego rodzaju działania charytatyw
ne, do współtworzenia samorządu i instytucji
miejskich.

Trudno sobie wyobrazić lepsze przybliże
nie zdarzeń tamtych czasów, niż czyni to Au
torka, co mam nadzieję wypełnia lokalną tre
ścią pojęcie tak doniosłego Jubileuszu, jakim
jest 100lecie Odzyskania Niepodległości,
wskazując jednocześnie, że nic nie jest nam
dane na zawsze. Historia okresu walki o wol
ność i czasy późniejsze doświadczyły boleśnie
naród polski: wojna z bolszewikami, okupacja
hitlerowska i sowiecka.

Noc wigilijna 1939 roku nad wyraz tra
gicznie to pokazuje. W pierwszej egzekucji in
teligencji polskiej rozstrzelano 10 znamienitych
obywateli miasta Lublina. Wśród zamordowa
nych był jeden z bohaterów książki Bolesław
Sekutowicz, były adwokat, ówczesny prezes
Sądu Apelacyjnego.

Z przedmowy Adwokata Stanisława Estreicha
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

W czasie spotkanie będzie można nabyć książkę Ewy Bajkowskiej,
Wierni, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 201 8
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Bolesław Sekutowicz w todze
sędziego Sądu Apelacyjnego,

Lublin 1 929 rok

Rodzina Bajkowskich w okresie lubelskiej prezydentury
Wacława; na zdjęciu Wacław z żonąKonstancją oraz z
dziećmi Janem i Zofią, Lublin 1 91 7 rok




