Imieniny Pana Józefa Ignacego
W dniu imienin Józefa i w „imieninowej atmosferze” odbyło się 19 marca w Romanowie spotkanie z Barbarą
Wachowicz. Jak zwykle barwna, niezwykła opowieść Pani Barbary zachwyciła wszystkich zebranych. Pretekstem do
spotkania były dwa tomy wydanych w 2013 roku gawęd „Siedziby wielkich Polaków”. To publikacja poświęcona
muzeom biograficznym poświęconym wielkim postaciom polskiej literatury, sztuki, polityki. Część pierwsza
opatrzona jest dopiskiem: „Od Reja do Kraszewskiego”, druga zaś: „Od Konopnickiej do Iwaszkiewicza”. A piękny
dwór w Romanowie widnieje na okładce pierwszego tomu. Znajdujemy tu i Nagłowice Pana Reja, i
Mereczowszczyznę, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko, i Żelazową Wolę wielkiego Fryderyka, Żarnowiec – dar
narodu dla Marii Konopnickiej i dalej Oblęgorek – dar dla Henryka Sienkiewicza. Aż po Stawisko, domostwo
Iwaszkiewiczów. Pani Barbara w Romanowie mówiła przede wszystkim o związkach autora „Starej baśni” z naszą
ziemią, z Podlasiem Południowym. O tych cudownościach, które przyszły pisarz wyniósł z domu dziadków Anny i
Błażeja Malskich i ukochanej prababuni Konstancji Nowomiejskiej. A wyniósł stąd i umiłowanie Ojczyzny i jej
historii, i wielką o niej wiedzę. Kult literatury i sztuki, ogromną otwartość na świat i umiłowanie przyrody. Oraz
wielką miłość, którą obdarzyli go dziadkowie i „biała babunia” Konstancja. To ta miłość i poczucie szczęścia i
bezpieczeństwa, których tu doświadczał, spowodowały, że to do Romanowa będzie tęsknił przez całe swoje długie
życie jako do „utraconego raju dzieciństwa”. [gallery ids="533,534,535,536,532"] Porywającej gawędy o miłości
pisarza do tego niezwykłego miejsca wysłuchali przede wszystkim młodzi ludzie – bo to oni byli najliczniejszymi
gośćmi. Przybyli więc wraz z opiekunami uczniowie LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego z Białej Podlaskiej, z LO
im. Wł. Zawadzkiego i Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w pobliskich Wisznicach. Przybyli też inni miłośnicy
Romanowa i Kraszewskiego – między innymi prof. F. Czyżewski z UMCS w Lublinie, literat Aldon Dzięcioł z Włodawy,
ks. dziekan Jan Pieńkosz, nauczyciele i dyrektorzy pobliskich szkół, bibliotekarze i oczywiście przedstawiciele władz,
na czele ze Starostą Bialskim Panem Tadeuszem Łazowskim, który objął imprezę honorowym patronatem.

