II MIEJSCE:
Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego

Inicjatywa: „Mural patriotyczny powstały z okazji 80-tej rocznicy
Bitwy pod Wolą Gułowską”
Tu Spoczywa Bohater – Grupa Adamów

Inicjatywa polegała na uczczeniu pamięci o gen. F. Kleebergu oraz żołnierzach SGO „Polesie”
z okazji 80-tej rocznicy Bitwy pod Wolą Gułowską. Mural jest namacalną lekcją historii i jest łatwy
w odbiorze dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko. Staranność wykonanej pracy oraz zawarty
w niej przekaz sprawia, że nie można przejść obok tego obojętnie. Termin realizacji przypadł na
przełom marca i kwietnia 2019 roku. Realizacja projektu miała charakter etapowy (tj. oczyszczenie
elewacji, zagruntowanie ściany, malowanie podkładu, projekt właściwy, zabezpieczenie przed
wandalami oraz warunkami atmosferycznymi i montaż oświetlenia z czujnikiem zmierzchu). Mural
znajduje się na budynku klubowym Sokoła Adamów przy ul. Targowej 25 w Adamowie.
W projekt zaangażowanych było 65 mieszkańców Adamowa, którzy wsparli inicjatywę
finansowo, część z tych osób pomogło również płacą własnych rąk, podczas prac przygotowawczych.
Należy także wspomnieć o osobach, które wspierały Grupę w inny sposób - wypożyczały niezbędny
sprzęt nieodpłatnie, użyczały własne materiały, dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Odziaływanie inicjatywy wpłynęło na pogłębienie i kształtowanie pamięci historycznej wśród
mieszkańców gminy dotyczącej naszych lokalnych bohaterów czyli SGO „Polesie” i postaci dowódcy
gen. F. Kleeberga. Inwestycja ta poprawiła estetykę budynku, spowodowała jeszcze większe
utożsamianie postaci gen. Kleeberga z Gminą Adamów, wywołała bardzo pozytywny odbiór wśród
mieszkańców Adamowa, przyjezdnych kibiców, zawodników klubów piłkarskich oraz sprzedających
i kupujących podczas cotygodniowych poniedziałkowych targów. Miejsce nie było przypadkowe,
ważne było to, aby projekt trafił do jak największej liczby osób - ruchliwa ulica, częste przyjazdy
zawodników i kibiców różnych klubów piłkarskich z terenu województwa lubelskiego, miejsce imprezy
cyklicznej, która przyciąga tysiące ludzi tj. „Dni Adamowa i Okolicy” oraz spotkań kupujących ze
sprzedającymi na targach.
Istotne jest również to, że na boisku „Sokoła” Adamów trenują piłkarze najmłodszej grupy
(„Żaki” Adamów), to właśnie do najmłodszych adresowana jest ta wielka historia, a bez wątpienia taka
forma przekazu ma prawo podobać się najmłodszym. Projekt zyskał również zainteresowanie lokalnych
mediów (tj. Wspólnota Łukowska, Łukow24.pl, Magnes.tv czy kwartalnik gminny „Z Perspektywy”).

