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Słowo rektora

Różne definicje tzw. trzeciego wieku zwracają uwagę na inne aspekty tego 
okresu w  życiu człowieka. Ekonomiści powiedzą, że to czas poprodukcyjny, 
socjolodzy i biolodzy, że to trzeci etap życia po młodości i wieku średnim. Słu-
chacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, także UTW Politechniki Krakowskiej, 
udowadniają, że najtrafniejsze określenie dla czasu, jaki przeżywają, to „złoty 
wiek”. Publikacja „A seniorzy UTW PK wciąż wędrują”, która trafia do naszych 
rąk, także o tym przekonuje. 

Rosnąca liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce jest odpowiedzią 
na rosnące potrzeby społeczne. Przybywa osób w wieku 60+, które chcą nadal 
być aktywne. Szukają więc inicjatyw, które pomogą im rozwijać wiedzę i zain-
teresowania, a jednocześnie pozwolą nawiązywać nowe przyjaźnie i ciekawie 
spędzać wolny czas. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej 
daje swoim słuchaczom wiele możliwości aktywnego spędzenia owego „zło-
tego wieku” w życiu. Jak wspaniale z tych możliwości korzystają jego słucha-
cze, pokazuje to wydawnictwo. Jest już drugim – po publikacji „Seniorzy UTW 
PK na szlakach dziedzictwa kulturowego” – podsumowującym inicjatywy i do-
konania słuchaczy UTW UTW. 

Oba wydawnictwa to oryginalny zapis aktywności podejmowanych przez 
słuchaczy UTW PK, ich wędrówek bliższych i  dalekich, spotkań, konferencji. 
Z publikacji wyłania się ogromna różnorodność tematyczna zainteresowań – 
zabytki i nowoczesne formy architektoniczne, kościoły i cmentarze, spotkania 
patriotyczne i  służące rozrywce, religia i  wyznania, kolędowanie i  sylwester, 
wycieczki i wyprawy krajowe i zagraniczne, konferencje i wykłady naukowe, 
technika i humanizm, spotkania w Krakowie i daleko poza nim. O uczestnikach 
tych wydarzeń aż chce się powiedzieć – prawdziwi ludzie renesansu. W opisie 
aktywności seniorów UTW ważny jest osobisty aspekt wspomnień i oddanie 
atmosfery towarzyszącej wspólnym przedsięwzięciom. 

Co jest w szczególnego w publikacji, która trafia do naszych rąk? Przecież 
ludzie wędrują i  zwiedzają od wieków, miejsca, które zostały tu opisane, są 
znane. Sposoby przemieszczania się – tradycyjne. Spotkania – zwłaszcza świą-
teczne – są naturalne w naszej narodowej kulturze. Już pobieżna lektura nie 
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pozostawia wątpliwości. Szczególną jej wartością są ludzie – autorzy i bohate-
rowie tych opowieści, pełni pasji i zaangażowania, pędzeni chęcią poznawania 
na nowo świata, odkrywania jego tajemnic; świata naturalnego i świata uzu-
pełnianego przez dzieła człowieka. Ludzie, którzy kontemplują piękno przy-
rody oraz kunszt ludzkich dokonań. Ludzie, którzy dając innym chwile radości 
i stwarzając możliwości poznawania różnych aspektów świata, pięknie wypeł-
niają maksymę Seneki: „Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere” (Trzeba żyć dla 
innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie). 

Zagłębienie się w treść tej lektury skłania do zastanowienia się głębiej nad 
sensem aktywnego życia, radością jaką daje wspólne działanie, czy choćby tyl-
ko przebywanie ze sobą. Jak udowadniają słuchacze UTW, w każdym wieku 
można czerpać radość z takiego wspólnotowego działania.

Niniejsza publikacja jest pisaną na bieżąco historią części naszej uczelni, 
szczególnie ważną w roku jubileuszu 70-lecia. Historię tworzą ludzie poprzez 
swoje czyny i  postawy, osobowość i  wytwarzany klimat działania. Dokłada-
ją w ten sposób cegiełkę do wspólnego domu, któremu na imię Politechnika 
Krakowska. Opisane w publikacji działania zbliżają ludzi, pozwalają podtrzy-
mywać przyjazne ludzkie więzi, wypełniać treścią część życia, chronią przed 
osamotnieniem. Pokazują jak w świecie zdominowanym przez konkurencyj-
ność, postawy konsumpcyjne i  roszczeniowe, można żyć inaczej – ciekawie, 
godnie, w przyjaźni, z poszanowaniem przyrody i dorobku minionych poko-
leń. To piękne przesłanie dla innych.

Kazimierz Furtak
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Wstęp

Oddając w 2012 r do rąk Państwa książkę Seniorzy UTW PK na szlakach Dzie-
dzictwa Kulturowego, powstałą z relacji uczestników wycieczek nie przypusz-
czaliśmy, że w nawiązaniu do niej pojawi się następna. Jest to dowodem, że 
nadal jesteśmy ciekawi świata, nadal mamy ochotę wędrować Regionalnymi 
Szlakami Architektury, poznawać miejsca ciekawe architektonicznie, bogate 
w wydarzenia historyczne, pełne śladów polskości, zabytki techniki. Oprócz 
uczestnictwa w sympozjach i seminariach braliśmy udział w wielu imprezach 
okolicznościowych i spotykaliśmy się z ciekawymi ludźmi. Odbyliśmy kilka wy-
cieczek zagranicznych m.in. do Włoch (byliśmy na Monte Cassino i na pl. Św. 
Piotra w dniu wyboru papieża Franciszka) oraz autokarowo – promową wypra-
wę do Skandynawii.

A seniorzy UTW PK wciąż wędrują to następna publikacja powstała również 
z zapisów autorskich uczestników wycieczek, imprez okolicznościowych i spo-
tkań, organizowanych głównie przez Sekcję „Dziedzictwo Kulturowe znane 
i mniej znane” w latach 2012–2015, podczas kolejnego etapu studiów. Relacje 
mają urozmaicony charakter. Jedne są bardziej osobiste, refleksyjne, inne opi-
sowe. Ta różnorodność jest naszym zdaniem atutem tej publikacji. Z uwagi na 
obszerność dostarczonych materiałów oraz ograniczenia wydawnicze, niektó-
re teksty musiały zostać skrócone. Z tego samego powodu z ogromnej ilości 
zdjęć, mogliśmy umieścić tylko niektóre. Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wszystkich autorów tekstów i zdjęć w tym też do pana Jana Zycha za zdję-
cia z Zaduszek PK.

Wyrazy uznania należą się najstarszym uczestnikom naszych wycieczek. 
Podziw dla nich wyrażali również nasi przewodnicy i piloci, niektórzy z nich 
przekazali nam to pisemnie

Organizatorzy zdawali sobie sprawę z tego, że niektóre imprezy mogły nie 
trafiać w zainteresowania uczestników, jednak frekwencja na każdej z nich wy-
raźnie temu przeczyła. Nie ma osoby, która brałaby udział we wszystkich orga-
nizowanych przez nas imprezach i wycieczkach, ale przez tych pięć wspólnych 
lat wyłoniła się grupa, ponad 40 osób, systematycznie uczestnicząca w wyda-
rzeniach i coraz bardziej identyfikująca się z Politechniką Krakowską. 
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UTW wpisał się na trwałe w struktury Uczelni i cieszy się bardzo wysoką 
oceną wśród słuchaczy z uwagi na różnorodność i poziom oferty programo-
wej o czym JM Rektor dwukrotnie wspomniał podczas Akademii Jubileuszo-
wej z okazji 70-lecia Politechniki Krakowskiej. 

Od lat wielką życzliwością i dobrym słowem wspiera nas dr inż. Władysława 
M. Francuz, prof. oświaty – koordynator UTW w Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii PK, której przekazujemy serdeczne podziękowanie.

Osobne podziękowanie kierujemy na ręce mgr Barbary Korta-Wyrzyckiej 
i Adama Bani oraz mgr inż. Marka Feleckiego za pracę Wydawnictwa i Poligra-
fii PK, które w trudnym okresie spiętrzenia zleceń jubileuszowych terminowo 
wykonały naszą książkę.

Przygotowując tę publikację pamiętaliśmy też o ośmiu osobach, które 
w  okresie studiów odeszły od nas na zawsze. Umieszczone są o nich noty 
wspomnieniowe.

Działania seniorów opisane w obu tych książkach obrazują, że wspólne, ak-
tywne spędzanie czasu w życzliwej atmosferze integruje grupę i sprzyja two-
rzeniu przyjacielskich kręgów. 

Teresa Baszak-Filipczuk 
Michał Nowak
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I

Architektura międzywojnia, SKOZK w Bibliotece 
Jagiellońskiej 

 3.02.2012 r.

Uczestnicząc w lutowym spotkaniu zorganizowanym w Bibliotece Jagielloń-
skiej przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa, przysłuchiwaliśmy 
się gorącej dyskusji o walorach niedocenianego budownictwa okresu między-
wojennego w Krakowie. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, bo wybit-
ny znawca dziedzictwa kulturowego w Krakowie, prof. Jacek Purchla uznaje 
gmach Biblioteki Jagiellońskiej za najwybitniejsze dzieło architektury krakow-
skiej okresu międzywojennego. W liście do uczestników spotkania podkreślał 
walory funkcjonalne i wysoką wartość artystyczną gmachu. Chwalił architekta 
Wacława Krzyżanowskiego za to, że „umiejętnie splótł w architekturze gma-
chu szlachetność nowoczesnych linii z elegancką stylizacją”.

Spotkanie prowadziła p. Liliana Sonik – szefowa Komisji Informacji SKOZK.
Przebiegało ono ciekawie z uwagi na prelegentów takich jak: dr Rafał Ochę-

duszko – historyk sztuki z  UJ, badacz architektury krakowskiej okresu mię-
dzywojennego, dyrektor Muzeum Narodowego – Zofia Gołubiew, redaktor 
Konrad Myślik, Zbigniew Beiersdorf, znawca zabytków krakowskich, Jan Jan-
czykowski – konserwator wojewódzki. Omówili oni szereg najważniejszych 
obiektów powstałych w okresie międzywojennym i ich walory. 

W okresie międzywojennym powstało wiele gmachów użyteczności pu-
blicznej i budynków prywatnych, które dzisiaj są wizytówką Krakowa. 

Ówczesne władze Krakowa miały dalekosiężną wizję urbanistycznego roz-
woju miasta. Z myślą o przyszłych inwestycjach wykupiono tereny leżące poza 
jego granicami. Kredytowano budownictwo za pośrednictwem Komunalnej 
Kasy Oszczędności. Określono wymogi architektoniczne. Ówcześni inwestorzy 
wykazywali dużą dynamikę, działali wówczas wybitni architekci, solidni wyko-
nawcy, zwłaszcza rzemieślnicy, dlatego Kraków był niejako skazany na sukces.

W okolicy Alej Trzech Wieszczów wybudowano m. in. monumentalne bu-
dynki Nowego Gmachu Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Aka-
demii Górniczej. Nowy gmach Muzeum Narodowego miał być swoistym po-
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mnikiem upamiętniającym odzyskanie niepodległości i sanktuarium pamiątek 
narodowych. W specjalnej rotundzie miał się mieścić m.in. panteon Stanisława 
Wyspiańskiego, zawierający kartony jego niezrealizowanych witraży wawel-
skich. Ciekawie mówiła o tym dyrektor Zofia Gołubiew.

Na początku lat 20. XX w. powstały takie budynki użyteczności publicznej, 
jak Bank Polski, według projektu Kazimierza Wyczyńskiego przy ul. Basztowej, 
Pocztowa Kasa Oszczędności wg projektu Adolfa Szyszko Bohusza, niezwykle 
trafne uzupełnienie urbanistyczne ul. Wielopole, na bardzo trudnej trójkątnej 
działce. Powstał też m.in. Katolicki Dom Ludowy (z inicjatywy kard. Adama Sa-
piehy, wtedy jeszcze arcybiskupa) obecnie siedziba Filharmonii Krakowskiej 
oraz Pałac Prasy przy ul Wielopole.

Ciekawie przedstawia się też architektura sakralna tego okresu, taka jak 
kościół św. Stanisława Kostki na Dębnikach wg projektu Wacława Krzyżanow-
skiego, kościół MB Zwycięskiej w Borku Fałęckim i św. Szczepana wg projektu 
architekta Zygmunta Męczyńskiego. 

Powstały też ciekawe budynki seminariów duchownych. Przy Alejach se-
minarium śląskie (obecnie użytkowany przez UJ), zdobią go rzeźby Xawere-
go Dunikowskiego przedstawiające czterech ewangelistów. Drugi powstał 
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w 1933 r. przy ul. Skałecznej, jest to budynek seminarium oo. Paulinów. Cha-
rakteryzują go okrągłe okna, charakterystyczne dla stylu „okrętowego” w ów-
czesnej architekturze.

Architektura mieszkaniowa tego okresu też jest ciekawa. Przykładami mogą 
być: dom profesorów UJ przy al. Słowackiego (róg ul. Łobzowskiej), olbrzymi 
budynek mieszkalny przy ul Zyblikiewicza wg proj. A. Szyszko Bohusza, a tak-
że kwartał mieszkalny przy pl. Inwalidów. Profesor Jacek Purchla uważa, że 
w architekturze mieszkaniowej tego okresu można mówić o stylu „Szkoły kra-
kowskiej”. 

Krakowskie budynki z  okresu międzywojennego wyróżnia niezwykła so-
lidność wykonania. Zastosowane przy budowie szlachetne tynki można do 
dziś podziwiać w zachowanych w dobrym stanie elewacjach. Bardzo rzetelnie 
wykonywano detale architektoniczne, w tym też rzeźbiarskie godła domów, 
również do dnia dzisiejszego dobrze zachowane. 

W czasie spotkania zwrócono uwagę na to, że na zbliżające się 100-lecie 
odzyskania niepodległości należy uporządkować rejestr zabytków w zakre-
sie tej architektury międzywojennej. Wielkie zdziwienie wzbudziła informa-
cja, że niektóre obiekty, takie jak gmach główny AGH i Muzeum Narodowe-
go nie znajdują się w rejestrze zabytków. Niekiedy właściciele atrakcyjnych 
obiektów unikali wpisania do rejestru zabytków, ażeby mieć swobodę w in-
westowaniu. 
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SKOZK zamierza, w  porozumieniu ze Stowarzyszeniem Architektów Pol-
skich, opracować listę i  zachęcić do współpracy właścicieli prywatnych bu-
dynków, tym bardziej, że istnieje obecnie możliwość dofinansowania ich od-
nawiania. Miałoby to na celu zachowanie ich w dobrym stanie dla następnych 
pokoleń. Odnawianie pod nadzorem konserwatorskim uniemożliwiłoby m.in. 
znikanie oryginalnych detali fasad przy ich docieplaniu styropianem, jak rów-
nież dobudów szpecących „jaskółek” na poddaszach. Zwrócili na to uwagę 
studenci z Koła Naukowego Turystyki Kulturowej Akademii „Ignatianum”, któ-
rzy z pasją dokumentują budynki tego okresu.

Po spotkaniu odbyło się zwiedzanie starego Budynku Biblioteki Jagielloń-
skiej, która w pewnym zakresie została poddana konserwatorskim zabiegom 
finansowanymze środków SKOZK. Profesor Kazimierz Flaga, dawny rektor Po-
litechniki Krakowskiej, podczas zwiedzania głównej czytelni zwrócił uwagę na 
jej 25 metrową rozpiętość. Nośnymi elementami konstrukcyjnymi są ramy sta-
lowe zaprojektowane, tak jak i konstrukcja całego budynku Biblioteki, przez 
prof. Stefana Bryłę, wybitnego konstruktora i naukowca. Profesor Flaga poin-
formował, że zabiega wspólnie z Rektorem PK prof. K. Furtakiem, o to, ażeby 
na gmachu Biblioteki umieścić tablicę upamiętniającą dzieło tego wybitnego 
konstruktora i profesora.
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II

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ  
im. Generała Emila Fieldorfa „Nila”

Danuta Cincio i Michał Nowak 

Poniższa relacja powstała po wizycie w czasie otwarcia stałej ekspozycji Mu-
zeum w  dniu 27 września 2012  r. oraz dwóch kolejnych wizyt: na początku 
i pod koniec 2013 r. 

Mimo terroru wojennego podczas II wojny światowej, zbudowane zostały 
w  Polsce struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Mogło się to dokonać 
dzięki poświęceniu, patriotyzmowi i  zdolnościom organizacyjnym setek ty-
sięcy Polaków. Działały konspiracyjnie stronnictwa polityczne. Funkcjonowały 
władze administracyjne z na czele Delegaturą Rządu RP na Kraj. Siły zbrojne 
stanowił początkowo Związek Walki Zbrojnej, przekształcony w 1942 r. w Ar-
mię Krajową, która na początku 1944 r. liczyła ok. 360 tys. żołnierzy. Głównymi 
sposobami walki prowadzonej przez AK były sabotaż i dywersja. Wywiad AK 
rozpracował rakiety V-1 i V-2, którymi Niemcy ostrzeliwali Wielką Brytanię oraz 
tereny wyzwolone w 1944/1945 r.. W związku z wkroczeniem Armii Czerwonej 
na ziemie polskie, AK rozpoczęła akcję „Burza”. Największą i najtragiczniejszą 
bitwą było Powstanie Warszawskie. 

Wielu żołnierzy AK po zakończeniu wojny kontynuowało walkę przeciwko 
Sowietom i narzuconej przez nich władzy. W okresie PRL żołnierze AK byli wię-
zieni i  represjonowani („zapluty karzeł reakcji”). Pamięć o  ich czynach miała 
ulec zapomnieniu.

Przez wiele lat po wojnie nie było klimatu do zaprezentowania społeczeń-
stwu losów byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i ich walki o nie-
podległość, prowadzonej w latach II wojny światowej i po niej.

Dopiero zmiany polityczne zachodzące w Polsce od 1989 r. umożliwiły kra-
kowskim kombatantom ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej, podjęcie starań 
o utworzenie własnego Muzeum Historii Armii Krajowej. W tym celu wystąpili 
z apelem do żołnierzy AK o gromadzenie dokumentów i pamiątek z lat wojny, 
które mogłyby dać początek ekspozycji i muzeum. Apel spotkał się z szero-
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kim odzewem. Żołnierze AK zaczęli przekazywać, przechowywane w  najtaj-
niejszych prywatnych kryjówkach i archiwach, pamiątki, osobiste dokumenty 
oraz broń z lat wojny.

W lutym 1990  r. członkowie Związku Żołnierzy Armii Krajowej weszli do 
Muzeum Lenina przy ul. Topolowej 5, mieszczącym się w  dawnym Pałacu 
Mańkowskich i wynieśli wielką statuę Lenina z głównej sali do magazynu wraz 
z eksponatami związanymi z wodzem rewolucji październikowej, a w kwiet-
niu 1990 r. w salach Pałacu Mańkowskich otwarto ekspozycję „Nasza droga do 
Niepodległości”, przygotowaną z eksponatów przechowywanych przez kom-
batantów oraz ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Wystawa prze-
trwała do przełomu 1991/1992 i  cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Grupa żołnierzy AK – organizatorów wystawy, prowadziła ją własnym sump-
tem i zaangażowaniem, bez żadnej pomocy materialnej z zewnątrz.

W procesie reprywatyzacji, werdyktem sądowym, Pałac Mańkowski, został 
przekazany dawnym właścicielom. Zgromadzone zbiory zostały przewiezione, 
na ul. Bosacką 13 (dziś ul. Wita Stwosza 12). Władze wojskowe, do których nale-
żały obiekty tam zlokalizowane, umożliwiły wyeksponowanie zbiorów w tzw. 
budynku nr 4. W 1991 r. założono Fundację Muzeum Historii Armii Krajowej, 
która objęła pieczę nad zebranymi pamiątkami.

16 maja 1992 r., w nowej siedzibie przy ul. Bosackiej 13, nastąpiło oficjalne 
i uroczyste otwarcie Muzeum Historii AK, pomimo że dopiero z dniem 8 marca 
1993 r. Fundacja uzyskała zgodę władz wojskowych na prowadzenie statuto-
wej działalności w tych obiektach.
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Muzeum Armii Krajowej ostatecznie zostało utworzone jako wspólne 
przedsięwzięcie gminy Kraków i  województwa małopolskiego w  2000 roku. 
Jest samorządową jednostką upowszechniania kultury.

Zostało wpisane 29 czerwca 2000 r. do rejestru instytucji kultury prowadzo-
nego przez Miasto Kraków, przez co uzyskało osobowość prawną. Oficjalna in-
auguracja działalności Muzeum nastąpiła 27 września 2000 r. Muzeum nadano 
imię Generała Emila Fieldorfa „Nila”

Statutowa działalność Muzeum to: gromadzenie, opracowanie, restauro-
wanie, magazynowanie i  udostępnianie unikatowych zbiorów związanych 
z fenomenem armii Polskiego Państwa Podziemnego, zrodzonej z konieczno-
ści obrony bytu państwa i  narodu polskiego w  najtrudniejszych warunkach 
okupacji niemieckiej i  sowieckiej oraz ukazanie oporu i walki z dwudziesto-
wiecznym totalitaryzmem. 

Instytucja prowadzi szeroką działalność dydaktyczną. Organizowane są 
lekcje muzealne, spotkania z kombatantami, prelekcje, pokazy filmowe.

 Muzeum Armii Krajowej zajmuje obiekt o wielkim znaczeniu historycznym. 
Jest to budynek koszarowo-magazynowy, należący do zespołu zaopatrzenia 
największej twierdzy dawnej monarchii austro-węgierskiej, „Twierdzy Kraków”. 
U  progu I wojny światowej był to największy w  monarchii zespół nowocze-
snego przygotowywania i przechowywania żywności, zgodny z ówczesnymi 
najnowszymi osiągnięciami technologii (piekarnia, chłodnia)

Niezwykle ciekawa jest historia samego budynku Muzeum. Został on 
przekazany do użytku w  1911  r. jako obiekt nr 4, znajdujący się w  kom-
pleksie kilkunastu budynków magazynowo-gospodarczych, zbudowanych 
w latach 1905–1915. W jego nadziemnych dwóch kondygnacjach mieści-
ły się izby żołnierskie i  oficerskie, będące kwaterami (koszarami) dla żoł-
nierzy, zaplecze gospodarczo-magazynowe. O faktycznym przeznaczeniu 
tego budynku decydowały piwnice. Znajdował się tam bowiem schron sta-
nowiska dowodzenia i olbrzymie magazyny żywnościowe oraz przestron-
ne korytarze. 

Do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pomieszczenia piwniczne za-
chowywały zabezpieczenie przed wilgocią oraz działającą wentylację mecha-
niczną i grawitacyjną. Pomieszczenia podziemnej kondygnacji (ściany i strop) 
posiadały ocieplenie i  wytłumienie wykonane z  masy bitumiczno-korkowej. 
Działało elektryczne oświetlenie korytarzy piwnicznych (tuneli) pełniących 
rolę dróg ewakuacyjnych w kierunku rampy kolejowej – usytuowanej opodal 
budynku nr 4, łączącej ten fragment CK twierdzy z torami krakowskiego dwor-
ca głównego i towarowego.
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Od lipca 2009 r. Muzeum realizuje projekt pn. „Rewaloryzacja i adaptacja 
budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Kra-
jowej”, w znaczącej części dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W obiekcie koszarowo-magazynowym, adaptowanym dla potrzeb Muzeum 
Armii Krajowej, znacząco powiększono powierzchnię ekspozycyjną m.in. przez 
przykrycie dużego wewnętrznego dziedzińca przeszklonym dachem o awangar-
dowej konstrukcji stalowej. Połączony z istniejącymi dachami jest widoczny wy-
łącznie po wejściu do wnętrza kompleksu. Sylweta budynku pozostała niezmie-
niona. Wykonany został ogrom prac adaptacyjnych w całym kompleksie.

W dniu 27 września 2012, w święto Polskiego Państwa Podziemnego, uroczy-
ście otwarto stałą ekspozycję Muzeum. Na otwarcie zaproszona była i uczest-
niczyła w nim, inicjatorka i współautorka tego tekstu, pani Danuta Cincio, słu-
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chaczka UTW PK. Przekazała bowiem do Muzeum pamiątki po swoim mężu, 
m.in. mundur żołnierza AK. Brał on czynny udział w akcji „Burza”. Udostępniła 
również jego odznaczenia i legitymacje, których fotografie zamieszczamy.

Podczas otwarcia Muzeum po adaptacji obiektu udostępniona była, przy 
zaproszeniach, opinia dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa z PK na temat efektów 
prac budowlano- adaptacyjnych. 

Warto przytoczyć fragmenty tej opinii.

…Mimo daleko idących zmian zabytek potraktowano z szacunkiem jako kontekst 
a nie jedynie jako pretekst twórczości architektonicznej.

Takie pretekstowe, utylitarne, subiektywistyczne bądź woluntarystyczne trakto-
wanie tzw. „mało wartych” zabytków przemysłu czy wojskowości, jest niestety ciągle 
dominujące.

W przypadku Muzeum Armii Krajowej ustrzeżono się przed przekroczeniem, wy-
nikającej z  historii budynku, właściwej mu chłonności adaptacyjnej, wykorzystując 
równocześnie wszystkie atuty tegoż obiektu. To właśnie pozwala określić tę adaptację 
jako awangardową, najlepszą w  kraju, dotyczącą wojskowego obiektu specjalnego 
i jedną z najciekawszych w Europie – w dziedzinie wielkiego dziedzictwa „Architectu-
rae Militaris…

Jako unikatowy zespół zabytków architektury militarnej został wpisany na 
listę zabytków w 2006 r. Trwają starania, aby wprowadzić go na Światową Listę 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. 
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Celem stałej ekspozycji jest przedstawienie całościowego obrazu polskie-
go podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę 
międzywojenną.

Ta nowoczesna ekspozycja wzbogacona multimedialnymi środkami, po-
dzielona jest na tematyczne przestrzenie wystawiennicze.

Na parterze można poznać historię II RP, wydarzeń września 1939 a także 
zobaczyć zrekonstruowany czołg Vickers z  wbudowaną, oryginalną częścią 
z czołgu zniszczonego w 1939 r.

Na poziomie – I znajduje się główna część wystawy, dotycząca Polskiego 
Państwa Podziemnego i  Armii Krajowej. Można zobaczyć, chyba setki zdjęć 
i pamiątek. Jest też kadłub amerykańskiego Halifaxa, który dokonywał zrzu-
tów dla żołnierzy AK. 

Za przewodnikiem powtórzymy informację, że żołnierze AK podczas wojny 
nosili opaski z napisem WP (Wojsko Polskie), można je zobaczyć na wystawie. 
Opaski obecnie noszone podczas różnych uroczystości przez byłych żołnierzy, 
czy sympatyków AK, z napisem AK, mają wyraz symboliczny czy emocjonalny, 
nie historyczny.

Muzeum Armii Krajowej, obok Muzeum Powstania Warszawskiego jest naj-
ważniejszym muzeum czynu zbrojnego Polski Walczącej w XX wieku.
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III.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  
zwiedzanie ekspozycji stałej zatytułowanej  

„Polska Kultura Ludowa”

Maria Kałuża  21 czerwca 2012 r.

Sądzicie, że tylko wielkie miasta mają dzieje bajeczne? Ja myślę inaczej. 
Mnie się zdaje, że każdy skrawek ziemi, przez który przeszła stopa ludzka,  

ma swoją historię bajeczną i pewną 
Seweryn Udziela 

pierwszy dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie mieści się przy Placu Wolnica nr 1 w budyn-
ku, który w przeszłości pełnił funkcję ratusza miasta Kazimierz, dzisiejszej dziel-
nicy Krakowa. Ekspozycja Muzeum jest niezwykle obszerna – zawiera 50  000 
pozycji. Pozycje prezentowane są w 22 pomieszczeniach, na trzech kondygna-
cjach budynku i  łącznej powierzchni 1200 m2. Głównym czynnikiem stymulu-
jącym powstanie i rozwój Muzeum była fascynacja jego założycieli kulturą lu-
dową. Bogate zbiory Muzeum zgromadzono dzięki powołanemu w 1911 roku 
Towarzystwu Muzeum Etnograficznego, które skupiało wybitnych uczonych 
i miłośników kultury ludowej. Inicjatorem powstania Towarzystwa był później-
szy pierwszy dyrektor Muzeum – Seweryn Udziela. Na przełomie lat, zbiory 
były wzbogacane przez hojnych ofiarodawców. Kultura ludowa, a więc przede 
wszystkim kultura mieszkańców wsi stanowiła główny przedmiot etnografii. 
Przez stulecia społeczeństwo polskie składało się przede wszystkim z mieszkań-
ców wsi. Jeszcze pod koniec XIX wieku ponad 80% Polaków mieszkało na wsi. 
Istnieje przekonanie, że tradycyjna kultura ludowa wchodzi w skład kultury na-
rodowej i jest ważnym źródłem wiedzy o ojczystych dziejach. W kulturze ludo-
wej napotykamy elementy prastare, rodzime, które przetrwały w niezmienionej 
formie. Na wycieczce zapoznaliśmy się z architekturą wsi, tradycyjnym układem 
wnętrza mieszkalnego, strojami ludowymi, zagadnieniami społecznymi cha-
rakteryzującymi rodzinę chłopską i gromadę wiejską, podstawowymi zajęciami 
mieszkańców wsi. Poznaliśmy obrzędowoścć wiejską i sztukę ludową. 
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Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Izby Krakowskiej. Wnętrze izby wyposażo-
no meblami i  sprzętami pochodzącymi z okolic Krakowa, a zgromadzonymi 
w okresie międzywojennym. Izba prezentuje charakterystyczny na ówczesne 
czasy układ. Część izby stanowiła kuchnia, w której znajdował się piec, gdzie 
toczyło się codzienne życie skupione na sprawach takich, jak: gotowanie, za-
jęcia gospodarcze. Druga część izby przeznaczona była na życie świąteczne, 
celebrację ważnych wydarzeń w życiu rodziny. Z czasem z izby wykształciły się 
dwa oddzielne pomieszczenia – izba czarna, w której koło pieca toczyło się ży-
cie codzienne oraz izba biała przeznaczona na wydarzenia świąteczne. Część 
środkowa pieca przeznaczona była do gotowania i do podgrzewania potraw, 
druga część tzw. chlebowa do wypiekania chleba. Wokół pieca znajdowało się 
dużo sprzętów np.: prasa do sera, gnieciuch do ziemniaków, itp. Chleb w ro-
dzinach bogatych pojawiał się na stole raz w tygodniu; w rodzinach biednych 
rzadziej, zwłaszcza na święta. W części świątecznej znajdowały się m.in. ob-
razy (świadczyły o zamożności rodziny) oraz ołtarzyk (miejsce przeznaczone 
dla Boga). Obrazy stanowiły tzw. domową sceną niebiańską. Popularne mo-
tywy obrazów to św. Florian – chronił od pożaru oraz św. Rozalia – chroniła 
od chorób i zarazy. W pokoju znajdowały się także dwa łóżka, a biała pięknie 
haftowana pościel podkreślała dostatek rodziny. Pomiędzy łóżkami stał stół. 
O zamożności rodziny świadczył zegar. Z sufitu zwisał „pająk” zrobiony z bibu-
łek, który miał mieć magiczną moc. Powała i piec były ozdobione ornamen-
tami kwiatowymi. W części białej znajdowały się też skrzynie, w tym skrzynia 
wianna, w której gromadzono wiano panny młodej.
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Następnie przeszliśmy do Izby Podhalańskiej z  końca XIX wieku. W  izbie 
była zła widoczność, ciemno. Jest to tzw. chałupa kurna. W  izbie znajduje 
się piec, ale nie ma komina. Dym jest odprowadzany na zewnątrz za pomo-
cą otworu w powale przez tzw. dymniki. Część dymu pozostawała i przez to 
w chałupie panował półmrok. Nisko przy ziemi, gdzie gromadziło się najmniej 
dymu, znajduje się ława przy której spożywa się posiłki. Jadano ze wspólnej 
misy, drewnianymi łyżkami, kolejno od najstarszego do najmłodszego człon-
ka rodziny – najpierw mężczyzna, potem kobieta. Życie codzienne toczyło się 
w części piecowej, życie świąteczne w części świątecznej. Układ izby to tzw. 
układ diagonalny. Charakteryzuje się on tym, iż stół jest umieszczony po prze-
kątnej od pieca, w kącie, gdyż był meblem odświętnym, przy którym sadzano 
tylko ważnych, dostojnych gości. Wokół stołu skupiało się życie świąteczne. 
W  izbie znajdują się także dwie skrzynie na odzież, ozdobione motywami 
roślinnymi rzeźbionymi i  malowanymi na desce. Zachwycająca jest wisząca 
u powały kołyska, ozdobiona rzeźbionymi wzorami w drewnie, z malowidłami 
w kolorze czerwonym. Kolor czerwony miał magiczne znaczenie, chronił dzie-
ci przez urokami. Na ścianie wisiał zegar świadcząc o zamożności domu oraz 
obrazy o treści religijnej. Obrazy malowane były na szkle co wynikało głów-
nie z przyczyn praktycznych – łatwo było je zmywać i utrzymywać w czystości 
przy ciągłym zadymieniu, jakie panowało w izbie, oraz z faktu, iż na tych tere-
nach działały huty szkła. 
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W kulturze ludowej ważne znaczenie miało tradycyjne garncarstwo. W go-
spodarstwie chłopskim potrzebne były naczynia codziennego użytku takie, 
jak: garnki, dzbany, misy, talerze oraz naczynia szczególnego przeznaczenia, 
jak kropielniczki – pojemniczki na świecona wodę. Naczynia wytwarzano z gli-
ny. W  zakładach garncarskich pracowali głównie mężczyźni, kobiety pełniły 
tylko funkcje pomocnicze. Funkcjonowało powiedzenie „Garncarz z kupy bło-
ta narobił złota”. Dziś zawód garncarza jest zawodem zamierającym. 

W następnym pomieszczeniu znajdujemy olejarnię. Olejarnia służyła do wy-
rabiania oleju z siemienia lnianego. Praca przy wytłaczaniu oleju była bardzo 
ciężka, dlatego wykonywana była tylko przez mężczyzn. Proces otrzymywa-
nia oleju był bardzo skomplikowany. W efekcie wytłaczania z 10 kg siemienia 
otrzymywano 1,5 litra oleju, który służył głównie do omasty potraw. Wytłoki 
służyły jako pasza dla zwierząt. 

W chatach wiejskich produkowano sukno na potrzeby własne. Uzyskiwane 
tkaniny były rzadkie i przepuszczały zimno. Aby zagęścić tkaninę i dzięki temu 
uczynić cieplejszą folowano tkaninę ręcznie lub mechanicznie w tzw. foluszu. 
Folusz to warsztat, w  którym poddawano obróbce tkaniny wełniane. Dzięki 
tym zabiegom rzadka tkanina robiła się zbita, cieplejsza, nie przepuszczała wia-
tru. Dobrze utkany kapelusz mógł służyć jako naczynie do przenoszenia wody. 
Folusz umieszczony był w pobliżu młyna wodnego, ponieważ siłą napędową 
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była woda poruszająca koło obracające wał. Praca w foluszu nad tkaniną mogła 
trwać od 8 do 24 godzin, w zależności od tego, jak zbitą konsystencje miała 
mieć tkanina. W jaki sposób działał folusz można zobaczyć w Internecie na fil-
mie pod tytułem „Diabelska maszyna”. A dlaczego diabelska? Ponieważ pod-
czas pracy było bardzo gorąco, buchała para, co miało przypominać piekło.

Zostawiamy diabelską maszynę i przechodzimy do pomieszczenia przed-
stawiającego wiejską szkołę. Szkoła była najważniejszą kulturotwórczą insty-
tucją, wsi. Dzieci, choć często odrywane od nauki do prac polowych (szczegól-
nie latem), jednak uczyły się pisać i czytać. Lata trzydzieste XX wieku to system 
szkoły czteroklasowej, przy czym lekcje wszystkich czterech klas odbywały się 
najczęściej w jednej sali. W każdym z czterech rzędów siedziała inna klasa, co 
czyniło lekcje bardzo trudnymi do prowadzenia. 

Sala szkolna wyposażona była w  ławki ze szklanym kałamarzem na atra-
ment, liczydło, tablicę, globus, mapy wiszące na ścianach oraz szafy z książ-
kami. W  klasie były też narzędzia dyscyplinujące, np. woreczek z  grochem, 
na którym niesforny uczeń klęczał za karę. Ta sala związana jest z patronem 
muzeum, Sewerynem Udzielą, który przez lata pracował w oświacie. Wówczas 
narodziła się jego pasja etnograficzna. Pracował w  małych miejscowościach 
na terenie dzisiejszej Małopolski. Obserwował kulturę, zbierał materiały i po-
stanowił to utrwalić. Zebrał grupę ludzi ze świata nauki i kultury i w 1911 roku 
utworzono Muzeum Etnograficzne, którego zbiory oglądaliśmy.
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IV

Wizyta w klasztorze ojców Kamedułów na Bielanach  
„Kameduli piorunochronem dla Krakowa”

Ilona Niżnik  9 kwietnia 2012

Poniedziałek Wielkanocny jest jednym z dwunastu dni w roku, podczas któ-
rych na teren klasztoru Kamedułów mogą wchodzić kobiety. W tym właśnie 
dniu zaplanowaliśmy odwiedzić krakowski klasztor Kamedułów na Bielanach 
– Erem Srebrnej Góry. Dostępny dla odwiedzających jest jedynie kościół i jego 
najbliższe otoczenie. 

Droga do klasztoru prowadzi pod górę przez las. Wyżej, przy dobrej wi-
doczności można dojrzeć pasmo Beskidów. 

Idziemy dalej i po chwili ukazuje się dwuwieżowa kamienna fasada kościoła 
w stylu manierystycznym, zwieńczona przyczółkiem z balustradą. Jest szersza 
od samego kościoła i stwarza wspaniałe wrażenie wizualne. Jest szeroka na 41 
metrów i wysoka (wraz z wieżami) na 48 metrów. Wykonano ją z ciosu wapien-
nego, przyozdobiona czarnym marmurem i figurami świętych: św. Benedykta 
i św. Romualda w dolnej kondygnacji, a wyżej św. Jana Kantego, św. Mikołaja, 
św. Bonifacego i św. Jana Nepomucena. Na samym szczycie natomiast znajdu-
je się posąg Matki Boskiej, patronki kościoła. Figura otoczona jest pozłacanymi 
promieniami.

Obecnie Bielany wyglądają prawie tak samo, jak przed wiekami. Atmosfera 
tego miejsca jest niezwykła. Nie czuje się pośpiechu, stresu, gonitwy związa-
nej z życiem w wielkim mieście. 

Przy murze otaczającym dziedziniec, mimo chłodnej pogody, wygrzewa-
my się na słonku, słuchając ciekawej opowieści jednego z naszych kolegów 
– Michała, który przybliżył nam czasy założenia tutejszego klasztoru, budowy 
kościoła oraz w skrócie przedstawił regułę zakonną. 

Pobyt na Srebrnej Górze rozpoczynamy od uczestnictwa w Mszy Świętej 
odprawionej przez przeora klasztoru kamedułów – o. Marka Szeligę, byłego 
opata Benedyktynów w Tyńcu, w intencji mamy naszej koleżanki. Pełni on od 
kilku lat funkcję przeora – komisarza, po zmianach personalnych dokonanych 
przez władze kościelne. Przed Mszą przeor przywitał przybyłych uczestników 
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Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej, po niej barwnie opo-
wiedział o eremie, pracach remontowych i życiu Kamedułów na Srebrnej Gó-
rze. Życie Kamedułów to temat owiany wieloma legendami, które nie mają 
wiele wspólnego z rzeczywistością. 

W czasie mojej młodości mówiło się, że Kameduli to zakonnicy nieustannie 
obcujący z wiecznością do tego stopnia, że przy każdym spotkaniu pozdrawia-
ją się słowami memento mori, a nocą zamiast w łóżkach śpią w trumnach, że 
w celach mają trupie czaszki i umierają w samotności. To jednak tylko legenda 
wyjaśnił przeor. Prawdą jest, że obecnie w chwili choroby, Kameduli otrzymu-
ją stosowną pomoc lekarską, a samotnością, w której dobrowolnie pozostają 
w  obliczu śmierci, czczą pamięć św. Romualda – założyciela zakonu. Święty 
Romuald żył samotnie i z tego świata pragnął odejść też samotnie. Łącząc się 
z Bogiem w chwili śmierci wyprosił więc braci ze swojego domku. Kameduła, 
co prawda umiera samotnie, ale co jakiś czas umierającego odwiedza przeor. 
Gdy stwierdzi śmierć współbrata, zwołuje pozostałych zakonników. Obecnie 
w Krakowie na Bielanach jest ich dwunastu. Odprawiają oni obrządki religij-
ne oraz załatwiają formalności urzędowe. Kameduli nawet po śmierci nie leżą 
w trumnach. Zgodnie ze zwyczajem ich ciało w samym tylko habicie wkładane 
jest na desce do niszy w krypcie znajdującej się w podziemiach prezbiterium, 
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zamurowywane na wiele lat, a  potem szczątki przenoszone do wspólnego 
grobu. Na zewnątrz niszy wyryty zostaje napis przekazujący potomnym jedy-
nie imię zakonne mnicha, wiek oraz liczb e lat spędzonych w zakonie. Uwagę 
przykuwa średnia długość życia zmarłych zakonników, wynosząca ponad 80 
lat oraz wiek najstarszego w krypcie eremity – 99 lat. Jednak udokumentowa-
ny w historii zakonu najdłuższy czas życia eremity wynosił aż 120 lat. 

Kameduli są zakonem pustelniczym, żyjącym według surowych zasad 
opartych na regule św. Benedykta. Hołdują zasadzie ora et labora czyli 
módl się i pracuj. Odrzucają wszystko, co przeszkadza w nieustannej mo-
dlitwie i kontemplacji Boga a  ich tryb życia niewiele zmienił się na prze-
strzeni wieków. 

Mnisi żyją w kilkunastu domkach – pustelniach. Spotykają się jedynie pod-
czas Mszy Świętej, modlitw w kościele oraz kilka razy w ciągu roku, podczas 
posiłków spożywanych wspólnie w  refektarzu. Wyrzekają się potraw mięs-
nych, a  w  czasie Wielkiego Postu także nabiału i  jaj. W  klasztorze nie mają 
komórek, nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, nie korzystają z Internetu. 
Wyjątkiem jest przeor o. Marek Szeliga, który z racji obecnej funkcji oraz spra-
wowanego poprzednio urzędu opata Benedyktynów w Tyńcu korzysta z pocz-
ty elektronicznej. Kameduli nie korzystają z  urlopów i  odwiedzin u  rodziny. 
Pięć razy w roku w celach rekreacyjnych wszyscy zakonnicy mogą wspólnie 
opuścić erem i udać się na wycieczkę. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, 
pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia, mają służyć pełnemu zjed-
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noczeniu z Bogiem. Służy temu ściśle określony rozkład dnia rozpoczynający 
się o godz. 3.30 kończący się modlitwą o 19.15. 

Kilka godzin dziennie zakonnicy pracują fizycznie w milczeniu. Zadania są 
rozdzielane wg potrzeb klasztoru: czuwanie przy furcie, pranie, gotowanie, 
sprzątanie. Co najmniej sześć godzin dziennie przeznaczają na modlitewny 
kontakt z Bogiem. Reguła kamedulska jest najbardziej surową ze wszystkich 
reguł zakonnych. Przyprawia mnie o dreszcz fakt, że bielańscy Kameduli zaczy-
nają swój dzień tak wcześnie rano (czyli jak dla mnie w środku nocy) i że wstają 
o tej właśnie porze, bez względu na to czy zima czy lato. Prawdziwi szaleńcy 
Boży. Kameduli nie prowadzą działalności duszpasterskiej. Jednak przyjmują 
na rekolekcje zamknięte mężczyzn, które prowadzą w odrestaurowanym fore-
sterium – budynku przeznaczonym na przyjmowanie osób z zewnątrz. 

Do klasztoru może zgłosić się każdy mężczyzna, który ukończył 21 lat, a jest 
przed 45 rokiem życia. Musi być to osoba dobrego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego, która rozpoznała w  sobie powołanie do życia kontemplacyjnego, 
a nie szuka ucieczki w klasztorze przed trudnościami życia codziennego. Każdy 
kandydat przed złożeniem ślubów wieczystych przechodzi okres próby: naj-
pierw postulat trwający około sześciu miesięcy, po którym następują obłóczy-
ny, czyli uroczyste nałożenie habitu i przybranie imienia zakonnego. Formacja 
w  nowicjacie trwa dwa lata – kandydat przechodzi formację pod kierunkiem 
mistrza nowicjatu. Przez kolejne trzy lata składane są śluby czasowe i dopiero po 
nich kandydat dopuszczony jest do ślubów wieczystych. Oprócz trzech ślubów 
wspólnych dla całego życia konsekrowanego: czystości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa, Kameduli przyrzekają poprawę obyczajów i stałość w kongregacji. Jeżeli 
w tym czasie któryś z nich odbył studia teologiczne i przyjął kapłaństwo – zo-
staje ojcem, jeżeli nie ma święceń kapłańskich – pozostaje bratem. W klasztorze 
mogą przebywać także osoby, które z różnych powodów nie składają ślubów 
zakonnych, a jednak żyją w rytmie zakonnym. Dla tych, którzy odkryją w sobie 
wyjątkowe powołanie pustelnicze istnieje możliwość tzw. rekluzji, czyli życia 
w  całkowitym odosobnieniu, bez kontaktowania się nie tylko ze światem ze-
wnętrznym, ale nawet z innymi członkami wspólnoty zakonnej.

Podziwiam tych ludzi. Żyją w odosobnieniu, pracując fizycznie i medytując. 
Żyją z tego, co zrobią własnymi rękami. Można się z takimi rygorami nie zgadzać, 
ale trzeba szanować ich za odwagę i wytrwałość w postanowieniach. Dla mnie 
to także niesamowita skromność, godność, szlachetność i dobroć w czystej po-
staci, prawie w dzisiejszym świecie nie spotykana i marginalizowana. Myślę, że 
jest to sprawa nie tylko religii. Jest to po prostu sprawa bycia człowiekiem. Ta-
kich ludzi częściej spotyka się w filmach, książkach, niż w rzeczywistości.
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Kamedulski Erem Srebrnej Góry… Dlaczego Srebrnej Góry? 
Zakon Kontemplacyjny Pustelników oparty na regule, która do dzisiejszych 

czasów obowiązuje Kamedułów, założony został u schyłku X w. przez św. Ro-
mualda. Na prośbę Bolesława Chrobrego, założyciel zakonu wysłał do Polski 
w  1001 r dwóch pierwszych benedyktynów – Kamedułów, swoich uczniów, 
którzy ok.1002 r. założyli na ziemiach polskich erem. W roku 1003 ponieśli oni 
wraz z słowiańskimi nowicjuszami męczeńską śmierć (stąd obowiązujące świę-
to (Pięciu Braci Męczenników). W 1012 r. św. Romuald utworzył taki sam zakon 
w Camaldoli we Włoszech, a od nazwy miejscowości przyjęto nazwę „kameduli”. 

Do Krakowa Kameduli przybyli w 1604 r. za panowania Zygmunta III Wazy, 
na zaproszenie marszałka wielkiego koronnego Mikołaja z Podhajec Wolskie-
go, za radą papieża Klemensa VIII. Pierwsi krakowscy Kameduli byli Włochami. 
Pięć lat czekali w wiosce Bodzów, należącej do benedyktynów z Tyńca. 

Zakonnicy wybrali na miejsce fundacji jedno z  najwyższych wzniesień 
pasma Sowińca. Jednak nie należało ono do marszałka, lecz stanowiło wła-
sność Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana wojnickiego, który nie zamierzał 
go odstępować. Za radą Anny z  Branickich na Ruszczy Lubomirskiej, Wolski 
wyprawił ucztę, na którą zaproszono znacznych i dostojnych gości: biskupów, 
kasztelanów i oczywiście zakonników. Pod koniec spotkania, gdy wszyscy bie-
siadnicy mieli już dobre humory, Wolski opowiedział o swoich trudnościach 
ze znalezieniem miejsca dla Kamedułów. Zachęcony kasztelan Lubomirski 
zadeklarował swoją gotowość oddania im bielańskiej góry, na co pozostali 
uczestnicy tylko czekali. Natychmiast podsunęli mu, wcześniej przygotowany, 
akt darowizny, który Lubomirski podpisał. Wolski będący człowiekiem honoru, 
jako wyraz wdzięczności podarował mu wszystkie użyte podczas uczty srebr-
ne naczynia ogromnej wartości, które miały zrównoważyć utratę Bielan. Na 
pamiątkę tego wydarzenia wzniesienie zaczęto nazywać Srebrną Górą. Obec-
na zaś nazwa „Bielany”, wzięła początek od białych habitów mnichów, którzy 
przenieśli się z Bodzowa na Srebrną Górę.

Ruszyła budowa klasztoru zakonników żyjących w odosobnieniu, w pustelni. 
Powstało dwadzieścia domków zakonnych i świątynia. Klasztor wraz z kościołem 
klasztornym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Srebrnej Górze zo-
stał zbudowany na wzór klasztorów włoskich. Budowę rozpoczęto w 1609 r. pod 
kierownictwem architekta Walentego von Sabischa. Zawalenie się budowli po 
siedmiu latach, jeszcze przed oddaniem do użytku sprawiło, że kontrolę nad pra-
cami przejął wybitny włoski architekt Andrea Spezza. Budowa na Srebrnej Górze 
prowadzona była etapami do roku 1630. Jednonawowy kościół ze sklepieniem 
kolebkowym posiada boczne kaplice. Wysoka na prawie 20 metrów nawa robi 
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wrażenie ascetyczne. Brak w  niej ambony, chóru i  organów, co jest wynikiem 
zaleceń reguły kamedulskiej. Usytuowane po obu stronach nawy kaplice o wy-
stroju wczesnobarokowym mają bogate wyposażenie z XVII i XVIII w. Szczególną 
uwagę zwracają stiuki kaplic pod wieżami wykonane przez Jana Baptystę Falco-
niego (1642 r.) oraz ołtarze projektu Francesca Placidiego (1759–1763 r.).

Kaplice św. Romualda i Królewską zdobią cenne płótna Tomasza Dolabelli. 
Ołtarz główny jest neobarokową (II poł. XIX w.), repliką poprzedniego, zniszczo-
nego w 1814 r. przez pożar. Znajduje się w nim obraz Wniebowzięcie Najświęt-
szej Marii Panny pędzla krakowskiego malarza Michała Stachowicza (1814 r.). 
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Jego autorstwa jest także inny obraz NMP z dzieciątkiem oraz duże malo-
widła w chórze zakonnym. Wyjątkowym dziełem jest również wizerunek Matki 
Boskiej – Kamedulskiej Pani, namalowany w  XVII w. przez kamedułę o. Wa-
lentego Subiaco. W kaplicy św. Jana Chrzciciela znajduje się natomiast bardzo 
oryginalny obraz, przedstawiający chrzest Chrystusa na tle pejzażu z  okolic 
Krakowa. Nad wejściem do świątyni z portretu spogląda na przychodzących 
postać fundatora – Mikołaja Wolskiego. Poświęcenie kościoła nastąpiło dwa-
naście lat po śmierci fundatora. Dokonał tego 14 września 1642 roku Tomasz 
Oborski, biskup sufragan krakowski.
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Mikołaj Wolski wybudował klasztor za ogromną wówczas sumę 500 tys. zło-
tych, spędził w nim resztę życia i został pochowany w kamedulskim habicie 
pod posadzką przy wejściu do kościoła. Na utrzymanie klasztoru zapisał w te-
stamencie duży majątek. 

Z kościołem sąsiaduje dom gościnny zawierający dawne apartamenty Wol-
skiego, w którym mieści się tzw. „komnata szeptów” o niezwykłej akustyce. Sta-
jąc w jednym z narożników przodem do ścian można wyszeptać kilka słów, które 
osoba stojąca w przeciwległym kącie usłyszy, jakby były szeptane wprost do jej 
ucha. Wieść niesie, że ongiś w ten sposób podsłuchiwano spowiadających się 
mnichów. My również sprawdziliśmy ten architektoniczny ewenement. 

Na południe od furty znajduje się tzw. Foresteria, w  której zamieszkiwali 
w przeszłości wybitni goście. 

Zespół klasztorny otoczony jest kilkuhektarowym lasem z ogrodami, alejka-
mi miejscami do kontemplacji. Cały teren jest ogrodzony murem. Na wieżach 
kościoła klasztoru Kamedułów świecą, w godzinach wieczornych oraz w nocy, 
widoczne z daleka czerwone, jaskrawe światła, niezbędne ze względu na bliskie 
sąsiedztwo lotniska w Balicach. Światła te są także charakterystycznym, znakiem 
dla osób nadjeżdżających do Krakowa od strony zachodniej. Cały zespół jest 
również iluminowany w nocy, co sprawia, że klasztor można dostrzec z daleka. 

Kościół i  klasztor nieraz wizytowali królowie. W  pokojach gościnnych 
mieszkali Marysieńka i Jan III Sobieski – przed wyruszeniem pod Wiedeń, Król 
Władysław IV oraz Jan Kazimierz, uchodząc przed Szwedami. Przebywał tutaj 
także Stanisław August Poniatowski.

Na przestrzeni czterystu lat klasztor nie uniknął zniszczeń i grabieży pod-
czas burzliwych dziejów kraju. Klasztor był rabowany w czasie potopu szwedz-
kiego, wojny północnej i konfederacji barskiej. Pod zaborem austriackim, jak 
większość zakonów, utracił prawie cały majątek. 

W czasie okupacji niemieckiej, gestapo aresztowało kilku zakonników. 
W obozie koncentracyjnym w Dachau zginął m.in. przedwojenny przeor bie-
lańskiego klasztoru – ojciec Alojzy Poprawa. 

W nocy z 26 na 27 czerwca 1961 r. spłonęła jedna z wież i jedna trzecia da-
chu. Ówczesny przeor o. Ireneusz Bugaj były oficer Armii Andersa, uczestnik 
bitwy pod Monte Cassino uzyskał u Marszałka Polski Mariana Spychalskiego 
znaczące wsparcie finansowe na odbudowę kościoła. W ciągu kilku lat udało 
się odnowić zniszczoną świątynię i przywrócić jej dawną świetność. 

W dniu 19 czerwca 2002 r. papież Jan Paweł II odwiedził klasztor na Srebr-
nej Górze. Kardynał Karol Wojtyła kiedyś powiedział: „Krakowianie, czy wiecie, 
dzięki komu Wasze miasto stoi bezpieczne i nienaruszone przez tyle stuleci? 
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To Kameduli są waszym piorunochronem.” – bo w tym miejscu Kameduli mo-
dlili się i czuwali zawsze, nieprzerwanie. Na całym świecie Kameduli posiada-
ją obecnie dziewięć klasztorów, w  których przebywa około osiemdziesięciu 
mnichów z czego niemal połowa to Polacy. Dom generalny Zakonu Eremitów 
Kamedułów Góry Koronnej znajduje się we Frascati koło Rzymu. 

Takie są właśnie krakowskie Bielany. 
Jest to ważne miejsce na mapie duchowej, kulturalnej i artystycznej Krako-

wa oraz Polski. Życie pustelnicze i kontemplacyjnie w XXI wieku nie przestało 
być aktualne. Przyciąga nowe osoby, a także wielu świeckich, którzy szukają 
prawdziwych wartości i którym Kameduli udzielają gościny. 

Takie miejsca powinno się zobaczyć a następnie wrażenia przemyśleć. Każ-
dy indywidualnie. Tylko dla siebie. Życzę wszystkim znalezienia czasu, aby tam 
jeszcze mogli powrócić. 

Po skończonej „uczcie dla ducha” jaką było zwiedzanie klasztoru, postano-
wiliśmy zrobić też coś dla przemarzniętego ciała. Udaliśmy się więc do pobli-
skiej restauracji na wspólną herbatkę i wymianę refleksji.
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V

Spotkanie integracyjne krakowskich UTW w NCK 

Barbara Cieniawa Przewodnicząca Rady Programowej UTW PK

Z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Między-
pokoleniowej, Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki 
Krakowskiej, podjęła inicjatywę popartą przez Centrum Pedagogiki i Psycholo-
gii PK, zorganizowania „Ogólnokrakowskiego Spotkania Integracyjnego UTW”.

Patronat nad naszą inicjatywą objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. dr hab. Inż. Kazimierz Furtak.

Spotkanie odbyło się w dniu 31.05.2012 roku o godz. 16 w Nowohuckim 
Centrum Kultury przy Alei Jana Pawła II i skierowane było do wszystkich słu-
chaczy Uniwersytetów Trzeciego wieku oraz przedstawicieli instytucji działa-
jących na rzecz seniorów w Krakowie.

Spotkanie składało się z części oficjalnej i artystycznej.
W części oficjalnej działacze na rzecz małopolskich seniorów przedstawili 

dotychczasowe osiągnięcia oraz inicjatywy i projekty na przyszłość. Również 
reprezentanci UTW PK przedstawili swoje dokonania: zorganizowanie I Konfe-
rencji Naukowej UTW PK, sympozjów, seminariów, wspólnych wędrówek se-
niorów na Szlakach Dziedzictwa Kulturowego. 

W części artystycznej wystąpił Zespół Literacko-Muzyczny Szkoły @ktyw-
nego Seniora – S@S działający przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kra-
kowie, w którym występują m.in. słuchaczki naszego UTW. Ponadto wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży im. Henryka Jorda-
na w Krakowie, którego twórczynią i wieloletnią kierowniczką jest nasza Pani 
Profesor Władysława Maria Francuz.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem krakowskich seniorów 
i przybyłych gości.
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VI

Dolny Śląsk – Brzeg, Wrocław, Książ i Świdnica

Anna Adamska (Brzeg), Małgorzata i Jan Krukowie (Wrocław),  
Grzegorz Paradecki (pozostałe)  21–22 lipca 2012 r.

Projekt tego wjazdu dojrzewał dość długo, parę miesięcy. Największy kłopot 
sprawiało podjęcie decyzji dotyczącej wyboru trasy. Trzeba było rozważyć 
możliwości kondycyjne i  dyspozycję czasową naszych koleżanek i  kolegów 
oraz zaplanować trasę tak, aby przy jej minimalizacji zwiedzić to, co najwar-
tościowsze, bądź najistotniejsze z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego. 
Dolny Śląsk jest bardzo bogaty w piękne i dobrze zachowane zabytki. Gdy-
byśmy chcieli zwiedzić wszystkie najważniejsze, to nasza podróż musiałaby 
trwać co najmniej tydzień. Wspólnie z Michałem po rozważeniu kilku wersji, 
doszliśmy do wniosku, że wyjedziemy na dwa dni. Na pierwszy dzień zapla-
nowaliśmy zwiedzanie Zamku Piastowskiego w  Brzegu, obejrzenie Panora-
my Racławickiej i  odbycie spaceru po Wrocławiu w  tzw. „pigułce”. Na drugi 
dzień założyliśmy zwiedzanie zamku w Książu oraz Katedry i Świątyni Pokoju 
w Świdnicy. 

Brzeg
Pierwszym zabytkiem jaki podziwiamy podczas wspaniale się zapowiadającej 
wycieczki na Dolny Śląsk był, nazywany Śląskim Wawelem – Zamek Piastowski 
w Brzegu. Zamek zwiedzaliśmy z przewodniczką, która przekazała nam porcję 
solidnych informacji o historii zamku i zgromadzonych w nim zabytków. Słu-
chając, myślałam jak niepełna jest nasza wiedza o tej części Polski. Ze źródeł 
pisanych wiadomo, że już w 1235 roku w Brzegu rezydował dwór Henryka I 
Brodatego, a od 1311 roku zamek był główną siedzibą władców księstwa brze-
skiego. Funkcję stołeczną zamek w Brzegu pełnił do 1675 roku, kiedy to, wraz 
ze śmiercią Jerzego II Wilhelma, wygasła piastowska linia władców tych ziem, 
a  księstwo brzeskie przeszło we władanie cesarzy austriackich. W  XIII wieku 
zamek składał się z jednej budowli mieszkalnej położonej w kompleksie miej-
skich murów obronnych. W 1358 roku Ludwik I wybudował nowy mieszkal-
ny budynek, a kolejne przebudowy zamku zmieniły go z gotyckiej warowni 
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w  okazałą renesansową rezydencję. W  XVI wieku pod kierownictwem wło-
skich architektów przebudowano istniejące budynki i  dobudowano nowe 
skrzydła z krużgankami otaczającymi rozległy dziedziniec. Wzniesiono wieżę 
bramną ze wspaniałą dekoracją rzeźbiarską wykonaną przez Jakuba Parra z ro-
dziny włoskich architektów. Zamek przejęty w 1675 roku przez Habsburgów 
ulegał stopniowej degradacji. Podczas bombardowania przez wojska pruskie 
w 1741 roku, w znacznej części został zniszczony, ocalały jedynie fasada bu-
dynku bramnego oraz pięć sal parterowych skrzydła wschodniego. Ocalałe, 
renesansowe resztki budowli zamieniono na karczmę i  magazyn, dopiero 
w latach dwudziestych minionego wieku umieszczono tam Muzeum Miejskie, 
gromadzące zabytki związane z  historią tych ziem, jednak podczas II wojny 
światowej większość zbiorów zaginęła.
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Po II wojnie światowej zabezpieczono zabytek przed dalszym zniszcze-
niem. W latach 1966–1990 przeprowadzono odbudowę zamku przywracając 
jego pierwotny kształt. Zrekonstruowano krużganki, część ozdobnych portali 
okiennych i drzwiowych, poddano konserwacji wszystkie zachowane elemen-
ty architektoniczne.

Zwiedzanie zamku zaczęliśmy do podziwiania najcenniejszego fragmentu 
bryły zamku – dekoracji rzeźbiarskiej fasady bramy wjazdowej.

Na wysokości pierwszego piętra umieszczono naturalnej wielkości figurę 
fundatora tej budowli księcia Jerzego II i jego żony Barbary Brandenburskiej. 
Pomiędzy I i II piętrem znajdują się 24 popiersia władców królestwa polskie-
go, od czasów legendarnych do rozbicia dzielnicowego, pod nimi widzimy 
wizerunki książąt śląskich, bezpośrednich przodków fundatora budowli. Na 
zwieńczeniu wieży widoczny jest kartusz z godłami herbowymi Królestwa Pol-
skiego. Nasuwała się nieodparcie myśl, że fundator budowli chciał podkreślić 
swoją przynależność do rodu piastowskich władców, musiał zatem być dumny 
ze swego pochodzenia. 

Przechodząc na dziedziniec zrozumieliśmy, dlaczego zamek w Brzegu jest 
nazywany drugim Wawelem – czworoboczny dziedziniec otaczają przepiękne 
trójkondygnacyjne krużganki z licznymi portalami okiennymi i drzwiowymi. 
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Właściciele brzeskiego zamku gromadzili w nim artystyczne wyroby sztuki 
złotniczej, tkaniny, obrazy, meble, zbiory broni. 

Po przejęciu zamku przez Habsburgów zbiory te uległy rozproszeniu, za-
chowała się jedynie część księgozbiorów. Zamek jest obecnie siedzibą Mu-
zeum Piastów Śląskich. Gromadzone w  nim obiekty związane są z  historią 
Brzegu i ziemi brzeskiej. W zamkowych piwnicach mogliśmy zobaczyć prze-
niesioną tu z dworskiego kościoła, pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, część 
sarkofagów zmarłych książąt i  ich najbliższych. Sarkofagi należą do kolekcji 
tematycznej „Piastianów” – muzeum posiada bardzo cenne zbiory zabytków 
o wartości historycznej bezpośrednio związanych z rodem Piastów Śląskich. 

Zwiedzając muzeum mogliśmy podziwiać między innymi zabytki z dziedziny 
ikonografii rodu Piastów, numizmatyki, medalierstwa, piękne starodruki, manu-
skrypty, malarskie i graficzne wizerunki książąt. Z ogromnym zainteresowaniem, 
oglądaliśmy w jednej z sal zachowane renesansowe malowidło ścienne – drze-
wo genealogiczne przedstawiające portrety księcia Jerzego II i jego rodziny.

W zamku urządzane są czasowe i stałe wystawy tematyczne – my oglądali-
śmy wystawę „Paradne zbroje i ubiory Piastów Śląskich”. 
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Podziwialiśmy wspaniałą kolekcję gotyckiej i  barokowej rzeźby sakralnej 
oraz przepiękne egzemplarze zabytkowych mebli. W kolejnej sali zwiedziliśmy 
ekspozycję zabytkowych lamp naftowych.

Może zbyt dużo miejsca poświęciłam historii brzeskiego zamku, ale uwa-
żam że jest ona fascynująca. Linia Piastów brzesko-legnickich jest bowiem naj-
dłużej żyjącą i panującą częścią potomków pierwszej polskiej dynastii królew-
skiej. Zebrana w zamku kolekcja „Piastianów” pozwala zwiedzającym stanąć 
oko w oko z historią. 

Wrocław
Jest czwartym pod względem wielkości miastem w Polsce i największym mia-
stem na zachodzie kraju. Leżący nad Odrą i czterema jej dopływami jest wyjąt-
kowym miastem 12 wysp i 117 mostów z tysiącletnią historią, gdzie dziedzictwo 
przeszłości splata się z nowoczesnością i właśnie przyjechaliśmy to zobaczyć.

Najpierw zwiedziliśmy Panoramę Racławicką, jeden z  najsłynniejszych 
obrazów przedstawiający zwycięską bitwę Powstania Kościuszkowskiego 
z 1794 roku. Obraz o wymiarach 120x15 m został namalowany na płótnie przez 



39

Jana Stykę, Wojciecha Kossaka i  innych w  100 rocznicę Insurekcji Kościusz-
kowskiej. Obraz był we Lwowie ale po wojnie uszkodzony został przewieziony 
do Wrocławia, gdzie został odrestaurowany i publicznie wystawiony dopiero 
w 1985 roku. Ogromne wrażenie na nas zrobiło oglądanie obrazu, ponieważ 
czuliśmy się tak, jakbyśmy byli na polu bitwy. Przed obrazem uformowano 
sztuczne rekwizyty, przez co bitwa wydawała się realna.

Obok budynku Panoramy Racławickiej spotkaliśmy się z  panią przewod-
nik. Przy pięknej słonecznej pogodzie, w znakomitym nastroju wyruszyliśmy 
z uwagi na ograniczony czas, na trasę spacerową „Wrocław w pigułce”.

Po drodze na Ostrów Tumski zatrzymaliśmy się w parku przy Pomniku Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej zbudowanym w latach 1994-2000. Pomnik usytuowany na 
planie krzyża na powierzchni 380 m2 ma formę czterech płyt granitowych oraz 
dwóch figur z brązu: Anioła Śmierci i Piety Katyńskiej – Matki Ojczyzny trzy-
mającej w ramionach zamordowanego jeńca. Na ścianie postumentu z lewej 
strony wyryte są nazwy miejsc zbrodni, zaś na postumencie z prawej strony 
nazwy obozów jenieckich. 
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Dalej idąc w stronę Ostrowa Tumskiego wzdłuż Odry podziwialiśmy pięk-
ne budynki, przystań na wodzie, statki płynące po rzece oraz łączące Ostrów 
Tumski z resztą miasta mosty. 

Ostrów Tumski to miejsce, z którego wywodzi się geneza miasta Wrocławia. 
Znajduje się tu największy kompleks kościelny i historyczne centrum religijne 
Wrocławia. To tutaj ok. IX wieku powstał pierwotny gród Wrocławia. W  1000 
roku za czasów Bolesława Chrobrego utworzono tu biskupstwo. Ostrów Tumski 
w swoich początkach funkcjonował jako wyspa. Dopiero w roku 1824 dzięki za-
sypaniu jednej z odnóg Odry, Ostrów został włączony do stałego lądu. 

Na placu Katedralnym podziwialiśmy zabytkowy budynek Metropolitarne-
go Wyższego Seminarium Duchownego, przed którym stoi kolumna Chrystu-
sa Króla wzniesiona dla uczczenia tysiąclecia biskupstwa wrocławskiego, a po-
święcona w czasie milenijnych obchodów 23 czerwca 2000 roku. 

Następnie dotarliśmy do Bramy Kluskowej łączącej budynki kościoła 
św. Idziego oraz Domu Kapituły, w którym mieści się Muzeum Archidiecezjal-
ne. Pani przewodnik opowiedziała nam ciekawą legendę związaną z  nazwą 
Bramy. Mówi ona, że pewien chłop, któremu zmarła żona potrafiąca gotować 
przepyszne kluski śląskie, przybył na targ do Wrocławia i wielce strudzony za-
snął u podnóża kościoła św. Idziego. Przyśniła mu się jego ukochana żona i kie-
dy się obudził zobaczył przed sobą talerz pełen pysznych klusek pokraszonych 
wędzonką. Zjadł kluski pozostawiając sobie jedną. Właśnie ta kluska ześlizgnę-
ła mu się z łyżki, potoczyła się łukiem bramy na jej szczyt. Na pamiątkę tego 
wydarzenia kamienna kluska znajduje się na bramie do dziś.
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Podziwialiśmy także kościół św. Idziego, najstarszą świątynią we Wrocławiu 
wzniesioną w XIII wieku w stylu romańskim. Jest to budowla jednonawowa 
z pięknym łukiem tęczowym. 

Następnie dotarliśmy do ulicy Katedralnej, głównej ulicy Ostrowa Tum-
skiego, przy której stoją domy duchowieństwa katedralnego. Tu zwiedziliśmy 
przepiękną katedrę św. Jana Chrzciciela, widoczną prawie z każdego zakąt-
ka miasta. Ta gotycka świątynia typu bazylikowego o wysokości 91 m (wraz 
z wieżami) i długości 68 m jest jak dotychczas najwyższą budowlą Wrocławia. 
Nawa główna otoczona jest wieńcem kaplic pochodzących z okresu gotyku, 
są też cztery kaplice barokowe. Katedra kryje w swoich wnętrzach wiele zna-
komitych zabytków, śladów historii: wielki ołtarz z gotycką nastawą, kaplice: 
Zmartwychwstania, Najświętszego Sakramentu, św. Jana Chrzciciela, św. Ka-
zimierza Jagiellończyka, Mariacką, św. Jadwigi Śląskiej, św. Józefa, św. Elżbie-
ty, Elektorską.

Przed głównym wejściem do Katedry znajduje się Figura Matki Boskiej 
z  Dzieciątkiem. Została wykonana w  1854 roku przez Karola Steinhausera 
z Bremy. Swoją rzeźbę wzorował na słynnym obrazie Rafaela.

Spacerując dalej ulicą Katedralną mijaliśmy Pałac Arcybiskupi poprzedzony 
dziedzińcem z  ozdobną bramą, Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wro-
cławskiej, gdzie mieszczą się liczne instytucje i stowarzyszenia kościelne.
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Dotarliśmy do placu Kościelnego, gdzie podziwialiśmy pomnik św. Jana Ne-
pomucena odsłonięty w 1732 roku. Znajduje się przed kościołem św. Krzyża 
i św. Bartłomieja zbudowanym w stylu gotyckim w 1288 roku przez Henryka 
IV Prawego. Kościół jest dwupoziomową budowlą, poziom dolny dedykowany 
jest św. Bartłomiejowi a górny św. Krzyżowi. 

Następnie zatrzymaliśmy się przy granitowym pomniku papieża Jana XXIII 
– jedynym w Polsce ufundowanym papieżowi przez władze PRL. Pomnik sta-
nowi wyraz hołdu społeczeństwa polskiego dla pierwszego zwierzchnika Ko-
ścioła katolickiego, który uznał prawa Polski do Wrocławia i całych Ziem Za-
chodnich odzyskanych po stuleciach. W pobliżu mijaliśmy niewielki gotycki 
kościółek św. Marcina, który jest jedyną ocalałą częścią najstarszego zamku 
piastowskiego we Wrocławiu. 

Na krótki odpoczynek podczas spaceru zatrzymaliśmy się w  restauracji, 
gdzie spożyliśmy obiad.
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Opuszczając Ostrów Tumski mijaliśmy gotycki kościół Najświętszej Marii Pan-
ny na Wyspie Piasek o największej kubaturze na Dolnym Śląsku. Kościół posiada 
jedną wieżę, gdyż planowana druga, nie została ukończona. Dotarliśmy do po-
mnika kardynała Bolesława Kominka (1903–1974) orędownika pojednania pol-
sko-niemieckiego. Wykonano go z brązu i odsłonięto w 2005 roku.

Następnie podziwialiśmy niezwykły budynek Hali Targowej znajdujący się 
przy ul. Piaskowej. Powstała ona w latach 1906–1908, gdzie po raz pierwszy 
strop hali wsparty został na żelbetonowych łukach, co stanowiło wówczas pio-
nierskie w skali światowej osiągnięcie inżynierskie. Zewnętrzna szata budynku 
z ceglanego muru z oszczędnie stosowanym detalem kamiennym posiada ce-
chy nawiązujące do średniowiecza i należy do największych miejsc targowych 
w całym mieście.

Idąc brzegiem rzeki dotarliśmy do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
założonego przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w roku 1817 
we Lwowie. Była to instytucja, która po zaborach miała pomóc narodowi pol-
skiemu w odzyskaniu wiary we własne korzenie. Obecnie mieści się w daw-
nym klasztorze Krzyżowców z  Czerwoną Gwiazdą. Zakon powstał w  latach 
trzydziestych XIII w. z fundacji Agnieszki Czeskiej, obecnie świętej. Ossolineum 
to przebogaty, tworzony przez wieki zbiór dzieł pisanych, wśród których znaj-
duje się także rękopis Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz przeniesiona ze 
Lwowa biblioteka. 

Przylegający z jednej strony do Ossolineum, a z pozostałych do murów od 
strony ulicy Szewskiej oraz do kościoła św. Macieja, Ogród barokowy powstał 
w 2007 r. Skorzystaliśmy z tego przepięknego miejsca zlokalizowanego w cen-
trum miasta, aby odpocząć, pospacerować oraz zrobić zdjęcia, dla których zie-
leń ogrodu stanowiła wspaniałe tło.

Kontynuując spacer po Wrocławiu doszliśmy do głównego gmachu Uni-
wersytetu Wrocławskiego, będącego jednym z  najważniejszych zabytków 
miasta, prawdziwą barokową perłą. Uczelnia została ufundowana 21 paź-
dziernika 1702 roku. Naszą uwagę zwróciło główne wejście do Uniwersyte-
tu przepięknie zdobione, a  także znajdujący się nad nim balkonowy portyk 
z alegorycznymi rzeźbami przedstawiającymi cztery cnoty kardynalne, który-
mi szczycić się powinien każdy student uczelni: męstwo, roztropność, stałość 
i  umiarkowanie dzierżące dzban pełen wina. Niestety ta ostatnia cnota tra-
dycyjnie już bywa traktowana przez studentów Uniwersytetu po macoszemu, 
o czym świadczy choćby historia stojącego trochę dalej nagiego Szermierza. I 
tu znowu usłyszeliśmy od pani przewodnik legendę związaną z tym miejscem. 
Spojony piwem przez miejscowych studentów, przegrał podczas gry w karty 
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nie tylko cały posiadany majątek, ale również ubranie. Podstępni żacy zosta-
wili mu jedynie szpadę — symbol szlacheckiego stanu i  męskiego honoru. 
Na tym Uniwersytecie studiowała w latach 1911–1913 nauki humanistyczne 
Edyta Stein późniejsza święta Teresa Benedykta od Krzyża, filozof niemiecki, 
pochodzenia żydowskiego, karmelitanka zamordowana w obozie Auschwitz. 

W pobliżu zobaczyliśmy linię oznaczającą południk. Wyznaczył ją w 1791 
roku prof. Longinus Anton Jungnitz twórca Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas spaceru dotarliśmy również do niezwykłego miejsca we Wro-
cławia na ulicę Jatki. Przechadzaliśmy się pod zadaszonymi niezwykle uro-
kliwymi kamieniczkami, w których mają galerie sztuki oraz pracownie arty-
styczne jedni z  najlepszych wrocławskich artystów. Nazwa ulicy wywodzi 
się stąd, że w XIII wieku znajdowały się tu rzeźnie a przy nich kramy, na któ-
rych sprzedawano mięso. Artyści wrocławscy postanowili złożyć hołd tym 
biednym rzeźnym zwierzętom. Z końcem XX wieku w tym miejscu powstał 
pomnik ku czci zwierząt hodowlanych. Jest on dzisiaj jedną z ozdób tej ma-
lowniczej uliczki.

Idąc do Rynku minęliśmy dwie XV-wieczne kamieniczki połączone baro-
kową bramą z 1728 roku. Nazwano je „Jaś” i „Małgosia”. Są one pozostałościa-
mi budynków otaczających kościół farny św. Elżbiety. Nazwę „Jaś i Małgosia” 
nadali kamieniczkom osadnicy ściągający do Wrocławia po II wojnie świato-
wej, na wzór dwóch postaci dziecięcych z bajki braci Grimm.

Rynek we Wrocławiu służył jako plac handlowy już w  XIII w. Początkowo 
otoczony był drewnianą zabudową, a już pod koniec tego wieku murowanymi 
kamieniczkami. Ma wymiary 173 m na 208 m i jest jednym z większych rynków 
w  Europie. W  jego centralnym punkcie podziwialiśmy późnogotycki Ratusz. 
Prace nad nim rozpoczęto w połowie XIII w. i ukończono w wieku XVI. Najstar-
szą częścią ratusza jest dawna izba sądowa zbudowana w stylu romańskim. Na 
elewacji wschodniej, od strony pręgierza, przykuwa wzrok przepięknie zdo-
biony średniowieczny kwadrant astronomiczny (dawny przyrząd stosowany 
do wyznaczania położenia gwiazd), a także wykusz kaplicy oraz zasługujące 
na szczególną uwagę dawne główne wejście. Elewacja zachodnia zachowała 
znacznie surowszy, średniowieczny charakter. Tu mieści się aktualnie używane 
wejście do ratusza, a zarazem do Muzeum Miejskiego. Nad wejściem umiesz-
czono nowy herb Wrocławia. W północno-zachodnim narożniku przylegają-
cym do znacznie późniejszej, neogotyckiej części Ratusza podziwialiśmy wy-
soką wieżę. W Ratuszu znajduje się najstarsza gospoda Wrocławia – Piwnica 
Świdnicka, działająca już od około 1275 roku. 
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Oprócz Ratusza nasz wzrok przyciągały odnowione kamienice. Każda ka-
mienica posiada swoją historyczną nazwę: Pod Gryfami, Pod Błękitnym Słoń-
cem, Pod Złotym Słońcem, Pod Złotym Dzbanem, Pod Złotym Psem, Pod Zie-
loną Dynią, Pod Złotym Jeleniem. Oglądaliśmy pręgierz, a  ponadto pomnik 
Aleksandra Fredry przywieziony ze Lwowa.

Następnie dotarliśmy do katedry Kościoła Polskokatolickiego św. Marii 
Magdaleny. Późnogotycki kościół został wzniesiony w latach 1342–1362. Ma 
wymiary: długość 68 m i szerokość 32 m. W 1523 r. stał się kościołem prote-
stanckim, obecnie zaś jest katedrą diecezji wrocławskiej Kościoła Polskoka-
tolickiego. Między wieżami kościoła, na wysokości 45 m, zawieszony został 
pomost zwany przez wrocławian mostkiem czarownic. Pani przewodniczka 
poinformowała nas, że nazwa związana jest z dawnymi legendami. 

Należy też wspomnieć o innej atrakcji Wrocławia. Są to małe figurki krasnali, 
które spotykaliśmy podczas spaceru w różnych miejscach miasta. Pojawiły się 
one w 2001 roku z inicjatywy Urzędu Miasta, który chciał w ten sposób promo-
wać Wrocław. Początkowo było ich około 30, a obecnie jest ich ok. 250. Liczba 
krasnali wciąż się zmienia, pojawiają się nowe. Niektóre z nich są kradzione 
lub padają ofiarą wandalizmu, pomimo instalowanych zabezpieczeń. Obecnie 
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wiele firm decyduje się na umieszczenie własnych krasnali przed swoimi sie-
dzibami w nadziei, że przyciągną one więcej klientów. 

Ostatnim punktem zwiedzania Wrocławia była fontanna multimedialna. 
Jest to największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie. Jej uro-
czyste otwarcie miało miejsce 4 czerwca 2009 roku z okazji dwudziestej rocz-
nicy pierwszych wolnych wyborów w  powojennej Polsce. Usytuowana jest 
w  malowniczym krajobrazie Parku Szczytnickiego, przy historycznym kom-
pleksie Hali Stulecia. Zajmuje powierzchnię bliską 1 ha, a na jej dnie umiesz-
czono aż 800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych. Widowisko wody i ognia 
wzbogacają obrazy rzucane przez projektor na ekran wodny, a także światła 
laserów i dźwięki muzyki. W okresie zimowym niecka fontanny służy jako naj-
większe w mieście otwarte lodowisko. Niestety nie udało się nam oglądnąć 
całej prezentacji fontanny, ponieważ kończył się czas pracy kierowcy i musie-
liśmy jechać do hotelu. Ta część, którą widzieliśmy bardzo nam się podobała. 

Podziwialiśmy również, ale tylko z zewnątrz znajdującą się w pobliżu Halę 
Stulecia. Wzniesiono ją w latach 1911–1913 dla Wystawy Stulecia, czcząc w ten 
sposób setną rocznicę Bitwy pod Lipskiem (1813 r.). Hala Stulecia wraz z Iglicą 
i otaczającymi budynkami, m.in. wytwórni filmowej, Pawilonu Czterech Kopuł, 
Pergoli stała się symbolem Wrocławia. W 2006 roku uznana została za obiekt 
światowego dziedzictwa UNESCO.
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Ten kilkugodzinny spacer po Wrocławiu był niezapomnianym przeżyciem. 
Nawet nie odczuwaliśmy zmęczenia po przejściu wielu kilometrów ulicami 
Wrocławia i  podziwianiu wielu interesujących miejsc. Zbyt krótki pobyt we 
Wrocławiu nie pozwolił nam zobaczyć wielu innych atrakcyjnych miejsc, ale 
dostarczył nam moc niezapomnianych wrażeń. Myślmy, że wielu z nas będzie 
chciało jeszcze tu powrócić.

Książ
Drugiego dnia wyruszyliśmy do Wałbrzycha, na terenie którego znajduje się 
zamek Książ. Zarządzający zamkiem oferują zwiedzanie kilku tras. Z uwagi na 
ograniczone możliwości czasowe wybraliśmy jedną z  nich: „Od Piastów do 
tajemnic II wojny światowej”.
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O początkach dzisiejszego zamku Książ tak naprawdę to niewiele wiadomo. 
W  przewertowanych materiałach o  jego pierwszych wiekach jest wiele nieja-
sności, a nawet sprzeczności. W wielu publikacjach podaje się, bez wskazania 
konkretnego źródła, że został wybudowany w latach 1288–1292 przez księcia 
świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. W 1392 roku zamek wraz z księstwem 
świdnicko-jaworskim przeszedł pod władzę monarchów czeskich. W  latach 
1491–1497 stanowił własność króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka.

W 1509 roku zamek i sąsiadujące z nim dobra przejął Konrad von Hoch-
berg, pan na Książu, założyciel linii książęcej. W rękach rodziny von Hochberg 
pozostawał on, aż do okresu II wojny światowej.

W latach 1705–1742 Konrad Ernest Maximilian von Hochberg przebudował 
zamek. Wybudowano wówczas reprezentacyjne skrzydło barokowe oraz bu-
dynki przedzamcza (oficyny, łaźnię, budynek bramny, posterunek i bibliotekę). 

W latach 1907–1938 Jan Henryk XV hrabia von Hochberg książę von Pless, 
hr. Rzeszy, baron Książa (ur. w Pszczynie w 1861r., zm. w Paryżu w 1938 r.) prze-
prowadził ostatnią wielką przebudowę zamku. Dobudowano dwa neorene-
sansowe skrzydła. 
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W 1941 roku władze III Rzeszy przejęły zadłużony zamek, a w 1944 r. para-
militarna organizacja „Todt” przystąpiła do przekształcania zamku w twierdzę. 
Po drugiej wojnie światowej Książ znalazł się w granicach Polski. Zamek został 
zdewastowany przez stacjonujące w nim wojska radzieckie. W 1956 roku roz-
poczęto prace renowacyjne. Jest on pod względem wielkości trzecim w Pol-
sce, po Wawelu i zamku w Malborku.

Zniszczenia, jakie dotknęły zamek Książ były splotem tragicznych wyda-
rzeń poprzedzających bezpośrednio II wojnę światową oraz lat następujących 
po niej. Ostateczny upadek zamku miał początek już w  roku 1939, kiedy to 
nad majątkiem księcia von Pless (Pszczyńskiego) ustanowiony został powier-
nik państwa niemieckiego. Władze hitlerowskie rozpoczęły konfiskatę dóbr 
Hochbergów – rodziny panującej tu przez ponad 400 lat. 

W 1943 roku był rezerwową siedzibą dyrekcji wrocławskiego oddziału 
niemieckich kolei państwowych. Od czasu przejęcia zamku przez organiza-
cję „Todt” prowadzono w nim roboty budowlane zakrojone na szeroką skalę. 
Wówczas wysiedlono wszystkich mieszkańców, również Daisy – ostatnią księż-
ną na zamku. Sale zaadaptowano na potrzeby wojska, dewastując je przy tym. 
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Warto nadmienić, że synowie Jana Henryka XV i jego żony księżniczki Daisy 
(Marii Teresy Oliwii Corwallis) walczyli przeciwko Hitlerowi: Jan Henryk XVII 
w armii brytyjskiej, a Aleksander jako Aleksander Pszczyński w Drugim Korpu-
sie Polskim, m.in. pod Monte Cassino. 

Wnętrza zamku, które zwiedziliśmy nie wywarły dużego wrażenia. Komna-
ty, halle, gabinety i salony Książa zdobione przed wojną cennym malarstwem, 
gobelinami, bogatymi zbiorami porcelany chińskiej, sprawiają obecnie skrom-
ne wrażenie. Zaginęły gromadzone na przestrzeni kilku wieków zbiory dzieł 
sztuki, artystyczne meble. Imponująca biblioteka, zawierająca ok. 60 000 wo-
luminów została zdewastowana i rozgrabiona. Ponoć po wojnie, można było 
natknąć się na zamkowe sprzęty, chińską porcelanę, stare polskie pieniądze, 
obrazy, rzeźby, zegary, mapy i nuty, na wałbrzyskich targowiskach.
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Po przejściu kilku komnat udaliśmy się do podziemi zamku. Kilkadziesiąt 
metrów pod Dziedzińcem Honorowym i  budynkami podzamcza wykuto 
i wybetonowano potężne tunele. Do podziemi można było się dostać dzięki 
systemowi wind. Cała budowa otoczona była wielką tajemnicą. Wokół zamku 
funkcjonowały trzy strefy ochronne, nawet miejscowa niemiecka ludność nie 
wiedziała, co dzieje się wewnątrz.

Zamek Książ stał się potężnym placem budowy. Hitlerowcy potrzebowali 
dużych zasobów siły roboczej, sięgnęli więc po więźniów pobliskiego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. Tysiące ich pracowało w nieludzkich warun-
kach. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej wiele podziemnych konstrukcji 
zostało zniszczonych, wysadzono, bądź zamaskowano prowadzące do nich 
tunele. Wiadomo, że do ostatnich dni wojny w  zamku pozostawali pracow-
nicy organizacji „Todt”. Uważa się za bardzo prawdopodobne, że zamaskowali 
oni podziemne przejścia, ukrywając dokumenty dotyczące kompleksu „Riese” 
(Olbrzym) – największego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Nie-
miec w Górach Sowich i Książu lub archiwa NSDAP, a być może również zrabo-
wane w wielu krajach zbiory muzealne.

Po wyjściu z podziemnego tunelu znaleźliśmy się na tarasach okalających 
zamek, z których powróciliśmy na reprezentacyjny dziedziniec znajdujący się 
pomiędzy budynkiem bramnym a  frontową częścią zamku. Tam spacerując, 
sesjami zdjęciowymi zakończyliśmy pobyt na Książu. Następnie pojechaliśmy 
do Świdnicy.

Świdnica 
Pobyt w tym mieście rozpoczęliśmy od obiadu. Po nim spacerkiem ruszyliśmy 
w stronę katedry św. Stanisława i św. Wacława nowo ustanowionej w 2004 r. 
diecezji świdnickiej. Część uczestników wycieczki rozpoczęła samodzielne 
zwiedzanie miasta a większość udała się na mszę. Po mszy jeden z  tamtej-
szych księży oprowadził nas po katedrze. Jej początki datuje się na ok. 1330 r. 
za panowania Bolka II Świdnickiego. Warto nadmienić, że różne źródła opisu-
ją całkowicie odmiennie początki powstawania budowli. W latach ok. 1400– 
–1410 dokonano rozbudowy kościoła. W latach 1561–1629 kościół był użyt-
kowany przez ewangelików, a w 1662 r. patronat nad świątynią objęli jezuici, 
którzy na przełomie XVII i XVIII w. dokonali modernizacji wnętrza w stylu ba-
rokowym. Kościół po sekularyzacji zakonu jezuitów, za zgodą władz pruskich 
w latach 1757–1772, zamieniono na magazyn zbożowy. W czasie późniejszej 
restauracji w latach 1893–1895, utracił wiele oryginalnych elementów archi-
tektonicznych.
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Katedra świdnicka jest jednym z największych kościołów Dolnego Śląska. 
Posiada najwyższą na Śląsku wieżę o wys. 103 m, dominującą nad fasadą za-
chodnią. Na jej ostatniej piątej kondygnacji, która przechodzi w  ośmiobok, 
umocowano na rogach kolumienki, na których stoją figury Matki Boskiej, 
św.św. Stanisława i Wacława, Jadwigi Śląskiej, Piotra i  Pawła, Jana Chrzcicie-
la oraz Jana Ewangelisty. W imponującej fasadzie znajdują się aż cztery wej-
ściowe portale z rzeźbami wykonanymi w piaskowcu. Są tam między innymi 
rzeźby: Matki Bożej z dzieciątkiem, Dwunastu Apostołów śpiących w Ogroj-
cu, a  także św. Stanisława i  św. Wacława. Po zewnętrznych stronach portali 
widoczne są symbole czterech ewangelistów – po północnej: orzeł (św. Jana) 
i lew (św. Marka), po południowej: byk (św. Łukasza) i anioł (św. Mateusza). Za 
szczególnie cenną uważa się późnogotycką rzeźbę św. Anny Samotrzeć, która 
umieszczona jest pomiędzy portalem północnym a środkowym. 
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Ogrom budowli zapowiadany przez potężną fasadę zachodnią widoczny 
jest również wewnątrz. Nawa główna ma 71 m dług. i 10 m szer. oraz 25 m wys. 
Łączna szerokość trzech naw wynosi 27 m. 

Pod prezbiterium znajduje się ciekawa, niespotykana w kościołach gotyc-
kich dwunastoboczna kaplica przypominająca kryptę. Powoduje ona wyraźne 
wyniesienie prezbiterium i głównego ołtarza nad poziom reszty kościoła. Już 
w czasie trwania mszy mieliśmy możliwość podziwiania wspaniałego, orygi-
nalnego ołtarza głównego. Jak już wspomniałem w latach 1644-1776 kościół 
był w posiadaniu jezuitów, którzy dokonali jego przebudowy w stylu baroko-
wym. Większość rzeźb i ołtarzy wykonał związany ze Świdnicą rzeźbiarz Jan 
Riedel (1654-1736). Ołtarz główny jest jego najwybitniejszym dziełem, scena 
główna przedstawiająca Matkę Bożą z  Dzieciątkiem w  otoczeniu świętych 
umiejscowiona jest pod baldachimem wspartym na siedmiu kolumnach. 
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Do cennego wyposażenia kościoła należą wielkie organy, które zdobi „Or-
kiestra Niebiańska”, rzeźbiona przez Jerzego Leonarda Webera (1704–1710). 
Jego dziełem jest również ołtarz w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej, gdzie znaj-
duje się słynący łaskami wizerunek Maryi z  XV w., a  także posągi patronów 
miasta na filarach międzynawowych.

Wśród ocalałych elementów średniowiecznego wyposażenia, niezwykle cen-
ny jest gotycki poliptyk z 1492 r. ze sceną Zaśnięcia Matki Bożej znajdujący się 
w kaplicy zwanej Chórem Mieszczan. W niej znajduje się także pieta z ok. 1420 r. 

Dla wielu z nas niezwykłą ciekawostką był ołtarz poświęcony Dobremu Ło-
trowi – św. Dyzmie, który przedstawiany jest w ikonografii jako postać przywią-
zana sznurami do krzyża. Tak nazwano ukrzyżowanego razem z Chrystusem 
złoczyńcę, który tuż przed śmiercią nawrócił się i  zmarł skruszony. Chrystus 
przed śmiercią odpuścił mu wszystkie jego grzechy mówiąc: „Jeszcze dziś bę-
dziesz ze mną w raju”. Od tej pory Dobry Łotr jest symbolem żalu za grzechy.

Św. Dyzma jest patronem skazańców, więźniów oraz kapelanów więzien-
nych. W Polsce czczono Dobrego Łotra na Śląsku, np. w Świdnicy, i w diecezji 
przemyskiej. 

 
Po zwiedzeniu świdnickiej katedry udaliśmy się do Świątyni Pokoju.
Cesarz Ferdynand III z  dynastii Habsburgów pod naciskiem monarchii 

szwedzkiej, po pokoju westfalskim (1648 r.) kończącym wojnę trzydziestolet-
nią, zgodził się na wybudowanie na Śląsku trzech kościołów dla protestantów. 
Wybudowano świątynie w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. Budowę cesarz pod-
stępnie obwarował wieloma uciążliwymi ograniczeniami:

 – kościół musiał być lokowany poza murami miasta, oddalony od nich na od-
ległość strzału armatniego,

 – nie mógł mieć dzwonnicy,
 – nie mógł posiadać szkoły parafialnej,
 – nie mógł mieć bryły przypominającej kościół,
 – musiał być zbudowany z materiałów nietrwałych (drewna, słomy, piasku, 

gliny),
 – okres budowy nie mógł przekroczyć 1 roku.

Do dzisiaj zachowały się kościoły w Świdnicy i Jaworze.
Kamień węgielny pod budowę świątyni w Świdnicy położono 23 sierpnia 

1656 r. Pierwsze nabożeństwo odprawiono w niej już 24 czerwca 1657 r. 
W czasie wojny północnej, kiedy sytuacja wyznaniowa ewangelików na te-

renie Śląska polepszyła się, znowu pod naciskiem króla szwedzkiego w 1708 r., 
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obok kościoła wybudowano dzwonnicę i szkołę ewangelicką. Oba budynki za-
chowały się do dziś.

Kościół był budowany z myślą o pomieszczeniu jak największej liczby osób, 
co było ważne w czasach ograniczania wolności wyznania dla protestantów. 

Na parterze i na emporach mogło się zmieścić 7500 osób (w tym 3000 na 
miejscach siedzących). 

Najpierw wysłuchaliśmy nagrania audio o historii kościoła i jego wyposaże-
niu. Po trwającej około 30 minut emisji każdy rozpoczął samodzielne zwiedza-
nie wnętrza świątyni. Całość wyposażenia świątyni robi oszałamiające wrażenie. 

Do wyjątkowo cennych elementów wyposażenia kościoła należą jego oł-
tarz i ambona. 

Ołtarz główny, dzieło Gotfrieda Augusta Hoffmanna, został zamówiony 
z okazji stulecia kościoła w 1752. Nad mensą ołtarzową umieszczona jest nie-
wielka płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. W centrum znajdu-
je się przedstawienie „Chrztu Chrystusa” oraz postaci Mojżesza, arcykapłana 
Aarona i apostołów Piotra i Pawła. Powyżej, na sześciu kolumnach korynckich 
znajduje się fryz z napisem: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefal-
len habe (To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem – Ew. Mate-
usza 3,17). 

Barokowa ambona, również dzieło Hoffmanna, pochodzi z roku 1729. Scho-
dy prowadzące na nią są zdobione scenami biblijnymi „Zesłania Ducha Świę-
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tego”, „Golgoty” i „Raju”. Na balustradzie znajdują się rzeźbione alegorie Wiary, 
Nadziei i Miłości. Nad drzwiami do ambony umieszczona jest rzeźba Jezusa 
Dobrego Pasterza. Na wprost ambony, nad wejściem głównym do kościoła, 
znajduje się bogato zdobiona loża rodziny Hochbergów, dobroczyńców ko-
ścioła, zbudowana w 1698 r.

Cenne są też zabytkowe organy z barokowym prospektem z lat 1666–1669, 
zbudowane przez firmę Gottfrieda Klose z  Brzegu. Na najwyższej emporze 
nad ołtarzem znajdują się mniejsze organy ufundowane w 1695 roku. Empo-
ry na całej długości pokryte są 78 tekstami wersetów biblijnych i 47 scenami 
alegorycznymi. Obrazy te malowane na deskach ilustrują sens znajdujących 
się obok cytatów biblijnych. Balustrady empor są bogato zdobione rzeźbami 
i  malowidłami. Stropy kościoła są ozdobione malowidłami z  lat 1694–1696, 
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autorstwa dwóch świdnickich malarzy – Chrystiana Sussenbacha i Chrystiana 
Kolitschka. Ilustrują one sceny z Objawienia św. Jana, a środkowy obraz przed-
stawia Świętą Trójcę. 

Kolejnym elementem zdobniczym są zawieszone na stropach i emporach 
tarcze cechowe piekarzy, piwowarów, rzeźników, sukienników, portrety miesz-
czan i szlachty oraz epitafia.

Jedną z hal kościoła jest Hala Chrztów – to obszerne pomieszczenie za ołta-
rzem, gdzie stoi drewniana, polichromowana chrzcielnica, dzieło Pankratiusa 
Wernera z Jeleniej Góry, z roku 1661. Górna część chrzcielnicy zdobiona jest 
złoconą snycerką, przedstawia chrzest Jezusa. Chrzcielnica jest darem rodzin 
szlacheckich, których nazwiska i herby widoczne są na sześciu bokach pod-
stawy. Na ścianach Hali Chrztów umieszczono portrety duchownych, którzy 
w ciągu trzech stuleci odprawiali w kościele nabożeństwa. 

Zachowany w  kościele konfesjonał świadczy o  praktykowaniu niegdyś 
w  świdnickiej parafii spowiedzi indywidualnej. W  Hali Chrztów znajduje się 
również oszklona szafa zawierająca bogate stroje liturgiczne używane aż do 
XIX wieku.

Dzwonnica – wybudowana została w 1708 roku w odległości 50 m od ko-
ścioła Pokoju. Pierwsze trzy dzwony odlano 4.10.1708 r. w odlewni braci Götz 
we Wrocławiu. W 1714 roku na kościele Pokoju dobudowano wieżę z małym 
dzwonem. Na początku i na końcu nabożeństwa najpierw rozbrzmiewał mały 
dzwon, a w ślad za nim odzywały się duże dzwony.
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Na stronie http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html można obejrzeć wspania-
łą prezentację panoramiczną wnętrza świątyni, obrazującą dokładnie całe bo-
gactwo wyposażenia.

Świątynia stanowi symbol pojednania polsko-niemieckiego – nie tylko ze 
względu na nazwę, ale też na wspólną wizytę w świdnickim kościele, w 1989 r. 
premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, 
Obaj politycy modlili się tu o pokój i pojednanie. Był to już ostatni akcent na-
szej dwudniowej wyprawy na Dolny Śląsk. 
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VII

Kudłacze i inne 

Danuta Maślanka i Stanisław Brzezicki lato 2012

Wycieczki z  naszym seniorem Stanisławem Brzezickim zwanym Stachem 
z UTW Politechniki Krakowskiej

Nasza pierwsza wycieczka „Pożegnanie lata” odbyła się we wrześniu 
2011 roku. Wzięła w niej liczna grupa seniorów z UTW. Zaopatrzeni w kijki do 
nordic walking, dotarliśmy przez Las Wolski pod Kopiec Piłsudskiego. W tym 
czasie przeprowadzany był remont kopca z powodu uszkodzeń po obfitych 
ulewach. Tu zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Pan Stasiu wygłosił oko-
licznościową prelekcję na temat historii miejsca, potem poczęstował nas „po 
kropelce” na wzmocnienie do dalszej drogi. 

Następnie dotarliśmy do Przegorzał, do jakże uroczej kawiarenki „Pod Dy-
szlem”, gdzie częstowaliśmy się smacznymi pysznościami, m.in. pierożkami 
z rozmaitym nadzieniem. Miłą wycieczkę zakończyły nasze wesołe śpiewy pio-
senek harcerskich i obozowych.
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Następna wycieczka odbyła się latem 2012 r. do Myślenic-Zarabia, gdzie 
wsiedliśmy do kolejki krzesełkowej na górę Chełm. Po krótkim biwaku na po-
siłek, piosenkach i deklamacjach, ruszyliśmy w dalszą trasę przez Działek do 
Poręby. Zachwycał nas piękny widok na góry i chmury. Zbliżała się burza i mu-
sieliśmy schronić się w kawiarence w Porębie. Pan Stasiu troszczył się o nas, 
mniej wytrawnych turystów, doskonale znał trasę, nie ryzykował dalszej po-
dróży w góry przy złej pogodzie. Wróciliśmy więc do Krakowa.

Kolejna wycieczka odbyła się do Zamku w Korzkwi, gdzie uraczeni zostali-
śmy przez obsługę darmową kawą. Dalej powędrowaliśmy przez piękny las do 
Przybysławic skąd powróciliśmy busem do Krakowa.

Następna wycieczka odbyła się do schroniska PTTK Kudłacze znajdującego 
się na terenie gminy Pcim. Później dotarliśmy do Suchej Polany i do Poręby; ra-
zem przeszliśmy 10 km. Była to najdłuższa nasza wycieczka o znacznym stop-
niu trudności.

Bardzo dziękujemy panu Stanisławowi Brzezickiemu za miłe i ciekawe wy-
cieczki.

Stanisław Brzezicki – senior UTW jest turystą górskim, posiada odznaki 
GOT-u, zaliczył znaczące szczyty w Beskidach, także w Bieszczadach, polskich 
i  czeskich Sudetach i  Tatrach, w  Bawarii, słoweńskich, austriackich Alpach 
i włoskich Dolomitach. Był także na górze Olimp (2914m.) w Grecji i na wielu 
górach na Bałkanach i w Turcji. Posiada odznaczenia – Krzyż Kawalerski Orderu 
Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Miasta Krakowa i inne.
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VIII

Sucha Beskidzka, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy, 
Orawka, Jabłonka

Michał Nowak, Jadwiga Plucińska-Piksa, Teresa Kruczek  25 sierpnia 2012

Pod koniec sierpnia sekcja „Dziedzictwo Kulturowe” działająca przy Uniwersy-
tecie III Wieku Politechniki Krakowskiej zaproponowała słuchaczom autokaro-
wą wycieczkę na Podbeskidzie i Orawę. W dniu wyjazdu dopisała pogoda, już 
wczesnojesienna.

Sucha Beskidzka 
Wprawdzie Zamek zlokalizowany jest w pobliżu centrum miasta, jednak trze-
ba było dotrzeć do tej renesansowej rezydencji magnackiej mocno rozkopaną 
drogą. Słusznie nazywa się go „Małym Wawelem”, gdyż ma łudząco podobny 
do wawelskiego, dziedziniec arkadowy.
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Zamek należał do kolejnych właścicieli dóbr suskich. Na przełomie XV 
i XVI w. do Słupskich. W połowie XVI w., przez mariaż z córką Stanisława Słup-
skiego, dziedzicem został złotnik krakowski Gaspar Castiglione nazywany Ka-
sprem Suskim. W II poł. XVI w. wybudował on dwór, którego pozostałością jest 
część skrzydła południowego dzisiejszego zamku. Później właścicielami byli 
Komorowscy, Wielopolscy, Braniccy i Tarnowscy. Dobrze to obrazują portrety, 
przy których ciekawie historię Zamku opowiadała przewodniczka.

Początki zamku datuje się na II połowę XVI w, kiedy to Kasper Suski po-
stawił w tym miejscu dwór obronny. Na początku XVII w. właścicielami stali 
się Komorowscy. Wynajęli najprawdopodobniej Pawła Baudartha, architekta 
Mikołaja Zebrzydowskiego z  Kalwarii. Powstał wtedy trójskrzydłowy układ 
zamku, który zachował się do dzisiaj. Późniejsza właścicielka Anna Wielo-
polska dobudowała wieże. Wielopolscy byli w posiadaniu zamku blisko dwa 
wieki. W 1843 r zamek stał się własnością Branickich, a jeden z nich przepro-
wadził restaurację. W 1905 r. zamek zniszczył pożar, został on jednak odbu-
dowany. W 1922 r. zamek stał się własnością Tarnowskich, którzy opuścili to 
miejsce po II wojnie światowej. Odtąd zamek pełnił różne funkcje: był m.in. 
siedzibą szkoły i nadleśnictwa, mieściła się w nim też fabryka mebli i maga-
zyn GS. 
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W 1975 r. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu otworzyły w nim filię mu-
zeum wawelskiego. Restauracja i konserwacja zamku trwała do 1991. W 1996 r. 
kompleks zamkowy przejął samorząd lokalny. Obecnie w  zamku mieści się 
Muzeum Miejskie, Miejski Ośrodek Kultury – Zamek i Galeria Sztuki, Wyższa 
Szkoła Turystyki i Ekologii oraz restauracja i hotel „Kasper Suski”. 

Zamek zbudowany jest z  cegły i  kamienia. Posiada trzy skrzydła tworzące 
otwarty dziedziniec. Zamek ma cztery wieże. W tym jedną zegarową. We wnętrzu 
zamkowym zobaczyliśmy Salę Rycerską, którą nakrywa strop belkowy i zdobi 
kamienny późnorenesansowy kominek z herbami Piotra Komorowskiego (Kor-
czak) i jego żony Przerębskiej (Nowina). Na uwagę zasługuje kaplica zamkowa, 
która znajduje się w wieży zegarowej. Ściany pokryte są w niej słabo zachowaną 
polichromią. Nie zachowało się żadne oryginalne wyposażenie zamku.

Na koniec dowiedzieliśmy się nieco o historii ogrodu i o ogromnych zbio-
rach bibliotecznych. W czasie wojny wyposażenie zamku oraz biblioteka ule-
gły rozproszeniu.

Od pewnego czasu spadkobiercy ostatnich właścicieli rodu Tarnowskich 
usilnie zabiegają o odzyskanie zamku. Jak donosi prasa mają dużą szanse na 
pozytywny efekt swoich starań.

Michał Nowak
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Zespół kościelno-klasztorny w Suchej Beskidzkiej 
Najcenniejszym obiektem zespołu kościelno-klasztornego jest tzw. stary ko-
ściół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony 
w  latach 1613-1614 z  fundacji Komorowskich. Bryła kościoła utrzymana jest 
w  tradycjach późnogotyckich (rzut poziomy, charakterystyczne oszkarpo-
wanie z zewnątrz), z  licznymi renesansowymi elementami architektoniczno-
-zdobniczymi. Świątynia jest budowlą jednonawową, z niewielkim prezbite-
rium zamkniętym prostą ścianą. Posiada boczną kaplicę Matki Bożej Bolesnej 
z połowy XVII wieku. Kościół nie ma wieży, a jedynie niewielką, krytą blachą, 
barokową sygnaturkę. 
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Na szkarpie, od strony zachodniej usytuowany został kartusz herbowy Kor-
czak fundatora Piotra Komorowskiego, zdobiony renesansowym ornamen-
tem. Z najstarszego wystroju zachowało się barokowe malowidło na sklepie-
niu prezbiterium, przedstawiające scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Pod prezbiterium mieści się krypta grobowa Komorowskich: Piotra 
Komorowskiego i jego drugiej żony Marianny z Bnińskich. Spoczął tam także 
brat Piotra – Mikołaj Komorowski. W kościele zachował się rokokowy chór mu-
zyczny, wsparty na czterech kolumnach jońskich oraz ołtarze: główny i pięć 
bocznych o rokokowym wystroju. 

Kościół jest połączony z sąsiednim późnorenesansowym budynkiem daw-
nego klasztoru (pełniącym obecnie funkcję plebanii) przejściem arkadowym. 
Na jego przedniej ścianie zachowały się dwie unikatowe tafle majolikowe 
w stylu renesansowym, przedstawiające scenę Ukrzyżowania i herb Korczak. 

Piotr Komorowski ufundował kościół jako wotum za cudowne uzdrowienie. 
Przypomniała o tym Katolicka Agencja Informacyjna w związku z kanonizacją 
św. Stanisława Kazimierczyka z kościoła Bożego Ciała w Krakowie.

Starosta oświęcimski Piotr Komorowski przybył w poniedziałek 1617 r. po 
Zesłaniu Ducha Świętego do grobu Kazimierczyka. Nie był w stanie wytrzy-
mać bólu, gdyż oko mu wyszło z orbity, potwornie cierpiał. A drugie oko stracił 
17 lat wcześniej w czasie wyprawy wojennej. Tym goręcej prosił o uzdrowienie 
– groziła mu całkowita ślepota. Po dwóch dniach wrócił do kościoła i  złożył 
pod przysięgą zeznanie, że nie tylko ból ustąpił, ale nie ma też żadnego pro-
blemu ze wzrokiem. W  podziękowaniu za doznaną łaskę ufundował kościół 
w Suchej Beskidzkiej. I ta sytuacja – odzyskanego zdrowia trwała 23 lata – do 
jego śmierci. – Uzdrowienie było natychmiastowe i trwałe – spełnia więc kry-
teria cudu – wyjaśnia ks. Scąber. Przypomina sceptycyzm bp krakowskiego 
Marcina Szyszkowskiego, który czekał 17 lat nim upewnił się, że efekt cudow-
nego uzdrowienia jest trwały. W końcu zatwierdził darowiznę starosty oświę-
cimskiego i dopiero wówczas erygował parafię w Suchej Beskidzkiej. 

Analizując przypadek specjaliści stwierdzili, że Piotr Komorowski najpraw-
dopodobniej chorował na ropień oczodołu. Do dziś jest to choroba bardzo 
trudna do wyleczenia, a co dopiero w XVII w.

Obok starego kościoła wybudowano nowy kościół, również pod wezwa-
niem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Jest on połączony ze starym przewiązką, w której umieszczono zakrystię. 
Kościół zbudowany jest z cegły i posiada kamienne detale. Można doszukać 
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się w nim zarówno cech neoromańskich, jak i neogotyckich. Świątynia zbudo-
wana została na planie krzyża. Jest budowlą jednonawową z transeptem. Do-
minuje nad miastem jego pięćdziesięcioczterometrowa wieża. Powyżej porta-
lu głównego, na fasadzie obiektu znajduje się czterometrowa figura Chrystusa 
na Krzyżu. Poniżej której w czterech narożnikach wieży, umieszczono natural-
nej wielkości kamienne posągi, przedstawiające Matkę Bożą, św. Jana Ewan-
gelistę, św. Annę i św. Józefa.

We wnętrzu świątyni zwraca uwagę polichromia ścienna z 1957 r., dzieło 
Mariana Konarskiego i Tadeusza Kurka oraz interesujące ołtarze boczne: św. 
Józefa i Męki Pańskiej z 1927 roku oraz Serca Pana Jezusa z figurami św. Fran-
ciszka i św. Antoniego z  lat 1914–1915. Ściany prezbiterium zdobią kamien-
ne figury świętych polskich: Stanisława Biskupa, Jana z Kęt, Stanisława Kostki 
i Kazimierza Jagiellończyka. Przed kościołem stoi krzyż misyjny z 1979 roku, 
a obok znajduje się symboliczna mogiła konfederatów barskich oraz obelisk 
upamiętniający Sybiraków i ofiary katastrofy smoleńskiej z kwietnia 2010 roku.

Kolejnym punktem naszego pobytu w Suchej była Karczma Rzym.

Karczma Rzym
Karczma stoi na Rynku już od 2 poł. XVIII wieku. Została wzniesiona za przy-
zwoleniem Wielopolskich, którzy wystarali się u króla polskiego o przywileje 
do odbywania się w Suchej 12 jarmarków w ciągu roku. 

Karczma jest budowlą drewnianą na zręb, ma czterospadowy dach, z cha-
rakterystyczną kalenicą, a także arkadowe podcienia od strony elewacji fron-
towej. Jej historia owiana jest legendą. W tej najsłynniejszej z polskich karczem 
toczyła się akcja mickiewiczowskiej ballady pt. „Pani Twardowska”. Świadczy 
o tym godło karczmy, tj. „koń malowany na płótnie”, witający gości wchodzą-
cych do budynku. Gościli tu: kupcy, mistrz Twardowski, podstępny Mefistofe-
les, a także beskidzcy zbójnicy na czele z  babiogórskim harnasiem Józefem 
Baczyńskim. Karczma od początku istnienia pełniła rolę miejsca o  szczegól-
nej symbolice. Właśnie tu handlujący pieczętowali udane transakcje kupna 
i sprzedaży. 

Wnętrze karczmy ma wystrój regionalny, nawiązujący do ludowej tradycji 
górali żywieckich i babiogórskich. 

Serwują tu specjały kuchni regionalnej, takie jak: stryszawski żurek, diablik 
i mikstura szatańska. My też nieco posililiśmy się a czekając na potrawy wsłu-
chiwaliśmy się w czytaną mickiewiczowską balladę.

Karczma „Rzym” stanowi ważny, ale ginący już przykład architektury drew-
nianej, nawiązującej bezpośrednio do tradycji budownictwa ludowego regio-
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nu Podbeskidzia. Nie bez powodu stała się jednym z ważniejszych punktów 
wytyczonego w  2002 roku Szlaku Architektury Drewnianej w  Małopolsce. 
W  2005 roku obok Karczmy stanęła fontanna, ufundowana przez samorząd 
miasta z okazji 600-lecia lokacji Suchej (1405–2005). 

Z Suchej Beskidzkiej pojechaliśmy do Zubrzycy Górnej.

Przełęcz Krowiarki
W drodze do Zubrzycy Górnej przejechaliśmy przez przełęcz Krowiarki. Celowe 
jest to podkreślenie, gdyż parking i wszystkie miejsca przydrożne zapełnione 
były samochodami i o zaparkowaniu naszego autokaru nawet pomarzyć nie 
można było. Jest to najwyżej położona w Polsce droga tej klasy. Mieliśmy się 
tu zatrzymać nie tylko na odpoczynek, ale na chwilę refleksji. Jest to miejsce 
związane z ciekawymi wydarzeniami. 

Przełęcz rozdziela pasmo Babiej Góry od gór Policy i  Okrąglicy. Jest ona 
początkiem lub celem wędrówek miłośników gór.

Nazwa Krowiarki ma pochodzić od pasterek wypasających w tej okolicy 
krowy.

Przełęcz Krowiarki wpisana jest w szlaki Karola Wojtyły. Jako student został 
zmobilizowany do Junackiego Hufca Pracy w  1938  r. i  był zatrudniony przy 
budowie karpackiej drogi z Zawoi do Zubrzycy Górnej. W 1997 r. na przełęczy 
postawiono obelisk upamiętniający ten fakt.
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Odnotowana jest też ostatnia „plecakowa” wycieczka kardynała Karola Woj-
tyły. W dniu 9 września 1978 r wraz z ks. S. Dziwiszem i profesorem Styczniem 
z KUL odbył ją właśnie w te tereny, idąc ze Skawicy w rejon Policy do przełęczy 
Krowiarki. 

W rejonie Policy 2 kwietnia 1969 r. rozbił się rejsowy samolot PLL LOT, typu 
AN-24 lecący na trasie Warszawa–Kraków z 53 osobami na pokładzie (47 pasa-
żerami i 6 członkami załogi). Wszyscy zginęli. Wśród ofiar znajdował się m.in. 
znany polski językoznawca profesor Zenon Klemensiewicz, a także duchowny 
Kościoła polsko-katolickiego wraz z rodziną, minister ówczesnego rządu oraz 
kilkunastoletni syn innego ministra. Z niewyjaśnionych przyczyn samolot zbo-
czył z kursu i rozbił się w górach, w gęsto zalesionym terenie. Niestety do dziś 
nie wyjaśniono przyczyn tej katastrofy. Tajemniczość dała powód do snucia 
domysłów i hipotez m.in. takich, że samolot uprowadzono i zestrzelono go.

Niedawno, w 40 rocznicę w miejscu katastrofy, staraniem lokalnego samo-
rządu, wzniesiono pomnik. Na cokole umieszczono pomniejszony statecznik 
samolotu i tablicę z wyrytymi nazwiskami 53 ofiar.

Ciekawą informację przekazał nam bywalec tych szlaków. Otóż pod Okrą-
glicą, która „sąsiaduje” z Policą, powstała w szałasie kaplica. Lokalny poeta tak 
o kaplicy i jej Patronce pisał:

Szałas dla Ciebie budowany 
na Okrąglicy – Górska Ratowniczko 
strzegąca szlaków Orawy, Podhala 
żeby bezpiecznie wędrować było.

Kaplica wyposażona jest w  ciekawe, rzeźbiarskie stacje drogi krzyżowej. 
W kaplicy umieszczono tablice poświęcone pamięci ludzi, którzy odeszli już 
z  górskich szlaków na niebieskie. Umieszczona jest też tablica poświęcona 
dr inż. Jerzemu Ciesielskiemu z Politechniki Krakowskiej, który zginął w 1970 
w katastrofie na Nilu wraz ze swoimi dziećmi Kasią i Piotrusiem. Umieszczono 
też oczywiście tablicę z 53 nazwiskami ofiar wspomnianej katastrofy lotniczej. 

Powyższa refleksja dodana do relacji z całej wycieczki w jakiś sposób ją uzu-
pełnia. 

Michał Nowak
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W tym miejscu oddajemy głos koleżance Jadwidze Plucińskiej-Piksa. 

„Orawa, Orawa, na Orawie ława…”*
Po zwiedzeniu Suchej Beskidzkiej i  przejeździe przez Krowiarki, nieco spóź-
nieni dojechaliśmy do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
Kustosz skansenu pani Jadwiga Pilchowa już na nas czekała. Czas dosyć naglił, 
więc w kilku słowach wprowadziła naszą grupę w historię skansenu.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w  Zubrzycy Górnej to pierwszy 
skansen, który utworzono w powojennej Polsce. Historia jego rozpoczęła się 
jednak dużo, dużo wcześniej, bo już w początkach lat trzydziestych ub. wie-
ku. Wtedy Joanna Wilczkowa i jej brat Aleksander Łaciak ofiarowali państwu 
polskiemu dwór z otaczającym go parkiem i częścią ziemi.. Byli oni ostatnimi 
potomkami sołtysiego rodu Moniaków, który za zasługi w obronie wiary ka-
tolickiej na Orawie otrzymał szlachectwo od cesarza Leopolda II Habsburga. 
Ofiarodawcy zastrzegli że: „życzeniem naszym jest zabezpieczenie dla przy-
szłości starodawnego charakteru osiedla dworskiego w  formie muzeum, 
w  którym znalazłyby miejsce również nieruchomości należące do rodziny 
z historią dworu i tej ziemi związane”. W 1937 roku nastąpiło uroczyste prze-
kazanie darowizny na rzecz państwa. Jednak dopiero po wojnie w 1951 roku 
przystąpiono do remontu bardzo już zniszczonego dworu (kiedyś umiesz-
czona tu była pegeerowska owczarnia) i budynków gospodarczych do niego 
należących.

W roku 1955 otworzono muzeum pod nazwą „Ośrodek Kultury Orawskiej 
PTTK w Zubrzycy Górnej”. Do tego czasu muzeum działało bez ustalonych fi-
nansów opierając się głównie na pracy społecznej. Przez kolejne lata, właściwie 
aż do dnia dzisiejszego, na teren otaczający muzeum przenoszono zabytkowe 
obiekty budownictwa orawskiego. Przeniesiono m.in.: karczmę czarną i bia-
łą, zagrodę biedniacką, chałupy chłopskie, zabudowania gospodarcze: dawną 
olejarnię, pasiekę, wozownię z takich miejscowości Orawy, jak: Jabłonka, Zu-
brzyca Dolna i Górna, Podwilk, Lipnica, Podszkle a nawet dzwonnicę z Zimnej 
Dziury przysiółku Zubrzycy Górnej. Z Podhala z Łopusznej przeniesiono stary 
tartak i folusz, gdyż na Orawie te zabytki już się nie ostały. 

Na pewno najcenniejszym zabytkiem jest dwór Moniaków. Tą sołtysią za-
grodę stanowi zespół dworski złożony z sześciu obiektów: dworu mieszkalne-
go, owczarni, stajni końskich i obór, chlewika i piwnicy.

* „Orawa, Orawa, na Orawie ława, którędy chodzili Orawce do prawa” – to pierwsze 
słowa popularnej na Orawie pieśni, czasem określanej nawet jako hymn orawski.
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W dworze pani kustosz poprowadziła nas najpierw do „czarnej izby” mają-
cej charakter kurnego pomieszczenia. Umeblowanie jest bardzo skromne. Są 
tu dwa piece z odkrytymi paleniskami, dym unosił się swobodnie po całej izbie 
osmalając ściany, a przez otwartą klapę w powale dostawał się na poddasze. 
W  izbie tej koncentrowało się całe życie gospodarcze właścicieli. Brakowało 
podłogi zastępowała ją polepa czyli klepisko. W zimie w izbie tej, podobnie jak 
w chałupach chłopskich, trzymano młody inwentarz a pod piecem kury. Pod 
ścianami umieszczono ławy na których w zimowe wieczory siadali sąsiedzi, któ-
rzy przychodzili na „posiady”, w kącie stał stół i zydle. Światło wpadało przez 
małe czterokwaterowe okienka. Tu koncentrowało się całe życie gospodarcze. 
Gotowano dla domowników strawę, robiono masło, kiszono kapustę, mielono 
ziarno, stąd w tej izbie pełno było sprzętów kuchennych glinianych i żelaznych.

Obok znajdowała się komora w której przechowywano zapasy żywności. 
Zupełnie inny charakter miała „biała izba”. Jest tu już podłoga. Powała położo-
na jest na belkach zwanych tragarzami. Na ścianach umocowano specjalnie 
półki zwana na Orawie listwami, na których znajdowały się: w  najwyższym 
rzędzie skośnie umieszczono święte obrazy, na środkowej listwie kolorowe, 
fajansowe talerze, a na najniższej na kołkach powieszono za uszka porcelitowe 
kubki. Jest tu też chłopski kredens, a w nim również talerze. 

Stąd też prowadzi wejście do spiżarni znajdującej się obok. Nowszą część 
dworu, oddziela od starej sień. Mieści ona „salonik” urządzony jak w dawnych 
dworkach szlacheckich. Belkowanie sufitu opiera się o paradny zdobiony tra-
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garz zwany sosrębem. Na nim umieszczono datę budowy tej części dworu – 
1784 rok. Kredens mieści niewielki zbiór porcelany, na ścianach stare rodzinne 
fotografie. Na zgrabnym stoliku stoi stylowa lampa, obok stolika foteliki. Z sa-
loniku drzwi prowadzą do pomieszczenia, które pełniło rolę kancelarii sołty-
sa. Na honorowym miejscu króluje tu sekretarzyk pełny kiedyś dokumentów, 
pism, pieczęci. Z  saloniku zaglądamy do „alkierzyka” zajmowanego kiedyś 
przez kobiety. Stoi tu wahadłowa toaletka, skrzynia posagowa, na stoliku leży 
„przybornik”, w którym mieściły się przybory służące do szycia. W kącie stoi 
szafa, a łóżko nakryte jest kapą.

Po opuszczeniu dworu udaliśmy się na zwiedzanie dalszych części skanse-
nu. Przed każdą z wiejskich chałup są mniejsze lub większe ogródki, w oknach 
pelargonie. W niektórych starych domach orawskich znajduje się „wyżka”, czyli 
pięterko połozone pod okapem dachu nad pomieszczeniami mieszkalnymi. 
Spełniała ona rolę magazynu służącego do przechowywania zapasów i nie-
których płodów rolnych. Ten typowy dla Orawy element architektoniczny nie 
występuje nigdzie indziej w Polsce. 

W dalszej części skansenu zlokalizowane są zabudowania gospodarcze, 
a także część „przemysłowa”. Są to obiekty bez których nie mogłaby funkcjono-
wać wiejska samowystarczalna społeczność. Nad przykopą (rowem) umiesz-
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czono te, które napędzane były siłą wody, takie jak folusz w którym spilśniano 
sukno i  tartak. Pani kustosz zatrzymuje się przy poszczególnych obiektach 
starając się objaśnić ich przydatność i funkcjonowanie. W pewnym oddaleniu 
„przez łąkę” widzimy karczmę, dla jej białych ścian zwaną „białą”. 

Nie wszystkie obiekty w skansenie możemy zwiedzać, gdyż w paru z nich 
działają biura muzeum i pracownie. W niektórych prowadzone są praktyczne 
lekcje szkolne, zaznajamiające młodzież z tematyką orawską. Poza obrębem 
dawnego terenu skansenu znajduje się szkoła przeniesiona z przysiółka Lip-
nicy Górnej – Skoczyków. Wnętrze mieści dużą izbę lekcyjną oraz dwuizbowe 
mieszkanie dla nauczyciela. Również poza ogrodzeniem skansenu położo-
na jest „chałupa Omylaka”, w której obecnie urządzona jest wystawa mająca 
biograficzny charakter, poświęcona wielce zasłużonej dla tej kresowej, połu-
dniowej polskiej ziemi postaci Piotra Borowego, wielkiego polskiego patrio-
ty, bojownika o polskość Orawy. Oprócz wielu pamiątek, zdjęć i materiałów 
dokumentalnych poświęconych Borowemu są tu meble podarowane przez 
księdza Ferdynanda Machaya oraz skrzynia wianna jego matki.

W „czarnej” karczmie znajdującej się tuż za bramą wejściową po lewej stro-
nie umieszczono kasę, sklepik z wydawnictwami i pamiątkami. Naprzeciwko 
stoi XVIII wieczny lamus dworski. Jednym z ostatnich nabytków muzeum jest 
wiejski kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej przeniesiony z Tokarni 
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koło Jordanowa. Wyposażenie wnętrza stanowi barokowy XVIII wieczny ołtarz 
główny, ołtarze boczne, ambona, ławka kolatorska. Wszystko w stylu ludowe-
go baroku. Wciąż jakieś nowe obiekty wzbogacają skansen, więc za parę lat 
trzeba będzie ponowić wyprawę do Parku Etnograficznego. 

Przyszedł czas pożegnania z  panią kustosz, której jesteśmy ogromnie 
wdzięczni za wspaniałe przybliżenie nam historii Orawy i Orawskiego Parku. 
Obiecujemy sobie, że panią Pilchową zaprosimy w  progi UTW w  przyszłym 
roku. Na nas czas – przed nami jeszcze Orawka nazwana „perłą” orawskiej ar-
chitektury drewnianej oraz stolica Orawy – Jabłonka. 

Jadwiga Plucińska -Piksa

Kościół w Orawce
Kolejnym obiektem, który mieliśmy okazję zwiedzać był kościół w Orawce.

Kościół ten jest najstarszą drewnianą świątynią Górnej Orawy, powstał w la-
tach 1651–1659.

Tereny Orawy Górnej należały wówczas do Księstwa Węgierskiego, a religią 
obowiązującą był luteranizm. Chłopi ostro sprzeciwiali się, aby na tym terenie 
powstała kolejna świątynia luterańska. W tej sytuacji król Węgier Ferdynand III 
oraz prymas Węgier Jerzy Lippay zlecili Polakowi ks. Janowi Szczechowiczowi 
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założenie parafii katolickiej oraz budowę pierwszego na tych terenach kościo-
ła katolickiego. Powstała parafia obejmowała dwanaście wsi polskiej Orawy.

Zbudowano kościół jednonawowy z wieżą wzniesioną na konstrukcji zrę-
bowej, dach i ściany pokryto gontem. Od północy przylega do niej zakrystia, 
a  od wschodu zbudowana już w  okresie późniejszym (1728  r.) murowana 
kaplica Matki Boskiej Bolesnej. Po stronie południowej mieści się drewniana 
kruchta. Kościelna wieża o pochyłych ścianach jest zwieńczona izbicą i ostro-
słupowym hełmem z czterema narożnymi wieżyczkami.

Przy kościele stoi kolumna z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1768 r.
Kościół otrzymał w  1651  r. od króla Węgier Ferdynanda III 15-cetnarowy 

dzwon, a rok później od jego następcy Ferdynanda IV jeszcze dwa dzwony. Do 
dzisiaj zachował się tylko jeden z nich, ten z napisem od Ferdynanda IV króla 
Węgier i Czech z roku 1652.

Kościół konsekrowano w 1715 r. pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Z zewnątrz kościół sprawia wrażenie, że jest jednym z wielu o  podobnej 

drewnianej konstrukcji na południu Polski, natomiast po wejściu do środka 
poraża swoim pięknem. Wszyscy byliśmy oczarowani polichromią figuralno-
-ornamentową. Polichromią pokryto szczelnie wszystkie ściany, strop, sprzęty 
– praktycznie nie ma wolnego miejsca, które by nie było pokryte malowidłami. 
W większości są to barwne tempery na drewnie, które żywymi kolorami przy-
ciągają wzrok każdego z nas.

Byliśmy zauroczeni freskami. Autorem koncepcji wystroju był proboszcz 
i założyciel kościoła ks. Jan Szczechowicz. Wprawdzie zdobienia nie były wy-
konywane przez jednego mistrza i w jednym czasie, ale są dobrze zharmoni-
zowane pod względem stylu i kolorystyki. Malowanie polichromii zakończono 
w 1711 r. Data ta widnieje na belce tęczowej.

Freski przedstawiają w głównej mierze sceny z życia św. Jana Chrzciciela, 
patrona kościoła. Na suficie i w górnych częściach ścian namalowanych jest 
14 wielkich obrazów ilustrujących historie z  życia patrona kościoła św. Jana 
Chrzciciela to m.in. 

 – spotkanie z faryzeuszami, którzy pytają św. Jana :„Czy Ty jesteś  Mesjaszem” 
na co Jan odpowiada „Ten, który idzie za mną, mocniejszy  jest ode mnie, ja 
nie jestem godzien nosić Mu sandałów”,

 – św. Jan pokazuje faryzeuszom Jezusa i mówi „Oto Baranek Boży, który gła-
dzi grzechy świata”,

 – Herod wydaje ucztę, w czasie której, zauroczony piękną Salome, zobowią-
zuje się dać jej wszystko czego zapragnie. A ona zażądała głowy Jana. He-
rod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci i przynieść jego głowę na misie.
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Ponadto widzimy medaliony z Chrystusem, wizerunki świętych czczonych 
zarówno w Polsce jak i na Węgrzech. Dużo jest akcentów węgierskich, gdyż 
kościół został zbudowany za wstawiennictwem króla oraz prymasa z Węgier.

Polichromie przedstawiają też herby i postacie związane z historią Orawy, 
m.in. rodzinę Moniaków podniesioną do stanu szlacheckiego, jak i też prosty 
lud góralski.

Oryginalną malaturą pokryte jest obramowanie chóru. Jest tu ilustracja 10 
przykazań Boskich. W sposób zrozumiały dla ludu przedstawia grzechy głów-
ne (sygnowane czarnym diabełkiem) jakie są popełniane w typowej góralskiej 
wsi. Jest to tzw. biblia pauperum czyli biblia dla ubogich. Np. w przykazaniu 
„czcij ojca swego i matkę swoją” pokazany jest młody człowiek, który krzyczy 
na swoich starszych rodziców. To, że zachowuje się niegodnie, obrazuje czarny 
diabełek siedzący mu na ramieniu.

Cennym zabytkiem są organy podarowane w 1690 r. przez króla Ferdynan-
da IV. Na ścianach bocznych namalowane są herby cesarstwa, a także portrety 
sołtysów orawskich. Obrazy pod prospektem organowym przedstawiają pięk-
ne muzykujące anioły. Zwieńczeniem organów jest herb darczyńcy – dwu-
głowy orzeł. Organy do dzisiaj są czynne, odbywają się tu koncerty muzyki 
kościelnej.
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Kościół posiada trzy ołtarze późnobarokowe. W ołtarzu głównym znajduje 
się rzeźba Piety, obok pomiędzy kolumnami stoją rzeźby: od lewej strony św. 
Stefan, św. Wojciech, a po prawej św. Stanisław i św. Władysław. Powyżej Piety 
jest wizerunek głowy św. Jana Chrzciciela, a jeszcze wyżej obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus i małym św. Janem Chrzcicielem z barankiem. Obok obra-
zu św. Barbara i św. Katarzyna. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się figura Matki 
Boskiej Apokaliptycznej.

Dwa ołtarze z lewej i prawej strony są bogato zdobione sztukaterią snycerską.
W prawym ołtarzu znajduje się cenna, najstarsza w tym kościele, gotycka 

rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XV w. Chrystus jest w pozycji siedzącej z gło-
wą opartą na dłoni w pełnej zadumie. Na głowie ma koronę cierniową, a na 
ciele ślady biczowania. Jest to moment przed ukrzyżowaniem.

Na belce tęczowej znajduje się barokowa grupa Ukrzyżowania: krucyfiks 
i  dwie rzeźby przedstawiające św. Jana i  Marię Magdalenę. Św. Magdalena 
obrazuje fakt, że nawet grzesznica po nawróceniu się może zostać świętą. Na 
belce widnieją też inskrypcje m. in. pieśń pasyjna w języku polskim oraz data 
1711 r., którą uważa się za zakończenie malowania polichromii.

Po prawej stronie nawy znajduje się barokowa ambona bogato zdobiona 
płaskorzeźbami postaci czterech ewangelistów: Jana, Mateusza, Łukasza, Marka.

Wszelkie wolne miejsca pomiędzy obrazami figuralnymi wypełniono róż-
norodną ornamentacją, rozetami, wizerunkami aniołów, wijącymi się liści 
i kwiatami. Nawet ławki dla wiernych są pokryte malowidłami. 

Dla wychodzących z kościoła jeszcze jedna przestroga, namalowany obraz 
męki piekielnej czekający grzeszników.

Polichromia kościółka, wystrój wnętrza robi do dzisiaj na odwiedzają-
cych piorunujące wrażenie. A  jakie wrażenie robiła na mieszkańcach Orawy 
w XVII w. Chłopi przyjeżdżali wozami z dwunastu okolicznych wsi na nabo-
żeństwo dzień wcześniej, nocowali po domach i na następny dzień wracali do 
swoich gospodarstw. Nabożeństwa dodawały im wiary, uczyły jak żyć zgodnie 
z przykazaniami Bożymi, a także podtrzymywały ducha polskości.

My dzisiaj, cieszymy się, że mamy możliwość oglądać arcydzieło, które two-
rzono ponad 350 lat temu.

Zafascynowani zwiedzaniem Kościoła w Orawce i przeniesieni w myślach 
w  czasy jego powstawania, mieliśmy mało czasu na obejrzenie kolejnego 
obiektu tj. Kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. 

Niestety rozpoczęło się nabożeństwo i nie mogliśmy wewnątrz wszystkie-
go dokładnie obejrzeć. Pozostało nam przeczytanie informacji na ogólnie do-
stępnych tablicach. 
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Kościół ten powstał w latach 1802-1817 i zastąpił dawny drewniany kośció-
łek. Jest zbudowany w stylu klasycznym. Dach jest dwuspadowy pokryty bla-
chą. Od frontu widać wieżę nakrytą baniastym hełmem.

Ołtarz kościoła jest drewniany, polichromowany, pochodzi z lat 1912–1913. 
Środek ołtarza zajmuje obraz Przemienienia Pańskiego, natomiast w  bocz-
nych niszach ołtarza stoją posągi św. Cyryla i  św. Metodego. Boczne ołtarze 
w kościele są poświęcone Matce Bożej Nieustającej Pomocy oraz Sercu Jezu-
sowemu.

Ściany i sklepienia są pokryte polichromią neobarokowa z motywami figu-
ralnymi.

Wychodząc z kościoła widzimy piękny widok na Tatry i Beskidy. Cała pano-
rama od wschodu do zachodu. Zgadujemy jakie to szczyty górskie. Widać do-
brze Babią Górę. Podziwiamy te piękne góry w świetle zachodzącego słońca.

Pełni wrażeń z  naszego zwiedzania południowej Małopolski trasą: Sucha 
Beskidzka – Zubrzyca Górna – Orawka – Jabłonka wracamy zadowoleni do 
Krakowa.

Teresa Kruczek
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IX

Budapeszt 
Szentendre – Visehrad – Esztergom

Zofia Mazur-Leśniak  17-18-19 września 2012 r.

Powiedzenie: „Polak–Węgier dwa bratanki...” ciągle nie traci nic na aktualności; 
nadal trwa wzajemna sympatia między naszymi narodami.

Od najdawniejszych czasów dzieje narodu węgierskiego i narodu polskie-
go splatały się ze sobą o czym świadczą liczne wydarzenia historyczne. Oto 
niektóre z nich: w XIII w. Kinga, córka króla węgierskiego zostaje żoną polskie-
go księcia Bolesława Wstydliwego, w XIV w. Jadwiga, z  rodu Andegawenów 
zasiada na tronie polskim i poślubia Władysława Jagiełłę, w XIX w. gen. Józef 
Bem bierze udział w walkach o wolność narodu węgierskiego.

Podobieństwo dziejów historycznych jest także w  tym, że i  Polacy i Wę-
grzy byli przez długi czas w niewoli pod panowaniem innych narodów. Polska 
znajdowała się pod panowaniem trzech zaborców przez 123 lata, Węgry pod 
dominacją turecką przez 145 lat. Polska była m.in. pod panowaniem Austrii, 
Habsburgowie panowali również na Węgrzech. W czasach nam bliższych, po 
drugiej wojnie światowej, wspólnie należeliśmy do grupy państw komuni-
stycznych i walczyliśmy o demokrację. 

Polacy dobrze się czują w klimatach węgierskich i chętnie odwiedzają ten 
kraj. Również ja należę do tych osób. Zawsze lubiłam węgierską muzykę, ta-
niec, śpiew, czerwone wino, ostre potrawy węgierskie. Oczywiście darzymy 
sympatią mieszkańców Węgier, którzy są zazwyczaj mili, serdeczni, uśmiech-
nięci. Kiedy więc nadarza się okazja jechać na wycieczkę do tego pięknego 
i przyjaznego nam kraju, nie zastanawiam się ani chwili. Oczywiście, że jadę, 
chociaż będę tam już po raz kolejny.

1. Dzień wycieczki – Budapeszt
Po, na szczęście, niezbyt męczącej podróży autokarem z  Krakowa, w  godzi-
nach popołudniowych przyjeżdżamy do Budapesztu. Jest piękny wrześniowy 
dzień. Spotykamy się z  przewodnikiem, który jest Węgrem, ale zaskakująco 
dobrze mówi po polsku. Spacerujemy po Budapeszcie. Chodzimy bez pośpie-
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chu, słuchamy przewodnika i  zaczynamy wczuwać się w  atmosferę miasta. 
Budapeszt – miasto nad Dunajem, stolica Węgier. Jedno z piękniejszych miast 
Europy, liczy ponad 1,7 mln mieszkańców. Dzisiejszy Budapeszt powstał z po-
łączenia trzech miast: Budy, Pesztu i Obudy. Nastąpiło to w roku 1872. Stoli-
cą dzisiejszego państwa węgierskiego został Budapeszt 21 lat później, a więc 
w roku 1893 i od tego czasu nastąpił jego wielki rozkwit.

Obecnie miasto tworzą dwie części: górzysta Buda, po prawej stronie Du-
naju i nizinny Peszt po przeciwnej stronie rzeki. Peszt, od którego zaczynamy 
zwiedzanie, ma charakter przemysłowo-handlowy, a  także mieszkalny i  zaj-
muje 2/3 powierzchni miasta.

Spacerując, podziwiamy piękne fasady kamienic, które pochodzą głównie 
z XIX wieku, a więc z czasów panowania Habsburgów.

Patronem Węgier jest św. Stefan, pierwszy koronowany władca tego 
kraju. Świętemu Stefanowi został poświęcony największy kościół, bazylika 
w  Budapeszcie, ma 86 m długości i  55 metrów szerokości, a  powierzchnia 
wynosi 4160 m kw.

W bazylice może pomieścić się 8500 osób. Budowa trwała od roku 1851. 
Konsekracja kościoła miała miejsce w roku 1905. Przechowywana jest tu reli-
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kwia św. Stefana: jego prawa dłoń. W przedsionku znajduje się rzeźba przed-
stawiającą św. Gerarda (po węgiersku św. Gellerta). Zwieńczeniem bazyliki jest 
kopuła o wysokości 96 m. Po obu stronach kopuły znajduję się potężne wieże.

Zwiedzając Budapeszt, patrzymy na tętniące życiem ulice, sklepy, kawia-
renki i miejscowe ciekawostki. Np. nasze zainteresowanie wzbudza pan, który 
rewelacyjnie gra na kieliszkach napełnionych wodą. Prawdziwy koncert! Prze-
wodnik prowadzi nas także do hali targowej, obficie zaopatrzonej w różnorod-
ne towary, głównie regionalne produkty węgierskie. Oprócz zakupów jest czas 
na chwilę wytchnienia przy dobrej węgierskiej kawie.
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A wieczorem Góra Gellerta. Góra Gellerta to wzgórze znajdujące bezpośred-
nio nad brzegiem Dunaju na wysokości 130 m licząc od poziomu rzeki. Wy-
sokość bezwzględna wynosi 235 m n.p.m. Nazwa wzgórza pochodzi od imie-
nia biskupa – włoskiego misjonarza z  zakonu benedyktynów. Biskup Gellert 
ochrzcił Madziarów w czasach panowania króla Stefana. Po śmierci króla zo-
stał zamordowany przez pogańskich przeciwników. Spuszczono go ze szczytu 
wzgórza w drewnianej beczce nabitej gwoździami. U podnóża góry, w miejscu 
śmierci misjonarza, postawiono pomnik przedstawiający św. Gellerta, trzymają-
cego krzyż w wyciągniętej ręce, a u jego stóp klęczy nawrócony Węgier. W 1851 
Habsburgowie wznieśli na wzgórzu Cytadelę, która pełniła rolę kwatery wojsk 
austriackich. Na szczycie Góry Gellerta znajduje się z daleka widoczny, góru-
jący nad miastem pomnik, który powstał w 1947 roku. Jest to pomnik Wolno-
ści, wykonany z brązu, przedstawia kobietę trzymającą w uniesionych rękach, 
nad głową, gałązkę palmy, symbol zwycięstwa. Góra Gellerta została wpisana 
w roku 1987 na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury. 

Będąc na szczycie, podziwiamy wspaniałą panoramę miasta. Widzimy Du-
naj i  miasto rozłożone po obu stronach rzeki, wieczorem ma to szczególny 
urok. Oświetlone mosty łączące obie części miasta: Most Małgorzaty, Elżbiety, 
Łańcuchowy. Połyskująca woda Dunaju, odbijające się światła, tworzą wręcz 
niesamowity widok. Cudowna gra świateł, migających w wodzie sprawia wra-
żenie, że jesteśmy w jakimś zaczarowanym, baśniowym świecie. I mimo zmę-
czenia, po całym dniu podróżowania, spacerowania i zwiedzania chcemy tu 
zostać jak najdłużej, by nasycić wzrok i jak najwięcej utrwalić w pamięci.

Następnego dnia, od samego rana będziemy zwiedzać te miejsca, które te-
raz podziwiamy z perspektywy wzgórza w wieczornym świetle. Schodzimy już 
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z Góry Gellerta, by udać się do hotelu. Hotel o nazwie „Budapeszt”, to wysoki 
budynek wyróżniający się z daleka swoim nietypowym okrągłym kształtem. 
Kiedy tylko zorientowałam się, że jest to ten hotel, w którym byłam przed laty, 
ożyły moje wspomnienia. Na przełomie 1982 i 1983 roku spędziłam w nim Syl-
westra, witaliśmy Nowy Rok z polską grupą. Dokładnie o północy został zawie-
szony stan wojenny w Polsce i o tym dowiedzieliśmy się właśnie tu w mieście 
Budapeszt, w hotelu „Budapeszt”.

Węgrzy mają taki zwyczaj, że na powitanie Nowego Roku śpiewają swój 
hymn narodowy. Kiedy więc oni odśpiewali swój hymn, nasza polska grupa 
też wstała i zaśpiewała „Jeszcze Polska nie zginęła”. A dopiero potem zaczę-
ło się tradycyjne składanie życzeń i picie noworocznego szampana. Na owe 
czasy ten hotel był supernowoczesny i elegancki, ale był w nim podział: dla 
turystów z „demoludów” i tych ze strefy dolarowej.

2. Dzień wycieczki
Zwiedzanie Budapesztu zaczynamy od Wzgórza Zamkowego, które także jest 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Na tym wzgórzu bardzo 
wcześnie zaczęto się osiedlać, miały wpływ na to sprzyjające warunki natu-
ralne oraz strategiczne. W XIII wieku, król węgierski Bela IV po najeździe Tata-
rów rozpoczął budowę zamku obronnego. Ostateczny kształt zamek otrzymał 
w XIV wieku, za panowania króla Zygmunta Luksemburskiego.

W drugiej połowie XV wieku za czasów króla Macieja Korwina Buda była 
jedną z najpiękniejszych stolic europejskich. Zamek to jedna z najbardziej re-
prezentacyjnych budowli, która odzwierciedlała przepych i splendor najpierw 
władców węgierskich, a potem panujących na Węgrzech Habsburgów.

W 1945 roku zamek został całkowicie zniszczony. Po wojnie odbudowa-
no go, ale wyposażenia wnętrz nie zostały zrekonstruowane. Mieszczą się tu 
współczesne instytucje publiczne i  muzealne takie, jak: Galeria Narodowa, 
Muzeum Historii Budapesztu, Biblioteka Narodowa.

Przed zamkiem znajduje się wielki plac a na nim pomnik Turula, mistycz-
nego ptaka – symbolu Węgier. Jak głosi legenda, ptak ten dał początek Almo-
sowi, ojcu Arpada, który to sprowadził Madziarów na przełomie IX i X wieku 
na tereny współczesnych Węgier. Od Arpadów z kolei wywodzi się św. Stefan, 
pierwszy koronowany władca Węgier.

Pośrodku Wzgórza Zamkowego znajduje się Kościół Macieja czyli Matyas 
Templon pochodzący z  XIII wieku. To jeden z  najważniejszych i  najbardziej 
znanych kościołów węgierskich. Oficjalnie nosi wezwanie Najświętszej Maryi 
Panny jednak zarówno przez miejscowych jak i przez turystów jest nazywany 
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kościołem Macieja. Nazwa ta wiąże się z królem Maciejem Korwinem, panują-
cym w XV wieku, któremu Buda zawdzięczała złoty okres w swoich dziejach. 

Na początku świątynia była kościołem parafialnym niemieckich mieszczan. 
Jego znaczenie szybko rosło. Tu koronował się król Karol Robert, a Maciej Kor-
win brał ślub. Kościół uległ poważnym zniszczeniom podczas okupacji turec-
kiej, kiedy zamieniono go na meczet. Podczas odbijania Budy przez wojska 
chrześcijańskie nastąpiły kolejne straty. W  wyniku uderzenia pioruna w  XIX 
wieku nastąpiło dalsze zniszczenie, do tego stopnia że kościołowi groziło za-
walenie. Dzisiejszej budowli nadano styl neogotycki, starając się przywrócić 
dawny wygląd. Wnętrze kościoła wypełniają freski z XIX wieku, które przedsta-
wiają m. in. króla Macieja Korwina oraz koronację Franciszka Józefa i Elżbiety 
Bawarskiej. Umieszczono w nim grobowiec króla Beli III.

W grudniu 1916 roku odbyła się w nim koronacja Karola IV Habsburga i jego 
żony Zyty. Była to ostatnia koronacja królewska na Węgrzech.

Za kościołem Macieja, w dawnych czasach mieścił się plac, na którym ryba-
cy sprzedawali swoje połowy. Biegnący obok fragment murów obronnych był 
pod opieką cechu rybaków. W latach 1898-1902 została zbudowana Baszta Ry-
backa w stylu neoromańskim w miejscu dawnych murów zamkowych. Baszta 
nie ma już charakteru obronnego a jedynie stanowi dekorację Wzgórza Zam-
kowego. Z baszty rozciąga się piękny widok na Dunaj, gmach Parlamentu, na 
Wyspę Małgorzaty oraz Górę Gellerta. Szczególnie atrakcyjne i fotogeniczne 
są widoki poprzez neoromańskie łukowe otwory okienne, z czego skwapliwie 
korzystamy robiąc liczne zdjęcia.
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Przed Basztą Rybacką stoi konny pomnik króla Stefana I odsłonięty w roku 
1906. Dalej, pod Basztą Rybacką umieszczono kopię pomnika św. Jerzego wal-
czącego ze smokiem. Oryginał tego pomnika znajduje się w Pradze. Odlana 
z brązu figura, z drugiej połowy XIV wieku, uważana jest za szczytowe osią-
gnięcie i wspaniały przykład rzeźby gotyckiej zachowanej na Węgrzech.

Po puszczeniu Wzgórza Zamkowego znaleźliśmy się ponownie w Peszcie. 
Pojechaliśmy na malowniczą Wyspę Małgorzaty na Dunaju. Piękna zielona 
wyspa wita nas grającą fontanną. Słyszymy dźwięki znanego walca Johana 
Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”. Słuchamy w zachwycie i  już mu-
zyka porywa do tańca. Grono tańczących za chwilę powiększa się; przecież na 
naszym UTW w Krakowie wśród wielu zajęć odbywają się także zajęcia tanecz-
ne, są więc chętni do tańca. Tańczymy walca na łonie natury, w zieleni i wśród 
ptaków przy fontannie. Cudowne przeżycie. Pozostanie w  naszych sercach 
i wspomnieniach ten walc „ Nad pięknym modrym Dunajem”, który tym razem 
będzie się nam kojarzył z Budapesztem.

Mieliśmy jeszcze dużo do zwiedzania. Wsiedliśmy do kolejki składającej się 
z kilku uroczych wagoników, którą przemieszczaliśmy się po wyspie. Dlaczego 
wyspa otrzymała imię Małgorzaty? Otóż Małgorzata była córką węgierskiego 
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króla Beli IV, przeznaczoną przez swoich rodziców do klasztoru, jeszcze za-
nim się urodziła. Na tej wyspie spędziła większość swojego życia w klasztorze 
Dominikanek. Małgorzata była siostrą Kingi, żony polskiego księcia Bolesła-
wa Wstydliwego. W czasie dominacji tureckiej na wyspie zamieszkiwał harem 
miejscowego paszy (tureckiego przywódcy). Po Europie krążyły wówczas opo-
wieści o „Wyspie kobiet”. 

Obecnie Wyspa Małgorzaty jest oazą wypoczynku. Znajdują się tu liczne 
termalne kąpieliska, nowoczesne pływalnie, ścieżki rowerowe, korty tenisowe, 
restauracje, kawiarnie. Powierzchnia wyspy wynosi ponad 96 ha. Na wyspie 
znajdują się ruiny klasztoru Dominikanek, w którym przebywała Małgorzata, 
kaplica św. Michała. Przy jednej z alej, Alei Artystów ustawiono rzeźby wybit-
nych malarzy, pisarzy, poetów, kompozytorów, a także innych, którzy przyczy-
nili się do rozwoju kultury węgierskiej.

Spotkać tu można wiele gatunków flory i fauny. Widzieliśmy miłorzęby, roz-
łożyste platany, mnóstwo kwiatów. Przez ścieżki przebiegały wiewiórki, gniaz-
dują tam także dzięcioły, kosy. Jest pięknie, malowniczo i romantycznie. O każ-
dej porze roku na wyspie widzi się zakochane pary. Mieszkańcy Budapesztu 
mówią, że „miłość zaczyna się i kończy na Wyspie Małgorzaty”.

Budynek parlamentu
Parlament to najbardziej charakterystyczny i  rzucający się w  oczy budy-
nek Budapesztu będący symbolem miasta. Budowany był przez 17 lat, od 
roku 1885 do 1904. Rozciąga się wzdłuż Dunaju na długości 269 metrów. 
Powierzchnia budynku wynosi 17000 metrów kwadratowych. Znajduje się 
w  nim prawie 700 pomieszczeń. Charakterystyczną cechą budowli są licz-
ne kolumny oraz potężna kopuła o wysokości 96 m. Od kopuły rozchodzą 
się dwa symetryczne skrzydła z wieloma wieżyczkami w stylu neogotyckim. 
Jego główna fasada skierowana jest w  stronę Dunaju. Po drugiej stronie, 
przy Placu Kossutha, znajduje się główne wejście do Parlamentu, którego 
strzegą dwa lwy z brązu. 

Wędrując po ulicach Budapesztu można zauważyć wiele pomników, w tym 
często z  brązu. Jednym z  nich jest pomnik przedstawiający postać Ronalda 
Reaga na. Zatrzymują się chętnie przy nim turyści, by sfotografować się z by-
łym prezydentem USA. Kilka osób z naszej grupy też ma taka pamiątkę.

Plac Bohaterów
Plac Bohaterów w Budapeszcie jest nazywany także Placem Milenijnym lub 
Placem Tysiąclecia To jeden z największych placów w mieście. Najważniej-
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szym obiektem na nim jest pomnik o  tej samej nazwie, którego budowę 
rozpoczęto w 1896 roku z okazji 1000-lecia istnienia państwa węgierskiego. 
W centralnym punkcie pomnika znajduje się 36-metrowa kolumna, z której 
patrzy na nas Archanioł Gabriel. Wg legendy ukazał się on we śnie królowi 
Stefanowi I i nakazał mu przyjęcie korony oraz wyrażenie zgody na chrzest. Po-
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sąg ten został wyróżniony w czasie wystawy światowej w Paryżu w 1900 roku. 
Wokół kolumny znajdują się posągi jeźdźców z księciem Arpadem. Po obu jej 
stronach postawiono półkoliste kolumnady, w  których umieszczone są po-
mniki ważnych postaci w historii Węgier takich jak: św. Stefan I, król Bela IV, 
król Maciej, Latosz Kossuth, Franciszek Józef i jego żona Elżbieta.

Prace na Placu Bohaterów zakończono dopiero w  roku 1929 a  więc po 
33 latach. Wtedy też na placu postawiono pomnik poświęcony poległym, któ-
rzy walczyli w czasie I wojny światowej. Po II wojnie światowej na placu wznie-
siono pomnik Stalina. Został on zniszczony w roku 1956 w czasie powstania 
węgierskiego. Następnie władze ustawiły w tym miejscu pomnik Lenina. Po 
upadku komunizmu został on usunięty i  umieszczony w  jednym z  parków, 
w miejscu specjalnie przeznaczonym do przechowywania tego rodzaju relik-
tów z minionej epoki.

Czarda
Wieczorem – zmiana nastroju. Wybraliśmy się do regionalnej restauracji – 
karczmy, po węgiersku jest to czarda. Tutaj czekała na nas uroczysta kolacja 
i  inne niespodzianki. Wiele spośród naszych pań ubierając się na tę okazję 
wpięło czerwony kwiat we włosy. Kolor czerwony dominuje w  narodowych 
strojach węgierskich, więc staraliśmy się do tego nawiązać. 
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W czardzie bogato zastawiony tzw. stół szwedzki: ponad 30 potraw, napoje 
bez ograniczeń: piwo, wino, szampan. A do tego cygańska muzyka, czardasze, 
występy folklorystyczne. Artyści węgierscy zapraszali do udziału w programie 
przybyłych gości. Uczestniczyliśmy więc w zabawie i tańcach wspólnie z wy-
stępującymi Węgrami. Panowie biorą udział w zabawie z butelkami. Najpierw 
rozstawiane są butelki, uczestnik uczy się między nimi przechodzić slalomem.
Następnie z zasłoniętymi oczyma ma zrobić to samo, z tym, że w międzyczasie 
butelki zostają zabrane. Niezwykle zabawnie wygląda zawodnik, który stara 
się przejść między butelkami, których nie ma. Oczywiście koledzy z  naszej 
grupy aktywnie uczestniczą w zabawie i przy okazji jest dużo śmiechu. Potem 
tańczyliśmy wspólnie z węgierską grupą folklorystyczną. I znowu przydały się 
nasze umiejętności taneczne, zdobyte na zajęciach w naszym UTW. 

Oprócz naszej polskiej grupy i Węgrów, była też grupa angielskich gości, 
którzy właśnie tutaj obchodzili jakąś prywatną uroczystość. Dołączyli do na-
szej roztańczonej grupy i bawiliśmy się razem. Okazywali nam wielką sympa-
tię. Główna bohaterka wieczoru z angielskiej grupy okazała się szacowną jubi-
latką, obchodzącą swoje urodziny i niezwykle ciepło i serdecznie mówiła o nas 



89

Polakach. Cieszyła się, że mogła tu na Węgrzech spotkać Polaków. Wyrażała 
swoją wielką miłość i szacunek dla Jana Pawła II i dla kultury polskiej. Rozmo-
wa oczywiście odbywała się po angielsku a w rozumieniu tego wszystkiego 
pomagali Renia i Janusz, którzy świetnie znają j. angielski. W czasie tych peł-
nych emocji rozmów, u niektórych osób pojawiły się nawet łzy w oczach. Było 
naprawdę sympatycznie, miło, serdecznie i wzruszająco. Zabawa i śpiewy przy 
winie i wspaniałych potrawach węgierskich trwały aż do północy, a wrażenia 
jeszcze długo były omawiane i przeżywane po powrocie do hotelu. I jeszcze 
spojrzenie z okien hotelu „Budapeszt” na wieczorną panoramę pięknie oświe-
tlonego miasta. Jutro będziemy żegnać się z tym pięknym miastem.

3. Dzień wycieczki – Szentendre
Rano udaliśmy się do miejscowości Szentendre oddalonej o  20 km od Bu-
dapesztu. Historia tego miasteczka zaczęła się w  czasach bardzo odległych. 
O czym ciekawie informował nas podczas oprowadzania przewodnik z Agen-
cji Turystycznej ARION p. Stefan, był on naszym pilotem podczas całej wyciecz-
ki na Węgry. 
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Tereny dzisiejszego Szentendre zostały podbite przez Rzymian w  pierw-
szym wieku n.e. Rzymianie wybudowali tu obóz wojskowy Ulcisia Castra (Wil-
czy Zamek). W IX wieku przybyli Madziarzy. W najwyższym punkcie osady wy-
budowali pierwszy kościół, pod wezwaniem św. Andrzeja. Święty Andrzej po 
węgiersku to Szentendre i stąd nazwa miasteczka. W średniowieczu zaczęli na 
te tereny przybywać Serbowie, potem Chorwaci, Niemcy. Pod koniec XIX wie-
ku Szentendre zostało połączone linią kolejową z Budapesztem, co sprzyjało 
intensywniejszemu rozwojowi miasteczka. Obecnie jest ono ośrodkiem tury-
styczno-wypoczynkowym, pełnym uroczych krętych, wąskich uliczek. Upodo-
bali je sobie artyści. Tu odbywają się plenery malarskie, tu organizowane są 
wystawy obrazów. 

W Szentendre zwiedziliśmy kościół świętych Piotra i Pawła z przełomu XIII 
i XIV wieku. 

Następnie spacerując wąskimi, nastrojowymi uliczkami miasteczka, doszli-
śmy do jedynego na świecie Muzeum Marcepanu. 

W muzeum oglądaliśmy piękne kompozycje z marcepanu, swoiste dzieła 
sztuki. Mieliśmy okazję kupić i delektować się prawdziwymi smakołykami.
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Visehrad
Kolejno miasteczko na naszej trasie to Visehrad – stolica Węgier w czasach śre-
dniowiecza. Jest położone na wzgórzu 35 km na północ od Budapesztu w za-
kolu Dunaju. Udaliśmy się w kierunku ruin zamkowych, które zachowały ślady 
dawnej świetności. Wspięliśmy się wysoko w górę po wielu schodach, w tem-
pie adekwatnym do naszego peselu, ale trud nasz został wynagrodzony. Przed 
nami roztaczał się wspaniały widok zapierający dech w  piersiach, cudowna 
panorama zakola Dunaju. Pogoda była piękna, powietrze czyste jak kryształ, 
nic więc nie zakłóciło podziwiania wspaniałego krajobrazu. Oczywiście apa-
raty fotograficzne poszły w ruch, koniecznie trzeba było utrwalić te widoki. Tu 
na wysokiej skale w czasach imperium Rzymskiego została zbudowana pogra-
niczna forteca. 

W późniejszych czasach, w połowie XIII wieku król Bela IV zbudował cyta-
delę. W XIV wieku król Karol Robert wzniósł zamek, w którym od tego czasu 
mieli swoją siedzibę węgierscy królowie. W roku 1335, a następnie 1338, Viseh-
rad był miejscem słynnych zjazdów wyszehradzkich, spotykali się tu królowie 
Węgier, Czech i  Polski. W  XV wieku król Maciej Korwin przebudował zamek 
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w stylu renesansowym. Nadal miał tu swoją rezydencję nawet po przeniesie-
niu stolicy do Budy. Rolę stolicy Visehrad utracił po najeździe tureckim w XVI 
wieku, kiedy to miasteczko wraz z zamkiem zostały doszczętnie zniszczone. 
Jego odrodzenie nastąpiło dopiero w XVII wieku. 

Tradycja współpracy w  Europie Środkowej kontynuowana jest po dzień 
dzisiejszy. Po zmianach, jakie zaszły w najnowszych czasach w Europie, gru-
pę państw organizujących spotkania w miasteczku Visehrad stanowią cztery 
państwa: Węgry, Czechy, Słowacja i Polska. Znane są one po nazwą „Spotkania 
Grupy Wyszehradzkiej”.

Esztergom
Niewielkie miasteczko położone przy granicy ze Słowacją, miało kiedyś bardzo 
ważne znaczenia dla państwa węgierskiego. Była to pierwsza stolica Węgier, 
tam bowiem mieściła się siedziba królewska. W roku 972 ród Arpadów zbu-
dował tu zamek. W roku tysięcznym, 25 grudnia odbyła się w Esztergom ko-
ronacja księcia Vajka z Arpadów, który następnie przybrał imię Stefan. W póź-
niejszych czasach ogłoszono go świętym. W Budapeszcie widzieliśmy bazylikę 
pod wezwaniem tego świętego (najwyższy budynek w Budapeszcie).
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W Esztergom naród węgierski przyjął chrzest. W  tym celu wybudowano 
świątynię, która już nie istnieje. W  miejscu gdzie ona stała w  XIX wieku po-
wstała bazylika, która do dziś góruje nad całym miastem i  jest jego symbo-
lem. Bazylika jest najwyższym budynkiem Węgier i uważana jest za największe 
dzieło węgierskiego klasycyzmu. Pod względem wielkości bazylika ta zajmuje 
piąte miejsce na świecie. Jej długość wynosi 117 m, szerokość wynosi 47 m, 
kopuła wznosi się na wysokość 100 m. Przed bazyliką stoi potężny pomnik, wi-
doczny z daleka, przedstawiający koronację króla Stefana I. Bazylika wraz z po-
mnikiem robią wielkie wrażenie na zwiedzających. Od czasu przyjęcia chrztu 
przez naród węgierski, Esztergom stał się centrum katolicyzmu na Węgrzech. 
Obecnie jest stolicą arcybiskupią prymasów Węgier. Miejsce to wiąże się rów-
nież z wydarzeniami dotyczącymi Polski:

W roku 1683 po zwycięstwie nad Turkami po odsieczy wiedeńskiej, król Jan 
III Sobieski przybył do Esztergom, gdzie osobiście odśpiewał uroczysty hymn 
Te Deum. W czasach nam współczesnych w 1991roku, papież Jan Paweł II od-
wiedził to miejsce w czasie swojej pielgrzymki na Węgry. Esztergom to także 
miejsce narodzin św. Kingi (żony Bolesława Wstydliwego). Ze względu na swój 
chrześcijański charakter, miasto Esztergom nazywane jest węgierskim Waty-
kanem. Tam dobiegła końca nasza wycieczka. Jeszcze ostatni rzut oka na ba-
zylikę, na pomnik św. Stefana, na Dunaj. Pogoda cały czas nam sprzyjała i na-
wet oddalając się od tego miejsca, mogliśmy cieszyć się pięknymi widokami, 
które za chwilę będą już tylko wspomnieniem. Wracamy zadowoleni i  pełni 
wrażeń. W autokarze dobre humory, więc ci, co mają jeszcze trochę siły zaczy-
nają śpiewy. Wszak na naszym UTW jest także grupa wokalna, której nie trzeba 
długo namawiać do śpiewania. Gdy jedni śpiewają, inni zaczynają drzemać 
i tak dojeżdżamy późnym wieczorem do Krakowa. Organizatorom należą się 
serdeczne podziękowania. Mówiąc po młodzieżowemu było SUPER! Do zoba-
czenia na następnej wycieczce...

Zofia Leśniak
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X

Powitanie jesieni

Małgorzata i Jan Krukowie  2 października 2012 r.

W dniu 2 października 2012 roku wyjechaliśmy autobusem MPK do ZOO. Stam-
tąd wyruszyliśmy czerwonym szlakiem w kierunku Kopca Niepodległości im. Jó-
zefa Piłsudskiego. Spacer po Lasku Wolskim był przyjemny, humory dopisywały 
pomimo lekkiej mgły. Część uczestników weszła na szczyt Kopca, a część została 
na krótki odpoczynek na ławeczkach, na których posilała się przed dalszą drogą. 

Kopiec zaczęto sypać 6 sierpnia 1934 roku, a ukończono 9 lipca 1937 roku. 
Ma on wysokość 35 m, a średnica u podstawy wynosi 111 m. Zawiera w sobie 
ziemię z pól bitewnych, na których walczyli Polacy w czasie I i II wojny świa-
towej. Po 1980 roku dołożono jeszcze urny z ziemią z  innych pól bitewnych 
i miejsc kaźni Polaków. Dlatego nazywany jest Mogiłą Mogił.

W roku 1997 w wyniku ulewnych deszczy i zniszczeń spowodowanych po-
wodzią ze stoków kopca spłynęło 70% ziemi. Naruszeniu uległa też konstruk-
cja budowli wymagająca gruntownego remontu, który trwał 5 lat.

Następnie wróciliśmy w rejon ZOO i poszliśmy na polanę Juliusza Lea, gdzie 
zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Stamtąd żółtym szlakiem wśród 
wspaniałego drzewostanu zeszliśmy do Przegorzał, gdzie zwiedziliśmy zespół 
trzech obiektów kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Różnią się one wiel-
kością, założeniami architektonicznymi oraz czasem powstania. Tam dołączyła 
do nas grupa osób, które dojechały do Przegorzał autobusem.

Najpierw zwiedziliśmy najnowszy nowoczesny obiekt, hotelowo-dydak-
tyczny; Dom Gościnny UJ. W Domu Gościnnym mieszczą się sale konferencyj-
ne, a także nowoczesna aula, która zrobiła na nas ogromne wrażenie. Powitał 
nas w niej dyr. kampusu. Dom pełni także funkcję hotelu gdzie znajdują się 
pokoje jedno-, dwu- i  trzyosobowe. Zachwycaliśmy się tym, że bliskość lasu 
sprawia, iż nie wychodząc z budynku można podziwiać piękno przyrody, słu-
chać śpiewu ptaków, obserwować wędrówki sarenek i  wiewiórek. Dla osób 
lubiących turystykę pieszą są tam liczne trasy spacerowe i rowerowe.

Drugim obiektem, który zwiedzaliśmy to zabytkowa willa „Baszta” wybudo-
wana według projektu i na potrzeby swojej rodziny przez wybitnego architek-
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ta Adolfa Szyszko-Bohusza. Odkupił on od Zakonu Kamedułów około 9 ha za-
lesionego wzgórza, na którym wybudował oryginalny pod względem kształtu 
i położenia dom. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy zajęli tę posiadłość 
a właściciele zostali zmuszeni do jej opuszczenia. Do „Baszty” wprowadził się 
dostojnik niemiecki, szef dystryktu krakowskiego Otto Wächter. W  budyn-
ku „Baszty” na parterze podziwialiśmy stylową salę konferencyjną z  tarasem 
widokowym. W  tej pięknej kominkowej sali mieliśmy spotkanie przy kawie. 
Wysłuchaliśmy wielu interesującej historii dotyczącej tego miejsca. W „Basz-
cie” znajduje się apartament składający się z pięknie urządzonych trzech pokoi 
z wyposażoną kuchnią i łazienką oraz tarasem.

W czasie II wojny światowej obok „Baszty”, wybudowano Zamek jeden 
z niewielu obiektów architektury III Rzeszy w Krakowie. Miał w nim powstać 
luksusowy ośrodek wypoczynkowy, przeznaczony dla rannych pilotów Luft-
waffe walczących na froncie wschodnim. Po wycofaniu się Niemców ulokowa-
no w nim szpital Armii Czerwonej. Zamek jest malowniczo położony na stro-
mym, wapiennym wzgórzu Skałce Przegorzalskiej. 
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W zespole przegorzalskich obiektów UJ w  latach siedemdziesiątych utwo-
rzono Instytut Polonijny im. Kazimierza Pułaskiego, którego zadaniem było na-
uczanie obcokrajowców języka polskiego i zapoznawanie ich z naszą historią 
i kulturą. Obecnie Zamek jest siedzibą dwóch instytucji Instytutu Europeistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Holocaustu. Na parterze bu-
dynku znajduje się restauracja i kawiarnia. Ich główną atrakcją są tarasy, z któ-
rych podziwialiśmy Wisłę i część Krakowa. Przy sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych,których my nie mieliśmy, widoczne są Beskidy z Babią Górą i Tatry.

Ostatnim miejscem naszej wędrówki był znajdujący się poniżej Skałki Prze-
gorzalskiej, Dom oo. Jezuitów i  kaplica służąca parafii pw. Chrystusa Króla 
w  Przegorzałach. Poznaliśmy niezwykłą historię tego miejsca. W  roku 1888 
Jezuici kupili posiadłość w Przegorzałach i podjęli decyzję o rozbudowie willi 
i zarazem budowie pierwszej kaplicy. Jezuici zamieszkiwali w willi tylko czaso-
wo w tzw. „wielkie wakacje” oraz podczas rekolekcji. 

W 1949 r. rozpoczęto rozbudowę już istniejącej kaplicy, której projektan-
tem i wykonawcą był Władysław Stupnicki. Dla ozdobienia ołtarza w odnowio-
nej kaplicy umieszczono obraz olejny pędzla Józefa Unierzyskiego (profesora 
ASP, ucznia i zięcia Jana Matejki). Obraz ten wisiał w głównym ołtarzu kaplicy 
do roku 1967, w którym przystąpiono do trzeciej przebudowy kaplicy. Auto-
rem projektu był artysta plastyk Wiktor Ostrzołek, którego autorstwa są ory-
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ginalne witraże kaplicy przedstawiające Ukrzyżowanie, Ostatnią Wieczerzę, 
Ofiarę Izaaka, Ofiarę Melchizedeka i  Ofiarę Abla. http://www.przegorzaly.pl/
guppy_/img/KrzyzMisyjny.jpgCzwarta rozbudowa i  modernizacja budynku 
oo. Jezuitów wg projektu Wojciecha Pietraszewskiego prowadzona była w la-
tach 1970–1973, a  jej ostateczny wygląd i  wystrój jest dziełem małżeństwa 
Heleny i Romana Hussarskich – artystów plastyków, mieszkańców Przegorzał 
oraz ich córki Joanny Hussarskiej-Chmielarz i jej męża Adama. Ich autorstwa 
są ceramiczne stacje drogi krzyżowej wykonane jako fryz na ścianie wewnątrz 
kościoła. Na ścianie ołtarzowej znajduje monumentalna rzeźba Chrystusa Kró-
la wykonana również przez małżeństwo Hussarskich. 

Wnętrze kaplicy inne niż w większości kościołów sprawiło na nas niezwykle 
wrażenie. Mozaika na fasadzie przedstawia Modlitwę w Ogrójcu a na elewacjach 
bocznych Zwiastowanie i Sąd Ostateczny. Obok budynku znajduje się krzyż mi-
syjny. W kościele przyjął nas i oprowadzał jezuita dr sztuki Lech Kontkowski.

Wracając do Krakowa, szczęśliwi i pełni wrażeń podziwialiśmy z przystanku 
autobusowego willę Szyszko Bohusza i Zamek w całej okazałości.
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XI

Chór Aleksandrowa w hali Wisły 

Irena Kocot  8 października 2012 r.

Grupa słuchaczy UTW PK 8.10.2012 r. wybrała się na koncert Chóru Aleksand-
rowa, który odbył się w Hali Wisły.

Zespół w swoim składzie ma chór, balet i orkiestrę.
Chór powstał w roku 1928 jako Zespół Domu Armii Czerwonej, a jego za-

łożycielem był rosyjski kompozytor i dyrygent Aleksandr Wasiljewicz Aleksan-
drow, profesor moskiewskiego konserwatorium, autor melodii hymnu Związ-
ku Radzieckiego i wielu innych pieśni.

Przewodził on chórowi do swojej śmierci w  1946 roku, a  później kierow-
nictwo przejął jego syn, również kompozytor, Borys Aleksandrow, który nadał 
nazwę Chór im. Aleksandrowa.

Początkowo w skład zespołu wchodziło tylko 12 artystów: ośmiu śpiewa-
ków, dwóch tancerzy i dwóch muzyków.
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Dopiero w połowie lat 30. XX w., grupa znacznie się rozrosła i stała się du-
żym męskim chórem z orkiestrą i grupą taneczną. Obecnie w każdym koncer-
cie bierze udział około 130 artystów.

W repertuarze chóru znajdują się ponad 2 tysiące utworów: od piosenek 
żołnierskich przez pieśni narodowe, pieśni ludowe, muzykę sakralną po utwory 
kompozytorów rosyjskich i światowych, a także światową muzykę popularną.

Grupa taneczna składa się obecnie z  60 tancerzy płci obojga. Wykonują 
tańce ludowe, jak i napisane specjalnie dla zespołu.

Obecnie dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru jest Narodowy Ar-
tysta Rosji profesor Igor Rojewski

W1978 roku w swoje 50 urodziny zespół otrzymał najwyższy poziom cer-
tyfikacji – został akademickim. Tytuł akademicki jest najwyższym tytułem na-
ukowym ZSRR, obecnie Federacji Rosyjskiej – członek Akademii Nauk.

W 2004 roku z okazji urodzin papieża Jana Pawła II zespół dał wspaniały 
koncert w Watykanie.

Zespół koncertował w 74 krajach wszędzie budząc wielki podziw i emocje. 
Do dzisiejszych czasów dał około 2000 koncertów.

Wielką sławę zdobył w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest stale zaprasza-
ny. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany wieloma wysokimi odznaczeniami 
państwowymi, cieszy się niesłabnącą popularnością.

Zgodnie z  tradycją zespół daje koncerty w  okręgach wojskowych jedno-
stek i oddziałów armii rosyjskiej. Wielokrotnie podnosząc morale udawał się 
na koncerty w „gorące” punkty i obszary działań bojowych – zagrzewając wal-
czących tam żołnierzy, przede wszystkim armii rosyjskiej.
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Wszyscy członkowie wstępując do chóru mają automatycznie nadawane 
stopnie wojskowe i  są żołnierzami zawodowymi bądź kontraktowymi armii 
rosyjskiej.

Chór Aleksandrowa jest jedną z  najbardziej znanych grup artystycznych 
pochodzących z krajów byłego ZSSR.

Oglądaliśmy występy artystów z zapartym tchem. Śpiew chóru i solistów 
wykonujących utwory muzyki rosyjskiej, żołnierskich piosenek, pieśni naro-
dowe i ludowe 

połączonych z występami artystycznymi na długo pozostanie w naszej pa-
mięci.

Występy wokalne wykonane z repertuaru najsłynniejszych zespołów i wy-
konawców, również operowych. Śpiew w wykonaniu dziewięcioletniej solistki 
w stroju żołnierza był bardzo ładny i widowiskowy.

Członkowie chóru oraz soliści wykonali znane nam pieśni składające się 
z utworów rosyjskich „Katiusza”, „Kalinka” i „Oczi cziornyje” i utworów śpiewa-
nych po polsku, jak „Hej sokoły” czy „Czerwone Maki na Monte Cassino”.

Chórzyści, soliści i instrumentaliści wystąpili ubrani w wojskowe mundury.
Występujący tancerze w przepięknych, kolorowych, tradycyjnych strojach, 

wykonywali przeróżne tańce w znakomitej choreografii.
Występ Chóru Aleksandrowa był wielkim wydarzeniem artystycznym 

i chciałoby się, aby koncert trwał dłużej. 



Rok akademicki 2012/2013
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XII

Wieczornica patriotyczna z okazji Święta Niepodległości 
w klubie Tagasta

Grzegorz Paradecki, dr Janusz Kamocki,  13 listopada 2012 r. 
Eckhard Kirschner

Poprzednio dwukrotnie obchodziliśmy Święto Niepodległości w Tomaszo-
wicach w  XIX-wiecznym zespole pałacowo-parkowym. Tegoroczne plany 
związane z tym świętem zaprowadziły nas do Klubu Tagasta u oo. Augu-
stianów, w którym dwa lata wcześniej mieliśmy spotkanie opłatkowe. 

Oczywiście całe przedsięwzięcie, jak zwykle przygotowała niewielka, 
wciąż ta sama, grupa osób pod przewodnictwem Teresy i Michała – przy 
ich głównym zaangażowaniu. 

W spotkaniu uczestniczyło 128 słuchaczy. Udział wzięli „starzy wyjada-
cze” z III roku wspólnie z chętnymi z I i II roku UTW. 

Zaproszono również gości specjalnych: koordynatora Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Politechniki Krakowskiej Profesor Władysławę Marię Francuz 
dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, grupę 
osób z Miejskiego Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sudolskiej 
7a pod przewodnictwem Marii Kowalczyk i opieką Anny Cygan z CPiP. Przy-
był też dobrze zaprzyjaźniony z nami dr Janusz Kamocki. Zostali zaproszeni 
państwo Urszula i Leszek Dyńscy oraz Maria i Stanisław Bukowscy (czynny 
udział na UTW PK zakończyli oni w poprzednim roku po dwóch pierwszych 
latach studiowania, ze względu na wiek i stan zdrowia). Nasze spotkanie było 
utrwalane na zdjęciach przez Małgorzatę Rakoczy z CPiP oraz fotografika PK 
Jana Zycha, który obsługuje wszystkie ważniejsze uczelniane wydarzenia.

Zgodnie z  tradycją, spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego. 

Po hymnie nasza koleżanka Teresa Baszak-Filipczuk poinformowała 
uczestników o dodatkowym punkcie spotkania. Była to dla większości jed-
na z pierwszych niespodzianek tego wieczoru.

Koleżanka Teresa w  krótkiej relacji przekazała informacje o  działaniach 
podjętych przez Panią Profesor i kilkunastoosobową grupę aktywnych słu-
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chaczy zmierzających do ustanowienia tytułu Honorowego Seniora UTW PK 
i o przyjętych kryteriach w sprawie wnioskowania o przyznawanie tytułu. 

Poinformowała również o zarządzeniu prorektora Politechniki Krakow-
skiej prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała o ustanowieniu tytułu HONORO-
WEGO SENIORA UTW PK i  powołaniu Kapituły, której zadaniem ma być 
m.in. składanie do władz PK wniosków w tym zakresie. W skład Kapituły na 
wniosek kilkunastoosobowej grupy inicjatywnej weszli: koordynator UTW 
Pani Profesor Władysława Maria Francuz, starosta III roku UTW Mieczysław 
Zygmunt Kamieński, przewodniczący Rady Programowej oraz Teresa Ba-
szak-Filipczuk. 

Następnie Teresa ogłosiła, że pierwszy tytuł HONOROWEGO SENIO-
RA UTW został przyznany koordynatorowi Sekcji „Dziedzictwo Kulturo-
we znane i  mniej znane” niestrudzonemu inicjatorowi i  organizatorowi 
wszelkich działań i wydarzeń na UTW koledze Michałowi Nowakowi. Mi-
chał przeżył szok, bowiem wcześniejsze konsultacje nie przewidywały 
przyznania mu tego zaszczytnego tytułu w pierwszej edycji. W pierwszej 
kolejności tytuły miały być przyznawane osobom wiekowym. Kapituła po 
konsultacjach z aktywnymi słuchaczami UTW postanowiła jednak przy-
znać jemu jako pierwszemu tytuł HONOROWEGO SENIORA UTW PK. Po-
łożył on bowiem wielkie zasługi, które przyczyniły się do sukcesu, jakim 
stało się nasze UTW. Zebrano konieczną liczbę podpisów pod wnioskiem 
o przyznanie mu tytułu i stało się. 

O wygłoszenie skróconej (z uwagi na ograniczenia czasowe) laudacji Te-
resa poprosiła Wiktorię Miechowską-Tabor. 

Wiktoria w  swoim wystąpieniu podkreśliła, że bez jego tytanicznej pracy 
zapoczątkowanej już podczas (a nawet przed) seminarium RADOŚĆ SENIO-
RA (będącego preludium przed UTW PK) nie byłoby tak wielu dokonań i osią-
gnięć, jak ponad czterdzieści wyjazdowych wycieczek krajowych na terenie 
Polski Południowej, wielu wycieczek na terenie i w okolicy Krakowa i wielu róż-
nych uroczystych wydarzeń okolicznościowych takich jak wieczornice i  inne 
spotkania patriotyczne, czy też spotkania opłatkowe. Dzięki jego rozległym 
zainteresowaniom i  wiedzy, szerokim kontaktom w  różnych środowiskach 
wszystkie realizowane przedsięwzięcia miały bogatą oprawę organizacyjną, 
merytoryczną i obfitowały w udział wybitnych postaci. Szczególnie zaakcento-
wała fakt, iż bez jego inicjatyw i umiejętnego angażowania oraz motywowania 
innych osób do wielu wydarzeń w ogóle by nie doszło

Uroczystego wręczenia dyplomu HONOROWEGO SENIORA UTW dokonały 
nasze panie z Kapituły; Pani Profesor Władysława Maria Francuz wraz z Teresą 
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Baszak-Filipczuk. Pani Profesor poinformowała, że poza dyplomem laureaci 
wyróżnienia otrzymywać będą odznakę, która uhonorowanym dostarczona 
zostanie w terminie późniejszym (doszedł problem dodatkowego czasu po-
trzebnego na wyprodukowanie). 

Kolejnym laureatem tytułu HONOROWEGO SENIORA UTW został ogłoszo-
ny najstarszy słuchacz UTW Pan Stanisław Sosnowski-Bukowski.

W skróconej, jak wszystkie, laudacji wygłoszonej przez Michała przytoczył 
najważniejsze fakty z życia (zapisanego w 2010 r. na UTW PK 87 letniego wów-
czas) pana Stanisława Sosnowskiego-Bukowskiego. Przypomniał, że już jako 
harcerz został on skierowany do jednostki wojskowej przy ul. Warszawskiej 24 
w Krakowie. Pełnił funkcję telefonisty przekazując informacje z nasłuchu o lo-
tach niemieckich samolotów. W czasie wojny brał udział w walce z okupantem, 
a  po dekonspiracji i  szczęśliwym uniknięciu aresztowania pan Stanisław So-
snowski musiał zmienić tożsamość i na podrobionych dokumentach na nazwi-
sko Bukowski wyjechał na Wołyń. Tam również brał udział w konspiracji. Po woj-
nie pełnił służbę w wojsku w Krakowie w 16 Kołobrzeskim Pułku Piechoty, znów 
w koszarach przy ul. Warszawskiej 24. W maju 1949 r. za przynależność do AK 
i nieujawnienie swojego nazwiska rodowego, został aresztowany i zdegradowa-
ny do stopnia szeregowca. Dopiero w 1981 r. został zweryfikowany i przywróco-
no mu stopień kapitana. Komisja Krzyża AK, Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Londynie przyznała panu Stanisławowi Sosnowskiemu – Bukowskiemu, 
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Krzyż Armii Krajowej nr 31699 oraz Medal Wojska nr 342065. Pan Stanisław na 
naszych spotkaniach „otworzył się”. Dzieląc się wspomnieniami z okresu młodo-
ści podkreślał patriotyczne zaangażowanie młodzieży harcerskiej w konspiracji. 
Niezwykle barwnie i z pogodą ducha, potrafi mówić o swojej służbie. Dumny 
jest z  tego, że służył w  koszarach przy ul. Warszawskiej 24. Do tego gmachu, 
przekazanego przez wojsko Uczelni, mógł Pan Stanisław w 2010 r. wkroczyć po 
raz trzeci, tym razem, jako słuchacz UTW. Opowieści Pana Stanisława były nie-
jednokrotnie inspiracją przy organizowaniu różnych wyjazdów. 

Stanisław Sosnowski-Bukowski (1923–2015)
W ciągu studiów na UTW uczestniczył we wszystkich wieczornicach 

i piknikach patriotycznych. Mimo tylu przeżyć, zwłaszcza podczas okupa-
cji, był zawsze pogodny, usmiechniety, niezwykle życzliwy. Lubił śpiewać 
piesni patriotyczne i żołnierskie. Na spotkaniach opłatkowych kolędował.

19 maja 2015 r. Pan kapitan Stanisłąw Sosnowski-Bukowski odszedł na 
Wieczną Wartę. W dniu 25 maja odprowadzilismy Go na cmentarz Podgórski.

...Niech się Polska przysni Tobie
MN
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Po wręczeniu dyplomu przez Panią Profesor i Teresę przedstawiono kolejne-
go HONOROWEGO SENIORA UTW PK. Został nim Pan Leszek Dyński. Laudację 
wygłosiła Anna Maria Sikora. W 1939 r. mając 11 lat należał do „Orląt” i Związku 
Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego. W czasie okupacji, w domu Pana Lesz-
ka ukrywało się małżeństwo żydowskie, któremu udało się uratować. Tuż po 
wojnie chwilowo przechowywał On poszukiwanego AK- owca. Po znalezieniu 
mu „mety” Pan Leszek był jego łącznikiem. Osoba ta uciekła z Polski. W 1947 r. 
założono Związek Obrony Uczestników Powstania Warszawskiego, do które-
go należał pan Leszek. W 1949 r. za uczestnictwo w różnych demonstracjach 
urządzanych w miejscach gromadzenia się ludzi m.in. pod kościołami, został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Inni uczestnicy dostali surowe wy-
roki, on sam szczęśliwie ocalał.

Pan Leszek Dyński był z wykształcenia inżynierem energetykiem. Wiele lat 
pracował w zawodzie, równocześnie rozwijał swoje humanistyczne zaintere-
sowania historią, historią sztuki, muzyką. Umiłowanie sztuk pięknych prowa-
dziło go przez 30 lat poprzez sale muzealne Krakowa, Polski. Przez wiele lat był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie, a nawet 
kilka lat jego prezesem. Organizował tam wycieczki krajowe i  zagraniczne. 
Wspólnie z małżonką, panią Urszulą są miłośnikami sztuki. Od wielu lat uczest-
niczyli w  cyklicznych spotkaniach w  Domu Matejki („Czwartki u  Matejków”, 
„Muzykowanie u Matejków”) i w innych oddziałach Muzeum Narodowego. To 
Oni skutecznie zachęcili, co najmniej kilka osób z naszego UTW do uczestnic-
twa w tych ciekawych spotkaniach.

Na jednym z tych spotkań, dr inż. Piotr Gryglaszewski, potomek właścicie-
li Jeżowa, zadedykował im album swojego autorstwa, o kasztelu w Jeżowie. 
Właśnie zachęceni tym albumem odwiedziliśmy w 2010 r. ten kasztel podczas 
wycieczki do Biecza i szlakiem architektury drewnianej. 

Po laudacji Pan Leszek otrzymał z rąk Pani Profesor i Teresy dyplom potwier-
dzający przyznanie tytułu HONOROWEGO SENIORA UTW PK.

Leszek DYŃSKI (1928–2014)
W październiku ub. roku odszedł niespodziewanie św. pamięci 

Leszek Dyński. Wielki miłośnik sztuki i  muzyki. Niezwykle kultural-
ny, mądry, dobry człowiek. Smutne jest to, że wartościowi ludzie tak 
nagle odchodzą, a nam pozostaje satysfakcja, że mogliśmy ich znać.

AMS
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Ostatnim laureatem został nasz starosta Pan Mieczysław Zygmunt Kamieński. 
Taka kolejność wynikła z powodu jego chwilowej nieobecności w czasie uroczy-
stości wręczania dyplomów. Przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji. Trochę 
trudno było wygłaszać laudację pod nieobecność Pana Mieczysława. Skupiłem 
się na zasadniczych faktach z Jego bogatej biografii. Na wstępie podkreśliłem, 
że mam zaszczyt znać się z Nim już od sześciu lat. UTW PK jest już trzecim Jego 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku po Jagiellońskim UTW i UTW Ignatianum. Rów-
nież na poprzednich UTW nie pozostawał On biernym słuchaczem. Zajmował 
się m.in. organizacją działań w zakresie poznawania dziedzictwa kulturowego. 
Przypomniałem, że w 1949 r. uzyskał On dyplom inżynierski na Wydziałach Po-
litechnicznych Akademii Górniczej, będących zaczątkiem Politechniki Krakow-
skiej. Pan Mieczysław na wniosek słuchaczy UTW PK został wybrany na funkcję 
Starosty UTW. Jest bardzo aktywnym uczestnikiem imprez, spotkań i wyjazdów 
w tym zagranicznych, angażuje się w ich organizację. W roku 1999 został wpisa-
ny do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Z kolei oświadczy-
łem, że Jego działania na rzecz społeczności naszego UTW nie są dostatecznie 
wyeksponowane publicznie. Zapewniłem, że bez jego zaangażowania nie by-
łoby łatwo pokonywać wiele różnych trudności związanych z organizacją życia 
na uczelni. Pan Mieczysław z uwagi na swoje dokonania oraz zasługi zawodowe 
i społeczne jest osobą zawsze mile widzianą przez władze PK. Toteż, gdy tylko 
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zachodzi taka potrzeba, skutecznie reprezentuje Seniorów przed władzami 
uczelni, uzyskując poparcie dla realizacji naszych celów. Następnie stwierdzi-
łem, iż jestem dumny, że mogę uważać Go za swojego starszego kolegę. Od 
początku naszej znajomości (na UTW UJ) imponował mi bowiem przedwojen-
ną kindersztubą, rozległą i głęboką wiedzą, zarówno techniczną jak i humani-
styczną, otwartością i niezwykłą życzliwością dla innych oraz wielką skromno-
ścią. Przypomniałem, że z owocnym życiem zawodowym i bogatą kartą Jego 
działalności społecznej można przeczytać na stronie internetowej – http://www.
akadseniora.fora.pl/seniorzy-w-utw-pk,18/. Na tej stronie można się zapoznać 
również sylwetkami innych naszych seniorów.

Na szczęście Pan Mieczysław przybył nieco później i Pani Profesor wraz z Te-
resą mogły mu wręczyć dyplom w przerwie śpiewania pieśni patriotycznych.

Później rozpoczęliśmy moderowane przeze mnie śpiewanie. Tym razem 
akompaniowali nam na akordeonie znany nam już z Korzkwi i z Tomaszowic 
pan Leszek Mizdrak oraz na instrumencie klawiszowym pani Maria Kowal-
czyk prowadząca zespół podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej. Było to 
wspólne radosne śpiewanie, zaproszeni goście wykonali samodzielnie parę 
specjalnie przygotowanych utworów. Jak zwykle pomocą były przygotowane 
śpiewniki. 
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Był też skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na szczególną 
wdzięczność za zorganizowanie tej uroczystości zasługują Teresa i Michał. Do 
sukcesu spotkania przyczyniło się też kilka naszych koleżanek, którym należą się 
podziękowania za ciężką pracę w przygotowaniu sali: Basi, Ilonie, Marysi, Krysi 
i Wiktorii. A Irenie za przygotowanie i przypinanie nam kokardek patriotycznych. 

Po uroczystym wręczeniu dyplomów, zaproszony gość dr Janusz Kamocki 
w barwny sposób zapoznał nas z mało znanymi faktami związanymi z rodzącą 
się Niepodległością.

TAK RODZIŁA SIĘ NIEPODLEGŁOŚĆ 

„Hej strzelce strzelce, zdobyli Kielce 
a pod Kielcami panny z kwiatami..”.

Narodowa pamięć zachowała wspomnienia o dzielnych legunach, których 
naród witał jako pierwszych żołnierzy polskich, jako wyswobodzicieli spod 
ucisku zaborcy. Widok polskiego munduru powinien wywoływać serdeczne 
uczucia – toteż:
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„Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, 
gdzieby nie kochały ułana mężatki.”

Dlaczego więc tyle żalu w najsłynniejszej pieśni legionowej – w pieśni, któ-
rą swego czasu proponowano wynieść do rangi hymnu narodowego – dlacze-
go śpiewano:

„Nie chcemy od was uznania, ni waszych słów, ni waszych łez”

– które to zresztą legioniści śpiewali czasem w nieco innej wersji, nienadającej 
się do powtórzenia w damskim towarzystwie?

Pojęciem cudu nad Wisłą określa się zwycięstwo roku 1920, ale poprzedził 
go inny cud nad tąż Wisłą – powstanie niepodległego państwa polskiego. Bo 
gdy wybuchła wojna światowa i do boju wyruszały milionowe armie – w dniu 
6 sierpnia 1914 roku, wyruszyła też armia polska w  składzie jednej kompa-
ni piechoty i siedmiu ułanów. Powstanie Polski nie było dla nikogo wygodne. 
Oczywiście, nie chciał jej żaden z zaborców, ale też nie chciała jej Francja, dla 
której było ważne, by wschodnią granicę Niemiec blokowała potężna Rosja, 
nie chciała jej Anglia, w której interesie było zrównoważenie w Europie sił Fran-
cji i Niemiec. Nie chciały jej też Węgry – obawiające się, że w razie połączenia 
Galicji z Kongresówką, dualistyczne Austro-Węgry zamienią się w trialistyczne 
państwo Austro-Węgro-Polskę, w której Węgry będą miały tylko jedną trzecią 
głosów. Co najgorsze zaś – nie bardzo też chcieli jej Polacy. A  przynajmniej 
większość z nich. Bo w Galicji panował patriotyzm może nie tyle proaustriacki 
lecz prohabsburski, Franciszek Józef był uznawały za „naszego cysorza” – zresz-
tą do dziś są w Krakowie ludzie, którzy nie wstydzą się kłaść na siebie munduru 
dawnego zaborcy. Nawiasem mówiąc, tworzą oni tradycyjny regiment arty-
lerii (odnowiony jako Stowarzyszenie – „Tradycyjny Oddział C. K. Regimentu 
Artylerii Fortecznej No. 2” w 1996 r.), toteż w którąś rocznicę zbombardowania 
Krakowa w roku 1846 przez austriacką artylerię, wysłałem im telegram gratu-
lacyjny z  powodu rocznicy jednego z  nielicznych zwycięstw ich tradycyjnej 
formacji.

W Kongresówce dawno zapomniano o  prześladowaniach po powstaniu 
styczniowym. Początek XX wieku przyniósł pewne swobody, a  połączenie 
Kongresówki z Rosją było korzystne ekonomiczne. Szlachta, która była duszą 
wszystkich powstań, po powstaniu styczniowym była osłabiona, zaś najlicz-
niejsza warstwa narodu, czyli chłopi, zarówno w Galicji jak i w Kongresówce 
byli uświadamiani, że dobry cesarz zniósł pańszczyznę, a panowie chcą odzy-
skać Polskę, by z powrotem pańszczyznę przywrócić.
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Toteż gdy „strzelce zdobyli Kielce” to nie czekały na nich panny z kwiatami, 
lecz trzask zatrzaskiwanych okiennic, biskup kielecki zatrzasnął też przed nimi 
drzwi katedry i  nie pozwolił kapelanowi odprawić w  niej nabożeństwa. Po-
dobnie w Częstochowie legioniści nie zostali wpuszczeni do kaplicy z cudow-
nym obrazem. A po wielu latach dziwiono się, gdy Piłsudski zapytany kiedyś 
czemu nie udaje się na Jasną Górę, odpowiedział, że nie może jechać z wizytą 
do Panienki Jasnogórskiej, bo obraziłaby się Panienka Ostrobramska. Cóż, gdy 
w kilka lat później żołnierze polscy wyzwalali Wilno – nikt ich sprzed Ostrej 
Bramy nie wypraszał. 

A panny z kwiatami? Owszem były w Warszawie, lecz nie dla nich – warsza-
wianki rzucały kwiaty oddziałom kozackim idącym na front. Bo szły walczyć 
z  Niemcami, którzy w  tym okresie uważani byli za najgorszego z  zaborców. 
Legioniści walczyli po stronie Austrii, a więc w sojuszu z Niemcami.

Żaden z  zaborców nie chciał niepodległej Polski. Wszyscy wiedzieli, że 
w swych armiach będą mieli tysiące Polaków. Natomiast, że bój będzie toczył 
się na ziemiach Polskich, trzeba było więc za wszelką cenę zjednać sobie Pola-
ków. Z drugiej strony trzeba było pilnować, by Polacy nie uzyskali zbyt wiele. 
Austria sugerowała przyłączenie Kongresówki do Galicji. Chętnie widziałaby 
polskie legiony, którymi można by było obsadzać najtrudniejsze odcinki. Dba-
no by w  ich komendzie byli austriaccy oficerowie pilnujący lojalności legio-
nistów. Wymagano złożenia przysięgi na wierność cesarzowi – dowództwo 
legionów szybko nieco zmieniło jej tekst, wprowadzając ślubowanie na wier-
ność Franciszkowi Józefowi jako królowi polskiemu. Przysięgi nie złożyła tylko 
legionowa kawaleria, która akurat tuż przed przysięgą uzyskała wiadomość 
o jakimś zagonie kozackim i ruszyła na zwiad. Kozaków wprawdzie nie znala-
zła, ale wrócić na przysięgę już nie zdążyła.

Rosja ogłosiła chęć połączenia zaborów i  stworzenie „Polski swobodnej 
w swym języku, religii i obyczaju”, oczywiście „w wolnym związku z Rosją”. Przy 
dokładnym czytaniu manifestu głównodowodzącego wojsk rosyjskich widać, 
że to miała być swoboda podobna do tej z okresu sprzed 1863 roku, ale już 
nie sprzed powstania listopadowego. W odpowiedzi na legiony tworzone przy 
armii austriackiej władze rosyjskie próbowały stworzyć legiony przy armii ro-
syjskiej – wkrótce jednak zostały uznane za zbyt niepewne i włączono je do 
regularnej armii carskiej.

Jedynie Niemcy niczego początkowo nie obiecywały, ale najwięcej dały, 
oczywiście we własnym interesie. Wojna wyczerpywała zasoby ludzkie, armie 
potrzebowały nowych rekrutów. Prawa wojenne nie pozwały na mobilizowa-
nie Polaków z ziem zdobytych na Rosji – a więc obywateli, czy raczej podda-
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nych rosyjskich. Wraz z Austrią ogłosiły powstanie na tych ziemiach Królestwa 
Polskiego. Suwerenność tego tworu była podobna do suwerenności peerelu. 
Różnica polegała na tym, że stojąca na jego czele Rada Regencyjna składała się 
z mądrych i uczciwych ludzi. Rzeczywiście starali się o zorganizowane struktur 
państwowych i pilnowali, aby tworzone pod nadzorem niemieckim, wojsko – 
Polski Korpus Posiłkowy, powszechnie nazywany Polnische Wehrmacht – rze-
czywiście był wojskiem polskim, a nie formacją posiłkującą wojska niemieckie. 
Było to królestwo na razie bez króla, Austria chętnie widziałaby na jego tro-
nie Stefana Karola, spolonizowanego Habsburga z Żywca, Niemcy – któregoś 
z  książąt Rzeszy. Niemiecka rodzina książąt Hochbergów, mająca też dobra 
pszczyńskie w Polsce, zaczęła doszukiwać się pokrewieństwa z Piastami. Pań-
stwo to nie miało ustalonych granic. Niemcy chcieli przyłączyć do swego zabo-
ru najbardziej uprzemysłowione tereny. Austria zmierzała do odstąpienia Ukra-
ińcom ziemi chełmskiej. Wywołało to kryzys, w wyniku którego brygada Hallera 
przebiła się przez front i po różnych perypetiach stała się zalążkiem Armii Pol-
skiej we Francji, a Piłsudski został przez Prusaków uwięziony w Magdeburgu. 

 Ale wojna się już kończyła. W Rosji szalała rewolucja. Wojskowi Polacy gru-
powali się w  korpusie dowodzonym przez generała Dowbor-Muśnickiego. 
Austria rozlatywała się, pierwszy Cieszyn ogłosił oderwanie się od cesarstwa 
i podporządkowanie rządowi polskiemu. W parę dni potem zrobił to Kraków. 
Do dziś zresztą krakowianie nie chcą uznać tej kolejności i  co roku hucznie 
obchodzą rocznicę wyzwolenia Krakowa – jako pierwszego miasta w Polsce 
które uwolniło się od zaborców. Tak Cieszyn jak i Kraków podporządkowały 
się jedynej centralnej władzy polskiej, czyli rządowi w Warszawie. Lewica nie 
byłaby sobą, gdyby natychmiast nie próbowała zagarnąć władzy. W Lublinie 
ogłosiła powstanie ludowego rządu republiki polskiej z Daszyńskim jako pre-
mierem. Sytuacja stała się niebezpieczna, gdyż oba rządy dysponowały siłami 
zbrojnymi – rządowi w Lublinie podporządkował się, bez zgody, ale w imieniu 
Piłsudskiego – pułkownik Rydz Śmigły, mianowany natychmiast generałem. 

Na zachodzie Niemcy skapitulowały, w samej Rzeszy wrzenie rewolucyjne 
obejmowało wojsko. Jedyny zdyscyplinowany korpus, który mógł utrzymać 
porządek, znajdował się na wschodzie, na terenach Litwy i  Łotwy. Musiałby 
wracać przez Polskę – która właśnie wyłamywała się spod zwierzchnictwa au-
striackiego i niemieckiego, w której zaczęto już rozbrajać żołnierzy niemiec-
kich. Jego pokojowy przejazd mógł zapewnić tylko jeden człowiek – Piłsudski, 
który siedział uwięziony w Magdeburgu. Natychmiast Niemcy go zwolnili i 10 
listopada na dworcu w Warszawie witał go książę Lubomirski – członek Rady 
Regencyjnej. Jedenastego listopada Piłsudski objął dowództwo wojska, zało-
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ga niemiecka w Warszawie została rozbrojona. Po paru dniach Piłsudski objął 
funkcję Naczelnika Państwa, wówczas zlikwidował rząd w Lublinie – uznając 
jego nieważność, cofnął stopień generalski Rydzowi. Za parę dni Rydz został 
ponownie generałem – ale tym razem już z nominacji Piłsudskiego.

Od tego okresu możemy mówić o niepodległej Polsce. Sytuacja Polski była 
trudna, jej władza rozciągała się tylko na Kongresówkę i  Galicję Zachodnią. 
Niemcy pokonane na zachodzie, pozostały silne na wschodzie i  nie myślały 
o oddaniu Śląska, Wielkopolski czy Pomorza. Na południu Czesi kwestionowali 
przynależność do Polski księstwa Cieszyńskiego, Spisza i Orawy i rozpoczęli woj-
nę o te tereny. Na wschodzie toczyła się walka z Ukraińcami o Lwów, na północy 
Litwini sięgali po Wilno i Suwałki, marzyli też o Nowogródku i Grodnie. A w Pa-
ryżu przywódcy Koalicji nie uznawali rządu Piłsudskiego. Tam uznawano jako 
reprezentanta Polski tylko Polski Komitet Narodowy z  Dmowskim i  Paderew-
skim. Na szczęście polscy politycy potrafili się porozumieć i mimo zadawnionej 
niechęci Piłsudskiego i Dmowskiego, który przyjął nominację na reprezentanta 
rządu i dzielnie walczył o polskie interesy. Nie zawsze było to łatwe – decydujący 
o granicach w Europie dyplomaci (zwłaszcza brytyjscy) mylili Śląsk ze Szlezwi-
kiem, Galicję austriacką z Galicją hiszpańską. Komitet przyjął też zwierzchnictwo 
nad powstałą na terenie Francji armią Hallera. Nie zdążyła ona wprawdzie wejść 
do walk na froncie francusko-niemieckim, ale tym niemniej była jedną z armii 
koalicji i wzięła udział w defiladzie zwycięstwa. Dla sprawy polskiej było to bar-
dzo ważne. Natomiast siły zbrojnie w Polsce były w Paryżu wciąż postrzegane 
jako stronnicy pokonanych państw centralnych. Gdy armia Hallera wróciła do 
Polski, to Piłsudski powierzył jej m.in. zadanie odbierania z rąk niemieckich Po-
morza. Nie miał sił na wojnę z Niemcami, a armia Hallera reprezentowała siły 
zwycięskiej koalicji, z którymi Niemcy nie mogły walczyć. Podobnie też, po wy-
buchu powstania wielkopolskiego – jego dowódcą został dawny rosyjski gene-
rał Dowbor-Muśnicki, również generał zwycięskiej koalicji. 

Piłsudski, Haller, Dowbor-Muśnicki, wszyscy mieli na imię Józef. Na pamiąt-
kę innego wodza walczącego o wolną Polskę – księcia Józefa Poniatowskiego. 
Bo walka o wolność wciąż trwała. 11 listopada 1918 roku nie skończył tej walki 
– ale był przełomowym punktem. Zostały zerwane wszelkie więzi z zaborcami 
– tego dnia powstała po 123-letniej niewoli Niezależna Wolna Polska. 

Tekst dr Janusz Kamocki 

Uwaga redakcyjna: oddajemy w tym miejscu głos naszemu koledze z UTW 
pochodzącemu z  Niemiec, a  mieszkającemu w  Krakowie. Dla zobrazowania 
dużej znajomości języka polskiego Ediego, tekst pozostawiliśmy bez korekty.
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Wycieczka do Trzeciego Wieku
To jest nadzwyczajna wycieczka. Ale to jest moja wycieczka. 

Kiedy Michał pytał mnie, żebym napisał historyjkę do wydania książki, my-
ślałem o tym. Myślałem też o tym, że rok 2012 był „Europejskim Rokiem Ak-
tywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. W ramach tego 
Europejskiego Roku, w dniach od 22 do 28 lipca 2012r. odbyła się w Zakopa-
nem konferencja młodzieżowa. Przybyli tam przedstawiciele pięciu narodo-
wości. Byłem tam zaproszony, bo uczestnicy z Niemiec chcieli zrobić interview 
ze mną o moim życiu w wieku 60+ tu w Krakowie. 

Więc chcę opowiedzieć o sobie „jako aktywnej osobie starszej”, o mojej po-
dróży w Trzeci Wiek. Ale od samego początku.

W Niemczech byłem zaangażowanym nauczycielem. Ale już kilka lat przed 
końcem mojej pracy myślałem o  czasie po pracy. Z  tych powodów jesienią 
2009 roku planowałem zamieszkać kilka miesięcy w  Krakowie. Planowałem 
i  planowałem, a  z  miesięcy stał się rok. Kupiłem małe mieszkanie, a  z  roku 
zrobiło się kilka lat. Dlatego planowałem opuścić mieszkanie w  Niemczech, 
a z kilku lat zrobiło się 5-7 lat. Ale cały czas chciałem wrócić do Niemiec.

Nie chciałem mieszkać w Krakowie i siedzieć tylko przed TV. Dlatego po-
stawiłem sobie następujące zadanie: „iść na uniwersytet, na UTW PK”. To był 
warunek dla mnie, aby żyć tu w Krakowie. Też „poznawać kraj, ludzi i kulturę 
w Polsce”. I to jest mój najważniejszy założony cel.

17 listopada 2012 napisałem następujący list, który jest dobrym opisem in-
tencji pobytu w Polsce.

Droga Pani Władysławo M. Francuz!
Bardzo dziękuję za miłe powitanie we wtorek na Wieczornicy Patriotycznej. Bardzo 

chętnie tam byłem, ponieważ to jest też polską kulturą, którą interesuję się. Dlatego 
też jestem tu w Polce.

Oczywiście nie jestem polskim patriotą, i  uroczystości patriotycznych nie znam. 
W Niemczech tego nie ma, nie w moim otoczeniu. Dlatego też nie jestem patriotą nie-
mieckim i nie jestem „dumny” z faktu, bycia Niemcem. Ale bardzo jestem dumny z fak-
tu, czułego przyjmowania mnie jako Niemca tu w Polce. 

Trzy lata temu myślałem, że muszę mieć coś po pracy. Chciałem zrobić taki eks-
peryment: żyć kilka lat w Krakowie i potem wrócić do Niemiec. Tak myślałem też rok 
temu, kiedy przeniosłem się do Krakowa. Ale teraz nie mogę wyobrazić sobie żeby wró-
cić do Niemiec. W październiku byłem 2 tygodnie w Niemczech, przebywałem w moim 
starym mieszkaniu i też w Hamburgu u mojego syna i rodziny. Ale w końcu zatęskni-
łem za moim mieszkaniem w Polsce, moimi znajomymi i przyjaciółmi, za Krakowem. 
Tu w Polsce czuję się jak w domu, i jestem w domu. 
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Pod koniec 2009 roku powziąłem decyzję, aby żyć i mieszkać kilka lat w Krakowie. 
Był to tylko eksperyment dla mnie, bo czułem się bardzo dobrze w Niemczech. Tam też 
mam miłe grono znajomych. Ale chciałem wypróbować coś absolutnie nowego. Nie 
mam korzeni tu w Polsce. Dotąd nie bardzo znałem kraj i ludzi. I język tylko troszeczkę.

Najpierw moim podstawowym zadaniem było poznać ludzi, bo myślę, że najważ-
niejszy jest kontakt z ludźmi. Ale nie czekałem, aż umiałem mówić dobrze po polsku! 
A teraz w tym roku muszę powiedzieć, że mam wiele znajomości, bardzo, bardzo mi-
łych znajomości. Nie tylko tu na Politechnice, też poza nią. Mam cudowne kontakty 
z ludźmi z obszaru kultury. W różnych miejscach w Polsce: od Wałbrzycha, Chorzowa, 
Katowic, Miechowa aż do Warszawy. Jestem cały czas w drodze na spektakle i koncer-
ty, znam aktorów i muzyków. Spotkamy się też po imprezach albo przy innej okazji. 

Tu w Polsce czuję że trafiłem w dobre ręce moich znajomych. Tu w Krakowie spo-
tykamy się z ludźmi z Politechniki przy różnych okazjach, robimy też małe prywatne 
wycieczki, czasem kilkudniowe.

W Polsce mam bardzo interesujące i zajmujące życie. Bardzo dumny jestem z tego, 
że potrafię tak żyć. Ale też, to jest bardzo ważne: bardzo wdzięczny jestem za to, że 
mogę i będę mógł robić to dalej. Dlatego jestem Polakom, moim znajomym za to bar-
dzo zobowiązany. I chętnie byłem na Wieczornicy Patriotycznej. 

Pozdrawiam serdecznie

Jeszcze muszę uzupełnić! W  Niemczech po wojnie, obecnie jest bardzo 
dużo ludzi pacyfistycznych. Dla nich patriotyzm, fanatyzm i faszyzm jest bar-
dzo blisko obok siebie. Dlatego oni nie mają u siebie miejsca na patriotyzm. 
Ale to ma podłoże historyczne i jest problemem niemieckim.

Eckhard Kirschner (Edi)
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XIII.

Sylwester 2012/2013 
 „Chłopcy” S. Grochowiaka w Narodowym Starym Teatrze 

Barbara Giedroyć

Kolejny rok kalendarzowy dobiega końca. Mamy dzień 31 grudnia 2012 roku. 
Grupa słuchaczy UTW Politechniki Krakowskiej zdecydowała się na wspólne 
spędzenie tego wyjątkowego wieczoru. Jak co roku Ania Adamska zarezerwo-
wała nam bilety do teatru. Tym razem na sztukę „Chłopcy” Stanisława Grocho-
wiaka w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

 Spektakl rozpoczynał się o godzinie 21.00, a więc zbiórka przed teatrem 
została ustalona na godzinę 20.30, bo przecież trzeba było mieć czas na prze-
branie się – zdjęcie ciężkiego zimowego okrycia i  pełną prezentację przy-
gotowanych na ten dzień, a właściwie na tę noc kreacji. Wieczór był piękny, 
bezwietrzny, jak na grudzień wyjątkowy ciepły. Wszystkim zaczął udzielać się 
sylwestrowy nastrój.

Jest godzina 20.30, mijają następne minuty, oczy nasze wpatrzone są 
w  drzwi wejściowe do teatru, czekamy na resztę osób z  umówionej grupy. 
Niestety nie pojawiają się. Dzwonek wzywa do wejścia na widownię i zajęcie 
miejsc. Siedzimy blisko siebie. Spóźnialskich nie ma, telefonu też nie odbierają. 
Rozpoczyna się spektakl. Reszta grupy dociera kilka minut później. Spóźnieni, 
ale są. Och, jak dobrze. Za karę całą sztukę musieli przesiedzieć na schodkach 
i też byli zadowoleni.

Sztuka „Chłopcy” Stanisława Grochowiaka, wybrana na spektakl sylwe-
strowy bawi, zmuszając równocześnie do myślenia o tym, co dla wszystkich 
nieuniknione – o  przemijaniu, o  starości. W  przedstawieniu były momenty 
przydługie, zwłaszcza w początkowych scenach, jednak dzięki wspaniałej grze 
krakowskich aktorów całość jest dla widzów nie tylko starszych, bardzo atrak-
cyjna. Akcja rozgrywa się w domu spokojnej starości prowadzonym przez sio-
stry zakonne. Jedna z nich dąży do wprowadzenia w ośrodku rządów silnej 
ręki i żelaznej dyscypliny. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Mimo zaawanso-
wanego wieku, jej podopieczni robią wszystko, by zachować jak największą 
niezależność. Ich walka z  surową siostrą przypomina wybryki nastoletnich 
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chłopców. Szczególnie jest to widoczne w scenach, w których za swoje nie-
sforne zachowanie są przez zakonnice strofowani, jak rozbrykane nastolatki. 
Bohaterowie – umieszczeni przez autora w ograniczonej przestrzeni jednego 
pokoju domu seniora – prowadzą długie rozmowy, próbując jednocześnie 
uciekać przed starością. Słuchając ich przekonujemy się, że również w  star-
szym wieku można zachować chłopięcość i młodość, rozumianą jako siła du-
cha i intensywność przeżywania codzienności. Takie właśnie przesłanie wynie-
śliśmy z tego spektaklu.

W sztuce wyreżyserowanej przez Adama Nalepę grali znakomici krakowscy 
aktorzy: Anna Dymna, Anna Polony, Dorota Segda, Aleksander Fabisiak, Le-
szek Piskorz, Jerzy Trela.

Po zakończeniu spektaklu były życzenia widowni z  obowiązkowym tego 
wieczoru szampanem. Przewidziano również niewielki poczęstunek: tartinki, 
owoce, ciasteczka, soki, kawa, herbata. Wspólnie siedzimy, częstujemy się, ro-
bimy zdjęcia.

Około godziny 22.30 w szampańskich nastrojach poszliśmy na Rynek Głów-
ny, by razem ze zgromadzonymi tam krakowianami powitać Nowy 2013 Rok. 
Gdy wybiła północ szampan lał się nam na głowy (Włosi byli tacy rozrzutni)… 
Życzeniom i uściskom nie było końca. Około godziny 1.00 przeszliśmy na Plac 
Szczepański, by tam w tę ciepłą sylwestrową noc żartować, śmiać się i przedłu-
żyć ten wspólny, piękny wieczór. Tutaj dołączyli do nas młodzi ludzie i nastąpiła 
fantastyczna integracja pokoleń. Wymienialiśmy się serdecznymi życzeniami, 
trunkami i innymi poczęstunkami oraz adresami e-mail. Były też wspólne zdję-
cia, na których wszyscy wyszli, ku ogólnemu zaskoczeniu, wyjątkowo pięknie. 
Zdjęcia zostały przesłane wszystkim uczestnikom zabawy.

Do zobaczenia w następną, sylwestrową noc, bo to wrażenia niezapomniane.
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XIV

Spotkanie opłatkowo-kolędowe UTW PK  
z udziałem kardynała Franciszka Macharskiego

Krystyna Chmielińska  7 stycznia 2013 r.

Dla nas Polaków Wigilia, a  szczególnie dzielenie się podczas niej opłatkiem 
(z łac. oblatum – świecony chleb) to ważne przeżycie, na które czeka się cały 
rok. Niesie ono ze sobą przesłanie bliskości, jednoczenia, jest to znak wspólno-
ty wszystkich ludzi dobrej woli i wzajemnego przebaczenia wszelkich urazów. 

Jakże pięknie o tej tradycji mówi w swoim wierszu XIX-wieczny poeta Kaje-
tan Kraszewski:

Z opłatkiem Do siego roku życząc panu bratu  
Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek  
(Choć dziś ten zwyczaj obojętny światu)  
Szlę Ci opłatek.  
Dla nas on zawsze świętość wyobraża:  
Pamiątkę łaski udzielonej z nieba  
A oprócz skarbu branego z ołtarza własny kęs chleba.  
Ojców to naszych obyczaj prastary  
Rodzinnej niwy maluje dostatek.  
Symbol braterstwa, miłości i wiary  
Święty opłatek.

Nasza studencka społeczność nie ma okazji spotkać się w dniu Wigilii, ale 
rok rocznie w okresie świątecznym dzięki naszym niezastąpionym organiza-
torom i fundatorom, spotykamy się na wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się 
opłatkiem. 

Tak było i  tym razem, gdy 7 stycznia 2013  r. spotkaliśmy się gromadnie 
(ok. 180 osób) w pięknie przystrojonej Galerii Gil, zastawionej stołami z poczę-
stunkiem. Razem z zaproszonymi gośćmi spędziliśmy niezapomniane chwile. 
Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem, wspólnie z gościnnie występującym 
chórem „Hejnał”, pod dyr. Macieja Chylińskiego kolędy powitalnej „Wśród noc-
nej ciszy”. 
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Gdy ucichła kolęda, koleżanka Teresa Baszak w pięknych słowach powita-
ła koleżanki i kolegów, a zwłaszcza najstarszych seniorów – już absolwentów 
UTW i „pierwszoroczniaków” oraz przybyłych na nasze spotkanie gości: 

Jego Eminencję Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, Księdza Prała-
ta Grzegorza Szewczyka, proboszcza parafii św. Floriana, Jego Magnificencję 
Rektora PK prof. dr hab. Kazimierza Furtaka – wielkiego przyjaciela naszego 
UTW, Prorektora PK prof. dr hab. Dariusza Bogdała – życzliwie nadzorującego 
nasz UTW, Przewodniczącego Rady CPiP prof. dr hab. Kazimierza Flagę, dr h.c., 
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rektora PK w latach 1996–2002, Dyrektor Administracyjną PK mgr Lidię Ponan-
ta, Koordynator UTW PK, naszą Panią dr inż. Władysławę Marię Francuz prof. 
oświaty, Prof. dr hab. Kazimierza Wiecha, prowadzącego UTW na Uniwersyte-
cie Rolniczym. 

Po powitaniu, chór zaśpiewał wspólnie z nami trzy kolędy. Następnie młod-
si nasi koledzy – czyli studenci PK wystawili interesujące „Jasełka”. Nasza spo-
łeczność UTW wspomagała ich śpiewaniem kolęd.

Kolega Michał Nowak zwracając się do Jego Eminencji Ks. Kardynała nawią-
zał do rocznicy Jego święceń biskupich. Jan Paweł II w dniu 6 stycznia 1979 r. 
konsekrował w bazylice św. Piotra, ks. dr Franciszka Macharskiego na arcybi-
skupa i mianował go metropolitą krakowskim. Wspomniał również o kontak-
tach młodego księdza Franciszka, z  księdzem Karolem Wojtyłą, wędrującym 
w latach 50. XX w. ze studentami po Beskidach. Wśród nich byli min. przyszli 
naukowcy Politechniki Krakowskiej: prof. Roman Ciesielski, doc. Jerzy Ciesiel-
ski, prof. Michał Życzkowski. Ksiądz Kardynał rozwinął ten wątek, skomentował 
też przedstawione mu Jego zdjęcie w towarzystwie „człowieka w pumpach”, 
jak określił ks. Karola Wojtyłę. 

Mówił o początkach swojego kapłaństwa, przyjaźni z Karolem Wojtyłą o ży-
ciu, wędrówkach i celach człowieka a potem złożył nam wszystkim serdeczne 
życzenia i pobłogosławił opłatki. 
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Jego Magnificencja Rektor PK prof. dr hab. Kazimierz Furtak, życzył nam 
wszystkim dalszej chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności, radości z życia, 
uśmiechu na co dzień, wbrew wszelkim przeciwnościom losu.

Potem nastąpiło ogromne, ale jakże ciepłe zamieszanie, wszyscy wszystkim 
zaczęli składać życzenia, łamiąc się opłatkiem, ściskając, całując. Tworzyliśmy 
właśnie wzajemnie życzliwą wspólnotę, wspólnotę ludzi dobrej woli połą-
czonych ciekawością świata, dążeniem do ustawicznego pogłębiania wiedzy, 
tworzącą przyjaźnie.

Pod koniec składania życzeń i  łamania się opłatkiem, starosta UTW Zyg-
munt (a dla nas Mieczysław) Kamieński, członek Kapituły Honorowego Senio-
ra UTW PK odczytał dyplom Złotego Honorowego Seniora zatwierdzony przez 
JM Rektora PK z dnia 6 stycznia 2013 r., nadający naszej wspaniałej koleżance, 
świetnej organizatorce wszelkich spotkań i  wycieczek Teresie Baszak-Filip-
czuk. Przyznany za wybitny wkład pracy na rzecz UTW i integrację środowiska 
seniorów oraz dobro, którym niestrudzenie wszystkich obdarza. 

Jego Eminencja Ks. Kardynał Franciszek Macharski otrzymał od nas w po-
darunku, wydaną w 2012 r. pracę, będącą zbiorem relacji opracowanych przez 
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słuchaczy UTW PK z dwuletnich dokonań sekcji „Dziedzictwo Kulturowe”, zaty-
tułowaną „Seniorzy UTW PK na szlakach Dziedzictwa Kulturowego”.

Dodatkowym akcentem spotkania było wystąpienie Przewodniczącego 
Rady CP i P prof. dr hab. Kazimierza Flagi. Jest on znanym podróżnikiem i praw-
dziwym obieżyświatem (odwiedził 63 kraje). Barwnie i ciekawie opowiedział 
nam o Wyspie Wielkanocnej i  Pustyni Atakama. Wspomnienia podsumował 
mottem: „ważne są marzenia, które uskrzydlają”.
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Chór „Hejnał” wykonał dwie staropolskie kolędy, a potem wspólnie w chó-
rem śpiewaliśmy dalej i „Cichą noc” i „Mędrcy świata”, i inne kolędy ze specjal-
nie na tę okazję przygotowanego śpiewnika. 

Nie zdążyliśmy zaśpiewać jednak pięknej „Pastorałki krakowskiej”, której 
tekst brzmi:

Pytał się Pan Jezus jako małe dziecię, 
Gdzie te jest najpiękniej na tym bożym świecie –  
Słyszy z nieba słowa: idź no do Krakowa! 
Hej kolęda, kolęda. 
I poszedł Pan Jezus tam, gdzie Wisła płynie, 
Obszedł cale Półwsie i cały Zwierzyniec, 
Z andrusowskim szykiem tańczył z Lajkonikiem. 
Hej kolęda, kolęda. 
Tobie Barbakanu królewskie korony 
I Tobie pod stopy dywan Błoń zielonych.  
Niech Ci tez malutki hejnał sypnie nutki. 
Hej kolęda, kolęda. 
Dziwił się Pan Jezus urodzie budynków,  
iedy jechał fiakrem na sam środek Rynku. 
Patrzył wokół siebie; ładnie tu jak w niebie! 
Hej kolęda, kolęda. 
Nie w lichej stajence żłóbek mój tu leży,  
Ale wśród wawelskich i mariackich więzy.  
Niechaj świat się dowie; nie ma jak w Krakowie. 
Hej kolęda, kolęda.

Na koniec naszego spotkania w ciepłych słowach pożegnała nas pani dr inż. 
Władysława Maria Francuz, życząc wiele zdrowia, energii i nowych osiągnięć. 

Również organizatorzy spotkania podziękowali gościom i uczestnikom za 
udział i stworzenie wspaniałej atmosfery. 

Życzyliśmy sobie kolejnego spotkania opłatkowego za rok.
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XV.

Polscy nobliści wg profesora Bolesława Farona

Barbara Ciaputa  8 stycznia 2013 r. 

W dniu 8 stycznia 2013 roku na UTW PK odbył się ciekawy wykład prof. Bole-
sława Farona pt. „Polskie Noble literackie”. Zmobilizował on nas do zwiedzenia 
krakowskiego mieszkania noblisty Czesława Miłosza.

Najpierw parę słów o autorze wykładu. Bolesław Faron związany jest z Kra-
kowem od 1954 roku. Tutaj studiował filologię polską w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), tutaj pracował jako nauczyciel 
języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana II Sobieskiego. 
Został zatrudniony jako profesor literatury polskiej w Instytucie Filologii Pol-
skiej, którego był też dyrektorem, był też rektorem WSP. Ma w swej biografii 
pobyt w Warszawie na stanowisku ministra Oświaty i Wychowania. Był rów-
nież dyrektorem Instytutu Polskiego Wiedniu.

Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, uprawia krytykę literacką 
i publicystykę. Opublikował m.in. dwie książki o pisarzu z Gorców: Władysła-
wie Orkanie. Napisał też książkę o pisarzu Zbigniewie Uniłowskim oraz o Ste-
fanie Kołaczkowskim jako krytyku i historyku literatury.

Był redaktorem naczelnym „Ruchu Literackiego” (1975–1994). Prowadził 
zajęcia dydaktyczne na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach w Uni-
wersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dy-
rektorem Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa 
Edukacyjnego, jest członkiem Związku Literatów Polskich.

W interesującym wykładzie przedstawił okoliczności, przebieg ceremonii 
oraz literackie skutki przyznania nagrody Nobla czterem polskim pisarzom, 
a mianowicie Henrykowi Sienkiewiczowi (1905), Władysławowi Stanisławo-
wi Reymontowi (1924), Czesławowi Miłoszowi (1980) i Wisławie Szymbor-
skiej (1996). 

Zwrócił szczególną uwagę na przebieg starań o przyznanie tych prestiżo-
wych wyróżnień. Sprostował parę obiegowych opinii w tych kwestiach, takich 
jak np., że za powieść „Quo vadis?” nagrodę otrzymał Henryk Sienkiewicz. 
Z analizy dokumentów w archiwum Noblowskim w Sztokholmie, do których 
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miał dostęp, wyraźnie wynika, że była to nagroda za całokształt twórczości. 
Kontrkandydatką Sienkiewicza była wówczas Eliza Orzeszkowa.

Władysław Reymont otrzymał Nobla za powieść „Chłopi”. Konkurował z nim 
Stefan Żeromski. Wydanie jednak w 1923 r. „Wiatru od morza” i ataki krytyki 
niemieckiej na pisarza zdecydowały, że szwedzcy decydenci odwrócili się od 
niego. Przedstawiciele Akademii Szwedzkiej w obu przypadkach mocno ak-
centowali słowa „naród polski”. Przy Sienkiewiczu przedstawiciel „narodu bez 
państwa”, przy Reymoncie „narodu wyzwolonego”. 

Przyznanie nagrody Czesławowi Miłoszowi w 1980 roku próbowano wią-
zać z ówczesnymi wydarzeniami politycznymi. Akademia Szwedzka od takiej 
interpretacji się odcięła. Zresztą, jak wykazał profesor, starania o Nobla dla Mi-
łosza rozpoczęły się już w roku 1976. Zwrócił on uwagę na to, jak ta nagroda 
wpłynęła na powtórny powrót Miłosza do kraju. 

Wisława Szymborska była nazywana przez Szwedów wielką damą polskiej 
poezji. Z jej nazwiskiem nie łączyły się żadne konotacje polityczne, aczkolwiek 
po przyznaniu jej wyróżnienia w Polsce poczęto jej przypominać pierwszy so-
crealistyczny okres twórczości.

Po wykładzie wielu słuchaczy w indywidualnych rozmowach z profesorem 
Faronem dyskutowało o tej ciekawej problematyce.
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XVI

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

Michał Nowak  19 stycznia 2013 r. 

W obchodach Dnia Judaizmu uczestniczyliśmy w synagodze Tempel, podczas 
Hawdali kończącej szabat.

Dzień ten został ustanowiony w Kościele katolickim w Polsce przez Episko-
pat w 1987 r. Zrealizowano w ten sposób wytyczne Soboru Watykańskiego II, 
który w Deklaracji Nostra aetate zachęcał do dialogu z Żydami i wyrażał pra-
gnienie ożywienia wzajemnego poznania się oraz poszanowania.

 Apostołem dialogu był Jan Paweł II. W czasie pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski, podczas pobytu na terenie obozu Auschwitz Birkenau 7 czerwca 1979 r., 
oddał hołd zamordowanym Żydom. 

Jan Paweł II składając historyczną wizytę 
w  rzymskiej synagodze13.04.1986  r. zwra-
cając się do Żydów powiedział o nich: „nasi 
starsi bracia w wierze”.

W 25 rocznicę ogłoszenia Deklaracji „No-
stra aetate”, Episkopat polski stwierdził: „z na-
rodem żydowskim łączą nas Polaków szcze-
gólne więzy. Polska stała się dla wielu Żydów 
drugą Ojczyzną. Większość Żydów żyjących 
obecnie w  świecie wywodzi się z  terenów 
dawnej i obecnej Rzeczpospolitej. Niestety, ta ziemia stała się w naszym stuleciu 
grobem dla kilku milionów Żydów nie z naszej woli, ani nie z naszej ręki”. 

Przypominał, że wielu Polaków ratowało Żydów w czasie ostatniej wojny. 
Setki, jeżeli nie tysiące przypłaciło tę pomoc własnym życiem i życiem najbliż-
szych. Wymownym świadectwem pomocy Żydom w okrutnych latach okupa-
cji hitlerowskiej są liczne drzewka poświęcone Polakom w YAD VASHEM w Je-
rozolimie oraz tytuł „sprawiedliwy wśród narodów” przyznany wielu Polakom.

Biskupi ubolewali z powodu wszelkich wypadków antysemityzmu, które kie-
dykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zostały dokonane. Podkreśli-
li, że wszelkie przejawy antysemityzmu są niezgodne z duchem Ewangelii.
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W roku 2013 Dzień Judaizmu obchodzono już po raz XVI.
Obchody w Krakowie zapowiadał afisz Instytutu Ekumenii i Dialogu, Uni-

wersytetu Papieskiego Jana Pawła II, współorganizatora Dnia.
W spotkaniu modlitewnym Żydów i chrześcijan w synagodze Tempel przy 

ul. Miodowej 24 udział wzięli: Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dzi-
wisz i  Franciszek Kardynał Macharski. Modlitwę i  śpiew poprowadził rabin 
Jicchak Horowitz. Wystąpił zespół Muzyki Dawnej „Perfugium” pod kierownic-
twem Mateusza Kowalskiego.

Gospodarz miejsca, Przewodniczący Gminy Żydowskiej Wyznaniowej Ta-
deusz Jakubowicz prowadzenie spotkania powierzył prezesowi Klubu Chrze-
ścijan i Żydów „Przymierze” red. Januszowi Poniewierskiemu.
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„Spotykamy się co roku od pierwszego Dnia Judaizmu. Moim marzeniem 
jest, by te spotkania mogły się odbywać częściej. Jesteśmy razem i tylko to się 
liczy” – powiedział przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusz 
Jakubowicz. 

Z kolei kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że jest to Dzień Judaizmu, które-
go uczestnicy spotykają się „w duchu braterstwa i modlitwy, by polecić Panu 
Bogu losy współżycia Żydów i chrześcijan w Krakowie, w Polsce i na świecie. 
Myślę o tym, jak wielkim darem jest Słowo Boże, które pomaga nam przezwy-
ciężyć ludzkie reakcje i budować przyszłość w zaufaniu do miłości Boga, który 
budzi w ludzkim sercu szlachetne nadzieje, daje wielkie obietnice i pozostaje 
na zawsze wierny”. Przypomniał też, że „za kilka tygodni przypada 70 rocznica 
wygnania do obozu koncentracyjnego w Płaszowie resztek ludności żydow-
skiej, stłoczonej uprzednio w nieludzkich warunkach na terenie krakowskiego 
getta”. „Dobrze, że już od kilkunastu lat ta rocznica hitlerowskiej zbrodni jest 
upamiętniana Marszem Pamięci na trasie, która była dla żydowskich obywateli 
naszego miasta marszem strasznej śmierci”.

Zaapelował o duchowe przygotowanie się do tego wydarzenia, „tak, aby 
wyrastało z tego dobro na dziś i na dalsze lata”. Podkreślił, że trzeba wspierać 
wszystkie inicjatywy, które służą w naszym mieście budowaniu dobrych relacji 
między naszymi społeczeństwami.

Następnie modlitwę poprowadził rabin Jicchak Horowitz. Podczas Hawdali 
rabin odmawia błogosławieństwo nad winem, wonnościami i świecą. 
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Hawdala to nabożeństwo kończące szabat i rozpoczynające nowy tydzień. 
„Szawua tow – dobrego tygodnia”. Tym życzeniem żegnają się uczestnicy.

W związku z Dniem Judaizmu odbył się ponadto na Uniwersytecie Papie-
skim JP II „Jan Paweł II a Żydzi” – wykład Janusza Poniewierskiego z cyklu „ABC 
relacji chrześcijańsko i polsko-żydowskich”.

Natomiast w Stradomskim Centrum Dialogu prof. A. Skotnickiego można 
było zobaczyć wystawę miniatur ze „Statutu kaliskiego”. Nadany on został Ży-
dom przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku. Za-
gwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich. Dodatkowo zapewniał 
też wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, swobodę wyznania, podróżo-
wania i handlu.
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XVII

Grupa wokalna UTW PK w Cerkwi Prawosławnej

Irena Kocot  20 stycznia 2013

Na organizowane w styczniu 2013 r. spotkanie opłatkowe UTW PK, planowa-
liśmy zaprosić chór z  cerkwi prawosławnej w  Krakowie. Niestety ponieważ 
termin naszego spotkania, zbiegł się z ich Świętami Bożego Narodzenia, chór 
cerkiewny nie mógł u nas wystąpić. Jednakże Proboszcz Parafii Prawosławnej 
pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, ks. Jarosław Antosiuk za-
prosił naszą Grupę Wokalną do swojej cerkwi na uroczyste rozpoczęcie Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Z tej okazji 20 stycznia w cerkwi odbyła się Liturgia Święta i nabożeństwo 
ekumeniczne. Udział wzięli też przedstawiciele innych Kościołów. Kościół 
rzymsko-katolicki reprezentował ks. inf. Jerzy Bryła oraz jeden z  profesorów 
Uniwersytetu Papieskiego JP II i nasza Grupa Wokalna UTW PK. 

Ustawiono nas w pobliżu drzwi diakońskich naprzeciwko chóru cerkiewne-
go. Zaproszono do czynnego udziału w liturgii. Użyczono nam jeden polsko-
języczny modlitewnik, który miał pomóc w aktywnym uczestnictwie w liturgii. 
Tylko częściowo spełnił swoją rolę, gdyż kapłan odprawiał nieco inną liturgię 
niż ta w modlitewniku. Matuszka – dyrygentka chóru cerkiewnego, wskazy-
wała nam odpowiedni moment, w którym mogliśmy zaśpiewać nasze kolędy, 
m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Mędrcy świata”, „Bóg się rodzi”. 
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Liturgia trwała nawet nieco krócej niż się spodziewaliśmy, bo „tylko” półto-
rej godziny, natomiast była jeszcze półgodzinna część ekumeniczna z homilią, 
którą wygłosił ks. infułat Jerzy Bryła z Kościoła katolickiego.

Po liturgii w cerkwi, uczestnicy spotykają się wzorem pierwszych chrześcijan, 
na wspólnej agapie. Odbywała się ona w refektarzu nad cerkwią. Również nas za-
proszono na nią. Mogliśmy tam usiąść, po dwugodzinnym staniu, co jest zasadą 
uczestnictwa w liturgii prawosławnej. Była dobra herbata, kawa i pyszne słodkie 
wyroby parafianek. Podczas agapy zaśpiewaliśmy jeszcze kilka kolęd i pastorałek. 

Na zakończenie dziękując za zaproszenie i poczęstunek, wręczyliśmy Pro-
boszczowi naszą książkę „Seniorzy na szlaku Dziedzictwa Kulturowego”. Prze-
kazaliśmy też życzenia Parafii Prawosławnej z okazji ich Świąt Bożego Naro-
dzenia i  Nowego Roku, które obchodzą wg kalendarza juliańskiego, czyli 
kilkanaście dni później niż w Kościele katolickim. 

Krakowska cerkiew prawosławna mieści się w  budynku, zwanym Jorda-
nowskim, który jest obiektem zabytkowym i pochodzi z XIV wieku. Do XIX wie-
ku był własnością krakowskich mieszczan i kupców. Pod koniec XIX w. został 
adoptowany na synagogę. 

Duszpasterstwo prawosławne powstało w Krakowie w 1918 roku jako cer-
kiew garnizonowa Wojska Polskiego. Po I wojnie światowej, ówczesny obszar 
Polski obejmował tereny na wschodzie i południu zamieszkałe przez ok. 5 mln 
prawosławnych. Stanowili oni także poważny odsetek żołnierzy w Wojsku Pol-
skim. Zaistniała zatem potrzeba zaspokojenia ich potrzeb duchowych. Począt-
kowo cerkiew umieszczono w byłej ujeżdżalni koni, przy ulicy Lubicz. Następ-
nie przeniesiono ją do wielkiej sali koszar przy placu Na Groblach.
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II wojna światowa przynosi dalsze zmiany. Pomieszczenia wojskowe przy 
placu Na Groblach zostają zajęte przez okupanta, a  parafia eksmitowana. 
W poszukiwaniu nowego locum prawosławni zwracają uwagę na budynek by-
łej synagogi przy ul. Szpitalnej, którą okupant zamienił na warsztaty stolarskie. 
Po uzyskaniu obiektu przez parafię prawosławną, po odpowiednich przerób-
kach wnętrza i przeniesieniu prawosławnego sprzętu liturgicznego, odbyła się 
konsekracja świątyni pw. Zaśnięcia NMP.
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Parafia, w ciągu wielu lat, dzięki pomocy m.in. środków budżetowych, do-
konała gruntownego remontu obiektu. Renowacja wydobyła piękno i artyzm 
wielu elementów architektonicznych. Wyposażenie cerkwi stanowią w dużej 
mierze dzieła wybitnego artysty Jerzego Nowosielskiego, który był też filozo-
fem i  teologiem prawosławnym. Jest on autorem wielu ikon, a  także cieka-
wej polichromii „Bogurodzica w otoczeniu proroków”. Pierwotnie polichromia 
znajdowała się na ścianie łukowej na parterze, następnie została przeniesiona 
do refektarza. Tam też znalazł miejsce ikonostas autorstwa prof. Nowosielskie-
go. W refektarzu profesorowie Jerzy Nowosielski i Bogdan Kotarba wykonali 
poczet świętych polskich. Należy odnotować też fakt, że w cerkwi znajduje się 
też ikona naszej Czarnej Madonny.
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XVIII

Kolędy i pastorałki w kościele Bonifratów 

Irena Kocot  30 stycznia 2013

Dnia 30 stycznia 2013 r spotkaliśmy się w XVIII-wiecznym kościele Bonifratrów 
przy ul. Krakowskiej, aby wziąć udział w koncercie kolęd. Kościół został wznie-
siony dla zgromadzenia oo. Trynitarzy. Głównym zajęciem zakonu Trynitarzy 
był wykup więźniów chrześcijańskich z niewoli tureckiej. Po zlikwidowaniu za-
konu przez Austriaków, kościół zamieniono na magazyn wojskowy. Na mocy 
dekretu księcia warszawskiego Fryderyka Augusta kościół przejęli Bonifratrzy, 
przeniesieni ze zlikwidowanego kościoła św. Urszuli na Starym Mieście w War-
szawie. Zakon szpitalny św. Jana Bożego – Bonifratrów od wieków zajmuje się 
opieką nad chorymi i udzielaniem pomocy ludziom potrzebującym. Prowadzi 
szpital oraz aptekę. Tradycje i wielowiekowa historia dzieł apostolskich Zako-
nu Bonifratrów są pomocą w tworzeniu życzliwej i rodzinnej atmosfery, w któ-
rej człowiek i  jego potrzeby pozostają 
w centrum uwagi.

Świątynia zbudowana została w sty-
lu późnego baroku przez Franciszka 
Placidiego. 

Na sklepieniu nawy znajduje się 
iluzjonistyczna polichromia autorstwa 
Józefa Piltza z  Moraw. Nawiązuje ona 
do historii trynitarzy. Przedstawia Naj-
świętszą Marię Pannę w  otoczeniu 
aniołów oraz scenę wykupu więźniów 
z niewoli przez św. Jana z Mathy, zało-
życiela Zakonu Trynitarzy.

Figura Chrystusa Nazareńskiego 
znajdująca się w ołtarzu głównym po-
chodzi z poł. XVIII w. Ciekawa jest histo-
ria rzeźby. Otóż wśród Trynitarzy, szcze-
gólnego znaczenia nabrał kult Jezusa 
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Nazareńskiego Wykupionego. Przejawiał się on w czczeniu figur, przedstawia-
jących Jezusa w całej postaci, z koroną cierniową na głowie, z rękami związa-
nymi sznurem, z trynitarskim szkaplerzem. Takie przedstawienie, zbliżone do 
typu Ecce Homo, wiązało się z wydarzeniem, jakie miało miejsce w 1682 r. Try-
nitarze wówczas wykupili z rąk Maurów taką właśnie figurę procesyjną, przy-
brali w szkaplerz i wystawili w swoim kościele w Madrycie.
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Właśnie w kościele Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej spotkaliśmy się, 
aby posłuchać gościnnie występujących artystów: Renaty Świerczyńskiej oraz 
podopiecznych pianisty Konrada Mastyły: Pauliny Kopeć, Katarzyny Pracuch, 
Zbigniewa Suchty, Katarzyny Wlazło i 12 letniej Martynki Żołnierczyk, uczest-
niczących w  zajęciach w  Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Akom-
paniował im na skrzypcach Michał Chytrzyński, na gitarze basowej Filip Kuź-
miński oraz na pianinie Konrad Mastyło. Wykonane zostały tradycyjne polskie 
kolędy oraz piosenki bożonarodzeniowe z różnych krajów.

Wszyscy w  skupieniu słuchaliśmy wykonywanych utworów. W  pewnej 
chwili zgasły światła choinkowe i wyłączyło się nagłośnienie, a my nadal słu-
chaliśmy ślicznego śpiewu dochodzącego od ołtarza

Na zakończenie występów wspólnie zaśpiewaliśmy kilka kolęd wraz z arty-
stami.
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XIX

Chór Cecyliański w Bazylice św. Franciszka w Krakowie, 
koncerty kolęd i Koncert Jubileuszowy 

Michał Nowak  20 października 2013

Od ponad 90 lat Chór Cecyliański występuje w  Bazylice Franciszkańskiej na 
coniedzielnych mszach o godz. 12.00. W 2013 roku Chór obchodził uroczyście 
jubileusz 90 lecia.

Założycielem krakowskiego Chóru Cecyliańskiego (1923 r.) był włoski fran-
ciszkanin o. Bernardino Rizzi, urodzony w 1891 r. znakomity muzyk, kompozytor, 
pedagog i dyrygent. Przebywał w Krakowie w latach 1909–1911 i 1922–1932. 
W  chórze śpiewali chłopcy ze szkół powszechnych, studenci, urzędnicy, rze-
mieślnicy, śpiewacy o  bardzo zróżnicowanym wieku i  wykształceniu, było ich 
około siedemdziesięciu. Pierwsze publiczne występy miały miejsce w  1925  r. 
Występy Chóru spotykały się z dobrym przyjęciem przez stale wzrastającą liczbę 
słuchaczy, zwłaszcza w czasie osobistego dyrygowania przez o. Rizziego. Pro-
wadził on w Krakowie działalność artystyczną i pedagogiczną nieprzerwanie do 
1932 r., kiedy to wyjechał do Włoch. W latach 1956–1958 r. ponownie przebywał 
w Polsce i zaszczycił swą obecnością krakowskie obchody 35-lecia jego pracy 
artystycznej Poprowadził jubileuszowy koncert w wypełnionej po brzegi sali Fil-
harmonii Krakowskiej. O. Bernardino Rizzi zmarł w 1968 r. W diesiątą rocznicę 
jego śmierci została wmurowana w krużgankach klasztoru oo. Franciszkanów 
tablica pamiątkowa ufundowana przez zakon i Chór Cecyliański.

Chór Cecyliański był zapraszany niemal od początku swojego istnienia na 
wiele uroczystości w Krakowie m.in. uświetniał w 1927 r. uroczyste sprowadze-
nie prochów Juliusza Słowackiego, uczestniczył też w  pogrzebie Jacka Mal-
czewskiego (1929 r.). Chór już przed wojną brał udział w szeregu akcji charyta-
tywnych, koncertował na rzecz biednych dzieci i powodzian. 

Nieprzerwanie kontynuuje koncerty muzyki sakralnej i właśnie za to papież 
Paweł VI odznaczył Chór medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Prezydent Miasta 
Krakowa nadał Chórowi odznakę Honoris Gratia. Chór odbył w  latach 1988–
2004 wiele wyjazdów zagranicznych koncertując min. w  Rzymie, na Monte 
Cassino, w Lourdes, Fatimie, we Lwowie, na Białorusi i Litwie.
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Obecnie ma obszerny repertuar począwszy od pieśni śpiewanych podczas 
uroczystości kościelnych po utwory sakralne dawnych kompozytorów i współ-
czesnych, w tym liczne kompozycje założyciela Chóru o. Rizzi. Wykonuje też 
utwory powstańcze i legionowe.

 Oprawa muzyczna mszy w wykonaniu Chóru w bazylice franciszkańskiej 
przyciąga zawsze wielu uczestników, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, 
gdy śpiewane są kolędy. Podtrzymują tradycję, zainicjowaną w 1926 r. koncer-
tu kolęd i pastorałek, wykonywanego co roku na zakończenie okresu kolędo-
wego, wieczór w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego. Cieszy się 
on niezwykle dużym powodzeniem wśród mieszkańców Krakowa. Połączony 
jest ze zbiórką datków na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Nowej Hucie.

Właśnie te koncerty przyciągają też nas słuchaczy UTW PK. Jest to spotka-
nie z najpiękniejszymi polskimi pieśniami, jakimi są chyba kolędy. W Grom-
niczną już pod koniec mszy, gdy ksiądz poświęca gromnice Chór wykonuje 
zazwyczaj „Wśród nocnej ciszy”. Po zakończeniu nabożeństwa rozbrzmiewa-
ją z chóru w towarzystwie organów zarówno znane tradycyjne kolędy, jak 
również mniej znane pastorałki. Wykonanie poszczególnych utworów bądź 
ich grupę zapowiada prowadzący. Są to ciekawe informacje o  utworach 
i o ich twórcach. Nie sposób zamieścić tu repertuaru, niemniej pewne utwo-
ry utkwiły nam w pamięci i o nich mówiło się po koncercie jak np.: „Pokłon 
Jezusowi” z muzyką Maklakiewicza, „Jasna Panna”, „Przy onej górze” i „Serca 
ludzkie się radują”. Ten ostatni utwór prawie zawsze gromko rozbrzmiewa na 
koncertach Chóru. Ponieważ wzbudza tak wiele ciepłych uczuć i powodu-
je włączanie się uczestników do śpiewania refrenu, znalazłem jej tekst i za-
mieszczam go poniżej:

1. Serca ludzkie się radują, biją szczęściem jak te dzwony. 
Przyszedł na świat Bóg Zbawiciel, Pan nasz z niebios, 
 Pan nasz objawiony. 
 
Ref. Zaśpiewajmy wszyscy razem Jezusowi w stajeneczce 
Zaśpiewajmy jak najpiękniej naszej Świętej Panieneczce.  
Zaśpiewajmy wszyscy razem Jezusowi w stajeneczce 
Zaśpiewajmy jak najpiękniej naszej Świętej Panieneczce.  
 
2. Słowo Boże się spełniło, świat od grzechów odkupiony. 
 Przyszedł na świat Bóg Zbawiciel, Pan nasz z niebios, 
Pan nasz objawiony.
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Na koncertach kolęd, Chórowi Cecyliańskiemu towarzyszy solistka ope-
rowa, wielka artystka Elżbieta Towarnicka. Występowała m.in. w filmach „De-
kalog”, „Trzy kolory” oraz „Nieszporach Ludźmierskich” J.K. Pawluśkiewicza. 
Współpracuje z wieloma filharmoniami. Niezapomniane są jej wykonania ko-
lęd: „Dziecina Mała”, „Witaj gwiazdko złota”, „Jezus Malusieńki”, „Cicha Noc”. 

Leszek Długosz powiedział: „Magia głosu Elżbiety Towarnickiej w kolędach 
w jej wykonaniu wraz z Chórem Cecyliańskim u św. Franciszka w Matkę Boską 
Gromniczną – tego się już nigdzie nie usłyszy”. 

Rzęsistymi brawami słuchacze nagradzali wykonawców koncertu, a  wśród 
nich dyrygenta Tomasza Półtoraka oraz organistę wawelskiego Witolda Zalew-
skiego. Na zakończenie Chór wraz z obecnymi zaśpiewał uroczyste Bóg się rodzi.
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Jubileusz 90 lat Chóru Cecyliańskiego w  45 rocznicę śmierci założyciela 
Chóru o. Bernardino Rizzi. 
W Auli bł. Jakuba przy Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie, 20 październi-
ka 2013 r. zgromadziły się na Koncercie Jubileuszowym chóry: Mieszany Chór 
Uniwersytetu Rolniczego, Krakowski Chór Akademicki UJ, Mieszany Chór Ka-
tedry Wawelskiej i oczywiście Chór Cecyliański w Krakowie.

Koncert rozpoczęła „Bogurodzica” w  wykonaniu męskich głosów wszyst-
kich chórów. Nieczęsto te dostojne mury, słyszą takie uroczyste wykonanie 
tej prastarej polskiej pieśni. Następnie poszczególne chóry wykonywały przy-
gotowane utwory. Nie mogło zabraknąć utworów B. Rizzi: „Miserere”, „Salve 
Sanquis”, „Matka Najświętsza”, „Stabat Mater”. Wykonano też utwory Wacława 
z Szamotuł, J. Świdra, J. Maklakiewicza. Elżbieta Towarnicka z Mieszanym Chó-
rem Katedry Wawelskiej wykonała „Ave Maria” C. Gounoda. 

Bardzo liczna publiczność i obecni przedstawiciele władz samorządowych 
nagrodzili brawami wszystkich chórzystów, dyrygentów, akompaniatorkę 
i prowadzącego koncert. Uczestniczący życzyli Chórowi i sobie spotkania na 
100-leciu Chóru Cecyliańskiego.
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XX

Koncerty muzyki klasycznej dla słuchaczy UTW  
na Politechnice Krakowskiej w 2012 i 2013 roku

Barbara Cieniawa

Liczne badania potwierdzają duży wpływ muzyki na organizm człowieka. Sty-
mulująca rola muzyki u dorosłych, zwłaszcza w starszym wieku, polega na po-
tęgowaniu wrażeń psychicznych, dostarczaniu przeżyć emocjonalnych. Rozła-
dowuje napięcie, odpręża i wzbudza optymizm. Stan relaksu najłatwiej osiąga 
się słuchając muzyki lubianej i znanej, kiedyś już słyszanej w takich czy innych 
okolicznościach. 

U ludzi w  starszym wieku budzą się wspomnienia, powstają skojarzenia 
z latami młodości z różnymi przyjemnymi sytuacjami. Słuchając muzyki zapo-
mina się o stresie, bólu, samotności. Najbardziej efektywna jest „klasyczna” mu-
zyka instrumentalna. Takiej muzyki słuchaliśmy w poprzednim roku, w czasie 
koncertu dnia 7 stycznia 2012 r. z okazji spotkania przy „Opłatku” w „Galerii Gil. 
Słuchaliśmy utworów F. Chopina w wykonaniu pianistki Marioli Cieniawy, pro-
fesora Akademii Muzycznej w Krakowie. Spokojne melodie, wolne lub szybsze 
ich tempo, powtarzające się frazy melodyczne, a przede wszystkim dynamika 
utworów Chopina wzbudziły dużo emocji u słuchaczy.

Następny koncert zorganizowany został przez Radę Programową w  Sali 
Konferencyjnej „Kotłownia” na zakończenie roku akademickiego 2012. Był to 
koncert nietypowy, ponieważ sala ta nie jest przystosowana do tego rodza-
ju imprez. Koncert prowadził znany w Krakowie konferansjer, redaktor Jacek 
Chodorowski, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Krakowskiej. 
Wystąpiła Bożena Zawiślak – Dolny (sopran) znana w Krakowie i lubiana artyst-
ka Opery Krakowskiej oraz Witold Wrona (tenor) występujący w Teatrze Mu-
zycznym w Chorzowie. Akompaniowała im prof. Mariola Cieniawa. Ich piękne 
głosy i odpowiednio dobrany repertuar zachwyciły słuchaczy, którzy gromki-
mi brawami nagrodzili występ.

W karnawale 2013 roku, Rada Programowa wraz z  Centrum Pedagogiki 
i Psychologii zorganizowała koncert karnawałowy. Zaproszone zostały władze 
Politechniki. W dniu 6 lutego 2013 roku w Galerii Gil zabrzmiały arie operet-



143

kowe i  operowe w  wykonaniu znakomitych artystów: Edyty Piaseckiej (so-
pran koloraturowy) i Sylwestra Targosz-Szalonka (tenor). Edyta Piasecka, ab-
solwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, 
zadebiutowała już w czasie studiów, a parę lat później została solistką Opery 
Krakowskiej. Sylwester Targosz–Szalonek ukończył Akademię Muzyczną w Ka-
towicach. Prowadzi aktywną działalność artystyczną. Występuje w kraju i za 
granicą z licznymi koncertami o bardzo zróżnicowanym repertuarze: operet-
kowym, operowym, oratoryjnym, kameralnym. Towarzyszyła im na fortepia-
nie prof. Mariola Cieniawa, laureatka konkursów pianistycznych w kraju i  za 
granicą, a całość koncertu dopełniały liczne anegdoty i przekazywane z hu-
morem komentarze redaktora Jacka Chodorowskiego.
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XXI

Stradomskie Centrum Dialogu prof. Aleksandra Skotnickiego  
 „Nasz Wielki Kolega” 

spotkanie z Haliną Kwiatkowską – Koleżanką Wielkiego Kolegi 

Teresa Baszak-Filipczuk 11 lutego 2012

Stary, zabytkowy budynek położony tuż pod Wawelem – ul. Stradomska 11. 
W XVI w. stał tu dom kuśnierza Wojciecha, po potopie szwedzkim dom stelma-
cha Bocheńczyka, a w XIX w. mieściła się tu oberża „Pod Wołem”, której nazwę 
po przebudowie zmieniono na „Hotel Londres”. W ogrodzie posesji, na począt-
ku XX w. wystawiał swoje spektakle teatr polsko-żydowski.

Obecnie pod tym adresem w oficynie działa Fundacja Stradomskie Centrum 
Dialogu, założona przez prof. Aleksandra B. Skotnickiego – lekarza, naukowca, 
społecznika, kierownika Katedry Hematologii CM UJ, dla którego ważna jest nie 
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 tylko medycyna, ale również historia. To o nim prof. A. Chwalba powiedział, iż 
jest „największym historykiem wśród lekarzy”.

Odkrywanie prawdy o wydarzeniach w minionych latach w Krakowie, ba-
danie stosunków polsko-żydowskich, walka o  zachowanie śladów pamięci 
o jego mieszkańcach, to jego wieloletnia pasja. Organizuje szereg wystaw, od-
czytów, spotkań, akcji na rzecz budowania międzykulturowego porozumienia.

Na spotkanie z  aktorką Teatru Starego w  Krakowie, artystką kabaretu 
w Jamie Michalika, pedagogiem PWST, autorką sztuk dramatycznych, ksią-
żek – p. Haliną Kwiatkowską (z domu Królikiewiczówną) zostałam zaproszo-
na wraz z grupą studentów UTW PK właśnie do Centrum przy Stradomskiej 
w lutym 2013 r.

Jeszcze miałam przed oczami postać aktorki, poruszającej się z gracją mło-
dej dziewczyny i w pamięci wieczór sprzed dwóch lat w „Café Caroline”. Spo-
tkanie pełne wspomnień przeplatanych anegdotami, recytacjami fragmen-
tów wybranych wierszy.

Minęły tylko dwa lata, a może aż dwa lata… Cieszyłam się, że ponownie 
dane mi będzie zobaczyć i posłuchać tej wielkiej artystki.

Gospodarz obiektu prof. Skotnicki w  ciepłych słowach przywitał aktorkę, 
dziękując jej za to, że zechciała z nami spędzić ten wieczór.

Jakże inne od poprzedniego było to spotkanie. Dostojne, wzruszające, 
przeplatane nastrojową muzyką, pełne powagi. Towarzyszyła jej wioloncze-
listka, która poprzedzała recytacje wierszy krótkimi utworami muzycznymi.

Artystka w eleganckiej, popielato-czarnej sukni, przybranej srebrną biżute-
rią, z trudem poruszająca się, ginęła w olbrzymim fotelu stojącym na środku 
sceny. Kiedy padły pierwsze słowa Inwokacji z „Pana Tadeusza”, którą rozpo-
częła wieczór – wiedzieliśmy, że czeka nas wspaniała „uczta słowa”.

Po tym wstępie powiedziała: „Przyjaźń z  Karolem Wojtyłą trwała 72 lata 
i o Nim i o Tej Przyjaźni chciałabym państwu dzisiaj opowiedzieć.” 

Mówiła o Wadowicach – rodzinnym mieście późniejszego papieża, zamiesz-
kałym przed wojną przez Polaków i Żydów – o tym, jak żyli ludzie w tamtych 
czasach. Wspominała swoje żeńskie IV Gimnazjum i VII Gimnazjum męskie, 
którym kierował jej ojciec Jan Królikiewicz. Uczęszczał do niego Karol Wojtyła. 
Młodzież obu tych szkół zżyła się dzięki spektaklom teatralnym, granym na 
dużej scenie w wadowickim „Sokole”. Właśnie tam w 1933 r. po raz pierwszy 
zagrała u boku Karola Wojtyły. Pracowali wspólnie nad utworami Norwida, Ka-
sprowicza, Fredry.

Wspominała: „Był przystojny, smukły, dysponował pięknym głosem. 
J. Osterwa widział w nim przyszłego wielkiego aktora. Bardzo lubiany i szano-
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wany, już wtedy cieszył się wśród kolegów olbrzymim autorytetem. Podobno 
nigdy nie dał odpisać zadań. Był obowiązkowy i odpowiedzialny. Wysporto-
wany, jeździł na nartach, pływał. Zapamiętała, że skakał z mostu kolejowego 
do rzeki Skawy. Chodził po górach, kochał naturę, interesował się architekturą 
starych, drewnianych kościołów”.

Ale było w nim coś jeszcze, co odróżniało go od innych chłopców. Aktorka 
zamyśliła się, tak jakby przywoływała obrazy i zdarzenia z tamtych lat. Konty-
nuowała: „Karol był wybitnie utalentowany, uczył się języków, pisał wiersze. 
Nigdy nie dał skrzywdzić słabszego, pomagał. Był bardzo religijny. Miał świet-
ną pamięć. Kiedyś wygłosił duży fragment greckiej tragedii „Antygony”. Innym 
razem w komedii „Śluby panieńskie” Fredry zagrał postać Gucia tak dowcipnie 
i wesoło, że dzięki temu przedstawienie cieszyło się powodzeniem długi czas.

Zapamiętała również konkurs recytatorski w auli gimnazjum. Jurorką była 
zaproszona do Wadowic wybitna aktorka Kazimiera Richterówna. Karol Woj-
tyła recytował poezje Norwida. Był on jego ukochanym poetą. Zajął wtedy 
II miejsce, ONA pierwsze. Pamięta, że żartobliwie pogroził jej wtedy palcem. 
Deklamował wówczas „Fortepian Chopina”. Dzisiaj, mając przed oczami tamte 
chwile przypomniała nam słowa tego utworu.

Zabrzmiała muzyka, a potem bardzo długo w absolutnej ciszy słuchaliśmy 
silnego, melodyjnego głosu aktorki. Podziwialiśmy Jej kunszt aktorski, wyraz 
przekazu. Nasze zdumienie, wywoływała jej doskonała pamięć.

Oto X, ostatnia zwrotka tego wiersza:

„… Ten co Polskę głosił, od zenitu Wszechdoskonałości Dziejów 
Wziętą, hymnem zachwytu - 
Polskę – przemienionych Kołodziejów, 
Ten sam – runął – na bruki z granitu! 
– I oto: jak zacna myśl człowieka, 
Poterany jest gniewami ludzi, 
Lub jak – od wieka 
Wieków – wszystko, co zbudzi! 
I – oto – jak ciało Orfeja, 
Tysiące Pasyj rozdziera go w części; 
A każda wyje; „Nie ja! … 
Nie ja” – zębami chrzęści - 
Lecz Ty? – lecz ja? – uderzymy w sądne pienie, 
Nawołując: ”Ciesz się, późny wnuku ! … 
Jękły – głuche kamienie: 
Ideał – sięgnął bruku … „
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Po recytacji wróciła do wspomnień. 
Kiedy w 1938 r. zdawali maturę, wydawało się oczywiste, że wszyscy, któ-

rzy grali w teatrze będą studiować polonistykę na UJ w Krakowie. Wspominała 
koleżanki i kolegów z tego wspaniałego rocznika. Wielu z nich zostało później 
znanymi pisarzami. Wspólnie z Juliuszem Kydryńskim i Tadeuszem Kwiatkow-
skim (jej późniejszym mężem) i Karolem Wojtyłą (który przeniósł się z ojcem 
do Krakowa), przy ul. Gołębiej w tzw. „Auli w Gołębniku” organizowali wieczor-
ki poetyckie. 

Wybuch wojny pokrzyżował ich plany artystyczne i życiowe. Karol Wojtyła, 
aby uniknąć wywiezienia do Niemiec pracował w  kamieniołomie „Solwayu”. 
Wtedy właśnie postanowił, że rzuca polonistykę i  chce studiować teologię. 
Oczywiście na tajnych kompletach. Przyjaciele, choć szanowali jego decyzję, 
długo nie mogli się z nią pogodzić. Gdyby wiedzieli!!! Pani Halina wróciła do 
Wadowic, gdzie zapisała się na roczny kurs krawiectwa. Często odwiedzała 
dom Mieczysława Kotlarczyka, zaprzyjaźniając się z nim. Wcześniej wraz Karo-
lem Wojtyłą chcieli założyć „Teatr Słowa”. 

Po bestialskim zamordowaniu przez Niemców brata M. Kotlarczyka, Karol 
Wojtyła, który po śmierci ojca mieszkał sam, bojąc się o bezpieczeństwo kole-
gi, zaprosił go wraz z rodziną do siebie na ulicę Tyniecką. Wtedy też rozeszła 
się wieść, że można studiować na tajnych kompletach. Halina Królikiewiczów-
na natychmiast wróciła do Krakowa i  żeby przetrwać, za wyżywienie udzie-
lała korepetycji. Krąg przyjaciół spotykał się na ul. Tynieckiej w  suterenach, 
które zwali „Katakumbami”. Dyskutowali, deklamowali wiersze, walczyli o Pol-
skę słowem, zakazaną poezją Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Natomiast 
w mieszkaniu państwa Kydryńskich w poszerzonym składzie, pracowali nad 
„Weselem”, „Wyzwoleniem”, Wyspiańskiego i „Przepióreczką” Żeromskiego.

W dniu 11.08.1941r. w  mieszkaniu państwa Dębowskich przy ul. Komo-
rowskiego 7 odbyło się pierwsze spotkanie, dające początek późniejszemu, 
legendarnemu Teatrowi Rapsodycznemu. Nazwa ta powstała dopiero po woj-
nie. W czasie okupacji, jako łączniczka przenosiła korespondencję pomiędzy 
Mieczysławem Kotlarczykiem a Karolem Wojtyłą.

Marzyło im się stworzenie prawdziwego, polskiego Teatru Narodowego. 
Reżyserem Teatru Słowa i „mózgiem” zespołu był romantyk, Mieczysław Ko-
tlarczyk. Olbrzymi wkład wniósł również Karol Wojtyła. Wystawili 7 premier 
w salonach ludzi stęsknionych za polską mową i sztuką. Niemcy nigdy ich nie 
nakryli. Ku zaskoczeniu całego zespołu w  1942 roku Wojtyła podjął decyzję 
o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego.

Teatr z podziemia wyszedł dopiero w 1945 roku.
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Z wielkim sentymentem aktorka wspominała czasy „rapsodyków” na 
scenie przy ul. Warszawskiej, który wyposażył Kotlarczyk dzięki pomocy fi-
nansowej prymasa Augusta Hlonda. Ze śmiechem opowiadała, ze teatr po 
sąsiedzku przytulony był do klasztoru Sióstr Miłosierdzia, które prowadziły 
stołówkę dla ubogich. Często dochodziły stamtąd kwiki nielegalnie hodo-
wanego prosiaczka.

Teatr w  czasie komuny był represjonowany i  trzykrotnie zamykany. Po raz 
pierwszy w 1953 r. jako szkodliwy ideologicznie, został zlikwidowany. Zastrasze-
ni przez władze artyści wyrzekli się „rapsodyzmu”, opowiadając się po stronie te-
atru realistycznego. Wyłamała się jedynie, tracąc pracę, Danuta Michałowska. Na 
deskach tego teatru zagrała rolę Tatiany w „Eugeniuszu Onieginie”, aż 482 razy.

Ponownie Teatr Rapsodyczny zaczął działać w 1957 r. kiedy Karol Wojtyła 
został biskupem, starał się wspierać i pomagać, walczył o jego przetrwanie. 

Kolejny raz nastrojowa muzyka poprzedziła recytacje fragmentów wierszy 
w wykonaniu artystki. I znów popłynęły wspomnienia. Kiedy w 1946 roku Ka-
rol wyjeżdżał na dalsze studia do Rzymu, przyszedł się pożegnać. Aktorka była 
już wtedy mężatką. Państwo Kwiatkowscy mieli maleńką córeczkę Monikę, któ-
ra była pierwszym dzieckiem ochrzczonym przez Karola Wojtyłę. Zapamiętała 
dużą, skórzaną torbę stojącą w przedpokoju, a w niej prowiant na długą drogę: 
2 kromki czarnego chleba, przełożonego słoniną. Chwila przerwy i aktorka po-
wiedziała cicho, jakby do siebie; prowiant późniejszego wielkiego człowieka.
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Przez cały czas, kiedy był biskupem nie zapominał o swojej klasie. Mówiła 
o trudnej drodze Karola Wojtyły w czasach komuny. O olbrzymiej odpowie-
dzialności, którą brał na siebie.

Gdy 16 X 1978 roku otrzymała wiadomość telefoniczną od dawnego kole-
gi Tadeusza Łomnickiego, członka KC, że Karol Wojtyła został papieżem, była 
ogromnie wzruszona i ucieszona. Wspominała tłumy gromadzące się na Ryn-
ku i w Kościele Mariackim, do którego trudno było wejść.

 Potem, a zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, przyszły lata prze-
śladowań. Ludzie chodzili z głowami przygiętymi do ziemi. ON ilekroć przy-
jeżdżał do Polski, pomagał podnosić je do góry. Kiedy spotykał się z nami na 
Wawelu, Franciszkańskiej czy w Księżówce, zawsze dodawał nowej nadziei.

Będąc w Rzymie, również nie zapominał o koleżankach i kolegach szkol-
nych. Zapraszał na kolejne „lecia” matury; na 50-lecie do Watykanu, później 
do Castel Gandolfo. Podczas kolejnych spotkań było ich coraz mniej. O każ-
dym coś wiedział, każdego o coś pytał, mówił, że jest szczęśliwy będąc z nami. 
W czasie tych spotkań Halina Kwiatkowska recytowała polską poezję.
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Później, kiedy zdrowie Papieża nie pozwalało na wyjazdy, spotykała się z Oj-
cem Świętym prywatnie. Na kolacji we dwoje, na którą ksiądz Dziwisz wywoził 
ich na dach pokrytego zielenią – wirydarza. Znajdowały się tam płaskorzeźby 
– stacje z drzewa oliwnego, przy których papież często odprawiał Drogę Krzy-
żową. Zapamiętała, że to tam właśnie Jan Paweł II powiedział do niej: „Czy ona 
nie wie, że jesteśmy gośćmi tego samego Boga” 

Największą radość sprawiła jej pierwsza pielgrzymka papieża do Ojczy-
zny w  1979  r. Najsmutniejszą była ostatnia w  2002  r. Przypuszczano wtedy, 
że następnej może już nie być. Podczas niej zostali zaproszeni na godz. 19,00 
na Franciszkańską. Było ich już tylko trzynaścioro. Czekali w Sali Kolumnowej. 
O 21,00 było już wiadomo, że nie przyjdzie, że jest bardzo zmęczony. 

Miał wówczas powiedzieć: „Bóg nie dał się spotkać więcej”.

Po raz ostatni widziała Papieża w oknie rzymskiej kliniki, po operacji tcha-
wicy. Chociaż bardzo chciał i próbował – nie mógł wtedy wykrztusić ani jed-
nego słowa. Obraz Jego postaci, wycofującej się za zasunięte firanki ma pod 
powiekami do dziś. Zdała sobie wtedy sprawę, że zamknął się właśnie pewien 
ważny etap w jej życiu. Odchodził WIELKI CZŁOWIEK, przewodnik nas wszyst-
kich, nauczyciel, aktor, łącznik pokoleń i narodów.

Gdy obecny na spotkaniu ks. infułat Jerzy Bryła podziękował artystce za 
wzruszający wieczór, za wspomnienia o  Osobie tak nam wszystkim bliskiej, 
pomyślałam sobie: „dzisiaj dane mi było uczestniczyć w  spotkaniu dwóch 
Wielkich Postaci”.
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XXII

W mieszkaniu noblisty

Ilona Niżnik  28 lutego 2013 r.

Są ludzie, którzy będąc świadkami procesów politycznych i społecznych wy-
wierają ogromny wpływ na historię, literaturę. Są też miejsca, w których cią-
gle daje się odczuć ich obecność, odczuć ducha tworzenia. Takie miejsce peł-
ne wspomnień, niezwykłe magiczne znajduje się w Krakowie. To mieszkanie 
polskiego noblisty Czesława Miłosza, które mielismy możliwość odwiedzić 
w ostatni dzień lutego 2013 roku.

Typowa stara kamienica przy ulicy Bogusławskiego 6 jakich wiele w Krakowie, 
wyglądająca niepozornie. Masywne, drewniane drzwi, wysokie okna i ozdobne 
gzymsy. To właśnie tutaj, na pierwszym piętrze, przez ostatnich 11 lat swojego 
życia mieszkał prawnik, dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury 
i tłumacz w jednej osobie – polski noblista – Czesław Miłosz. Mieszkanie znaj-
duje się niedaleko Wawelu i Plant, które były ulubionym miejscem przechadzek 
poety. W tym mieszkaniu zmarł 14 sierpnia 2004 roku w wieku 93 lat.

Na życzenie Miłosza oraz jego spadkobiercy – syna Anthonego, mieszka-
niem zajmuje się wieloletnia asystentka i  sekretarka poety, pani Agnieszka 
Kosińska. Jest ona kustoszem mieszkania i archiwum Miłosza w Krakowie oraz 
opiekunem praw autorskich do jego utworów. Korzystając z  jej uprzejmości 
poznajemy nie tylko mieszkanie pisarza, ale i fakty z jego prywatnego życia.

Już od samego wejścia czuło się niezwykłość tego miejsca. W przedpokoju 
ogromne lustro a pod nim …szabla i laska poety, bez której nie wychodził na 
spacery. Koło drzwi pozostawione jego buty. 

Przeszliśmy do salonu, który pełnił funkcje zarówno gabinetu, biblioteki 
jak i sypialni oraz pokoju gościnnego. Od razu wzrok pada na potężne biurko 
usytuowane pod wysokim oknem i na krzesło, na którym nie mogliśmy usiąść, 
gdyż należało do Miłosza. Pozostało ono puste przez czas naszego spotkania, 
jakby zasiadał tam duch poety. Biurko podzielone jest na dwie części: w  le-
wej znajdowały się rękopisy, zeszyty z pomysłami, a w prawej przechowywano 
pióra i naboje do nich, których zapas p. Kosińska skrzętnie uzupełniała. Pomię-
dzy tymi przedmiotami Miłosz chował marcepany, które uwielbiał.
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Na biurku pełno jest niezwykłych pamiątek, mnóstwo przedmiotów z któ-
rych codziennie korzystał poeta podczas pracy twórczej: czerwona temperówka 
(poprawki nanosił ołówkiem), lupa, naboje do wiecznego pióra. Zamiast mar-
cepanu są jednak okulary noblisty, manuskrypty, nożyk do rozcinania papieru, 
służący do … otwierania biurka. Dużo piór. Miłosz pisał tylko piórami firmy Peli-
kan oraz Waterman i właśnie ten egzemplarz możemy przez chwilę potrzymać 
w ręku. Patrzymy na pióro jak na cenny okaz, przekazujemy z rąk do rąk.

Osobne miejsce zajmuje wysłużony, stary komputer marki Mcintosh. Na kla-
wiaturze, aby ułatwić poecie pisanie w języku polskim, przyklejone są ręką jego 
żony naklejki z polskimi znakami. Obok ekran monitora, na który Miłosz przeno-
sił tekst z laptopa, żeby lepiej widzieć. Dalej specjalna maszyna do powiększania 
tekstu, z której poeta często korzystał, gdyż miał problem ze wzrokiem.

W centralnej części pokoju stoi naturalnej wielkości popiersie drugiej żony 
noblisty, Carol Thigpen-Miłosz, wykonane z brązu. Jednak najważniejsze w tym 
mieszkaniu są książki. Znajdują się dosłownie wszędzie. Przeważają pozycje 
literackie, głównie publikacje samego Miłosza, ale jest także wiele albumów, 
słowników, leksykonów i encyklopedii. Wszystkie książki są w tych miejscach, 
na których pozostawił je poeta. 

Wyjątkowym przeżyciem była dla nas wszystkich możliwość zobaczenia, 
a nawet dotknięcia dyplomu nagrody Nobla, jaką poeta otrzymał w 1980 r. za 
całokształt twórczości literackiej. Werdykt uzasadniający jej otrzymanie brzmiał:
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„Czesławowi Miłoszowi, który z bezkompromisową przenikliwością opisuje 
zagrożoną ludzką egzystencję w świecie pełnym silnych konfliktów”.

Nagroda ta była dla niego sporym zaskoczeniem, ale jednocześnie na nowo 
otworzyła drogę do Polski. Dyplom noblowski, ręcznie wykonany, zawiera ry-
sunek nawiązujący do tematyki utworów Miłosza. Jest on jedyny w swoim ro-
dzaju, ponieważ dla każdego noblisty zostaje wykonana indywidualna ilustra-
cja. Samego medalu noblowskiego niestety nie mogliśmy zobaczyć, ponieważ 
wraz ze 103 notatnikami ze szkicami wierszy i notatkami, listami, fotografami 
oraz, dokumentami osobistymi Czesława Miłosza został w listopadzie ubiegłe-
go roku przekazany do Biblioteki Narodowej.

O stosunku poety do odznaczeń, trofeów i dyplomów świadczy jednak fakt, 
iż na etui medalu noblowskiego znajduje się odciśnięta szklanka po Bourbo-
nie, gdyż poeta używał je jako … podkładki! 

Najcenniejsze są dla nas wspomnienia, którymi dzieli się z nami p.Kosińska, 
dotyczące codziennego życia poety. Był niezwykle skrupulatny, punktualny. 
Rytm pracy Czesława Miłosza również był niezmienny: rano praca twórcza, po-
tem redakcja, korekta, a po obiedzie sprawy bieżące. Otrzymywał mnóstwo ko-
respondencji, nawet kilkanaście listów dziennie, na które starał się odpisywać. 
Potem spotkania z  przyjaciółmi, czytelnikami i  wydawcami. Praca nad wier-
szem zajmowała mu kilka dni, miesięcy a czasem lat, należał do poetów cenią-
cych jakość. Nic więc dziwnego, ze Miłosza często nazywano tytanem pracy.
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Z salonu przeszliśmy do obszernej kuchni, w której główne miejsce zajmuje 
… pralka, która sprawiała wiele kłopotów, bo nikt nie mógł jej uruchomić. Na 
ścianie wisi kalendarz z wydrukowanym wierszem poety o szczególnie ulubio-
nych przez niego kwiatach – piwoniach. Mnie również bliskie są zarówno te 
kwiaty jak i wiersz napisany przez Miłosza w 1943 r.:

Przy piwoniach

Piwonie kwitną, białe i różowe,  
A w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, 
Gromady żuczków prowadzą rozmowę, 
Bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie.

Matka nad klombem z piwoniami staje, 
Sięga po jedną i płatki rozchyla, 
I długo patrzy w piwoniowe kraje, 
Dla których rokiem bywa jedna chwila.

Potem kwiat puszcza i co sama myśli, 
Głośno i dzieciom i sobie powtarza. 
A wiatr kołysze zielonymi liśćmi 
I cętki światła biegają po twarzach.

Ale to, co mogło przyciągać uwagę w  Miłoszowej kuchni to widok za 
oknem. Naprzeciwko, po wysokiej ścianie kamienicy, pnie się dzikie wino, któ-
re w czasie naszej wizyty trwa w zimowym spoczynku. Nietrudno sobie jednak 
wyobrazić urok zasłoniętej liśćmi ściany, zielonej w czasie lata czy wielobarw-
nej jesienią. Noblista często przy tym oknie rozmyślał, oczekiwał na posiłek.

Przechodząc do ostatniego pomieszczenia zaglądnęliśmy do łazienki, 
w której wisi szlafrok poety, a następnie weszliśmy do gabinetu Carol. Pokój 
sprawia wrażenie archiwum, nie ma tu śladów świadczących, że należał do 
kobiety. Pełno w nim segregatorów, teczek, papierzysk. Jest też biblioteczka, 
którą Miłosz kazał usunąć ze swojego pokoju. Na jednej z półek stoją rzędem 
nagrody poety.

Śmierć żony była dla poety dramatycznym przeżyciem. Doskonale wy-
kształcona z tytułem doktora nauk historycznych, pełniła funkcję dziekana na 
prestiżowym Uniwersytecie Emory w Atlancie. Poznali się w dość szczególnych 
okolicznościach. Carol została wydelegowana na lotnisko, żeby odebrać wi-
zytującego uniwersytet laureata Nagrody Nobla – Czesława Miłosza. Była tak 
przejęta spotkaniem, że zgubiła kluczyki od swojego auta, co zmusiło oboje, 
dopiero co zaznajomionych ludzi do spędzenia ze sobą więcej czasu niż było 
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to planowane. Ślub w roku 1992 był spełnieniem pragnień poety o ustabilizo-
wanym życiu. Młodsza o 33 lata Carol miała być podporą na starość. Miała być 
tą osobą, która zajmie się wszystkim po jego śmierci – wykonawcą testamentu.

 Zapewne chciała być podporą. Przecież natychmiast po ślubie zrezygno-
wała z kariery zawodowej i całkowicie poświęciła się ochronie jego zdrowia, 
bytu, twórczości. Była wspaniałą opiekunką. W  Kalifornii pozostawiła matkę 
oraz brata i przyjechała do Polski, do całkowicie nieznanego jej kraju, bez zna-
jomości języka i  tutejszych realiów. Szybko jednak potrafiła znaleźć miejsce 
dla siebie, zaprzyjaźnić się z Polakami, a nawet poznać podstawy polskiego 
języka. Miała 58 lat, gdy dopadła ją choroba. W szpitalu uniwersyteckim w Ka-
lifornii bezskutecznie szukała ratunku. Choroba postępowała bardzo szybko. 
Zmarła w 2002 r., pochowana została w Atlancie. Miłosz pozostał sam. 

Poeta bardzo tęsknił za żoną. Agnieszka Kosińska twierdzi, ze Miłosz umarł 
bo chciał. Wszytko już napisał, nie miał nic więcej do powiedzenia, pozamykał 
wszystkie sprawy. Zresztą, jak sam twierdził, nie miał już z kim i o czym rozma-
wiać. Proces odchodzenia pisarza rozpoczął się już na początku 2004 r. i moż-
na go śmiało nazwać „sztuką dobrego umierania”. Zmarł 14 sierpnia tegoż roku

Czesław Miłosz był poetą, który chłonął rzeczywistość całym sobą. Do koń-
ca lubił przesiadywać na krakowskim Rynku i podpatrywać życie innych ludzi, 
życie ulicy. Nie pozostawał obojętny na kobiece wdzięki, na piękno otaczają-
cej go przyrody i ciągle, bezustannie, pomimo przeżytych lat i życiowych do-
świadczeń, dziwił się światu:

Jeżeli po śmierci dostanę się do Nieba, musi tam być jak tutaj, tyle że pozbędę się tę-
pych zmysłów i ociężałych kości. Zmieniony w samo patrzenie, będę dalej pochłaniał 
proporcje ludzkiego ciała, kolor irysów, paryską ulicę w czerwcu o świcie, całą niepoję-
tą, niepojętą mnogość widzialnych rzeczy.

Nasze zwiedzanie było przeżyciem niezwykłym. Zadziwia zwłaszcza fakt, że 
od śmierci Miłosza minęło już tyle lat, a w mieszkaniu wciąż ma się wrażenie 
jego obecności. Po wyjściu z kamienicy nasze umysły zapamiętywały zasłysza-
ne informacje. Pojawiły się pierwsze wrażenia, opinie, każda w sposób pośred-
ni lub bezpośredni dotyczyła tego, co wcześniej przeżyliśmy. 

Mieszkanie przy ul. Bogusławskiego 6 jest otwarte dla wszystkich, którzy 
interesują się twórczością Miłosza. Każdy może tu przyjść, wcześniej jednak 
dzwoniąc do p. Agnieszki Kosińskiej i podając cel swojej wizyty. 

Jest to jedyna możliwość zobaczenia tego miejsca, gdyż decyzją rodziny 
mieszkanie Czesława Miłosza nie zostanie zamienione na muzeum.
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XXIII

Wycieczka do Włoch: Wenecja, Florencja, Rzym,  
Monte Cassino, Siena 

Ilona Niżnik, Barbara Ciaputa, Teresa Baszak,  10 marca – 17 marca 2013 r. 
Eckart Kirschner 

1
Z ziemi polskiej do włoskiej
Niecierpliwie czekałam na wycieczkę do Włoch.

Możliwość zwiedzenia tego starożytnego państwa, kolebki cywilizacji eu-
ropejskiej wydawała mi się bliska, że nabrałam przekonania, o możliwości do-
konania tego w przysłowiowej „każdej chwili”.

Jednak ta „każda chwila” nastąpiła dopiero po wielu latach za sprawą– „Sek-
cji Dziedzictwo Kulturowe” UTW PK. Cieszyłam się, że w końcu jednak tam po-
jadę. Wyjazd nastąpił w niedzielę10 marca, jak zwykle sprzed budynku Poli-
techniki, bladym świtem o godz.…4:00 rano.

O godzinie 3:00 wstaję półprzytomna (niewiele spałam), mechanicznie 
zbieram wcześniej przygotowany bagaż i drzemiąc w samochodzie jestem 
wieziona przez męża na miejsce zbiórki. Mąż „wyjmuje” z samochodu najpierw 
mnie, potem walizkę, stawia nas na chodniku i odjeżdża. Jest jeszcze ciemna-
wo. Dalej jestem zaspana ale przed „Polibudą” dostrzegam snujące się smętnie 
postacie. Co chwilę dochodzą inne.

Już o godzinie 3:30 podjechał autokar. Wysiada z niego Terenia rześka, re-
zolutna jakby spała co najmniej 12 godzin, choć to na pewno nie jest prawdą 
i jak zwykle natychmiast obejmuje kierownictwo. Posłusznie poddajemy się 
komendom „wodza”, wchodzimy do autokaru, poznajemy pana Leszka Wój-
cika – naszego pilota, który będzie nam odtąd towarzyszył. Punktualnie wy-
ruszyliśmy do rzekomo słonecznej Italii. Zobaczymy, czy wczesnowiosenna, 
włoska pogoda będzie dla nas łaskawa, gdyż prognoza pogody nie napawała 
optymizmem. Ktoś dopijał poranną kawę, ktoś inny kończył śniadanie, jeszcze 
ktoś wyciągnął poduszeczkę, niektórzy dosypiali.

Budziliśmy się, gdy za oknami było już jasno. Nasze dodatkowe podnie-
cenie powodowało trwające aktualnie w Rzymie konklawe. Każdy marzył, że 
może właśnie nam uda się być świadkami tego historycznego momentu dzie-
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jów i zobaczymy słynny biały dym, oznajmiający „Urbi et Orbi”, że wybór pa-
pieża został dokonany.

Spoglądaliśmy przez okna autokaru, migały nam przed oczami krajobrazy 
Czech, Austrii. Włochy urzekały nas ciągnącymi się winnicami. Cały czas z nie-
wielkimi przerwami padał drobny deszczyk. Koło godz. 20:00 ukończyliśmy 
pierwszy etap podroży, która pomimo naszych obaw okazała się przyjemna, 
a zmęczenie wynagradzały nam piękne widoki.

Pierwszy nocleg był w Sottomarinie, miejscowości znanej ze wspaniałych, 
ciągnących się kilometrami pięknych plaż oraz zabytkowego centrum. Dziel-
nica Chioggia, w której mieszkaliśmy, nazywana jest „małą Wenecją”. W hotelu 
„Soffarino” czekała na nas makaronowa ciepła kolacja, którą zjedliśmy z apety-
tem, umęczeni długą podróżą. Starsze małżeństwo prowadzące ten nieduży 
hotel, przyjęło nas serdecznie i  gościnnie. Zajęliśmy duże, wygodne pokoje 
i w końcu położyliśmy się spać, a przede wszystkim mogliśmy wyprostować 
nadwerężone w podróży kręgosłupy.

W poniedziałek po obfitym śniadaniu z miejscowej przystani popłynęliśmy 
do Wenecji.

2
Wenecja – Serenissima (najjaśniejsza)
Są w historii znane mi dwie najjaśniejsze rzeczpospolite: polska i wenecka. 
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Wenecja miasto westchnień, marzeń, romantycznych historii i uniesień. Na-
pisano o niej wszystko i to tysiąckrotnie… 

To piękne miasto zostało założone w  425  r. Była niegdyś miastem-pań-
stwem, wzorowanym na greckich miastach – polis. Panował w nim doża, który 
w teorii był nieusuwalny, w praktyce bardzo często był zmuszany do abdykacji. 

W średniowieczu była jednym z  najbogatszych i  wpływowych miast Euro-
py. Tysiącletnia republika dożów, ongiś potęga morska, handlowa i terytorialna 
na wybrzeżach Adriatyku i  wschodniej części Morza Śródziemnego w  latach 
rozkwitu była partnerem wielkich mocarstw europejskich. Było to najdłużej 
nieprzerwanie funkcjonujące państwo o ustroju republikańskim w historii. Jej 
bogactwa oraz mecenat państwa i patrycjatu nad sztukami pięknymi sprzyjały 
swobodnemu rozwojowi malarstwa, teatru, muzyki, rzeźby i architektury. W XVII 
w. w  Wenecji istniało aż 16 teatrów operowych, co nie miało odpowiednika 
w żadnym innym mieście europejskim. Tutejszy romantyczny pejzaż, charakte-
rystyczne morskie oświetlenie obiektów, błyski wody i słońca – były natchnie-
niem wielkich weneckich malarzy, takich jak: Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Vero-
nese, których twórczość wywarła olbrzymi wpływ na malarstwo Włoch i Europy. 

Miasto znane jest także z karnawału liczącego sobie kilkaset lat i festiwalu 
filmowego, uznawanego za najstarszą imprezę tego typu na świecie. 

Należałoby też wspomnieć o  szczególnych więzach łączących Wenecję 
z Krakowem. W roku 1558 sprzed kamienicy przy Rynku Głównym nr 7 w Kra-
kowie, zwanej wówczas Domem Włoskim i będącej własnością rodziny Mon-
telupich, wyruszył do Wenecji powóz, należący do nowo powstałej instytucji 
pocztowej. Zainaugurowane wtedy zostało stałe połączenie Krakowa z Wene-
cją. To wydarzenie zapoczątkowało dzieje Poczty Polskiej. 
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Wenecja – miasto inne niż wszystkie – usytuowane jest na archipelagu po-
nad stu bagnistych wysepek na Morzu Adriatyckim oddzielonych kanałami, 
oparte jest na milionach drewnianych pali. 

Przygotowanym trzeba być na niezliczone zaułki, ścieżki, chodniki, schody, 
no i  rzecz jasna – mosty, mostki, kładki, itp. ale trudno się dziwić – tyle wysp 
poprzecinanych ponad setką kanałów należało przecież jakoś ze sobą połączyć. 

Podeszliśmy do przystani w  mieście Sottomarina (gdzie nocowalismy), 
wsiedliśmy do vaporetto – weneckiego tramwaju wodnego i ruszylismy w rejs. 

Kanałem di S. Marco przepływamy wzdłuż wyspy Lido, odległej od Wenecji 
1,5 km – najbliższej z wysp dzielących lagunę od otwartego morza. Chociaż 
jest lekka mgła, od strony wody Wenecja prezentuje się dostojnie, spokojnie. 

Po lewej stronie kanału widzimy wyspę San Giorgio z  kościołem opactwa 
benedyktyńskiego pw. San Giorgio Maggiore, projektu Andrea Palladio, twórcy 
pałaców dla bogatych Wenecjan. Nazwany od jego nazwiska styl „palladiański” 
wykorzystywano w sarmackiej Polsce do projektowania dworków szlacheckich.

Z oddali podziwiamy absolutnie wyjątkowy Most Westchnień, zaprojekto-
wany przez Antonio Contino na przełomie XVI i  XVII wieku. Jest przejściem 
łączącym Pałac Dożów z budynkiem więzienia del Piombo. Nazwa mostu po-
chodzi od westchnień skazańców, którzy prowadzeni do więzienia, tęsknie 
wzdychali za wolnością. Ciekawostką jest, że z tego właśnie więzienia uciekł 
słynny Giacomo Casanova. 

Dopływamy do brzegu, wysiadamy na pomost przy Riva Degli Schiavoni. 
Na Piazzetta di San Marco oglądaliśmy XII wieczne kolumny: św. Marka Ewan-
gelisty (pierwszego patrona miasta), zakończoną skrzydlatym lwem – symbo-
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lem Wenecji oraz św. Teodora. Podziwialiśmy wspaniały Pallazo Ducale (Pałac 
Dożów) zadziwiający gotycką fasadą i lekkością arkad, loggii, kolumn, będący 
architektoniczną perełką. 

Pałac Dożów pełnił funkcje siedziby władców weneckich od początku IX 
wieku do roku 1797, kiedy to do Wenecji wkroczył Napoleon. Był kilkakrot-
nie przebudowywany, jednak za każdym razem odbywało się to pod okiem 
najlepszych ówczesnych architektów europejskich. Obecnie w Pałacu Dożów 
znajdują się liczne dzieła sztuki gromadzone tam przez stulecia. 

Do pobliskiego budynku Starej Prokuracji (siedziba prokuratora) przylega 
Torre dell’Orologio (wieża zegarowa). Jej budowa ukończona została w 1506 r. 
W  niej zainstalowano zegar astronomiczny, pokazujący nie tylko czas, ale 
i pory roku, fazy księżyca oraz położenie słońca. 

Dochodzimy do placu św. Marka. 
Plac św. Marka to centrum Wenecji. Powstał jako niewielki placyk podczas 

budowy świątyni pw. św. Marka. Po rozbudowie bazyliki, przez Napoleona na-
zwany został „najelegantszym salonem Europy”.

Tutaj właśnie mieści się słynna Caffé Florian, uchodząca za najwytworniej-
szą kawiarnię w Wenecji, zwana „księciem kawiarń”. Powstała w 1720 r. i  jest 
najstarszym, wciąż działającym lokalem tego typu we Włoszech. Tradycyjnie 
„Florian” był ulubionym miejscem spotkań literatów – bywali tu Byron i Dic-
kens, Goethe, Tomasz Mann, Marcel Proust i George Sand, nie mówiąc o wszę-
dobylskim Erneście Hemingwayu. 
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Na placu św. Marka, przyciąga wzrok pięć kopuł stojącej tu Bazyliki św. Mar-
ka (Basilica San Marco), błyszczących w  promieniach wyglądającego spoza 
chmur słońca. 

To najcenniejszy i najwspanialszy zabytek sakralny Wenecji, obiekt zachwy-
tu znawców sztuki i  rzesz turystów z  całego świata. Sławę zawdzięcza swej 
oryginalności, historii, pięknu i bogactwu architektury bizantyńskiej oraz, ro-
mańskiej i gotyckiej, zachowanej w cudownej harmonii. Jej wnętrze jest praw-
dziwym muzeum, gromadzącym najświetniejsze zabytki artystyczne sztuki 
bizantyńskiej, przywiezione ze zwycięskich wypraw na Wschód lub wykonane 
przez utalentowanych mistrzów weneckich. 

Bazylika św. Marka nosi imię ewangelisty, którego szczątki Wenecjanie wy-
kradli w IX wieku z Aleksandrii, nie chcąc pozwolić muzułmanom na ich pro-
fanację. Ówczesny władca Wenecji, doża Giustiniano Participazio dla relikwii 
zbudował skromną świątynię. I tak św. Marek został patronem Republiki We-
necji, a skrzydlaty lew stał się herbem republiki. 

Po pożarze wznieconym w czasie rozruchów ludności, rozpoczęto w 1063 r. 
budowę bazyliki w stylu bizantyńskim. Spalony kościół zastąpiono ogromną 
budowlą opartą na planie krzyża greckiego z pięcioma kopułami, na wzór ko-
ścioła św. św. Apostołów, znajdującego się w Konstantynopolu. Kształt i mury 
świątyni przetrwały do dnia dzisiejszego i właśnie teraz je podziwiamy. 
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Architekt, który zaprojektował bazylikę nie jest znany, przypuszcza się, że 
był Grekiem. W  pracach wykonawczych i  zdobniczych brały udział całe po-
kolenia mistrzów weneckich, lombardzkich i  toskańskich różnych zawodów. 
Nowy kościół ukończono i poświęcono w 1094 r., ale ozdabianie świątyni prze-
ciągnęło się do XVI wieku. 

Nad głównym portalem widać replikę słynnej rzeźby „Cztery konie”, uważa-
nej za dzieło rzymskie lub greckie z III lub IV w. n.e., zrabowane przez Wenecjan 
w czasie czwartej wyprawy krzyżowej. W 1797r. zabrał je do Paryża Napoleon, by 
ozdobić nimi Łuk Triumfalny. Osiem lat później zostały jednak zwrócone. Teraz 
zaprzężony w rumaki rydwan z brązu umieszczono w muzeum kościelnym.

Z nakazu dożów, na przestrzeni lat weneccy żeglarze i kupcy zwozili z całe-
go świata wartościowe łupy: kolumny, mozaiki, płaskorzeźby, rzeźby bizantyń-
skie, starochrześcijańskie i  antyczne które skrupulatnie wkomponowywane 
były w budowaną bazylikę (np. porfirowa grupa Tetrarchów z IV w.).

Na fasadzie i we wnętrzu umieszczono łącznie 2643 kolumny, duże i małe, 
greckie i  rzymskie, antyczne i  średniowieczne, Wykonane z  najrozmaitszych 
gatunków kamienia jak: porfir, granit, biały i czarny marmur grecki, marmur 
zielony, alabaster i inne. 

Największą sławę przyniosły Bazylice św. Marka mozaiki, które pokryły fasa-
dę, atrium, kopuły i wnętrze świątyni, przedstawiając sceny biblijne na złotym 
tle, nadające jej nazwę Złotej Bazyliki.

Zaczynamy je podziwiać już w przedsionku świątyni. Te przepiękne dzie-
ła sztuki są przedsmakiem tego, co znajduje się wewnątrz świątyni. W nawie 
głównej, rzucają się w oczy niezwykłe, złote mozaiki, którymi pokryte jest skle-
pienie świątyni. Na łącznej powierzchni ponad 4.000 m², w okresie od XI do 
XVIII wieku stworzono wspaniałą, wielką mozaikę, która uchodzi za największą 
na świecie, a przedstawia praktycznie wszystkie sceny ze Starego i Nowego 
Testamentu. Uchodzi za największą na świecie Biblię w obrazkach. 

Najstarsze pochodzą z XI wieku, większość została wykonana w XII i XIII wie-
ku. Mozaiki późniejsze układano według dzieł znanych malarzy m.in. Bellinie-
go, Tycjana, Pordenona, Lotta.

Oryginalna, pochodząca z okresu XI i XII wieku, posadzka o geometrycz-
nych wzorach to również jedna wielka mozaika.

Trasa zwiedzania bazyliki wiedzie nas teraz przed ołtarz główny, który od-
dzielony jest od reszty świątyni marmurowymi kolumnami. 

W ołtarzu, pod ogromnym baldachimem znajduje się to, co z  religijnego 
punktu widzenia jest najważniejsze – szklany sarkofag ze szczątkami św. Mar-
ka, patrona bazyliki.
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Innym średniowiecznym skarbem świątyni jest znajdujący się za głównym 
ołtarzem „Złoty Ołtarz” (Pala d’Oro), który wykonali artyści z Konstantynopola 
w X wieku. Później poddano go licznym przeróbkom, dodając niektóre części. 
Złoty Ołtarz jest rzeczywiście ze złota. 

Kolejny cenny zabytek znajduje się w kaplicy Capella della Madonna Nico-
peia. To wysadzana perłami i innymi kamieniami szlachetnymi ikona z X wieku, 
przedstawiająca Śpiewającą Madonnę.

W północnej części nawy znajduje się Capitello de Crocifisso – krucyfiks 
przywieziony w XIII wieku z Konstantynopola, natomiast dwie ambony to za-
bytek z początku XIV wieku.

W pierwszych wiekach istnienia w  bazylice znajdowali swój wieczny od-
poczynek dożowie, toteż wszędzie natknąć się można na ścienne nisze z na-
grobnymi malowidłami. Ostatnim dożą, który został pochowany w  bazylice 
był zmarły w roku 1345 Andrea Dandolo.

Bazylika św. Marka to odzwierciedlenie potęgi republiki weneckiej, jej po-
wód do dumy, uosobienie wielkości i znaczenia miasta oraz jego chlubnej hi-
storii. Jednocześnie był i jest to wielki pomnik wybudowany patronowi miasta, 
św. Markowi.

Znany pisarz Charles Dickens stwierdził: „takiego miejsca nie ujrzałoby się 
po opium (…) mrocznego od dymu kadzidła, pełnego skarbów z  kamieni 
i metali szlachetnych, połyskującego zza żelaznych krat, świętego relikwiami 
martwych świętych”.

Nieco oddalona od bazyliki jest Campanille di San Marco (dzwonnica św. Mar-
ka), najwyższa budowla w Wenecji (99 m wysokości).. Początkowo była to wieża 
obserwacyjna i  latarnia morska, później pełniła funkcję dzwonnicy, latarni, wia-
trowskazu i  wieży strzelniczej. W  1902  r. wieża zawaliła się, dziesięć lat później 
ukończono jej rekonstrukcję. Dziś jest udostępniona dla ruchu turystycznego, na 
górę można wjechać specjalną windą i stamtąd podziwiać widok starej Wenecji.

Do kościoła Santa Maria Formosa poszliśmy przez Campo Santa Maria For-
mosa, jeden z największych placów w mieście. Usytuowane tu są przepiękne 
budynki wzniesione w różnym czasie, tworzące mozaikę stylów. W tym miej-
scu obchodzone są liczne święta, a także odbywa się codzienny targ.

Kościół Santa Maria Formosa został wzniesiony w 1492 r wg. projektu wło-
skiego architekta epoki Renesansu – Mauro Codussi. Następnym punktem na-
szego zwiedzania jest Bazylika świętych Jana i Pawła (Santi Giovanni e Paolo).

To jeden z  największych kościołów w  mieście. Patronami kościoła nie są 
wbrew pozorom apostołowie Jan i Paweł, ale dwaj rzymscy żołnierze, III-wiecz-
ni męczennicy. 
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Na Placu św. Jana i Pawła, oglądamy renesansowy pomnik konny z brązu, 
kondotiera (wojennego najemnika) Bartolomeo Colleoniego, dłuta Andrea 
del Verrocchio. 

Doszliśmy do kościoła Santa Maria dei Miracoli. Jest to prosty, mały kośció-
łek. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Najstarsza wzmianka o obrazie pochodzi z XV wieku. Wierzono, że dzięki 
opiece Matki Boskiej umieszczonej na tym obrazie w tej części dzielnicy Can-
nareggio, nikt nie zostanie zamordowany, napadnięty ani okradziony. Chcąc 
znaleźć lokum dla słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej podjęto decyzję 
o wzniesieniu kościoła, którego architektem został Pietro Lombardo. Fasadę 
wykonano przy użyciu czterech rodzajów marmuru. Była to jedna z  pierw-
szych renesansowych budowli sakralnych w Wenecji. 

Następnie udaliśmy się do przystani i tramwajem wodnym popłynęliśmy 
Canale Grande do placu św. Marka. To główny szlak komunikacyjny miasta, 
nazywany „najpiękniejszą ulicą świata”. Po obu jego brzegach stoją pała-
ce i  patrycjuszowskie rezydencje, których fasady malowniczo odbijają się 
w wodzie.

Poczucie piękna, przy zamiłowaniu Wenecjan do wystawności i przepychu, 
przyczyniło się do powstania oryginalnej architektury w wyjątkowym, wenec-
kim stylu.
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Pałace weneckie w odróżnieniu od zamków czy fortec w innych miastach, 
nie miały charakteru obronnego, lecz były luksusowymi rezydencjami. Wyni-
kało to z poczucia bezpieczeństwa obywateli arystokratycznej Najjaśniejszej 
Republiki Weneckiej, która panowała niepodzielnie na Adriatyku i nie obawia-
ła się zagrożenia również od strony lądu. 

Canale Grande wije się przez sześć dzielnic. Posiada 4 kilometry długości 
a w niektórych miejscach nawet siedemdziesiąt metrów szerokości.

W mieście znajduje się ponad czterysta mostów. Nad Canale Grande, prze-
rzucone są tylko cztery mosty, ze względu na żeglugę dużych jednostek. Naj-
słynniejszy most to piękny Ponto di Rialto.

Na końcu Canal Grande oglądaliśmy budynek dawnej komory celnej, 
zwieńczonej złotą kulą z figurą Fortuny, która jest jednocześnie wiatrowska-
zem, oraz wspaniały, barokowy kościół Santa Maria della Salute, wzniesiony 
jako wotum dziękczynne za ocalenie Wenecji od zarazy.

Na zakończenie obejrzeliśmy pomnik Carlo Goldoniego, uważanego obok 
Moliera za jednego z twórców komedii. 

Z wycieczką do miasta zakochanych należy się spieszyć – wszechobecna 
woda zagraża wielu pięknym budynkom, które mogą być bezpowrotnie utra-
cone. Pocieszające jest to, że podejmowane są wysiłki, aby Wenecja nie znik-
nęła z powierzchni ziemi. 
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Po spacerze popłynęliśmy statkiem do Sottomariny.
Na naszych wycieczkach przyjął się miły zwyczaj skromnego świętowania 

urodzin czy imienin osób, będących w tym czasie w naszym gronie, tym razem 
trójki solenizantów.

Podczas kolacji w atmosferze ciepła i  wielkiej serdeczności odśpiewano 
chóralnie gromkie „sto lat”. Były też życzenia indywidualne. 

Po tak wspaniale spędzonym dniu rozeszliśmy się do pokoi, aby nabrać sił 
przed czekającym nas następnego dnia dalszym „smakowaniem” Włoch.

3
Florencja 
Wtorek, 12 marca –to już trzeci dzień naszej podróży.

Autokarem udaliśmy się w kierunku Florencji. Przejeżdżając w pobliżu Ape-
nin, gdzie swoje źródła mają rzeki: Arno i Tyber. Droga wiodła przez liczne tu-
nele, wznosiła się do góry. Ciśnienie dawało znać o sobie. Niebo było zachmu-
rzone, siąpił deszcz. Wjechaliśmy w mgłę, która po chwili okazała się chmurą. 
Widoczność ograniczona jest prawie do zera, ale dobrze widoczne są pasy na 
autostradzie a ostrożna jazda naszych kierowców, nie pozbawiła nas poczucia 
bezpieczeństwa. 

Chmurzyska stają się coraz gęściejsze, zasłaniają piękne widoki Apenin. 
Przed samym miastem zmienia się pogoda. 

Wyjrzało na chwilę słoneczko a w nim, na wzgórzach wśród pinii i tui prze-
błyskują pojedyncze domy, często w kształcie zameczków. 

Florencja jest stolicą Toskanii, miejsca malowniczego, pełnego zielo-
nych pagórków, gdzieniegdzie porośniętych rzędami cyprysów, wiejskich 
kamiennych domów otoczonych winnicami. To tu przyszli na świat Dan-
te – ojciec literackiego języka włoskiego. Florentyńczykiem był podróżnik 
Amerigo Vespucci, a także Machiavelli – autor m.in. słynnego powiedzenia 
„cel uświęca środki”. Nieopodal Florencji urodzili się m.in. Boccaccio, Mi-
chał Anioł. 

Miasto zostało założone w 59 r. p.n.e. na wzór obozu żołnierskiego, przez 
Juliusza Cezara, jako kolonia dla weteranów. W okresie Cesarstwa Rzymskiego 
bogaciło się, rozwijało oraz zyskiwało uznanie. Podupadło pod koniec VI w., 
gdy podbili je Longobardowie. W połowie XIV w. jedną z największych metro-
polii w Europie, liczyła ok. 90.000 mieszkańców. Jednak „czarna śmierć” (epide-
mia dżumy) w 1348 r. zmniejszyła liczbę obywateli miasta o połowę. 

Przez 300 lat Florencją rządzili Medyceusze. Był to okres największego roz-
kwitu miasta zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. W tym 
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czasie w mieście tworzyli najwybitniejsi artyści, tacy jak Botticelli, Leonardo da 
Vinci i Michał Anioł. 

Wyprawę w głąb historii, do okresu renesansu rozpoczęliśmy od kościoła 
Santa Croce (Św. Krzyża).

Kościół Santa Croce jest jednym z najstarszych kościołów w mieście i naj-
ważniejszą ze świątyń franciszkańskich we Włoszech. Budowlę skończono 
w drugiej połowie XIV wieku. 

Od średniowiecza kościół ten był miejscem wiecznego spoczynku sławnych 
osobistości życia publicznego Florencji. Uważany jest za Panteon narodowy. 
We wnętrzu znajdują się groby: Michała Anioła, Galileusza, Machiavellego, 
Rossiniego. Jest tez symboliczny grób Dantego oraz tablice ku czci Leonarda 
da Vinci. W samej posadzce wmurowanych jest 276 płyt nagrobnych. 

Ten ogromny kościół posiada 16 kaplic. Wiele z nich jest ozdobionych fre-
skami Giotta, okna zaś swą wspaniałość zawdzięczają witrażom pochodzącym 
z końca XIV wieku. W głównej kaplicy – Capella Maggiore podziwiamy freski 
Taddeo Gaddiego z XIV wieku, przedstawiające „Legendę o Świętym Krzyżu”. 
Po prawej stronie nawy środkowej umieszczono wspaniałą XV-wieczną ambo-
nę autorstwa Bernadetta da Maiano. 

Wchodzimy do kaplicy Cappello Medici. Naszą uwagę zwróciły wspania-
ła nastawa ołtarza, dzieło Andrea Della Robbia, freski Giotta, przedstawiające 
sceny z życia św. Franciszka oraz krucyfiks Donatello. 
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Gratką dla nas, turystów znad Wisły, z pewnością była kaplica Salvatich z na-
grobkiem Zofii Zamoyskiej z  Czartoryskich która zmarła we Florencji, córka 
Izabeli Czartoryskiej. Obok znajduje się nagrobek Zofii Cieszkowskiej z Kickich 
w  formie brązowych „drzwi śmierci”. Wykonany został przez mieszkającego 
wówczas we Florencji, polskiego poetę i rzeźbiarza Teofila Lenartowicza. Jego 
dziełem jest również znajdująca się w tym kościele płaskorzeźba – epitafium 
Włocha Stanislao Bechiego, powstańca styczniowego, przedstawiająca mo-
ment jego egzekucji – został rozstrzelany przez Rosjan we Włocławku. Znajdu-
jemy tu także nagrobek Michała Bogorii Skotnickiego – polskiego arystokraty 
i malarza oraz Kleofasa Ogińskiego – również arystokraty, kompozytora i po-
lityka (posła na Sejm Czteroletni). W krużganku znajduje się tablica nagrobna 
Aleksandry Moszczeńskiej, zmarłej w wieku 22 lat, ukochanej Juliusza Słowac-
kiego. Grobowce są puste, bo na polecenie Napoleona, szczątki wywieziono 
poza miasto za względów sanitarnych. 

Po Florencji można spacerować bez konkretnego celu, upajając się wido-
kiem zabytkowej architektury. Po wyjściu z kościoła Santa Croce wędrujemy 
wąskimi uliczkami, podziwiając przepiękne fasady kamieniczek i wczuwamy 
się w historyczną atmosferę miejsca. 
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Za największą atrakcję turystyczną Florencji uchodzi Katedra Santa Maria 
del Fiore, (Katedra Matki Boskiej od Kwiatka), którą wieńczy ogromna kopuła, 
projektu słynnego architekta Filipo Brunelleschiego.

To arcydzieło architektury Renesansu powstało w latach 1420–1436 i po-
zostaje do dzisiaj największą na świecie kopułą zbudowaną z cegieł. Należy 
wspomnieć o działalności filantropijnej Brunelleschiego, który jako pierwszy 
w dziejach Włoch wybudował i wyposażył sierociniec dla dzieci. 

Katedra zaliczana jest do największych, istniejących kościołów. Nazwa 
świątyni pochodzi od złotego kwiatu, podarowanego miastu przez Papieża 
Eugenio IV podczas aktu konsekracji. 
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Historia jej sięga czasów starożytnych. Obecna Katedra stoi na miejscu 
dawnego kościoła Santa Reparata z V w. Budowę rozpoczęto w 1296 r. w stylu 
gotyckim a zakończono w 1436 r.

Kolorowe (głównie białe, różowe i zielone) płytki z cennych marmurów, uło-
żone są w geometryczne wzory i ozdabiają elewacje katedry, które zdobią rów-
nież freski. Fasada w obecnym kształcie została ukończona dopiero w XIX w. 

Katedra jest perełką Florencji – nie można się nadziwić jej wielkiej urodzie 
i potędze. 

Obok świątyni wznosi się smukła i harmonijnie z nią zintegrowana, najpięk-
niejsza we Włoszech dzwonnica – Campanela di Giotto. Została zaprojektowa-
na w 1334 r. przez Giotta. Na szczyt dzwonnicy prowadzi 414 schodów.
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Nieopodal przy Katedrze stoi okrągły, budynek, przeznaczony do ceremo-
nii chrztu. Baptysterium San Giovani (Baptysterium św. Jana), jeden z najstar-
szych budynków miasta. Budynek zbudowano w V – IX wieku w stylu romań-
skim i  systematycznie przebudowywano. Do wnętrza prowadzi troje drzwi 
z brązu. Te od południa to dzieło Andrea Pisana wykonane w 1330 r., ozdobio-
ne są scenami z życia św. Jana Chrzciciela. Drzwi północne wykonał Lorenzo 
Ghiberti zdobiąc je 24 scenami z Nowego Testamentu. 

Najbardziej znane są „Rajskie Wrota” będące po stronie wschodniej, wyko-
nane również przez Ghibertiego w latach 1425–52. Znajduje się na nich sceny 
ze Starego Testamentu z postaciami biblijnymi oraz postaciami artystów ży-
jących współcześnie twórcą drzwi. Płaskorzeźby umieszczone na nich uzna-
wane są za arcydzieła wczesnego Renesansu. Przyglądając się z dużym zain-
teresowaniem, podziwialiśmy każdy detal tego cudeńka. Nie dziwię się więc 
opowieściom o tym, że każdemu, kto widział florenckie „Rajskie Wrota” i Kate-
drę di Santa Maria del Fiore, te dzieła zapierają dech w piersiach. 

Kontynuując zwiedzanie, dochodzimy do Kościoła Orsanmichele. Architek-
tami, którzy w XIV w. stworzyli ten kościół, byli Francesco Talenti, Benci di Cio-
ne i Neri di Fioravanti. 
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Nietypowa forma świątyni wynika z faktu, że budynek był pierwotnie halą 
targu zbożowego. U schyłku XIV wieku zamknięto arkady i dobudowano dwa 
piętra. Zewnątrz kościoła znajduje się 14 nisz, w  których stoją posągi świę-
tych patronów różnych cechów i bractw. Autorami rzeźb są m.in. Donatello, 
Giambologna, Verocchio. W kościele znajduje się słynne tabernakulum Andrei 
Orcagni, misternie zdobione kolorowym marmurem i szkłem. Poznajemy też 
umieszczony w  gotyckiej kapliczce obraz Matki Boskiej od Łaskotek, który 
przedstawia Dzieciątko głaszczące twarz Matki. Twórcą obrazu jest florencki 
artysta Bernardo Daddi.

Wędrując dalej uliczkami Florencji dochodzimy do jej głównego placu – 
Piazza Signorii. Plac powstał w 1268 roku i był sceną uroczystych ceremonii jak 
również wielkich zgromadzeń. To na nim spalono Savonarollego, co upamięt-
nia wmurowana w bruk metalowa płyta. 

Przy tym placu znajduje sie, Pallazzo Vecchio. Ten wspaniały pałac wzniósł 
w XV w Arnoldo di Cambio. Na początku zamieszkiwali go Medyceusze, potem 
jednak został przeznaczony na ratusz. Na Pallazzo Vecchio, głównie w Loży Dei 
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Lanzi wyeksponowano, wspaniałe posągi: „Perseusza z głową Meduzy” Celli-
niego, „Judyty i Holoferensa” Donatella, „Herkulesa” – Bandinellego. Przed pa-
łacem ustawiono Fontannę Neptuna – dzieło Ammannatiego – przy której za-
trzymujemy się przez chwilę, aby popatrzeć na tryskająca z ogromnej, pięknej 
rzeźby wodę i wykonać grupowe zdjęcia. 

W niedalekiej odległości obok innych rzeźb stoi kopia posągu „najprzystoj-
niejszego mężczyzny wszechczasów” czyli Dawida, dłuta Michała Anioła. 

Obok Placu Signorii ma siedzibę najstarsza na świecie – a zarazem jednej 
z najsłynniejszych galerii świata – Galleria degli Uffizi, gdzie została zgroma-
dzona ogromna ilość dzieł sztuki włoskiej m.in. słynne „Narodziny Wenus” Bot-
ticellego, obrazy Leonarda Da Vinci. W  niej znajdują się też dzieła mistrzów 
flamandzkich oraz wiele starożytnych posągów. 

Niestety, nieubłagany czas znowu nie pozwala nam na oglądanie zbiorów 
muzeum. 
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Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na most Ponte Vecchio (Stary Most), 
zwany też Mostem Złotników. 

Most Złotników, którego konstrukcja pochodzi z  XIV wieku. Pierwotnie 
mieściły się na nim sklepiki mięsne, a później rzemieślnicze i złotnicze. W luce 
zabudowy, ustawione zostało popiersie Benvenuto Celliniego rzeźbiarza, złot-
nika i pisarza, żyjącego w XVI w. 

Florencja uważana jest za najpiękniejsze miasto we Włoszech, a zabytkowe 
centrum w 1982 r. wpisano na listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Wzdłuż urokliwej rzeki Arno wracaliśmy do autokaru, którym udaliśmy się 
na nocleg do Tor San Lorenzo koło Anzio, niedaleko Rzymu.

 Hotel „La Pineta dei Libert” położony jest w pięknym, piniowym lesie, (zbie-
raliśmy w nim szyszki na pamiątkę). W głównym budynku hotelowym była się 
recepcja, jadalnia, a na piętrze kilka pokoi. W lesie nad jeziorem znajdowały się 
pawilony typu „bungalow”. W otoczeniu było dużo kwiatów. Miłe miejsce do 
wypoczynku przed kolejnym dniem zwiedzania.

Ilona Niżnik 

4
Wreszcie Rzym z Watykanem 
Watykan to jedno z najmniejszych państw – 40ha, można je obejść spacerkiem 
w ciągu pół godziny. Jego kształt zbliżony jest do trapezu z wyjątkiem otwar-
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tej przestrzeni placu św. Piotra. Otoczony jest średniowiecznymi murami z sze-
ścioma bramami od wieków zamykanych na noc i otwieranych rano na dźwięk 
dzwonu. W Watykanie jest stacja kolejowa, lądowisko helikopterów, supermar-
ket, poczta (oczywiście wysyłamy do bliskich pocztówki), drukarnia (codziennie 
wychodzi „L Osserwatore Romano”), więzienie i instytucje państwowe.

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Muzea Watykanu mieszczące się w Pa-
łacach Watykańskich. W pięknych, bogato zdobionych freskami salach oglą-
damy rzeźby w tym słynną rzeźbę Grupa Laookona i sarkofag św. Heleny oraz 
obrazy najsłynniejszych twórców, liczne freski. Wspaniałe arrasy i stare manu-
skrypty, wszystko to dary dla Kościoła i papieży. Wielka szkoda, że nie mogli-
śmy zobaczyć Kaplicy Sykstyńskiej, gdyż tam właśnie odbywało się konklawe. 

Urzekł nas plac św. Piotra. Tu ok. 64 r ukrzyżowano Piotra apostoła. Otoczony 
jest podcieniami obramowanymi kolumnadą Berniniego. Bazylika św. Piotra to 
jedna z czterech bazylik papieskich w Rzymie. Przytłacza wielkością i bogac-
twem wnętrza. Zwróciliśmy uwagę zwłaszcza na wspaniałą kopułę wykonaną 
wg. projektu Michała Anioła. Wnętrze monumentalne z  brązowym baldachi-
mem Berniniego nad grobem pierwszego Apostoła. Wokół kopuły widnieją 
słowa Jezusa: „Ty jesteś Piotr skała i na tej skale zbuduję Kościół mój i tobie dam 
klucze do Królestwa niebieskiego”. Zachwyca cudowna Pieta z białego marmu-
ru, Michała Anioła. Wierni tłumnie odwiedzają znajdujący się po prawej stronie 
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od wejścia do Bazyliki, grób Ojca św. Jana Pawła. W Bazylice spotkaliśmy pol-
skiego arcybiskupa Edwarda Nowaka pracującego w Watykanie.

Gdy wyszliśmy na plac św. Piotra padał deszcz a tłum oczekujących na wy-
nik konklawe gęstniał. Wszyscy czekali na dym. A może będzie biały? My już 
nie mogliśmy dłużej czekać. Po całym dniu zwiedzania zmęczeni wracaliśmy 
do hotelu. Nim zdołaliśmy dotrzeć na miejsce, telefonowano do nas z Polski, 
że papież został wybrany i przyjął imię Franciszek. Właściwie to możemy po-
wiedzieć, że byliśmy przy wyborze papieża. 

Następnego dnia przy wejściu do metra rozchwytywaliśmy na pamiątkę 
włoską gazetę informującą o wyborze papieża. 

Dalsze zwiedzanie Rzymu zaczęliśmy od papieskiej Bazyliki św. Jana na La-
teranie z barokowym wnętrzem. Jest to katedra biskupa Rzymu, którym jest 
papież. 

Obok bazyliki znajduje się Palazzo Laterano – siedziba papieży do czasu 
wygnania do Awinionu w 1309 r. – gdzie do kaplicy prowadzą „Święte Schody” 
(28 stopni). Można nimi wchodzić tylko na kolanach odmawiając różaniec. My 
nie mieliśmy tyle czasu a i kolana już nie te!!!

Potem zwiedziliśmy bazylikę Santa Maria Maggiore. Z olbrzymiej ilości ko-
ściołów znajdujących się w Rzymie ok. 80 poświęconych jest Matce Boskiej. 
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Największa z nich, to kolejna bazylika papieska Bazylika Matki Bożej Większej. 
Obiekt pochodzi z V w. Stale przebudowywany, dominuje barok. W średnio-
wieczu powstały mozaiki podłogowe, największa dzwonnica w Rzymie. Jest to 
miejsce spoczynku Piotra Berniniego. Podobno do dekoracji sklepienia użyto 
złota przywiezionego pierwszym transportem z Ameryki a zostało ono ofiaro-
wane bazylice przez króla Hiszpanii.

W końcu rzymskie starożytności.
Podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna poszła do Koloseum aleją piniową, 

a druga wspinała się schodami na Kapitol. Wspinających się na Kapitol witały 
posągi bliźniaków Kastora i Polluksa oraz konny posąg Marka Aureliusza. Po-
dziwialiśmy z góry Forum Romanum i zespół architektoniczno-urbanistyczny 
Fora Cesarskie. Na Kapitolu miały miejsce większość wydarzeń związanych 
z historią Włoch i Rzymu. Tu w 1300 r. Petrarka został uhonorowany wieńcem 
laurowym.

Niespodziewanie napotkaliśmy demonstrację uliczną, młodych ludzi so-
lidaryzujących się z  Julią Timoszenko i  innymi pokrzywdzonymi kobietami 
świata. Demonstranci trzymali parę transparentów, a policji chyba było więcej 
niż demonstrantów.

Zeszliśmy w dół i połączyliśmy się z pierwszą grupą. Koloseum nie zwie-
dziliśmy wewnątrz. Nie mogliśmy natomiast ominąć Panteonu, tej wspania-
łej betonowej budowli z największą murowaną kopułą. Zresztą w Rzymie, jak 
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twierdzą, przewodnicy wszystko jest NAJ,NAJ !!! Ta potężna konstrukcja wzięła 
swą nazwę od greckich słów pan – wszystko i theoi – bogowie i została wznie-
siona właśnie ku czci najważniejszych rzymskich bóstw. powstała na Polu Mar-
sowym. Budowę rozpoczęto ok 70 r. n.e. i trwała ok 10 lat.

Centrum starożytnego Rzymu stanowi Forum Romanum. Pierwotnie były 
tu bagna, na których mieszkańcy z wzgórz, grzebali zmarłych. W VI w. osuszo-
no je I zagospodarowano. Do czasu rozpoczętych w XIX w. wykopalisk, Forum 
było ukryte pod 8 m. warstwą gruzu i ziemi. Odsłonięto pozostałości świątyń, 
budynków publicznych, sklepów, ulic. Spacerowaliśmy między zabytkami, do-
tykając historii.

Przecinając Via del Corso (1,5 km dł. główna ulica Rzymu) doszliśmy do naj-
słynniejszej fontanny rzymskiej – Fontanna de Trevi, a stąd już tylko krok do 
Placu Hiszpańskiego. Znajduje się przy nim ambasada Hiszpanii przy Państwie 
Watykańskim, stąd nazwa placu. 

Po przeciwnej stronie placu zatrzymaliśmy się na słynnych Hiszpańskich 
Schodach. To miejsce, gdzie odpoczywający turyści łapią oddech przed dal-
szym zwiedzaniem Rzymu. Barwny, urozmaicony tłum, robiący setki zdjęć (po-
dobnie jak my), opalający się na schodach. U podnóża schodów przepiękna 
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fontanna Piotra Berniniego „Tonąca łódź”, w której wielu chłodzi sobie w niej 
dłonie a  my wrzucamy do niej pieniążki, by tu jeszcze powrócić. Trzeba tu 
jeszcze dodać słowo o słynnej kawiarni „ El Greko”, znajdującej się nieopodal, 
w której bywali słynni intelektualiści świata. 

Od tego placu rozchodzą się ulice z najmodniejszymi pasażami handlowy-
mi i ulice antykwariatów.

W Rzymie ślady antycznej historii są widoczne na każdym kroku. W połowie 
jednej z głównych ulic zobaczyliśmy kolumnę Marka Aureliusza (121–180 r. n.e.).

Spacer po Rzymie kończyliśmy późnym popołudniem na Placu Weneckim. 
Tutaj z balkonu przemawiał zwykle do narodu Mussolini. Tutaj też usytuowano 
Pomnik Narodu Emanuela II. Jest ogromny, monumentalny i zaburza piękno 
tego miejsca. Nieopodal znajdują się bowiem starożytne ruiny – Fora Cesar-
skie. Aby go zbudować musiano wyburzyć zabytkowe domy. Włosi nie darzą 
tego pomnika wielką miłością i nazywają go pogardliwie „maszyną do pisania”.

Po Rzymie poruszaliśmy się metrem, ułatwiało to zwiedzanie. Wieczorem 
dojechaliśmy metrem do czekającego na nas na obrzeżach miasta autokaru.

Barbara Ciaputa
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5  
Monte Cassino – mała wojna podczas II wojny światowej
Piątek, 15.03.2013 r. – przed nami oczekiwany dzień. Chcemy oddać hołd po-
ległym tam Polakom, zapalić znicze na grobach bliskich. 

Przemieszczamy się wygodną drogą z północy na południe – ONI, mozol-
nie przebijali się z południa na północ.

Za oknami autokaru piękne widoki. Jedziemy Autostradą Słońca „del Sole”, 
łączącą Mediolan z Neapolem (755 km). Po prawej stronie Morze Tyrreńskie 
z płynącymi gdzieniegdzie białymi statkami, niemal dotyka drogi – po lewej, 
rozrzucone wśród gajów domki, wzniesienia oblepione pięknymi willami, 
pensjonatami i tarasowo rosnącymi winnicami.

Mawiano, że „ten, kto miał masyw Monte Cassino był panem”.
Przed kolejnymi napastnikami Rzym często bronił się pod Monte Cassino, 

usytuowanym pomiędzy pasmami gór w najwęższym miejscu kraju.

PODZIĘKOWANIE
Rozkaz skierowany do 2. Polskiego Korpusu:

„Żołnierze 2. Polskiego Korpusu! Jeżeliby mi dano do wyboru między którymikol-
wiek żołnierzami, których bym chciał mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym 

Was – Polaków !
 Gen. Harold Alexander  

 dowódca 15 Grupy Armii 

Na temat samej bitwy napisano sporo. Dokładne, chronologicznie ułożone 
sprawozdania można znaleźć w wielu książkach i publikacjach, m.in. u mistrza 
reportażu Melchiora Wańkowicza – świadka walk, gdzie godzina po godzinie 
opisane są działania zarówno poszczególnych armii jak i pojedynczych żołnie-
rzy, często na parę chwil przed śmiercią.

W autokarze niespotykana podczas naszych wojaży cisza. Już jesteśmy my-
ślami tam, gdzie przelano tyle krwi żołnierskiej, w tym morze naszej, polskiej.

Podczas jazdy w skupieniu słuchamy p. Leszka Wójcika, pilota naszej wy-
cieczki, który przybliża nam historię tamtych dni.

Po zwycięstwie nad wojskami niemieckimi w północnej Afryce, we wrze-
śniu 1943 r. alianci zajęli Sycylię, potem Neapol.

Na północ posuwali się dwiema drogami. Wypierane przez aliantów wojska 
niemieckie wycofywały się w kierunku północnym, robiąc wszystko, aby opóź-
nić ofensywę i zdążyć przygotować w najwęższym miejscu Półwyspu Apeniń-
skiego pas umocnień, mur zaporowy: „Linię Gustawa”.
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W środku tej linii znajdowało się liczące 7,5 tys. mieszkańców miasteczko 
Cassino. Feldmarszałek Luftwaffe Albert Kesselring, obejmując 6 listopada 
1943 r. dowództwo we Włoszech, obiecał Hitlerowi utrzymanie tej linii przez 
przynajmniej 6 miesięcy. Słowa dotrzymał.

Jeszcze przed desantem na Sycylię, 10.06.1943 r. Kolegium Szefów Sztabów 
(CCS) upomniało generała Eisenhowera, by „bez względu na okoliczności ope-
racyjne, wszystkie instytucje religijne, kościoły, archiwa i pomniki przeszłości 
były chronione”. Eisenhower odpowiedział, że akcje będą prowadzone „z za-
chowaniem ostrożności w odniesieniu do dzieł sztuki i pomników historii”.

Jesienią 1943 r. podczas prac przy budowie umocnień Linii Gustawa, nie-
miecki myśliwiec zahaczył o kabel kolejki linowej, łączącej miasto z opactwem 
(w linii prostej ok. 500 m). Od tej pory do klasztoru można się było dostać tylko 
stromą, wijącą się, blisko 10 kilometrową drogą.

Wówczas w klasztorze przebywało 70 zakonników, ale z dnia na dzień rosła 
liczba napływających osób cywilnych, szukających schronienia w opactwie.

W połowie października oficerowie niemieccy zaproponowali zakonnikom 
pomoc w ewakuacji skarbów kultury. Zdziwiony opat odpowiedział: „Cóż złe-
go może przytrafić się temu miejscu, jeśli obie walczące strony gwarantują, że 
będą chronić skarby kultury”.

Jednak następnego dnia, ciężarowymi samochodami rozpoczęła się ewaku-
acja skarbów z  najbogatszego opactwa świata. Przechowywano i  kopiowano 
tu kiedyś dzieła stworzone w starożytności – ok. 40 tys. iluminowanych manu-
skryptów Owidiusza, Wergiliusza, Horacego i innych. Budynki o bardzo grubych 
murach usytuowane wokół pięciu dziedzińców pełne były dzieł sztuki: obrazów, 
posągów, rzeźb. Klasztor musieli opuścić wszyscy zakonnicy i ludność cywilna. 
Opat odmówił ewakuacji zostając wraz z pięcioma braćmi na miejscu.

Dzisiaj, potępiając oczywiście grabieżcze zapędy Niemców w duchu cieszy-
my się i z przerażeniem myślimy, co by się stało, gdyby te skarby zostały wtedy 
na miejscu.

Bitwa o Monte Cassino – bitwa o Rzym
To cztery długie i krwawe bitwy, konfrontacja wielu formacji niemieckiego 

Wehrmachtu i Luftwaffe z armiami alianckimi.
Ciągłe kłótnie i beztroska dowódców, która przyczyniła się do wielu nie-

potrzebnych śmierci (ok ½ strat alianckich została spowodowana własnym 
ogniem). Nieprzemyślana decyzja aliantów o zrzuceniu na Monte Cassino 
w  dniu 15.02.1944  r. 351 ton bomb zmieniła zabytkowy klasztor w  stertę 
gruzów.
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Zburzenie klasztoru niewiele pomogło aliantom. W dniu 15 marca 1944 r. 
doszło do najbardziej krwawego natarcia, kiedy to w ciągu 3 i pół godziny 575 
bombowców i 20 myśliwców, zrzuciło na miasto 1100 ton bomb. Cassino zo-
stało zrównane z ziemią.

Wobec niepowodzeń 2 i 3 natarcia zaproponowano dowódcy II Korpusu Pol-
skiego udział w walkach o Monte Cassino. Gen. dyw. Władysław Anders propo-
zycję przyjął. Polacy walczyli w szeregach 8 Armii pod sztandarem brytyjskim.

W 4 natarciu w dniach 11–19 maja dzięki polskim oddziałom walki przynio-
sły pierwsze zwycięstwa i pierwsze niepowodzenia Niemców. 

Po czterech dniach bombardowań 16 Lwowski Batalion zajął zbocze „Wid-
mo”, opanowano wzgórza „593” i „569”, a w drugim uderzeniu zdobyto „Monte 
Castellone” i „Massa Albaneta”.

OPANOWANO, ZDOBYTO, ZAJĘTO, OBSADZONO... Wymieniać można bez 
końca. Tak walczono o Polskę. Każdy poległy żołnierz to ofiara zwycięstwa.

Polacy przechwycili meldunek niemiecki o wycofaniu się z klasztoru w nocy 
z 17 na 18 maja. Patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich, po przejściu przez pole 
minowe wielkości 300 x 100 m, wkroczył do klasztoru, wzięto do niewoli 16 
niemieckich żołnierzy i zatknięto na murach proporzec 12. Pułku Ułanów oraz 
polską flagę. Dopiero kilka godzin później na wyraźne polecenie gen. Ander-
sa, obok polskiej flagi została wywieszona flaga brytyjska.

 18 maja 1944 r. w samo południe, na ruinach klasztoru polski żołnierz, plu-
tonowy Emil Czech odegrał Hejnał Mariacki.

Dnia 25.V.1944 r. o godz.19.00 zakończono walki. Droga na Rzym została 
otwarta.

Polskie walki o masyw Monte Cassino i Piedimonte trwały 13 dni i 20 go-
dzin. W krwawych starciach zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało ran-
nych a 94 uznano za zaginionych.

Bitwa o Monte Cassino trwała blisko 5 miesięcy. Alianci stracili ok. 54 000 
a Niemcy 20000 zabitych i rannych. 

Władze komunistycznej Polski przemilczały wkład Polaków w zdobycie Mon-
te Cassino. Oskarżano gen. Andersa o  próbę wywołania III wojny światowej 
i chęć powrotu „na białym koniu” do Polski. Odebrano mu obywatelstwo polskie. 

Feliks Konarski ułożył pieśń pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”, która 
w czasach stalinowskiej dyktatury była ważną pieśnią patriotyczną dla wielu 
Polaków.

Wszyscy znaliśmy fakty, czytaliśmy książki na ten temat, jednak kiedy p. Le-
szek skończył mówić, mieliśmy wrażenie jakbyśmy o wielu sprawach usłyszeli 
po raz pierwszy.
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Po lewej stronie drogi pojawił się zalesiony masyw. Miałam wrażenie, że 
jesteśmy w wypoczynkowo-uzdrowiskowej miejscowości. Wokół niewysokie, 
kolorowe domki, piękna okolica.

Niemożliwym wydaje się, że tu kiedyś ludzie doświadczyli piekła na ziemi.
Kolejny, prawie pod kątem 180 st. zakręt i pomału wjeżdżamy na wąską, 

bardzo krętą drogę. Z jednej strony przepaść z drugiej wzgórze. Pod szczytem 
droga w lewo prowadzi do klasztoru, w prawo na cmentarz. 

Jeszcze w  Krakowie, obie z  Basią Giedroyć długo szukałyśmy kwiaciarni, 
która zrobiłaby nam specjalną wiązankę – koniecznie z czerwonych maków. 
Udało się. Na biało-czerwonej szarfie napis: „Bohaterom – seniorzy UTW Poli-
techniki Krakowskiej”. Pięknie opakowana dojechała z nami aż tutaj. 

Jest pogodnie, ale bardzo wietrznie.
Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino powstał na przełomie 1944 

i  1945  r., wg projektu architektów: Hryniewicza i  Skolimowskiego. Budowę 
nadzorował inż. Roman Wajda, uczestnik bitwy.

Zbudowano go między płaskim zboczem góry „445” i  widocznym stąd 
klasztorem benedyktynów. 
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Jest to jedyny cmentarz, gdzie każdy poległy żołnierz spoczywa w osobnej 
mogile. Tak żywi uhonorowali ponad tysiąc polskich żołnierzy wszystkich wy-
znań, którzy walczyli o tę górę, zdobyli ją i tu pozostali na zawsze.

Przy wejściu na cmentarz tablica z napisem : 
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Za cmentarzem widać pokryte lasem wzgórze „593”. Kalwaria. To właśnie 
tamtędy szły główne natarcia 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Na jego szczycie 
postawiono kamienny pomnik zwieńczony krzyżem. Napisano na nim:

Za wolność waszą i naszą  
My, żołnierze polscy 
Bogu oddaliśmy ducha 
Ziemi włoskiej ciała  
A serca Polsce.

Miejsca pochówków żołnierzy innych narodowości znajdują się pod mia-
stem Cassino – cmentarz angielski – 5000 grobów – cmentarz niemiecki – 
ok.7000 grobów w większości bezimiennych.

Uroczyste oddanie cmentarza nastąpiło 1 września 1945  r. Budowali go 
uczestnicy bitwy. Spoczywa na nim 1072 żołnierzy Rzeczypospolitej wszyst-
kich narodowości (Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów), wyprowadzo-
nych przez Władysława Andersa z „nieludzkiej ziemi” z  sowieckich obozów 
koncentracyjnych. 

O reprezentowanie naszej grupy poprosiłam koleżanki i kolegę, którzy do-
znali trudów wojennych. Patrzyłam na Basię Ciaputę. Jest jedną z tych, która 
jako dziecko przeszła piekło zesłania. Z wojskiem Andersa jednym z ostatnich 
transportów, wycieńczona do ostatnich granic, opuściła te niegościnne zie-
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mie. Była wzruszona. Sama niosła od autokaru dość ciężką wiązankę, mimo 
proponowanej pomocy nie dała jej sobie odebrać. W imieniu nas wszystkich, 
Basia, Ala Błocka, Zygmunt Mieczysław Kamieński złożyli wiązankę i  zapalili 
znicze przy grobie gen. Andersa.

Gen. Władysław Anders w swej ostatniej woli prosił, by być pochowanym 
wśród swoich żołnierzy pod Monte Cassino. Jego grób stanowi dziś centralny 
punkt nekropolii. W oddali widać ogromną ilość białych krzyży. Cmentarz pol-
skich żołnierzy ozdabia wykuta w kamieniu sentencja: „Przechodniu Powiedz 
Polsce, Żeśmy Polegli Wierni W  Jej Służbie”. Wejścia pilnują 2 ogromne orły, 
wyrzeźbione przez prof. Cambelottiego w trawertynie.

 Przed bramą po obu jej stronach alfabetyczny wykaz żołnierzy polskich, 
poległych w czasie walk o Monte Cassino. Za nią w oddali na placu (1400m kw.) 
umieszczono 16 metrowy Krzyż Virtuti Militari z wiecznie płonącym zniczem. 
Poniżej, na dziewięciu tarasach z wapiennych głazów ulokowano w dwuszere-
gu groby. Na każdym krzyż, płyta z napisem identyfikacyjnym. Przy nazwisku: 
stopień, data urodzenia i śmierci, nr grobu. Pod literą „Ż” z numerem 1036 od-
czytuję: ppor. Leopold Żołnierczyk 4 Pułk Panc. 10 XI 1918 (Sanok) – 14 V 1944. 
Miał skończone zaledwie 25 lat. Zginął tuż przed zwycięstwem. Moja babcia, 
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mama mojego taty była „z domu” Żołnierczyk. Z nim, dzień przed śmiercią, sie-
dząc przy czołgu, rozmawiał Melchior Wańkowicz. Zginął na Drodze Saperów, 
jego radiooperator meldował: „Baca, Olga 2 – zabity”. Odnalazłam grób, zapa-
liłam znicze. Kątem oka widziałam podążającą na grób bliskiej osoby Marylkę 
Matusiak, trzymała duży lampion.

Otaczając półkolem grób gen. Andersa zaśpiewaliśmy „Czerwone maki na 
Monte Cassino”. Niektórzy śpiewają przez ściśnięte wzruszeniem gardła, inni 
mają łzy w oczach. Równie wzruszony, śpiewa z nami pochodzący z Niemiec 
nasz kolega Edi, przed wycieczką specjalnie nauczył się na pamięć tekstu pio-
senki. Jeszcze zapaliliśmy znicze, zrobiliśmy zdjęcia i pomału, piechotą, wąską 
drogą przez lasek poszliśmy w kierunku klasztoru.

 Obecna budowla to kopia średniowiecznego opactwa. Przez wiele wieków 
było ostoją chrześcijaństwa. Opactwo zostało założone ok. 529 r. przez Bene-
dykta z  Nursji i  jego uczniów na górze Monte Cassino. Klasztor w  latach 50 
XX wieku został odbudowany z najdrobniejszymi szczegółami a prace rekon-
strukcyjne i dekoratorskie trwały około 10 lat.

Przekroczyliśmy bramę klasztoru. Nad nią tylko jedno słowo: „PAX”.
Bazylika wewnątrz aż kapie od złoceń. Jednakże bezpowrotnemu zniszcze-

niu uległy freski ozdabiające sklepienia i ściany kościoła. Wzniesiona nad ołta-
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rzem głównym kopuła, teraz jest ozdobiona namalowanymi w 1982 r. freska-
mi, przedstawiającymi sceny z życia założyciela klasztoru. W jednej z kaplicy 
znajduje się grób św. Benedykta. Obecnie w murach klasztoru przebywa tylko 
20 zakonników. Jednym ze źródeł ich utrzymania jest sklep ze słynnymi pro-
duktami z ziół leczniczych i z pamiątkami. 

Opuściliśmy opactwo. Jeszcze rzut oka na mijany po lewej stronie cmentarz 
i zjechaliśmy karkołomną drogą. 

W dniu 15.03.1945 r., dziesięć miesięcy po bitwie, odbyła się na Monte Cas-
sino uroczystość związana z odbudową miasta. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele rządu włoskiego, ambasador Stanów Zjednoczonych, minister Wielkiej 
Brytanii, ambasador Francji i wśród wielu innych dostojnych gości …. amba-
sador sowiecki.

POLACY NIE ZOSTALI ZAPROSZENI… Po zwycięskiej bitwie jako pierwsza 
zawisła na Monte Cassino polska flaga. W czasie uroczystości zawisły wszystkie 
Z WYJĄTKIEM POLSKIEJ….

W przemówieniu ambasador USA zawarł m.in. słowa: „nasi polegli nie 
umarli na próżno”.

Kiedy decyzjami Konferencji Jałtańskiej Polska została podporządkowana 
ZSRR, żołnierze 2 Korpusu nie mogli i nie chcieli wrócić do kraju, który uważali 
za zniewolony. Armia powstała z ludzi zabranych przemocą parę lat wcześniej 
z rodzinnych domów, nadal pozostała na wygnaniu w Kanadzie, Austrii, Sta-
nach Zjednoczonych a  najwięcej w Wielkiej Brytanii. Wielu z  nich do końca 
życia nie potrafiło się odnaleźć. Ci, którzy wrócili (ze 112 000 – wróciło tylko 
7 oficerów i 14 200 żołnierzy) nie zaznali spokoju. Byli obiektami prześladowań 
komunistycznych władz bezpieczeństwa.

Na całym świecie żyje ok. 300 weteranów bitwy o Monte Cassino.
Na obczyźnie ciężko pracowali fizycznie:
– gen. Stanisław Maczek jako barman
– gen. Tadeusz Bór-Komorowski jako tapicer
– gen. Stanisław Sosabowski jako magazynier.
Ich los podzielił również dowódca Komandosów pod Monte Cassino, mjr 

Władysław Smrokowski.
Mieszkający przed wojną z rodziną we Lwowie Józef Pankiewicz, uczestnik 

bitwy, wyemigrował do Anglii. Po latach, przez Czerwony Krzyż odnalazł mat-
kę, którą przesiedlono na zachód Polski. Wspominał: „zawsze chciała wrócić do 
Lwowa, nigdy nie zapomniała głodu i suszyła każdy kawałek chleba. Zawsze 
miała spakowane rzeczy, jedzenie na drogę. Do końca powtarzała, że jest go-
towa, jeśli znowu przyjdą Rosjanie (!!!)”
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CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO ZAMIAST ROSY PIŁY POLSKĄ KREW
Po wielu miesiącach jedna z koleżanek, dziękując za zorganizowanie wy-

cieczki powiedziała: „Tamten dzień do dzisiaj we mnie tkwi. To było niezapo-
mniane wzruszenie”.

Teresa Baszak
 
6 
Spacer po Sienie
Po oddaniu hołdu bohaterom i  zwiedzeniu klasztoru na Monte Cassino, 
wsiadamy do naszego pojazdu. W autobusie cisza. Wszyscy siedzą w mil-
czeniu, każdy w myślach powraca do tamtych dni… 

Jedziemy w kierunku Sieny. Droga wiedzie przez włoskie Alpy. Wysłucha-
liśmy się w  opowieści naszego wspaniałego przewodnika – Leszka Wójcika 
o dziejach i zabytkach miasta.

„Siena otwiera serca na oścież przed Tobą” – to motto sieneńczyków. 
To jedno z najpiękniejszych miast włoskich. Położone jest na wzgórzu, mię-

dzy dolinami dwóch rzek: Arbii i Elsy. Znakiem rozpoznawczym Sieny jest wil-
czyca karmiąca Romulusa i Remusa (symbol Rzymu), pojawiająca się w wielu 
miejscach miasta. 

Zgodnie z legendą Sienę założył Senius, syn Remusa, jednego z założycie-
li Rzymu. Powstała około trzydziestego roku p.n.e. Na miejscu dzisiejszej Sie-
ny znajdowała się osada Etrusków. Z czasem założono tutaj rzymską kolonię 
– Sena Julia. Przez wieki ostro rywalizowała z Florencją. Walczono ze sobą 
mieczem i słowem. Dla dwóch handlowych potęg nie było miejsca w To-
skanii i do ostatecznej zbrojnej rozprawy doszło w 1261 roku. W bitwie pod 
Montaperti sieneńczycy rozgromili florentyńczyków, ale triumf nie trwał 
długo. Los się odmienił i Siena przegrała długą batalię z sąsiadem. Florencja 
stała się metropolią, Sienie przypadł status prowincji. Dziś ma dwukrotnie 
mniej mieszkańców niż w czasach świetności. Jest niezwykle malownicza 
z labiryntem krętych uliczek wśród wiekowych kamienic. Ciągle fascynuje 
przybyszów, którzy zdecydowali się przekroczyć mury miasta. 

Wąskie alejki wijące się między kamienicami – pałacami z  sieneńskiej 
cegły są zbyt ciasne dla samochodów, idziemy spacerkiem przez miasto.

Zaczynamy od twierdzy wybudowanej w  XVI w. przez Medyceuszy, 
przekształconej w 1937 r. w park miejski z winiarnią i sieneńską szkołą mu-
zyki jazzowej. Dalej zwraca uwagę wielki, gotycki kościół San Domenico 
(św. Dominika) malowniczo położony na wzgórzu. Początkowo pełnił on 
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funkcję krypty dla zmarłych. Obecnie stanowi fundamenty świątyni. Zbu-
dowany został w XII w. z użyciem palonej cegły – jak zresztą większość tu-
tejszych budowli. Wewnątrz znajduje się fresk, przedstawiający wiernie św. 
Katarzynę ze Sieny. Wykonany przez współczesnego jej artystę i przyjaciela 
– Andrea Vanniego. Dochodzimy do Piazza del Campo – centralnego punk-
tu Sieny. („wszystkie drogi w Sienie prowadzą do Campo”).

Piazza del Campo, uchodzący za najpiękniejszy z włoskich placów, jest usy-
tuowany w miejscu rzymskiego forum. Początkowo był głównym placem tar-
gowym Sieny z czasem stał się centralnym placem miasta. Jest amfiteatralnie 
zbudowany.

Aktualny układ Piazza del Campo powstał w XII wieku. Podzielono go na 
dziewięć części, dla upamiętnienia Governo dei Nove (Rządu Dziewięciu) Ota-
czające plac kamieniczki mają kolor sjeny palonej. 

Na Piazza del Campo, dwa razy w roku obchodzone jest najbardziej oczeki-
wane, budzące najsilniejsze emocje średniowieczne święto, oparte na wieko-
wej tradycji. Słuchając barwnej opowieści przewodnika, przed oczami przesu-
wają nam się obrazy z palio. 

To najsłynniejsza miejska gonitwa koni na świecie. Odbywająca się w tej sa-
mej formie od prawie 700 lat. W wyścigu biorą udział przedstawiciele 17 dziel-
nic miasta, z których każda przystrojona jest charakterystycznymi dla siebie 
flagami. Ich mieszkańcy noszą przewiązane na szyjach kolorowe chusty w bar-
wach swojej dzielnicy.

W ten dzień w kościołach odbywają się uroczystości błogosławienia koni 
a w mieście panuje świąteczny nastrój. Wokół placu wysypana jest gruba war-
stwa piasku, tworząca tor wyścigowy koni. Wyścig poprzedza widowiskowa 
parada przedstawicieli dzielnic w historycznych strojach. W dniu wyścigu Sie-
na „pęka w szwach”, na środku placu przebywa tysiące widzów z całego świata. 

Najbardziej charakterystycznym budynkiem przy Piazza del Campo jest 
Palazzo Pubblico. To jeden z  najciekawszych gotyckich zabytków świeckich. 
Powstał na przełomie XIII i  XIV wieku i  był siedzibą Rady Miejskiej. Obecnie 
w zabytkowych salach Palazzo Pubblico znajduje się muzeum.

Niedaleko Pallazzo Publico w  pierwszej połowie XIV wieku rozpoczęto 
wznoszenie wieży – Torre del Mangia czyli Wieży Obżartucha, (dosłowne tłu-
maczenie „zjadacza zarobków”). Nazwa podobno pochodzi od przezwiska 
pierwszego dzwonnika słynącego z tego, że najbardziej na świecie kochał je-
dzenie i przejadał całe swoje zarobki. Niegdyś dzwon na wieży ogłaszał koniec 
dnia roboczego oraz otwarcie i zamknięcie bram miasta. Słynna wieża w Sie-
nie robi wrażenie. Ma 88 metrów (niektórzy twierdzą, że 102 m) wysokości. 
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Na Piazza del Campo podchodzimy do marmurowej fontanny, do której 
wrzucamy symbolicznie monety. Do dzisiaj zasilana jest wodą ze średniowiecz-
nego akweduktu Fonte Gaia (Źródło Radości. Oryginalne zdobienia fontanny 
ze względu na zły stan techniczny w 1858 r. zostały zastąpione mistrzowsko 
wykonanymi kopiami. 

Z Piazza del Campo idziemy w stronę katedry ulicą Via di Citta, przy której 
przyciągają wzrok piękne pałace dawnych mieszczan Sieny. 

Ogromne wrażenie robi na nas najważniejszy zabytek Sieny, Katedra San-
ta Maria Assumpta (Wniebowzięcia Matki Boskiej), uznawana powszechnie 
za książkowy przykład budowli gotyckiej we Włoszech. Właśnie tutaj, u stóp 
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katedry usłyszałam z  ust przewodnika odpowiedź na dręczące mnie py-
tanie, dlaczego Matka Boska na obrazach przedstawiana jest jako młoda 
kobieta, niejednokrotnie równa wiekiem Synowi, a czasem nawet młodsza. 
Przewodnik opowiedział o  zbiorze opowieści na temat chrześcijańskich 
świętych pt. „Złota Legenda”, napisanym w  drugiej połowie XIII w. przez 
włoskiego dominikanina Jakuba z Voraginy. Wśród opowieści znajduje się 
legenda o Matce Boskiej, która prosiła Syna, aby w godzinie śmierci nie cier-
piała i nie naruszył jej „ząb czasu”. Chrystus wysłuchał prośby Matki, toteż 
zasypiając na zawsze, osunęła się na ręce towarzyszących jej apostołów, od-
zyskując jednocześnie młody wygląd. „Złota Legenda” znacząco wpłynęły 
na ówczesnych artystów tworzących wizerunki świętych oraz autorów opi-
sujących ich życie. 

Spacer kończymy przed domem rodzinnym Świętej Katarzyny. W XV wieku 
dom przekształcono w  sanktuarium, które stało się celem pielgrzymek oraz 
atrakcją turystyczną Sieny.

Florencja czy Siena? Florencja miała Dantego, Michała Anioła, Medyceuszy. 
Siena – malarzy i świętą Katarzynę – mistyczkę, doktora Kościoła, wybitną ko-
bietę, która odważyła się walczyć z korupcja w Kościele. W Sienie były pierw-
sze europejskie banki, do których przez lata zwracali się o pożyczki papieże 
i cesarze. Miasta różnią się bardzo od siebie. Florencja – wielkie, tętniące ży-
ciem miasto oraz „uboga krewna” – mała i cicha Siena.  

Atmosfera Sieny – średniowiecznego miasta z  pnącymi się, często pod 
górkę, wąziutkimi uliczkami i magicznymi zaułkami sprawia, że po pięciu mi-



198

nutach spaceru można się poczuć jak w innej epoce. Ulice są wybrukowane 
dużymi kamieniami, wyszlifowanymi na gładko przez tysiące stóp. Zaułki kryją 
stare kamienice – niemal każda fasada jest niepowtarzalna: tu ciekawa faktura 
cegły, tam łuk podparty kolumną, gdzie indziej urokliwe okienko. I ten kolor 
– sjena palona, kolor którego nazwa od razu kojarzy się z miastem. I do tego 
błękit – słynny kolor włoskiego nieba. 

Każdy na własny sposób odkrywa Sienę. Zauroczyło mnie to miasto. Jak 
w zacytowanym wierszu krakowskiego poety Adama Ziemianina – ja znala-
złam „swoją” Sienę i  jeśli tylko los będzie łaskawy, na pewno tam powrócę. 
Gdyby istniał plebiscyt – ja głosuję za Sieną.
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Siena jest blisko

Gdy już bokiem ci wszystko wychodzi 
Gdy już tracisz całkiem nadzieję 
Zabierz z sobą wszystkie obłoki 
I kieruj się bracie na Sienę (…) 
 
(…) Każdy musi mieć swoją Sienę 
Swój własny kawałek nieba 
Do którego płynie przez życie 
By zawołać – terra di Siena. 
 
Gdy już znajdziesz Sienę w sobie 
Gdy otworzy się muszla Campo 
Może uda się być spokojnym 
Może wreszcie uda się zasnąć 
 
Noc nie straszna w czarnych cieniach 
Nawet gdy księżyc idzie na piwo 
W taką noc Siena jest we mnie 
Bo Siena to wieczna miłość.

Kolejna wycieczka już za nami. Niestety. Pięć niezapomnianych dni wśród 
zabytków dumnej Wenecji, urokliwej Florencji, starożytnego Rzymu, Monte 
Cassino i malowniczej Sieny minęło zbyt szybko. 

Pozostał nam jeszcze ostatni etap podróży – powrót do Krakowa. Po 16 go-
dzinach spędzonych w  autokarze z  radością witamy nocny Kraków, marząc 
o  wygodnym łóżku. Mimo zmęczenia, pewnie będziemy śnić zatrzymane 
pod powiekami obrazy wspaniałej włoskiej sztuki, cieszyć się ogromną ilością 
przeżytych emocji. Do Włoch przyjeżdża się raz, a potem już tylko wraca. My 
też może wrócimy bo: 

„świat jest jak księga, kto nie podróżuje czyta tylko jedna stronę”.  
                                                                                                (św. Augustyn)

 

Uwaga redakcyjna: Oddajemy głos koledze Ediemu (Eckart Kirschner)
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Na wyciecze do Włoch byliśmy też w Monte Cassino. Kolejny list napisałem 
do Teresy Baszak 19 marca 2013.

Droga Tereso!
Bardzo dziękuję za piękną wycieczkę do Włoch.
Znowu ta wycieczka była bardzo interesująca dla mnie. Ale nie tylko Rzym i inne 

miasta we Włoszech, ale również Monte Cassino. Codziennie przejeżdżam przez „ul. 
Monte Cassino” w kierunku ulicy „Czerwone Maki”, ale nigdy nie miałem wyobrażenia 
o tym. Też o piosence „Czerwone Maki”, nauczyłem się ją śpiewać w chórze UTW-u. 

Tu w Polsce mam bardzo dużo wrażeń, wszystko jest nowe dla mnie, jest inny świat 
dla mnie i  potrzebuję jeszcze czasu, bo wszystko jest po polsku i  trudno zrozumieć. 
Ale jestem w Polsce, aby poznać kulturę polską też. I też potrzebuję takich okazji, żeby 
mieć wyobrażenie o tym, jak ważne jest „Monte Cassino” dla ludzi w Polsce. 

Tereso, wiedz, to jest coś, czego nie mogę czytać z książki. To jest coś, co muszę prze-
żywać, aby pojmować i rozumieć.

Ludzie w  Niemczech pytają mnie, czy „mam przyjaciółkę” tu w  Polsce. Nie, nie 
mam! Ale „znam dużo kobiet”. A to nie bez powodu! Tu w Polsce, a to jest bardzo ważne 
dla mnie, chcę poznać i zrozumieć dużo ludzi z Polski. Bo to też jest moja odpowiedź na 
„Monte Cassino”, na „przeszłą bezsensowną wojnę”. 

Pozdrawiam serdecznie
Edi

Życie tu w Krakowie jest bardzo dużym wyzwaniem dla mnie. Ale ja wiem, 
wszystko będzie dobrze. Nigdy nie chciałem być u celu mojego życia, siedzieć 
w fotelu, aby spoglądać wstecz na moje życie. Nie! Za widnokręgiem, tam są 
duże rzeczy, które jeszcze są interesujące, które jeszcze czekają o  mnie. Za-
wsze! Z pełnią ufnością we mnie i w Bogu. Codziennie mam nowe wyzwania, 
które robią moje życie bardzo zajmującym. A to jest też bardzo zadowalające, 
podołać tym wyzwaniom. 

Wiem, to jest moją drogą. Ale każdy człowiek może szukać i  znajdować 
swoją drogę, która wyprowadzi go ze swojej samotności. Postaw sobie zada-
nie, które poprowadzi do ludzi, i tylko koncentruj się na pozytywnych rzeczach 
w życiu. UTW daje takie drogi z bardzo wieloma propozycjami. A tam można 
znajdować swoje zadania. Jest dużo możliwości.

Wiem też, że ja nie napisałem tej historyjki w bardzo dobrym języku pol-
skim. Ale ja chciałem, żeby on był ode mnie autentyczny, i  teraz to są moje 
możliwości, pisać taką historyjkę. Znowu to dużo znaczy dla mnie: gdybym 
tylko myślał o tym, że nie napiszę go dobrze, nigdy bym tego nie zrobił! 
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XXIV

Koncert charytatywny z okazji Narodowego Dnia Życia 

Irena Kocot 2012 i 19.03.2013

Z okazji Narodowego Dnia Życia słuchacze UTW Politechniki Krakowskiej zo-
stali zaproszeni przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka do 
Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, na Krakowski Koncert 
Charytatywny – Koncert Muzyki Chóralnej pt. „Życie zawsze zwycięża”.

Budynek obecnej Filharmonii Krakowskiej ukończony został w 1931 r. jako 
Dom Katolicki. Inicjatorem budowy gmachu był arcybiskup książę Adam Sapie-
ha. Elewacja budynku i sala koncertowa są wybudowane w stylu neobaroko-
wym, pozostałe pomieszczenia są modernistyczne. Budynek postawiony jest 
w kształcie litery L na rogu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego. Fasadę zwień-
cza kartusz z herbem „Trzy Korony”. Sala widowiskowa posiada 693 miejsca.

Najokazalszym instrumentem Filharmonii są organy firmy Johannes Klais 
przekazane do użytku w październiku 1996 r,. ponieważ w pożarze budynku 
w grudniu 1991 r. spalone zostały również organy.
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W Filharmonii w Sali Błękitnej 15 października 1938.r debiutował poeta Ka-
rol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II.

Koncert rozpoczął dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka, cytując słowa błogosławionego Jana Pawła II „To-
tus Tuus” oraz przedstawił cele i zadania Stowarzyszenie Obrońców Życia.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest organizacją „non-
-profit”, co znaczy, że prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu 
prywatnego lub publicznego dobra. Stowarzyszenie to prowadzi działalność 
edukacyjną, wychowawczą i naukową, służącą obronie życia człowieka od po-
częcia do naturalnej śmierci. 

Następnie „Chór Mariański” z parafii pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes 
pod dyrekcją Jana Rybarskiego zaśpiewał utwory poświęcone Bogu i Ojczyź-
nie, wraz z chórem śpiewał Marcin Wolak – bas-baryton, wykładowca Akade-
mii Muzycznej w Krakowie.

Przy parafii Najświętszej Marii Panny z Lourdes działa „Chór Mariański”, pro-
wadzony przez Księży Misjonarzy. Od 1968 roku dyrygentem jest dr Jan Rybar-
ski. Chór został założony w 30 latach XX wieku, a w 1932 roku zdobył I miejsce 
na Konkursie Chórów w Domu Katolickim, dzisiejszej Filharmonii Krakowskiej. 
Chór ten zdobył bardzo dużo nagród i wyróżnień w kraju i na świecie.

Występ chóru przeplatany był poezją w wykonaniu Lidii Bogacz-Popiel, ak-
torki filmowej i teatralnej.

„Chór Mariański” śpiewał też utwory poświęcone Matce Bożej.
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Do chóru dołączyła młodzież ze scholi przy koście Najświętszej Marii Panny 
z Lourdes.

W przerwie koncertu została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na pomoc 
żywnościową dla ubogich matek samotnie wychowujących dzieci.

Na zakończenie wykonane zostały utwory poświęcone Bogu na chwałę.
Chórowi akompaniowali muzycy grających na trąbkach: Wacław Mulak 

– adiunkt w Akademii Muzycznej w Krakowie, Czesław Dołęga z Filharmonii 
Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego oraz Szymon Dołęga student IV roku 
Akademii Muzycznej w  Krakowie. Usłyszeliśmy również grającego na orga-
nach oraz na fortepianie Kamila Frąsia – organistę z Kościoła Księży Misjonarzy 
pw. Nawrócenia św. Pawła. 

Koncert pozostawił niezapomniane wrażenia.
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XXV

Promnice, Pszczyna, Żywiec, Kozy 

Alicja Błocka, Michał Nowak 2013

Promnice
W pięknym miejscu dawnej Puszczy Pszczyńskiej, w pobliżu drogi z Tychów 
do Pszczyny, nad Jeziorem Paprocańskim znajduje się Myśliwski Zameczek 
Promnice. Odwiedziliśmy go w czasie wycieczki do Pszczyny i Żywca. Nazwa 
Promnice pochodzi od pierwszego właściciela terenów Wolnego Państwa 
Pszczyńskiego, w skład którego wchodziły też te tereny. Był nim w XVI w. bi-
skup wrocławski Baltazar von Promnic. Po zmianach właścicieli w  XIX w  był 
w posiadaniu Hochbergów właścicieli zarówno Pałacu w Pszczynie jak i zamku 
w Książu. Właśnie członek tego rodu Jan Henryk XI zainicjował budowę my-
śliwskiej rezydencji w Promnicach. W II połowie XIX w. powstał neogotycki za-
meczek myśliwski. Niewykluczone, że nieostrożność myśliwych spowodowała 
pożar obiektu. Miejsce to było widocznie bardzo ważne, gdyż natychmiast po 
spaleniu, przystąpiono do robót i w 1868 r zameczek odbudowano.
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Jak przystało na rezydencję myśliwską patronuje jej św. Hubert. Nadworny 
rzeźbiarz Hochbergów, Jan Janda wykonał, stojący na dziedzińcu przed Za-
meczkiem, pomnik tego świętego z jeleniem. Św. Hubert ubrany jest w kusą 
tunikę, ma zarzuconą na plecy skórę z niedźwiedzia, a na ramieniu torbę my-
śliwską i łuk. Podobno rzeźbiarza, w pracy nad pomnikiem, inspirowała podo-
bizna Jana Henryka XI. Rzeźba pochodzi z 1864 r., a więc jest starsza od od-
budowanego po pożarze Zameczku. Zameczek jest wkomponowany w leśny 
pejzaż i był wybudowany z myślą o najznakomitszych gościach zapraszanych 
na polowania w Puszczy Pszczyńskiej. Świadczą o tym liczne zgromadzone tu 
pamiątki i zdjęcia. Byli tu m.in. Wilhelm I Friedrich Ludwig von Hohenzollern – 
król Prus i Wilhelm II – cesarz Niemiec. Zameczek był też ulubionym miejscem 
wypoczynku żony księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV, Marii Teresy Corn-
wallis West znanej jako księżna Daisy. Zachowały się jej pamiętniki, w których 
tak wspomina Promnice:

„Zawsze kochałam Promnice. Jest małe i architektonicznie malownicze, ale 
nie budzi szczególnego zaciekawienia. Stanowi jakby skrzyżowanie drewnia-
nego domku elżbietańskiego i szwajcarskiego domku wypoczynkowego. Wy-
chodzi na duże, śliczne jezioro, otoczone wspaniałymi drzewami(….). Byłam 
tu bardzo szczęśliwa, również dlatego, że nie było tu miejsca na urządzanie 
wielkich przyjęć. Jedynie dzieci i członkowie rodziny mogli spędzać tu więk-
szość czasu, polując i urządzając piknik”.

Przed II wojną światową potomkowie Hochbergów, przekazali Zameczek 
Skarbowi Państwa Polskiego za długi. Opiekę nad obiektem sprawowały Lasy 
Państwowe a później kopalnie. Urządzane były tu ważne spotkania bizneso-
we. Od 2003 r. Zameczek przejął Skarb Państwa. Obecnie jest wydzierżawiony 
prywatnej firmie. Pomieszczenia na I i II piętrze zajmowane niegdyś przez ro-
dzinę książęcą i ich gości, zostały zaadoptowane na potrzeby obecnego HO-
TELU NOMA RESIDENCE. Pieczołowicie odnowiono i zaaranżowano wnętrza. 
Jest tu trzynaście komfortowych, jak nas zapewniano, pokoi. Cennik usług ho-
telowych też o tym świadczy. W zasadzie nie ma możliwości zwiedzania obiek-
tu. Jednak dzięki uprzejmości obsługi mogliśmy zobaczyć dolna jego część, 
w której zresztą zawsze można skorzystać z gastronomii. 

W reprezentacyjnej części hotelu usytuowana jest restauracja, składająca 
się z czterech sal. Oprócz nich jest kawiarnia z barem, są sale Książęca, Basz-
towa. Nasi seniorzy mogli skorzystać z herbaty, kawy w sali kominkowej z cie-
kawymi witrażami, okazałym kominkiem i  typowo myśliwskim żyrandolem 
z poroży jeleni. Pomieszczenia udekorowane są kolekcją trofeów myśliwskich 
i starymi fotografiami ukazującymi historię tego miejsca.
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Zapewne późną wiosną byłoby ciekawiej ze względu na roślinność. Jednak 
w czasie naszego pobytu byliśmy zauroczeni zarówno wnętrzem, jak również 
bogatymi w detale architektoniczne, elewacjami. Wyjeżdżając, zabraliśmy bar-
dzo sympatyczne wrażenia.

Zamek Pszczyński
Drugi etap naszej wycieczki to zamek w Pszczynie.

Historia powstania tego zamku sięga XI lub XII wieku, kiedy to został wy-
budowany z  woli książąt piastowskich jako strażnica na szlaku handlowym. 
Od początku istnienia, aż do wieku XX pełnił też funkcję zamku myśliwskiego.

W pierwszej połowie XV wieku został wzniesiony murowany, gotycki za-
mek obronny z dwoma wieżami i mostem zwodzonym. Był on wtedy w posia-
daniu Heleny, córki księcia litewskiego, a żony Jana II Żelaznego – księcia raci-
borskiego. Do czasów obecnych zachowały się gotyckie piwnice oraz gotycka 
baszta, wykorzystywana przez późniejszych właścicieli jako sekretna klatka 
schodowa. Do roku 1517 zamek był własnością książąt cieszyńskich. Niestety 
w  roku 1517 książę cieszyński Kazimierz II sprzedał Ziemię Pszczyńską wraz 
z zamkiem możnowładcy węgierskiemu Aleksemu Thurzo. Fakt ten zakończył 
okres panowania Piastów na Ziemi Pszczyńskiej.
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Rok 1548. Ziemię Pszczyńską wraz z  zamkiem kupuje biskup wrocławski 
Baltazar von Promnitz i przekazuję ją swojej rodzinie. W ich rękach Ziemia ta 
pozostaje do roku 1765. W tym czasie zamek zostaje przebudowany z budow-
li gotyckiej, obronnej w reprezentacyjną rezydencję renesansową, a po roku 
1737 w pałac barokowy.

Od roku 1846 właścicielami Pszczyny byli spokrewnieni z Promnitzami ksią-
żęta Hochberg von Pless z Książa. Pierwszym właścicielem zamku z tego rodu 
był Hans Heinrich X, a  następnym, najdłużej na nim panującym – jego syn 
Hans Heinrich XI. Następuje dalsza rozbudowa zamku oraz powstaje wielo-
hektarowy park. W tym czasie zamek pszczyński odwiedzany był przez królów 
pruskich, cesarzy niemieckich oraz królewskich gości z całej Europy.

Rok 1907. Po śmierci ojca Hansa Heinricha XI, właścicielem zamku zosta-
je Hans Heinrich XV, który żeni się z Angielka, Marią Teresą Oliwią Cornwallis- 
West nazywaną Daisy. Daisy wprowadza wielkie zmiany w wyposażeniu zam-
ku. Utrzymuje też bliskie stosunki z królami Anglii oraz innymi monarchami 
i mężami stanu z Europy. 

Zamek pozostawał w rękach rodziny Hochbergów przez okres I i  II wojny 
światowej. Pomimo wielu przeciwieństw i zawieruchy wojennej, wyposażenie 
zamku pozostało w większości nienaruszone. Zamek Pszczyński jest jednym 
z najcenniejszych zabytków rezydencjonalnych w Polsce.
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Zwiedzanie rozpoczęliśmy od reprezentacyjnego przedsionka, sięgającego 
trzech pięter, z pięknymi, trójbiegowymi schodami prowadzącymi na I piętro.

Na I piętrze korytarz biegnący przez wszystkie skrzydła zamku prowadzi do 
prywatnych apartamentów księżnej Daisy: salonu, buduaru i łazienki. 

Sypialnia i buduar z meblami w stylu Ludwika XV są jedynymi pomiesz-
czeniami zachowanymi w prawie nienaruszonym stanie. Dalej znajduje się 
sypialnia i pokój pracy Heinricha XV, przedpokój myśliwski z wielką liczbą 
trofeów. Następnymi pomieszczeniami są: salon narożny, biblioteka, salon 
wielki z przepięknym, kryształowym żyrandolem, sypialnia żółta, pokój go-
ścinny książąt, oraz sala lustrzana. Sala lustrzana to jedno z najbardziej re-
prezentacyjnych pomieszczeń zamku. Nazwa pochodzi od dwóch wielkich 
luster. Obecnie odbywają się tutaj koncerty pod nazwą „Wieczory u Tele-
manna”.

II piętro zamku to galeria myśliwska z ogromną ilością trofeów, szafy z bro-
nią, skóra z  niedźwiedzia upolowanego w  lasach pszczyńskich oraz obrazy 
o  tematyce myśliwskiej. Dalej – salon muzyczny, gabinet pracy (drugi z  po-
kojów empirowych) oraz pokoje z  fotogramami i  portretami malowanymi, 
przedstawiającymi pszczyńskich Hochbergów.
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Idąc dalej, boczną klatką schodową zeszliśmy na parter, gdzie zwiedziliśmy 
apartamenty cesarskie: salon dębowy wielki, gabinet pracy cesarza, gardero-
bę i sypialnię cesarską.

Żaden z opisów wnętrza zamku nie odda tego, co dane nam było zobaczyć 
a zarazem przeżyć piękno otaczającej nas historii.

Alicja Błocka 
 
Żywiec
Do Żywca dojechaliśmy po południu. Zaznajomiliśmy się z zespołem zamków. 
Najpierw z historią i funkcją Starego Zamku. Był zbudowany w połowie XV w. 
przez książąt oświęcimskich, jako wieża mieszkalna z zabudowaniami drew-
nianymi, otoczona wałem i  fosą. Pod koniec XV w. rozbudowano budowlę, 
tworząc obronną fortecę z basztami. W II połowie XVI w średniowieczną for-
tecę przebudowano na renesansową rezydencję. Rozbudowano zaplecze go-
spodarcze. Właścicielami zamku byli Komorowscy, rodzina królewska Wazów, 
ród Wielkopolskich i Habsburgowie, aż do 1939 r. Podczas wojny Niemcy za-
jęli pomieszczenia Zamku. Po wojnie przeszedł we władanie miasta. Obecnie 
funkcjonuje w nim Muzeum Żywca.
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Przewodnik opowiedział nam również o, stojącym nieopodal, Nowym 
Zamku. Wybudowany został w  stylu klasycystycznym. Rozbudował go arcy-
książę Karol Stefan Habsburg, zatrudnił do tego architektów T. Stryjeńskiego 
i F. Mączyńskiego. Pracował na jego rzecz Wojciech Kossak. W 1907 r. arcyksią-
żę ogłosił polskość rodziny. Zresztą jako pierwszy Habsburg nauczył się języka 
polskiego. Wydał córki za polskich arystokratów; Renatę za księcia Hieronima 
Radziwiłła, który zmarł w 1945 r. w  łagrze sowieckim, druga córka poślubiła 
księcia Olgierda Czartoryskiego. Karol Stefan był miłośnikiem polskiej muzy-
ki, zwłaszcza Chopina. Kolejnym właścicielem dóbr żywieckich był arcyksiążę 
Karol Olbracht Habsburg. Był on oficerem c. k. armii austriackiej i dosłużył się 
stopnia pułkownika. Czując się Polakiem w  1918 r zgłosił się ochotniczo do 
Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko bolszewickiej. W okresie między-
wojennym zarządzał swoim majątkiem. W 1939 r. Niemcy aresztowali go, był 
torturowany, mimo tego nie podpisał volkslisty. Po wojnie zamieszkał w Kra-
kowie, był schorowany i  dlatego został wywieziony przez żonę do Szwecji, 
gdzie zmarł w 1951 r. Miał dwójkę dzieci Karola Stefana i Marię Krystynę, (nosili 
oni nazwisko matki Altenburg). Po wojnie dobra żywieckie jako poniemieckie 
zostały przejęte przez władze polskie. W pałacu założono Szkołę Drzewną i Le-
śną. Przez wiele lat Karol i Maria zabiegali o odzyskanie praw chociaż do części 
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dóbr. Karol Stefan zawarł z władzami ugodę w sprawie Browaru, a Maria Kry-
styna powróciła do pałacu, o czym marzyła. Odzyskała polskie obywatelstwo, 
którego pozbawiły ją władze PRL. Zamieszkała w urządzonym przez Samorząd 
Żywca apartamencie. Otoczona była powszechnym szacunkiem miejscowych. 
Prezydent RP odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Zmarła w 2012 uroczyście pochowana w krypcie rodzinnej w konkatedrze 
żywieckiej. Obok Nowego Zamku powstał jej pomnik, a  w  Czernichowie na 
Żywiecczyźnie, Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Ad Fi-
nem” nazwano imieniem księżnej Marii Krystyny.

Platan w Kozach
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do miejscowości Kozy koło Bielska Białej. To 
są te same Kozy, o których mówił w styczniu 2013 r. na spotkaniu opłatkowym 
UTW PK Kardynał Franciszek Macharski. Był tam w latach pięćdziesiątych wika-
rym i przyjeżdżał do niego na wycieczki, ks. Karol Wojtyła wraz ze studentami, 
spośród których wielu zostało później profesorami Politechniki Krakowskiej.

Obecnie Kozy zasłynęły z ciekawego drzewa, platana.
To 200-letnie drzewo rośnie w centrum miejscowości w zabytkowym parku 

z XVIII w. Ma 4,82 m w obwodzie i 16 m wysokości. Po zasadzenie kilku sadzo-
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nek po ich zrośnięciu się wyrósł okazały i rozłożysty platan. Ponoć zostało to 
zaplanowane przez ówczesnego ogrodnika. 

Pod drzewem organizowane są koncerty, spotkania i lokalne uroczystości. 
Wielu chętnie fotografuje się pod nim co zresztą my też zrobiliśmy.

Dlaczego platan stał się sławny z Kóz ?
Otóż ekologiczny klub Gaja ogłosił konkurs na Drzewo Roku 2012 i zwy-

cięzcą w tym konkursie został właśnie platan z Kóz. Drugie miejsce zajęła lipa 
rosnąca w Wambierzycach (woj. dolnośląskie), a trzecie słynny dąb Bartek. 

 Po tym krajowym sukcesie, platan z Kóz znalazł się na liście kandydatów 
do tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2013. Plebiscyt zorganizowała czeska 
fundacja Nadace Partnerstvi, zajmująca się ochroną środowiska naturalnego. 

Platan z Kóz zajął drugie miejsce w internetowym plebiscycie na Europej-
skie Drzewo Roku, otrzymując 13 898 głosów internautów. Zwycięzcą został 
także platan, rosnący w Eger na Węgrzech, którego poparło 14 205 osób. Trze-
cie miejsce zajął dąb z Irlandii, na którego padło 5 785 głosów. Do konkursu 
zostało zgłoszonych sześć drzew w tym z Bułgarii, Czech i Słowacji.

 „Drugie miejsce w konkursie jest dla nas sukcesem. O platanie rosnącym 
w Kozach usłyszała cała Polska. Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na na-
sze drzewo” – powiedział wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski. 



213

Zdaniem prezesa ekologicznego Klubu Gaja Jacka Bożka, mimo że pla-
tan z Polski nie wygrał, ale to co działo się wokół niego podczas głosowania 
potwierdziło ideę konkursu: drzewa jednoczą ludzi i inspirują do wspólnego 
działania. „W ubiegłym roku platan wygrał konkurs Klubu Gaja na Drzewo Roku 
i już dzięki temu stał się rozpoznawalną wizytówką miejscowości” – dodał.

Należy się w pełni zgodzić z tymi opiniami.

Michał Nowak
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XXVI

Koncerty Capelli Cracoviensis, „3 oratoria Haydna”  
oraz koncert „ Lutosławski Trudna Słodycz” 

Grzegorz Paradecki  kwiecień–maj 2013 r.

W mojej ocenie jedną z najważniejszych możliwości, jakie dają Uniwersytety 
Trzeciego Wieku jest tworzenie warunków do wzajemnej inspiracji słucha-
czy. Służy to poszerzeniu bądź powstawaniu nowych zainteresowań u wielu 
osób. Do tego potrzeba jednak liderów, osób mających pasję do społeczne-
go działania. 

Jedną z takich osób jest nasza kol. Ludmiła Dąbrowska, Polka ze Lwowa, któ-
ra przybyła wraz z rodziną do Krakowa jako repatriantka w 1999 r. Założyciel-
ka i prezes Stowarzyszenia Repatriantów Krakowa i Małopolski. Od 2004 r. do 
2012 r. realizowała statutowe i publiczne zadania na rzecz stabilizacji życiowej 
repatriantów i ich rodzin. Jej działania są skierowane m.in., na integrację śro-
dowiskową i społeczną przez realizowanie programu kulturalno-oświatowego 
we współpracy z instytucjami kultury. W dalszym ciągu pozostaje w kontakcie 
z repatriantami – seniorami i kombatantami. Jest członkiem Związku Sybira-
ków w Polsce Oddział w Krakowie. 

Dla słuchaczy UTW PK społecznie zainicjowała tworzenie oferty kulturalnej. 
Organizowała cykliczne wyjścia na różne wydarzenia muzyczne oraz okazjo-
nalnie na spektakle teatralne. W rezultacie kilkunastoosobowe grupy mogły 
wziąć w  nich udział. Spośród tych wydarzeń warto wymienić trzy oratoria 
Haydna: „Stworzenie świata” (28 IV), „Powrót Tobiasza” (12 V) „Pory roku” (26 V).

Wielokrotnie spotkałem się z opinią (również w magazynie wydanym przez 
CC z  okazji tych koncertów), że jest to niedoceniany kompozytor, głównie 
z powodu obfitej twórczości. W powodzi jego kompozycji, napisał m.in. 101 
symfonii, bywają niedoceniane te prawdziwe perły. Słuchając tych oratoriów 
na koncertach we wspaniałym wykonaniu Capelii Cracoviensis mogliśmy się 
przekonać, że był on jednym z największych geniuszy muzycznych, że świa-
towy sukces „Stworzenia świata” jest w pełni zasłużony. Wszystkie te koncerty 
dały nam dużo wrażeń, a co istotnie słuchanie w większej grupie pozwoliło 
nam na wymianę opinii, na spojrzenie z perspektywy innych osób.
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Kolejnym wielkim wydarzeniem muzycznym, w  którym uczestniczyliśmy 
dzięki Ludmile był koncert w  wykonaniu Chóru Polskiego Radia i  Orkiestry 
Beethovenowskiej z narracją Jacka Cygana zatytułowany „Trudna słodycz” (19 V).

Wysłuchaliśmy dwóch kompozycji Witolda Lutosławskiego zatytułowa-
nych „Mała suita” i „Trois Poemes d’Henri Michaux” oraz kompozycji Maurice 
Ravela „Trois Chansons”. 

Tytuł koncertu wydawał nam się dość trafny. Nawet wielu spośród nas, 
osłuchanych z muzyką miało wątpliwości, co do możliwości percepcji twór-
czości Lutosławskiego. Lutosławski pisał: „Po raz tysięczny: muzyka nie wyraża 
żadnych określonych uczuć…” ale w  jego koncepcji ważne było miejsce dla 
słuchacza, pisał bowiem: „muzyka stanowi tylko ramy formalne, w które przy 
jej odtwarzaniu każdy wlewa swoje własne emocje, takie na jakie go stać?”

Nie mi oceniać kogo na co było stać, ale sam byłem zaskoczony „strawno-
ścią” wysłuchanej muzyki. Nie jestem wielbicielem tzw. „muzyki współczesnej”, 
do której twórców jest zaliczany Witold Lutosławski. Byłem zaskoczony tak 
jak i pozostali lekkością wysłuchanych kompozycji i dużym przeżyciem arty-
stycznym wyniesionym z koncertu. A wiec może to nie taka „trudna słodycz”. 
Niewątpliwie takie wrażenia były zasługą wspaniałego wykonawstwa i prowa-
dzonej z wdziękiem narracji Jacka Cygana.

Należy nadmienić, że Ludmiła nadal organizuje wyjścia na ważne wydarze-
nia muzyczne. Obecnie jest członkiem Krakowskiej rady seniorów przy Prezy-
dencie Miasta Krakowa. 
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XXVII

Festiwal muzyki EMANACJE Grodkowice, Wieliczka, 
Lusławice 

Grzegorz Paradecki  czerwiec – listopad 2013 r.

W 80 rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego w ramach Festiwalu „Emana-
cje” odbyło się 80 wydarzeń artystycznych, koncertów, spektakli operowych. 

Krzysztof Penderecki światowej sławy kompozytor jest twórcą i patronem 
Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach. Nazwa festiwalu nawiązuje do 
promieniowania muzyki wykonywanej i tworzonej w Lusławicach, co umożli-
wia melomanom mieszkańcom i gościom regionu obcowanie ze sztuką w tym 
pięknym regionie małopolski. 

Ponad 20-osobowa grupa słuchaczy UTW PK wzięła udział w kilku wyda-
rzeniach festiwalu. 

Pierwszym koncertem (13 VII) na jaki się wybraliśmy (14 osób) był występ 
duetu „TWOgether” wiolonczelistki Magdaleny Bojanowicz i akordeonisty Ma-
ciej Frąckiewicza w pałacu Żeleńskich w Grodkowicach. W repertuarze znala-
zły się m.in. kompozycje J. S. Bacha, K. Pendereckiego (w aranżacji na akorde-
on) i Astora Piazzoli.

Koncert bardzo się wszystkim podobał, ale nie bez znaczenia była atmosfe-
ra miejsca, w którym się odbywał. Gospodarzami zabytkowego parku i pałacu 
rodu Żeleńskich są muzycy Marta i Ireneusz Trybulcowie. Na progu pałacu wi-
tali oni przybywających na koncert gości. Skojarzenie z wyobrażeniem atmos-
fery dawnego polskiego dworu było oczywiste. I tak też tam się czuliśmy, usa-
dzenie wraz z innymi przybywającymi słuchaczami wokół ogromnego stołu. 
Oczekując na koncert raczyliśmy się przy nim wspaniałą kawą i ciastem.

Wśród repertuaru najbardziej podobało mi się wykonanie kompozycji 
najwybitniejszego twórcy tanga argentyńskiego Astora Piazzoli, które jak mi 
się wydawało cechowało się dużą lekkością ale i sporą dynamiką, charaktery-
styczna dla jego twórczości.

Na kolejnym koncercie festiwalu, który odbył się w  gotyckiej Sali Zamku 
Żupnego w Wieliczce, który odbył się 19 lipca wysłuchaliśmy koncertu „Dłu-
gosz Trio”. Łukasz Długosz – wybitny flecista, posiadający w swoim dorobku 
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współpracęm.in. z London Symphony Orchestra, i Krzysztofem Pendereckim 
oraz wieloma innymi artystami na całym świecie, wystąpił z repertuarem Leo 
Delibesa, Hectora Berlioza, Ferrucio Bussoniego oraz Krzysztofa Pendereckie-
go. Towarzyszyli mu flecistka Agata Kielar-Długosz oraz pianista Andrzej Jun-
giewicz. Ten kameralny występ z uwagi na wysoki kunszt artystów i atmosferę 
gotyckiej Sali zrobił na nas duże wrażenie.

Niewątpliwie najważniejszym i największym wydarzeniem, w którym uczest-
niczyło ponad 20 osób (pojechaliśmy 5 prywatnymi samochodami) był koncert, 
który odbył się 1 sierpnia w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach.

Przed rozpoczęciem koncertu zwiedziliśmy wszystkie możliwe do zobacze-
nia sale tego imponującego swym rozmachem budynku. Cieszyliśmy również 
oczy skomponowanym z niezwykłą starannością otoczeniem gmachu. Piękne 
nie przeładowane nasadzenia, duża wolna przestrzeń doskonale współgrały 
z tą monumentalną budowlą. 

Zgodnie z zapowiedzią, była to prawdziwa gitarowa uczta. Koncert wień-
czył ogólnopolski kurs gitarowy „Mistrz i uczeń”. Usłyszeliśmy utwory na gitarę 
solo, w duecie i z udziałem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

Jednego dnia na scenie mogliśmy podziwiać kilkudziesięciu wybitnych 
wykonawców. Anna Pietrzak, jedna z najwybitniejszych polskich gitarzystek, 
zagrała niezwykłej urody „Cavatinę” Aleksandra Tansmana. Jej wykonanie do 
głębi przejmowało delikatnością i  wirtuozerią. Uważany przez wielu za naj-
lepszy duet w kraju „Kupiński Guitar Duo” – Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiń-
ski zagrał pełną wigoru muzykę kompozytorów latynoamerykańskich (m.in. 
Astor Piazzolla).

Szlagierów tego wieczoru było wiele, ale zapewne największym było wy-
konanie przez wirtuoza gitary Łukasza Kuropaczewskiego arcydzieła muzyki 
światowej „Concerto de Aranjuez” Joaquina Rodrigo. Jego gra była nasycona 
silnymi emocjami i takim mistrzostwem, że wtedy po raz pierwszy poczułem 
do głębi nadzwyczajnie piękno tego arcydzieła.

Wystąpiło także kilkunastu uczestników kursu gitarowego (a było ich po-
nad 50) w wieku od 9–20 lat wzbudzając zachwyt publiczności. 

Całością dyrygował Michał Klauza.
Ten wieczór w  Lusławicach bez wątpienia był jednym z  najbardziej uro-

czych wydarzeń muzycznych w jakich miałem możliwość uczestniczyć.
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XXVIII

Trzeciomajowy piknik patriotyczny na Zamku w Korzkwi 
i w Ośrodku Harcerskim pod Zamkiem 

 Małgorzata Kruk 6 maja 2013 r.

W dniu 6 maja licznie zebrani słuchacze UTW PK udali się po raz kolejny na 
Piknik Patriotyczny do Korzkwi, dwoma autokarami i kilkoma samochodami 
osobowymi. Korzkiew położona jest 14 km od centrum Krakowa w otulinie Oj-
cowskiego Parku Narodowego. Tym razem okazją było Święto Trzeciego Maja, 
Święto Flagi, a także 150 Rocznica Powstania Styczniowego. Po dotarciu pod 
wzgórze zamkowe, zaopatrzeni w biało-czerwone chorągiewki, wyruszyliśmy 
na Zamek.

XIV-wieczna warownia rycerska w  stanie ruiny, dzięki przeprowadzonym 
pracom renowacyjnym prowadzonym przez właściciela, absolwenta Wydziału 
Architektury PK Jerzego Donimirskiego, zaadaptowana została na kameralny 
hotel. Do zamku weszliśmy przez wieżę bramną na otoczony krużgankami 
zamkowy dziedziniec. Poczuliśmy tam niepowtarzalny urok minionych lat. 
W pięknie odnowionej i urządzonej sali usytuowanej w najstarszej gotycko-
-renesansowej części zamku miały miejsce oficjalne uroczystości związane 
z naszym Piknikiem Patriotycznym.

Organizatorzy powitali wszystkich zebranych w tym Panią Profesor Włady-
sławą Francuz. Okolicznościową prelekcję na temat: „150 Rocznica Powstania 
Styczniowego” wygłosiła pani Jadwiga Pilch kustosz Orawskiego Parku Etno-
graficznego w Zubrzycy Górnej (tekst zamieszczamy poniżej).

Następnie miała miejsce miła uroczystość wręczenia Dyplomów Honoro-
wego Seniora UTW PK dwóm studentkom. Z rąk pani Prof. Władysławy Fran-
cuz dyplomy odebrała pani Barbara Cieniawa oraz pani Anna Boraczyńska-
-Przybyłek, a Starosta UTW PK wręczył paniom kwiaty. 

Trzeci uhonorowany taki dyplomem, Grzegorz Paradecki był nieobecny 
i otrzymał go w terminie późniejszym. 

Po oficjalnych uroczystościach na zamku udaliśmy się przez park z licznymi 
starymi drzewami i  alejkami spacerowymi do Harcerskiego Ośrodka Wypo-
czynkowego „Korzkiew”. Tam już na grillu obsługiwanym przez naszych kole-
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gów z UTW PK piekły się kiełbaski, a w namiocie przygotowane były miejsca 
do ucztowania. 

Nie zabrakło nam towarzystwa pana akordeonisty, który uświetnił nasze 
świętowanie. Z  jego udziałem rozpoczęliśmy śpiew pieśni patriotycznych 
i piosenek biesiadnych, ze śpiewników podarowanych kolejny raz przez mło-
dzież z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana. Śpiewniki zawierały w części 
środkowej krótką informację o Powstaniu Styczniowym. Znajdowały się w nich 
fotografie kilku miejsc w Małopolsce, które zapisały się w dziejach Powstania 
Styczniowego.

Zabawa na pikniku była wspaniała, oprócz poczęstunku, śpiewu pieśni 
i piosenek, tańczono przy akompaniamencie akordeonu, najpierw w namio-
cie a później nawet na świeżym powietrzu, gdyż pogoda była wspaniała. Wra-
caliśmy do Krakowa w doskonałych humorach, zadowoleni z miło spędzone-
go kolejnego spotkania w gronie seniorów słuchaczy UTW PK.

Małgorzata Kruk
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Fragment prelekcji p. Jadwigi Pilch
Przebieg wydarzeń i walk powstańczych 1863 i 1864 roku
W Małopolsce istniały dwa doskonale zorganizowane obozy wojskowe. Je-
den zlokalizowany był w Ojcowie, dowodzony przez Apolinarego Kurowskie-
go, skąd broniono zwycięsko Pieskowej Skały i  miasteczka Skała. Wcześniej 
zdobywano broń, amunicję i  fundusze na cele powstańcze atakując wprost 
z pociągu rosyjskie stacje kolejowe takie jak Sosnowiec i Zawiercie oraz inne 
przygraniczne miejscowości. Drugi obóz to Wąchock gdzie dowodził Marian 
Langiewicz. Obóz przeniesiono później bliżej Krakowa do Goszczy.

8 lutego pod Słupią Langiewicz zdobył broń i  działa, podobnie odniósł 
zwycięstwa pod Małogoszczą (24 lutego), pod Chrobnem (17 marca), oraz 
pod Grochowiskami (18 marca).17 lutego Kurowski poniósł porażkę pod Mie-
chowem, zginęła tam duża ilość młodzieży z Krakowa w tym wielu studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dzielnie walczyły oddziały „żuawów 
śmierci” dowodzone przez francuskiego generała Françoisa Rochebrune’a. 
Oddziały te nosiły charakterystyczne mundury z szerokimi białymi krzyżami 
na piersiach. Po miechowskiej porażce Kraków okrył się żałobą i na jakiś czas 
zatrzymały się wymarsze oddziałów z tej części Galicji. W reszcie kraju wzra-
stało zrozumienie dla konieczności prowadzenia dalszej walki o  wolność. 
Wszędzie docierały odezwy i manifesty częstokroć głoszone z ambon kościel-
nych. Coraz częściej włączała się do walki ludność włościańska kierowana 
przez ziemian, chociaż dla nich nakaz manifestu o uwłaszczeniu poddanych 
nie zawsze był łatwy do przyjęcia. Szeregi powstańcze urosły do około 30 ty-
sięcy i na tę garstkę zapaleńców słabo nieraz uzbrojonych często tylko w kosy 
przeciwnik musiał skierować armię liczącą prawie 300 – 350 tysięcy żołnierzy. 
Trwała walka tragicznie nierówna. Protestowały notami dyplomatycznymi 
rządy państw zachodnich, modły za Polskę ogłaszał w Rzymie papież Pius IX, 
szykował oddziały włoski bohater Giuseppe Garibaldi. Cesarz Francji Napole-
on III. Budził nadzieję tylko głoszonym przez siebie hasłem: trwajcie! Ale nie 
mógł się zdecydować na atak na Rosję.

W Londynie wraz z  Brytyjczykami Hercen i  Bakunin oraz inni, skądinąd 
słynni rosyjscy postępowi emigranci polityczni organizowali meetingi na 
rzecz Polski. Na polskie, bojowe igrzyska szły z pomocą małe oddziały z wielu 
państw Europy. Walczyli i ginęli Włosi, Węgrzy, Francuzi, Rosjanie i Ukraińcy. 
Nasi wodzowie słynęli z męstwa ale niestety i z wielu niepowodzeń a  także 
z wielu popełnianych błędów. 11 marca został ogłoszony drugi dyktator po-
wstania – Marian Langiewicz niestety w niejasnych okolicznościach powodu-
jących nawet zamęt w relacjach z Rządem Narodowym. Intryga skończyła się 
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śmiercią Stefana Bobrowskiego – zastrzelono go w pojedynku pod Rawiczem, 
zaś dyktatora w krótkim czasie zaaresztowali Austriacy osadzając go w wię-
zieniu na Wawelu potem w Tarnowie, a w końcu wywieziono go do twierdzy 
Josephstadt. Władzę na powrót przejął Rząd Narodowy, wydając rozporządze-
nia, które potwierdzano słynną pieczęcią z godłami Polski, Litwy i Rusi czyli 
Orłem, Pogonią i św. Michałem Archaniołem. Powstanie trwało nadal. Z Krako-
wa wkroczyło do walki jeszcze sześć kolumn z 4 tysięcznymi oddziałami, z po-
znańskiego 3 kolumny, dwie pod wodzą Francuzów, a główna pod dowódz-
twem Edmunda Taczanowskiego. Odniesiono jeszcze zwycięstwa: 4 maja pod 
Pyzdrmi, 6 maja pod Kołem i 9 maja pod Ignacewem. Na Litwie pod naczelnym 
kierownictwem Józefa Kalinowskiego (przyszłego świętego Rafała Kalinow-
skiego) 9 maja pod Rudnikami pierwsze zwycięstwo odniósł Ludwik Narbutt 
(wart przypomnienia jest fakt, że w jego oddziale walczył malarz Michał Elwiro 
Andriolli znany ilustrator Pana Tadeusza). Zygmunt Sierakowski zwycięskim 
pochodem doszedł aż na Żmudź do Medejek. Po trzech dniach walki został 
ranny i wzięty do niewoli. Rozstrzelano go 27 czerwca w Wilnie. Walczył jesz-
cze ks. Antoni Mackiewicz, siły jego oddziału pokonał okrutnymi metodami 
Michaił Murawiew, tak niegodnymi że sami jego rodacy Rosjanie nazwali go 
Wieszatielem.

Uporczywe walki trwały przez lato i  jesień 1863 roku. Zmieniał się też co 
rusz skład Rządu Narodowego – raz brali górę biali, bo dysponowali fundu-
szami głównie z kasy Leopolda Kronenberga, raz czerwoni, bo potrzebne były 
radykalne posunięcia w opanowaniu całości wydarzeń. 

Ważnym osiągnięciem było zdbycie map sztabowych i ogromnej sumy ze 
skarbca Królestwa w Warszawie w dniu 12 czrwca 1963 roku przez Aleksan-
dra Waszkowskiego. W miesiąc później 12 lipca gen. Michał Heidenreich – 
Kruk przygotował udany napad na rosyjski kondukt pocztowy pod Żyrzynem 
na Lubelszczyźnie. Głośno było o walkach Marcina Borelowskiego – Lelewe-
la, Antoniego Jeziorańskiego czy Zygmunta Jordana który wyruszył w  bój 
znowu z  Krakowa a  także głośnych potyczkach Dionizego Czachowskiego 
w  Puszczy Kozienickiej czy Zygmunta Chmielewskiego w  sandomierskim 
i lubelskim. 17 października przyniósł nową dyktaturę Romualda Traugutta. 
Zreformował on całą strukturę oddziałów tworząc korpusy wojskowe z po-
działem na dywizje i  terytorialne pułki. Utrzymanie powstania przez zimę 
1864 roku to zasługa Romualda Traugutta, najzdolniejszego ze wszystkich 
dyktatorów. Kraj już jednak się wykrwawił posłuszny jak w  zaczarowanym 
kręgu hasłom cesarza Napoleona III – granice Waszej wolności i granice Pań-
stwa wyznaczy rozlana krew. Jeszcze krzepiło zwycięstwo w  walkach pod 
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Iłżą – 17 stycznia 1864 roku, niestety walki pod Opatowem nie przyniosły już 
takiego sukcesu. Do grudnia 1865 roku odnosił sukcesy na Podlasiu walczył 
ostatni powstaniec, słynny ksiądz Stanisław Brzóska. Ale wiadomość o aresz-
towaniu ostatniego dyktatora zamknęła zryw styczniowy. 5 sierpnia 1864 
roku w cytadeli warszawskiej powieszono pięciu wielkich Polaków z Romu-
aldem Trauguttem na czele.

Jadwiga Pilch
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XXIX

Wielkopolski Szlak Piastowski 

Barbara Cieniawa, Jan i Małgorzata Krukowie  24 do 26 maja 2013

W dniu 24 maja o godzinie 6, 30 wyruszyliśmy na wycieczkę wygodnym auto-
karem na szlak Piastowski, do ważnych miejsc początków państwa Polskiego.

Pilotem wycieczki był pan Ryszard Makieła z Agencji Turystycznej „Arion”, 
który na trasie przejazdu informował o mijanych obiektach historycznych, 
zabytkach i  ciekawych budowlach. Wykazał się dużą wiedzą. Opowiadał 
nam również o  sąsiednich miejscowościach, związanych z  historią Polski. 
Dzięki temu podróż nie dłużyła się. W czasie postojów, uczestnicy wyciecz-
ki wykazywali się zdyscyplinowaniem, dzięki czemu nie mieliśmy dużych 
opóźnień.

Trasa wiodła przez Ojcowski Park Narodowy. Podziwialiśmy piękne skałki 
i bujną majową roślinność. Słuchaliśmy opowieści pilota o mijanych jaskiniach 
Nietoperzowej, Wierzchowskiej i Łokietka.

Następnie dojechaliśmy do Olkusza miasta na szlaku Orlich Gniazd, leżące-
go na krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Historia miasta sięga XV–XVI wieku, kiedy to za czasów Stefana Batorego 
i Zygmunta III Wazy zaczęto wydobywać tam srebro i ołów. Olkusz stał się bar-
dzo bogatym miastem górniczym. Przebiegał tędy szlak handlowy z Krakowa 
na Śląsk i dalej do zachodniej Europy. Mijaliśmy przemysłową część Olkusza 
a w oddali widzieliśmy kościół św. Andrzeja, będący jednym z ciekawszych za-
bytków sakralnych w Polsce.

Przejeżdżaliśmy przez Sławków (miasto biskupie), Dąbrowę Górniczą, do-
jechaliśmy do Częstochowy, gdzie zatrzymaliśmy się na krótki postój. Dalsza 
trasa przez Piotrków Trybunalski wiodła do Łodzi. Przed Łodzią zatrzymaliśmy 
się na dłuższy, 45 minutowy postój przy karczmie „Stary Młyn”.

Posileni i odprężeni przejeżdżaliśmy obok Centrum Instytutu Zdrowia Mat-
ki Polki i pomnika Matki Polki odsłoniętego w 1988 roku. Dalej przez centrum 
Łodzi mijaliśmy stare fabryki włókiennicze oraz przejeżdżaliśmy bardzo duże-
go cmentarza wielowyznaniowego, na którym pochowani są katolicy, ewan-
gelicy i wyznawcy judaizmu.
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Dalsza trasa wiodła przez Stryków, gdzie krzyżowały się dwie autostrady 
A11 i A12, ominęliśmy Łowicz, kierując się do Maurzyc. Tutaj pomiędzy Łowi-
czem a  Kutnem, na rzece Słudwi oglądaliśmy pierwszy na świecie drogowy 
most spawany, wybudowany w 1928 roku według projektu prof. Stefana Bry-
ły. Nowatorska technologia, jaką profesor zastosował okazała się rewelacyjna, 
skróciła czas budowy, ciężar mostu i dała dużą oszczędność materiału. Profe-
sor Bryła był również projektantem konstrukcji stalowej Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie. Informacje te przekazał nam kolega Michał Nowak.

Dotarliśmy do Kutna, a później nowo oddaną autostradą do miejscowości 
Kowal. Jadąc dalej zatrzymaliśmy się przy pięknym pomniku upamiętniają-
cym zwycięską bitwę pod Płowcami z 1331 r. księcia Łokietka z Krzyżakami.

Dalsza droga prowadziła do Strzelna. Tu zwiedziliśmy położone na wzgórzu 
św. Wojciecha zabytki architektury romańskiej z  drugiej połowy XII stulecia. 
Wtedy powstał tu zespół kościelny w  skład, którego wchodziła rotunda św. 
Prokopa, klasztor norbertanek i kościół św. Trójcy oraz NMP, w którym są rzeź-
bione oryginalne kolumny romańskie. Znajduje się tu również ołtarz św. Krzy-
ża, posiadający 600 relikwii świętych, oraz konfesjonały z malowidłami i napi-
sami w języku polskim z XVII wieku. Miejscowy przewodnik opowiedział nam 
dokładnie historię tych obiektów, a potem zwiedziliśmy Muzeum Diecezjalne.
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Dalej nasza droga wiodła do Kruszwicy, legendarnej stolicy Polski, malowni-
czo położonej w zachodniej części Kujaw nad jeziorem Gopło. Urozmaiceniem 
był rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło, z pokładu którego mogliśmy po-
dziwiać Nadgoplański Park Tysiąclecia unikalny w skali krajowej rezerwat orni-
tologiczno-krajobrazowy.

Park utworzony w  1992 roku stał się dużą atrakcją turystyczną. Samo je-
zioro ma powierzchnię całkowitą 9.983 hektary, 25 kilometrów długości, 5 ki-
lometrów szerokości a  w  najgłębszym miejscu 17 metrów głębokości. Nad 
jeziorem żyje około 150 gatunków ptaków, a w jeziorze wiele gatunków ryb. 
Po rejsie zwiedzaliśmy słynną Mysią Wieżę, z której szczytu rozciąga się piękny 
widok na jezioro Gopło i okolice. Sama wieża ma 32 metry wysokości i stanowi 
pozostałość zamku obronnego z XIV wieku. Zbudował go król Kazimierz Wielki 
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ok. 1350 roku w miejsce starego grodu. Zamek ten pełnił bardzo ważną funk-
cję obronną na pograniczu polsko-krzyżackim.

Legenda głosi, że w starym grodzie mieszkał surowy i niesprawiedliwie rzą-
dzący książę Popiel, ze swoją niemiecką małżonką kochającą bale i biesiady. 
Trwonili pieniądze, a lud cierpiał głód. Upominany przez stryjów, książę Popiel 
wpadł w gniew i postanowił się ich pozbyć. Zaprosił stryjów na biesiadę, otruł 
winem, a zwłoki kazał wrzucić do jeziora. Ze zwłok wylęgły się myszy, które 
dostały się do wieży, w której schronił się Popiel z małżonką. Według znanej 
legendy zostali oni zjedzeni przez myszy.

Wyjeżdżając z Kruszwicy, mijaliśmy duże zakłady tłuszczowe oleju kujaw-
skiego i cukrownie. Później w Inowrocławiu, zakłady chemiczne przeróbki soli 
jadalnej i zabudowania uzdrowiskowe. Dalsza droga wiodła przez Pakość do 
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Biskupina. Tam zatrzymaliśmy się na nocleg w „Karczmie Biskupińskiej”. Pierw-
szy dzień zakończył się obiadokolacją. Wszyscy byliśmy zmęczeni, ale zadowo-
leni i pełni wrażeń.

Drugiego dnia zaskoczył nas ulewny deszcz, wiatr i znaczny spadek tem-
peratury. Mieliśmy nadzieję, że w  ciągu dnia deszcz ustanie i  temperatura 
wzrośnie. Niestety, pogoda nas nie rozpieszczała przez cały dzień, a więc zwie-
dzanie było mniej komfortowe. Jednak seniorzy dzielnie znosili złą aurę po-
godową i podążali za przewodnikiem z ciekawością słuchając jego opowieści.

Rozpoczęliśmy od zwiedzania ekspozycji „Historia Biskupina i  jego oko-
lic.” W dwóch salach zgromadzono zabytki i dokumentację ilustrującą rozwój 
osadnictwa w Biskupinie i okolicy od epoki kamienia do XVI wieku tj. mniej 
więcej 10  000 lat. W  drugiej sali umieszczono zabytki ilustrujące tryb życia 
mieszkańców osiedli obronnych sprzed 2500 lat.

Potem przeszliśmy do wykopalisk najsłynniejszego w Polsce rezerwatu ar-
cheologicznego w Biskupinie. 

Gród w Biskupinie powstał na wyspie na Jeziorze Biskupińskim około 740 r. 
p.n.e. Był osadą warowną zamieszkałą przez ludy kultury łużyckiej. Chodzili-
śmy (w ulewnym deszczu) po drodze wyłożonej belami dębowymi zasypanymi 
piaskiem i gliną, wokół której usytuowane były rzędami drewniane chaty kry-
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te trzciną, również wyłożone drewnianymi belkami. Każda chata, długości ok. 
9 m, szerokości 8 m. składała się z sieni, izby głównej z paleniskiem i wspólnym 
posłaniem do spania. Na takim posłaniu spały jednocześnie dwa lub trzy poko-
lenia. Nad paleniskiem stało urządzenie drewniane w rodzaju rożna, gdzie wę-
dzono potrawy. W osadzie mieszkało około1000 osób. Zajmowali się uprawą 
ziemi, hodowlą udomowionych zwierząt, łowiectwem i zbieractwem. W mu-
zeum zgromadzono motyki, kopaczki zrobione z rogów jeleni, sieci do łowienia 
ryb, łuki i oszczepy do polowań zrobione z rogów zwierząt lub ich kości.

 Z gliny wyrabiano naczynia, misy, figurki zwierząt itd. Osadę otaczał sze-
ściometrowej wysokości drewniany wał obronny długi na 460 m. Padający 
deszcz uniemożliwi spacer po wale. Gród połączony był z  lądem mostem 
drewnianym długości 120 m. 

Podwyższenie się poziomu wody w  jeziorze położyło kres osadzie. Wody 
zalały gród. Dzięki temu przez wieki zachowały się pod wodą wszystkie zabyt-
ki, które dziś możemy podziwiać.

Na południe od grodu, znajduje się stacja kolejki wąskotorowej. Przejechali-
śmy nią od stacji Biskupin do stacji Wenecja, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Kolei 
Wąskotorowej utworzone w 1972 roku. Miejscowy przewodnik poinformował 
nas o budowie kolejki w 1894 roku, która służyła m.in. do przewozu buraków 
cukrowych. W muzeum zgromadzone są eksponaty związane z rozwojem ko-
lejnictwa, parowozy, wagony, zwrotnice. Wszystko utrzymane w idealnym sta-
nie. Zabytkowy skład wąskotorowy, służy dziś, jako atrakcja turystyczna i od-
bywa regularne kursy na trasie Żnin–Wenecja–Biskupin–Gąsawa.
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W pobliżu Muzeum znajdują się ruiny zamku z XIV-XV wieku, zbudowane-
go przez Mikołaja z rodu Nałęczów, zwanego Krwawym Diabłem Weneckim. 
Wysłuchaliśmy historii zamku i jego właściciela.

Barbara Cieniawa

Następnie pojechaliśmy do Gniezna jednego z  głównych grodów państwa 
Polan, który został wzniesiony na Wzgórzu Lecha w  latach 940–941. Rozbu-
dowany i zmodernizowany w czasach Mieszka I, stał się siedzibą władców pia-
stowskich. 

Zwiedzanie Gniezna rozpoczęliśmy od Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, którego zbiory są związane z  wczesnym polskim średniowie-
czem oraz z historią Gniezna i okolic. Muzeum gromadzi eksponaty arche-
ologiczne, sztukę, zabytki i archiwalia. Księgozbiór muzeum liczy ponad 17 
tysięcy pozycji. My podziwialiśmy niezwykłą ekspozycję „Początki Państwa 
Polskiego” poświęconą zagadnieniom powstania polskiej państwowości, na 
której zgromadzono ponad 300 niezwykłych eksponatów. Były tam m.in: 
rekonstrukcja drewnianego wału grodu w Gnieźnie z pocz. XI w., detale ar-
chitektoniczne z XI-wiecznej katedry gnieźnieńskiej, zabytki archeologiczne 
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dotyczące wierzeń i  życia codziennego w czasach pierwszych Piastów po-
chodzące z Gniezna i okolic, a także insygnia królewskie, księgi, dokumenty, 
pieczęcie i bulle, elementy wyposażenia średniowiecznych wojów, insygnia 
władzy biskupiej. 

Obejrzeliśmy trzy filmy w technice /3D/ o tematyce historycznej. Było to nie-
zwykłe przeżycie, mieliśmy wrażenie, że uczestniczymy w przedstawianych wy-
darzeniach. Zobaczyliśmy także przedstawioną na osi czasu genealogię dyna-
stii Piastów i opis znaczących faktów z historii okresu ich panowania. Ponadto 
w Muzeum zobaczyliśmy wystawę obrazów zatytułowaną „Piastów malowane 
dzieje” takich jak: „Aniołowie u Piasta”, „Śmierć Wandy”, „Ofiarowanie Korony Pia-
stowi”. Następnie zwiedziliśmy wystawę zatytułowaną „Pierwszy raz – niezna-
ne eksponaty”. Były na niej m.in. zabytki historyczne, archeologiczne odkryte 
w  czasie badań wykopaliskowych w  Gnieźnie, zbiory związane z  rodzinami 
gnieźnieńskimi XIX i XX w., fragment kolekcji liczącej pół tysiąca żelazek.

W ramach wolnego czasu zwiedzaliśmy Starówkę Gnieźnieńską. Stojące 
tam domy wzniesiono w różnych okresach, niektóre z nich ozdobiono fryza-
mi o motywach antycznych. Na płycie Rynku znajduje się herb miasta, a tak-
że wszystkie herby miast należących do Związku Miast Polskich. W  obrębie 
Starówki odwiedziliśmy klasztor oo. Franciszkanów i kościół w stylu gotyckim 
o wystroju barokowym z XIII w. W kościele znajduje się grób bł. Jolanty pa-
tronki archidiecezji gnieźnieńskiej i Wielkopolski, żony fundatora Bolesława 
Pobożnego Księcia Wielkopolskiego. 
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Najważniejszym zabytkiem Gniezna jest Katedra Gnieźnieńska usytu-
owana na Wzgórzu Lecha. Jest to gotycki kościół będący Bazyliką Prymasów 
Polskich i Sanktuarium św. Wojciecha. Jest miejscem szczególnym w historii 
polskiego narodu. Była świadkiem wielu wydarzeń, m.in. koronacji pierwszych 
królów Polski. Nazywana jest „Matką Polskich Kościołów”. Jej początki sięga-
ją końca IX wieku, kiedy wybudowano prostokątne jednonawowe oratorium. 
Pod koniec X w. Mieszko I wybudował świątynię na planie krzyża, a Bolesław 
Chrobry przebudował świątynię wg planu prostokąta. 
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Najpierw w kruchcie podziwialiśmy słynne Drzwi Gnieźnieńskie z drugiej 
połowy XII wieku. Zdobi je 18 scen z życia św. Wojciecha od narodzin do mę-
czeńskiej śmierci. Skrzydło lewe zawiera obrazy z  pobytu świętego w  Cze-
chach, Niemczech i  we Włoszech, a  prawe z  działalności misyjnej w  Polsce 
i w Prusach. Drzwi Gnieźnieńskie to najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej 
w Polsce. Oba skrzydła są różnej wielkości, zostały odlane z brązu i zawierają 
po dziewięć scen figuralnych. Zdobione są ornamentem roślinnym z wplecio-
nymi postaciami ludzi i zwierząt.

Z kruchty udaliśmy się do wnętrza Katedry, która jest budowlą trójnawową, 
miejscem ostatniego spoczynku wielu zasłużonych dla Kościoła i Polski posta-
ci. W centrum prezbiterium podziwialiśmy barokową konfesję z wczesnobaro-
kowym relikwiarzem z 1662 r, ze szczątkami św. Wojciecha, odrestaurowanym 
po zuchwałej kradzieży w 1986 r.
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W jego wnętrzu znajduje się właściwy relikwiarz z  XII wieku. Za relikwia-
rzem mogliśmy zobaczyć płytę nagrobną św. Wojciecha z czerwonego mar-
muru z  1480 roku. Pani przewodnik, która oprowadzała nas po Katedrze 
bardzo interesująco i  szczegółowo opowiadała nam, o  niektórych kaplicach 
otaczających nawę główną. W kryptach kaplic pochowano prymasów, arcybi-
skupów biskupów. 

W katedrze przebywał dwukrotnie (w 1979 i 1997 r.) papież Jan Paweł II. 
W katedrze znajdują się Jego relikwie. 

Przed katedrą zobaczyliśmy pomnik pierwszego koronowanego władcy 
Polski Bolesławowa Chrobrego. 

Na Wzgórzu Lecha największym wzniesieniu w mieście widzieliśmy – ze-
spół średniowiecznych budynków wraz z kościołem św. Jerzego oraz budyn-
kiem Muzeum Archidiecezjalnego. 

Ostatnim ważnym punktem w drugim dniu naszej wycieczki Szlakiem Pia-
stowskim był Ostrów Lednicki – wyspa na jeziorze Lednica. Znajduje się tam 
Muzeum Pierwszych Piastów. Chociaż pogoda nam nie sprzyjała, bo zaczął pa-
dać deszcz to nie zrezygnowaliśmy ze zwiedzania wyspy. Na nią, gdzie popły-
nęliśmy promem. Powitały nas trzy stojące postacie: rzeźby Bolesława Chro-
brego, biskupa Radzima Gaudentego oraz cesarza Ottona III. Przedstawiały ich 
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w pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w 1000 roku. Za panowa-
nia Mieszka I i  Bolesława Chrobrego Ostrów był jednym z  głównych ośrod-
ków obronnych i administracyjnych Polski. Pierwsze źródła pisane dotyczące 
Ostrowa pochodzą z 1136 roku. Podziwialiśmy makietę grodu oraz podgrodzia 
z X w. Potem poszliśmy do zabezpieczonych zadaszeniem pozostałości forty-
fikacji grodowej. Otoczona była drewniano-ziemnymi wałami i  wyposażona 
w dwie wolno stojące budowle kamienne: pałac (palatium) władcy połączony 
z przypałacową kaplicą z basenami chrzcielnymi oraz kościołem grodowym. 
Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowania Mieszka I.

W ostatnim dniu naszej wycieczki po opuszczeniu noclegu w  Biskupinie 
w drodze do Poznania zatrzymaliśmy się w miejscowości Gąsawa. Zwiedzili-
śmy tam drewniany, modrzewiowy, zrębowo-szkieletowy kościół św. Mikoła-
ja zbudowany przez kanoników regularnych z Trzemeszna przez kanoników 
regularnych z Trzemeszna ok. 1625 r. Zachwyciło nas wnętrze tego kościoła 
pokryte malowidłami przedstawiającymi wielu świętych, obraz Sądu Osta-
tecznego, świadków Zmartwychwstania. Pod chórem znajdują się sceny z ży-
cia patrona kościoła św. Mikołaja, na stropie szereg muzykujących aniołów. 
W centrum stropu namalowano Madonnę w otoczeniu 4 ewangelistów. W ko-
ściele podziwialiśmy ponadto liczne rzeźby barokowe w drewnie, pięć ołtarzy, 
ambonę a na belce późnogotycką grupę ukrzyżowania. 

Następnie zatrzymaliśmy się w  Pobiedziskach, gdzie zwiedziliśmy Skan-
sen Miniatur położony na historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi 
pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. Skansen otwarty został w maju 1998 roku 
z  okazji jubileuszu 950 lecia Pobiedzisk. W  Skansenie oglądaliśmy makiety 
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znanych i mniej znanych budowli z obszaru Szlaku Piastowskiego oraz całej 
Wielkopolski. Były tam grody, wiatraki, kościoły, ratusze, pałace, zamkowe ru-
iny a także współczesne obiekty jak Iglica symbol Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz Poznańskie Krzyże. Wszystkie budowle są wierną kopią ory-
ginałów z zachowaniem wszelkich detali w skali 1:20. Niektóre fragmenty mi-
niatur wykonane są z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne. Trudno 
nam było opuścić ten Skansen, gdyż można było zobaczyć w nim tyle cieka-
wych zabytków, ale czekał na nas Poznań.

Poznań był jednym z ośrodków stołecznych i religijnych Państwa Piastów w X 
i XI wieku i pełnił funkcję siedziby władców Polski. Jest jednym z najstarszych lo-
kowanych miast w Polsce. Lokację na prawie magdeburskim uzyskał w 1253 r. 

Najpierw pojechaliśmy na Ostrów Tumski, który jest jedyną z pozostałych 
tu, niegdyś licznych wysp na Warcie. Ostrów Tumski łączą z lądem mosty Bole-
sława Chrobrego i Mieszka I. 

Najważniejszym zabytkiem Poznania jest Bazylika Archikatedralna Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Po uczestnictwie we mszy świętej spotkaliśmy 
się z przewodnikiem, który oprowadził nas po bazylice a następnie po Pozna-
niu. Najpierw zeszliśmy do podziemi katedry, gdzie zobaczyliśmy archeolo-
giczne fragmenty katedry preromańskiej i romańskiej, mury przedromańskie 
i podstawy kolumn. Zobaczyliśmy także pozostałości grobowców, prawdopo-
dobnie pierwszych władców Polski.
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Zobaczyliśmy tam również misę z X wieku, z której być może przyjął chrzest 
Mieszko I i jego poddani. W drugiej krypcie widzieliśmy pozostałości nagrob-
ków i epitafiów, a w ostatniej krypcie trumny z doczesnymi szczątkami metro-
politów i biskupów.

Następnie zwiedzaliśmy wnętrze świątyni, jednej z  najstarszych w  Pol-
sce, wielokrotnie przebudowywanej w  różnych stylach architektonicznych, 
a po II wojnie światowej odbudowanej w stylu gotyckim. Jest ona miejscem 
pochówku pierwszych władców Polski; do Kazimierza Odnowiciela, a  także 
członków wielkopolskiej linii Piastów. Duża część obecnego wyposażenia ka-
tedry trafiła do niej po wojnie z kościołów Dolnego Śląska, w tym gotycki oł-
tarz główny z przełomu XIV i XV wieku, pochodzący z Góry Śląskiej. 

Główna część świątyni otoczona jest 12 kaplicami, które przetrwały bez 
większych zniszczeń. Najcenniejszą z  nich jest Złota Kaplica wybudowana 
w  latach trzydziestych XIX wieku, w stylu bizantyjskim a ufundowana przez 
hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W niej znajdują się: grobowiec w stylu neo-
gotyckim Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz ich pomniki. 

W gotyckim portalu katedry oglądaliśmy drzwi spiżowe ze scenami z życia 
św. Piotra i św. Pawła. Oczarowało nas m.in. bogactwo malowideł, rzeźb, płyt 
nagrobnych.
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Po zwiedzaniu katedry podeszliśmy pod Wzgórze Przemysła, na którym 
znajduje się zamek królewski wzniesiony w 2 poł. XIII wieku. Przemysł I wzniósł 
ceglaną wieżę mieszkalną ze znajdującą się wewnątrz ocembrowaną studnią, 
a  resztę wzgórza otoczył wałem z  częstokołem. Zamek był przebudowany 
przez Przemysła II a z dawnego zamku pozostały do dziś nienaruszone funda-
menty z XIII i XIV wieku. Zamek obecnie jest dalej przebudowywany. 

Na Starym Rynku obejrzeliśmy budynek pełniący niegdyś funkcję Ratusza. 
obecnie siedziba Muzeum Historii Miasta Poznania. 

Na bogato zdobionej elewacji budynku zobaczyliśmy wizerunki królów 
z dynastii Jagiellonów. Znajduje się też pas medalionów z wielkimi postacia-
mi starożytności. Na fasadzie wyróżnia się trójkondygnacyjna, bogato zdo-
biona loggia. 

Między łukami arkad parteru można zobaczyć kobiece pary, alegorie cnót: 
cierpliwość z owcą a roztropność z lustrem, miłość z dwojgiem dzieci a spra-
wiedliwość z wagą i mieczem, wiara z kielichem i mieczem a nadzieja z ka-
dzielnicą i słońcem, męstwo ze złamaną kolumną a umiarkowanie przelewa 
wodę z dzbana do misy. Na szczycie widoczny jest orzeł z 1783 r., który ma 
ponoć 180 cm wysokości a  jego skrzydła mają 2 metry rozpiętości. Z wieży 
ratuszowej codziennie odgrywany jest hejnał miejski, a słynne koziołki bodą 
się codziennie o godz. 12. 

Przewodnik opowiedział nam legendę związaną z  tymi koziołkami. Gdy 
mistrz ślusarski Bartłomiej ukończył zegar i miał go zaprezentować radzie mia-
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sta oraz wojewodzie, miano wydać ucztę ku czci możnych panów. Podczas 
przygotowań do uczty nieuważny kuchcik spalił sarnią pieczeń, a nie chcąc, 
aby błąd wyszedł na jaw, ukradł na podmiejskiej łące dwa młode koziołki. Nie 
udało mu się jednak sprawy zatuszować, gdyż koziołki uciekły z kuchni i wbie-
gły na ratuszową wieżę. Ku uciesze gości zaczęły trykać się rogami. Rozbawio-
ny wojewoda darował winę kuchcikowi, koziołkom życie, a mistrzowi Bartło-
miejowi nakazał dołączyć do mechanizmu owo „urządzenie błazeńskie”.

W Rynku zachwyciły nas domki budnicze czyli grupa trzy- lub czterokondy-
gnacyjnych wąskich kamieniczek pochodzących z pierwszej połowy XVI wieku. 
Należały one do nieco biedniejszych kupców. W  ich wczesnorenesansowych 
podcieniach handlowano niegdyś rybami, świecami, pochodniami i solą. Obec-
na nazwa bierze się stąd, że w jednej z kamienic znajdowała się siedziba Bractwa 
Budników, grupy zawodowej zajmującej się wyrębem lasów i pozyskiwaniem 
surowców z drewna, a mieszkających w prowizorycznych „budach”. 

Podziwialiśmy także 4 fontanny: Prozerpiny – przedstawiająca scenę porwa-
nia jej przez władcę podziemi, Apolla, Neptuna i Marsa. Oglądaliśmy również za-
bytkowy budynek odwachu na Starym Rynku w Poznaniu, który powstał w XVIII 
w. Obecnie mieści się w nim Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Na środku 
budynku zobaczyliśmy herb Rzeczypospolitej z czasów Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, po lewej herb Raczyńskich – Nałęcz, po prawej herb Poznania.

Zobaczyliśmy też pręgierz wzniesiony w 1535 roku. Jest to ośmioboczna, 
późnogotycka kolumna, na głowicy której stoi postać kata w  stroju rycerza 
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z uniesionym mieczem, symbolizuje tzw. „prawo miecza” czyli prawo do wy-
konywania wyroku śmierci. Pręgierz służył do wykonywania kary chłosty oraz 
piętnowania, obcinania uszu, palców czy ręki aż do roku 1848.

Naszą uwagę zwróciła Studzienka Bamberki przedstawiająca kobietę 
w  charakterystycznym stroju bamberskim, charakterystycznym dla osadni-
ków przybyłych z bawarskiego Bambergu, z nosidłami i konwiami używanymi 
w winiarstwie. Basen studzienki przeznaczony był na poidło dla koni, lecz ko-
rzystała z niego również ludność miasta. 

Następnie udaliśmy się do barokowego kościoła farny pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa Męczennika. Jeden z najbardziej monumentalnych baro-
kowych trzynawowych kościołów w  Polsce zbudowany był w  latach 1651–
1732. Wewnątrz kościoła zachwyciła nas bogata dekoracja rzeźbiarska, sztuka-
torska i malarska a także słynne organy.

Ponadto oglądaliśmy klasycystyczny gmach Biblioteki Raczyńskich zbu-
dowany w I poł. XIX wieku oraz trzypiętrowy gmach Kolegium Pojezuickiego 
w kształcie podkowy z obszernym dziedzińcem i dwuskrzydłowym krużgan-
kiem zbudowany w I poł. XVIII wieku, będący obecnie siedzibą Urzędu Miasta. 
W  pobliżu na skwerku zobaczyliśmy rzeźby Koziołków Poznańskich. Było to 
atrakcyjne miejsce do zrobienia sobie zdjęcia. Również atrakcją było zdobycie 
słynnych, trudnodostępnych, oryginalnych rogali św. Marcina.
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W krótkim wolnym czasie mogliśmy jeszcze pospacerować ulicami Pozna-
nia. Pozostał niedosyt, gdyż wiele ciekawych zabytków i obiektów było do zo-
baczenia, ale nadszedł czas powrotu do domu.

Małgorzata i Jan Krukowie

Uwaga redakcyjna 
Naszym przewodnikiem na Piastowskim Szlaku Wielkopolskim był Ryszard 
Makieła, z którym owocnie spędziliśmy trzy dni. Uzyskaliśmy bardzo bogatą 
wiedzę o tym regionie i jego zbytkach. Pan Ryszard był natomiast zachwycony 
naszym głębokim zainteresowaniem, czemu dał wyraz w  swojej notatce do 
organizatorki wycieczki. Poniżej tekst tej notatki oraz jej skan.

W dn. 24 – 26.05.2013 r. byłem pilotem wyc. „Szlak Piastowski”. Uczestnicy to stu-
denci UTW PK wiek 60+. Wspaniali ludzie. Podczas mojej wieloletniej praktyki prze-
wodnika turystycznego, nie spotkałem osób tak zainteresowanych moim opowia-
daniem. Pytania zadawane podczas przerw w  czasie jazdy świadczyły o  wielkim 
pragnieniu poszerzenia wiedzy. 

Z wielkim podziwem patrzyłem na uczestników wyc., którzy pomimo podeszłego 
wieku zdobywali „Mysią Wieżę” w  Kruszwicy a  intensywny deszcz nie przeszkadzał 
zwiedzać Biskupin, Wenecję, Gniezno i Ostrów Lednicki.

 Utrudzeni, zmęczeni a mimo to nie tracili humoru. Pani Teresa to nie tylko kierow-
niczka grupy, ale wspaniała opiekunka wszystkich. Składam wyrazy wielkiego sza-
cunku i uznania dla WSZYSTKICH uczestników naszej wędrówki.

Do zobaczenia na Turystycznym szlaku.
R. Makieła
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XXX

Zwiedzanie muzeum Politechniki Krakowskiej  
im. Tadeusza Kościuszki

Michał Nowak  4 czerwca 2013 r.

Naszą kilkunastuosobową grupę powitała pani Lilianna Lewandowska kustosz 
Muzeum PK. Podkreśliła doniosłość decyzji Senatu z 2004 r. powołującej Mu-
zeum Politechniki Krakowskiej. Siedzibą jest zabytkowy obiekt, dawny areszt 
wojskowy przy koszarach arcyksięcia Rudolfa. Muzeum gromadzi eksponaty, 
ślady przeszłości. Tworzy to szansę „wychować w szacunku do Człowieka, w sza-
cunku do dzieł, które on tworzy, przyszłe pokolenia”. Biuletyn Muzeum 1(2)/2005
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Na planszach przedstawiono historię Uczelni i Jej wybitne postaci. Tablo ze 
zjazdu koleżeńskiego1909 r. we Lwowie i tablo absolwentów Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej z 1912 r. wskazują skąd pocho-
dziła część kadry naukowej, dzięki której powstawała nasza uczelnia.

Jedna z plansz pokazuje tłum pierwszych kandydatów oczekujących do reje-
stracji na studia, przed budynkiem przy ul. Straszewskiego w 1945 r. Jest też hi-
storyczne zdjęcie pierwszego studenta – Tadeusza Kantarka oraz Poświadczenie 
jego rejestracji nr 1/L z dnia 23/II 1945 r. z podpisem inż. Izydora Stella Sawickiego.

Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy fotografie twórców uczelni, prof. 
Izydora Stella Sawickiego i  prof. Walerego Goetla, podczas pochodu inaugu-
racyjnego 31 maja 1945 r. W  tym dniu odbyła się w  auli Akademii Górniczej 
uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego. Wykład inauguracyjny 
wygłosił prof. I. Stella Sawicki. Dobrze zachowane fotografie z tamtych dni po-
kazują początki Uczelni. Są zdjęcia studentów z pochodu majowego z  lat 40-
tych. Brak jest opisu jaki to był pochód, ale biało czerwone opaski na rękawach 
uczestników mogą świadczyć, że zdjęcie dotyczy pochodu trzeciomajowego. 
Zainteresowanie wzbudziły czapki studenckie, jedna nawet historyczna, przeka-
zana przez któregoś z profesorów. W pierwszych latach powojennych studenci 
mieli mocną organizację Stowarzyszenie Bratniej Pomocy. Na wystawie pokaza-
no fotokopię legitymacji członkowskiej jednego ze studentów.

Na niektórych fotokopiach dokumentów widoczna była nazwa Politechni-
ka Śląska z siedzibą w Krakowie. Nie do końca zrozumiała pozostała dla nas ta 
sprawa. Zbyt mało o tym można było się dowiedzieć.

Ciekawy moment nastąpił w  chwili, gdy oglądaliśmy tablo Wydziału Bu-
downictwa Lądowego z lat 1953–1958. Obecny z nami najstarszy student z lat 
1945–1949 Mieczysław Zygmunt Kamieński upomniał się o  pamiotkąwe ta-
bleau swojego rocznika z 1949 r. Widział go m.in. w 1999 r. na uroczystym od-
nowieniu dyplomu. W numerze 7/1999 „Naszej Politechniki” znajduje się zdję-
cie tej tablicy, autorstwa fotografika, kronikarza PK inż. Jana Zycha. Niestety 
Muzeum nie posiada go.

Wiele plansz obrazuje historię PK, aż po współczesne lata. Jest inauguracja 
roku akademickiego 1967/68, podczas której przemawiał rektor prof. K. Sokal-
ski. Jest też zdjęcie z pogrzebu, nagle zmarłego rektora K. Sokalskiego. Dobrze 
udokumentowane jest 30-lecie PK, które zresztą obchodzono o rok spóźnione 
w 1976 r. W tym też roku nadano uczelni imię Tadeusza Kościuszki.

Pokazany jest folklor studencki z Juwenaliów. Jest sporo zdjęć z jubileuszu 
50-lecia PK w 1995 r. Od lat 70. XX w., wszelkie wydarzenia uczelniane są doku-
mentowane przez absolwenta Wydziału Mechanicznego PK Jana Zycha. 
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Oczywiście nie mogło zabraknąć planszy z  uwiecznienia uroczystości wrę-
czenia Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Senatora i Profesora Politechniki 
Krakowskiej przez rektora PK prof. Kazimierza Flagę na Wawelu 12 czerwca1999 r. 
Jest też Uchwała Senatu Akademickiego o nadaniu tego tytułu z 7 maja1999 r. 

W zwiedzaniu Muzeum uczestniczył, zaproszony przez nas pan Tomasz 
wnuk Izydora Stella-Sawickiego, Założyciela Uczelni, absolwent Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Dzielił się swoimi i rodzinnymi wspo-
mnieniami, które barwnie opisał. Umieszczamy je poniżej za zgodą autora. 

Podczas naszego zwiedzania trwała czasowa wystawa „Olimpijczycy 1924–
2006 z Politechniki Krakowskiej” zorganizowana w stulecie uczestnictwa sztu-
ki i literatury w konkursie olimpijskim.

W 1912 r. uczestnikiem olimpijskiego konkursu sztuki i literatury w Sztok-
holmie był architekt i rzeźbiarz Antoni Wiwulski (1877–1919) twórca m.in. po-
mnika Grunwaldzkiego w Krakowie powstałego w 1910 r.

Na wystawie zaprezentowano sylwetki 20 olimpijczyków absolwentów Po-
litechniki Krakowskiej. Wśród nich były m.in. zdjęcia trzykrotnego medalisty 
olimpijskiego w szermierce Wojciecha Zabłockiego (absolwent Wydziału Ar-
chitektury PK z 1954 r.), Andrzeja Bachledy Curusia narciarza (studia na Wy-
dziale Architektury 1965–1976, ale ich nie ukończył) Jerzego Wojny Orlewicza 
narciarza (ukończył Wydział Architektury w 1970 r).
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Dużym zaskoczeniem dla wielu z  nas była informacja, że olimpijczykiem 
Igrzysk Letnich w Amsterdamie w 1938 r. był Ludomir Sleńdziński Późniejszy 
rektor PK. Nie uprawiał żadnej dyscypliny sportu, ale startował w dziedzinie 
malarstwa. Przedstawił obraz zatytułowany „Żeglarz”, który nie zdobył jednak 
żadnego medalu ani wyróżnienia.

Jak nam na początku zwiedzania zakomunikowano siedziba Muzeum PK 
mieści się w  budynku dawnego aresztu pułkowego, w  XIX-wiecznym kom-
pleksie koszar arcyksięcia Rudolfa. Jest to solidny budynek z czerwonej cegły, 
chyba zachowany w niezmienionej formie. To na dawnym spacerniku aresztu 
umieszczono wystawę o  olimpijczykach. Mogliśmy też zobaczyć oryginalne 
cele dla aresztantów.

Miłym akcentem było udostępnienie nam biuletynów, które wydaje Mu-
zeum. Pierwszy numer 1/2004 autorstwa byłych dwóch rektorów PK prof. W. 
Muszyńskiego i prof. K. Flagi dotyczy profesora Bronisława Kopycińskiego, rek-
tora Politechniki Krakowskiej w latach 1956–1965. Inny z 2010 r. dotyczy prof. 
Michała Życzkowskiego jednego z najwybitniejszych uczonych w dziejach PK. 
Udostępniono nam również katalog z wystawy o olimpijczykach..

Pobyt w Muzeum był cenną lekcją historii o Uczelni. Do uatrakcyjnienia tej 
lekcji walnie przyczynił się gość specjalny, którego relację przedstawiamy.
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Wspomnienie o moim Dziadku Izydorze Stella-Sawickim
Zostałem zaproszony do Muzeum Politechniki Krakowskiej po to, abym przy-
bliżył grupie uczestniczącej w zwiedzaniu, postać mojego Dziadka – Izydora 
Stella-Sawickiego, założyciela Politechniki Krakowskiej.

Nazywam się Tomasz Stella-Sawicki, jestem wnukiem Izydora i absolwen-
tem Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej.

Urodziłem się w 1949 roku. Mój Dziadek zmarł w 1957 roku. Znałem Dziad-
ka tylko jako mały chłopiec. Moje wiadomości o nim pochodzą zatem z kon-
taktów w okresie wczesnego dzieciństwa, a inne posiadam z rozmów z rodzi-
ną, zwłaszcza z moim Ojcem i Babcią Jadwigą, żoną Izydora.

Trochę historii rodzinnej
Ojciec Izydora, Jan Stella-Sawicki był powstańcem styczniowym. Jako prymus 
ukończył Akademię Wojenną Sztabu Generalnego w Petersburgu i szybko piął 
się w  karierze wojskowej. Już w  wieku 26 lat pełnił funkcję podpułkownika 
w  Sztabie Generalnym. W  kolejnych latach awansował na stanowisko szefa 
sztabu, a następnie dowódcy 6. i 4. Dywizji Kawalerii.

Po wybuchu powstania 1863 roku wystąpił z armii carskiej i przystąpił do 
powstania pod pseudonimem Struś. Jako doświadczony wojskowy pełnił sze-
reg kluczowych funkcji. 

W początkowym okresie był szefem sztabu gen. Józefa Wysockiego, na-
stępnie gen. Edmunda Różyckiego. W końcu został Naczelnym Organizatorem 
Galicji. Jako jeden z ostatnich opuścił szeregi powstańcze i udał się na emigra-
cję. Ukrywał się przed represjami carskich służb pod przybranym nazwiskiem 
Stella. Uzyskał obywatelstwo szwajcarskie. Ukończył studia medyczne na Wy-
dziale Lekarskim w Strasburgu. Po wielu latach emigracji wrócił do kraju. Po 
nostryfikacji dyplomu na Uniwersytecie Jagiellońskim przez wiele lat praco-
wał we Lwowie jako lekarz i Inspektor szpitali krajowych. Umarł w roku 1911 r., 
został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Pozostawił po sobie wiele publikacji, głównie medycznych. Najważniejszą dla 
nas są dwutomowe „Moje wspomnienia 1831–1910 – Na pamiątkę dla dzieci”. 

W dniu 5 kwietnia 1881 roku urodził się we Lwowie Izydor. Wychowany zo-
stał w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego. 

Po ukończeniu lwowskiej Wyższej Szkoły Realnej Izydor studiował na Poli-
technice Lwowskiej, gdzie na Wydziale Inżynierii uzyskał dyplom. Po studiach 
podjął pracę na Politechnice Lwowskiej równocześnie rozpoczynając normal-
ną praktykę inżynierską. Jako radca budowlany i przysięgły mierniczy pełnił 
funkcje w wielu instytucjach państwowych.
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Po odzyskaniu niepodległości został powołany do Ministerstwa Robót Pu-
blicznych. Kontynuował równocześnie pracę naukową i dydaktyczną. 

W 1921 r. rozpoczął pracę na Akademii Górniczej w  Krakowie. Prowadził 
także wykłady na Wydziale Architektury na krakowskiej ASP. 

W 1922 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a  w  1936 r. profesora 
zwyczajnego budownictwa i inżynierii. 

Do wybuchu wojny pracował na Wydziale Hutniczym AG, pełniąc funkcję 
dziekana.

W dniu 6 listopada 1939 roku, wraz z gronem blisko dwustu pracowników 
krakowskich uczelni, został podstępnie zwabiony na zebranie organizowane 
w Collegium Novum UJ przez wysokiego rangą oficera SS Brunona Müllera. 
Zebranie miało być rzekomo poświęcone wznowieniu działalności wyższych 
uczelni. Jak z historii wiemy, to był podstęp (tzw. Sonderaktion Krakau). Wszy-
scy zebrani zostali aresztowani. Dziadek wraz z innymi profesorami został wy-
wieziony do obozu w Sachsenhausen. 

Ten tragiczny fragment życiorysu Dziadka często przewijał się w  rozmo-
wach rodzinnych. Ze wzruszeniem opowiadała o tym Babcia Jadwiga – żona 
Izydora, a także moja ciocia Jadwiga Leszczycka – córka Izydora. 

Z obozu Dziadek wrócił w  lutym 1940 roku. Wrócił mocno schorowany. 
Schudł 20 kg.

Przez długi czas żył dramatycznymi wspomnieniami z  obozu, gdzie życie 
straciło wielu jego znajomych. Pamiętam jak Babcia opowiadała, że Dziadek po 
powrocie z obozu był wciąż głodny i mimo specjalnej diety, po każdym posiłku 
ciężko chorował. Minęło sporo czasu zanim jego organizm wrócił do normy.

Dziadek szybko wrócił do pracy. Organizował tajne nauczanie, realizowane 
w ramach zajęć średniej szkoły górniczo-hutniczej. 

Po wojnie Dziadek wrócił do pracy na Akademii Górniczej. Wkrótce podjął 
inicjatywę organizacji nowej uczelni politechnicznej. Początkowo były to Wy-
działy Politechniczne przy AG, później przekształcone w Politechnikę Krakow-
ską. Równolegle pracował nad organizacją Politechniki Śląskiej.

Pracę dydaktyczną i naukową łączył z projektowaniem głównie konstrukcji 
żelbetowych. Pozostawił po sobie wiele zrealizowanych budowli, w tym czasie 
bardzo nowatorskich.

Pierwsze moje spotkanie z Dziadkiem pamiętam z początku lat pięćdziesią-
tych. Mieszkaliśmy wtedy w Michałkowicach Śląskich. Moi Rodzice poznali się 
w Niemczech. Ojciec walczył w trakcie kampanii wrześniowej jako oficer 5. Pułku 
Strzelców Konnych. Po klęsce wrześniowej trafił do obozu i spędził resztę wojny 
w niemieckim oflagu. Podobnie moja Mama, powstaniec warszawski w stopniu 
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podporucznika AK, po upadku powstania znalazła się również w oflagu. Po wy-
zwoleniu oboje pracowali w organizacji UNRRA, gdzie się poznali.

Rodzice wrócili do Polski w 1947 roku i zamieszkali na Śląsku w domu ro-
dzinnym Mamy. Ojciec Mamy, farmaceuta – Stanisław Lissowski – prowadził 
przed wojną kilka aptek i drogerii. Brat Mamy Józef, ukończył farmację i miał 
przejąć interes rodzinny. Losy wojenne sprawiły, że stało się inaczej. Dziadek 
Stanisław został wywieziony na roboty do Niemiec i zginął w trakcie bombar-
dowania Drezna, a wuj Józef został zamordowany w Oświęcimiu.

Zginął również z rąk rosyjskich pierwszy mąż mojej Mamy, z którym przeży-
ła raptem kilka miesięcy, gdyż pobrali się wiosną 1939 roku.

Tak więc to moja Mama zaczęła prowadzić drogerię w  Michałkowicach, 
a  mój Tato, który przed wojną ukończył Wydział Praw na UJ, znalazł pracę 
w Katowicach.

Pamiętam wizyty moich Dziadków Stella-Sawickich w Michałkowicach i na-
sze w Krakowie. Dziś zdaję sobie sprawę jak uciążliwa była wówczas podróż 
Rodziców z trójką małych dzieci z Michałkowic do Krakowa. Przy ówczesnych, 
kiepskich środkach komunikacyjnych – przepełnione wagony kolejowe i auto-
busy – to naprawdę było nie lada przedsięwzięcie. 

Wynagradzały nam to jednak atrakcje Krakowa, których zawsze było sporo. 
Dziadek Izydor, z początkiem lat trzydziestych, wybudował dom mieszkal-

ny w Krakowie przy ulicy Słonecznej (obecnie B. Prusa). Na pierwszym piętrze 
było mieszkanie Dziadków, na pozostałych kondygnacjach znajdowały się 
mieszkania na wynajem. W  czasie wojny Niemcy wykwaterowali Dziadków, 
a budynek został zajęty przez niemieckich urzędników pocztowych.

Po wojnie Dziadkowie wrócili do domu przy ul. Słonecznej, ale już tylko 
do części swojego mieszkania. Powojenne polskie władze miejskie zajęły dom 
z przeznaczeniem na mieszkania kwaterunkowe.

To tu docieraliśmy po uciążliwych podróżach. Mieszkanie Dziadków było pełne 
atrakcji. Stare stylowe meble i dywany, zachowane w jakiś sposób jeszcze z cza-
sów lwowskich, obrazy, nakręcane zegary bijące co kwadrans w dzień i w nocy.

Pokój Dziadka, do którego wchodziliśmy na palcach, żeby nie przeszkadzać 
mu w  pracy, miał dla nas niezwykły charakter. W  pokoju stało duże biurko, 
ogromny stół z deską kreślarską pełen ciekawych rysunków technicznych, sza-
fy i półki z książkami. Różne cyrkle, przykładnice, przybory kreślarskie i mnó-
stwo innych tajemniczych „ważnych rzeczy”. 

Z czasów wojny, okna wyposażone były w rolety i ciężkie zasłony. Tu Dzia-
dek spędzał większość czasu, odrywając się sporadycznie, gdy Babcia zapra-
szała na posiłki.
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Dziadkowie zabierali nas na spacery „do miasta”. Jechaliśmy tramwajem lub 
dorożką. Czasem, korzystając z łódek przewoźników, przepływaliśmy na drugą 
stronę Wisły, na Dębniki.

Byłem wówczas małym chłopcem, zatem pamiętam z tamtych czasów tyl-
ko fragmentaryczne obrazki z naszych pobytów w Krakowie. Rozmowy moich 
rodziców z  Dziadkami, opowieści o  czasach lwowskich i  okresie wojennym, 
wspólne posiłki – to zapamiętam na długo. Pamiętam ciepłą, serdeczną at-
mosferę domu Dziadków i to, że lubiliśmy tam jeździć.

Gdy poszedłem do pierwszej klasy, Dziadek zachorował. Wkrótce potem mój 
Ojciec przeprowadził się do Krakowa, aby pomagać przy chorym. Tato dostał 
pracę w  administracji AGH, a  Dziadek, mimo złego zdrowia, wciąż pracował, 
prowadząc wykłady na uczelniach. Przez długi czas nie było właściwej diagno-
zy. Wydawało się, że powróciły dolegliwości z okresu obozowego. Gdy w końcu 
postawiono właściwą diagnozę, było już za późno na skuteczną kurację. 

Dziadek zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem – 19 grudnia 1957 r.
Pamiętam pogrzeb Dziadka. Początkowo został pochowany na Cmentarzu 

Rakowickim, a dopiero po jakimś czasie przeniesiony został do grobu na Sal-
watorze.

Wkrótce po śmierci Dziadka przeprowadziliśmy się do Krakowa. Mimo że 
Dziadek nie żył, wciąż przez kolejne lata w domu naszym bywali częstymi go-
śćmi jego dawni znajomi i współpracownicy. Były wizyty Tadeusza Kantarka 
(pierwszy student PK), Romana Ciesielskiego i wielu innych, których nazwisk 
już nie pamiętam.

W dalszych latach wielokrotnie spotykałem się z pamięcią o moim Dziadku. 
Moje nazwisko Stella-Sawicki zawsze było kojarzone przez rzesze jego wycho-
wanków i współpracowników z profesorem Izydorem Stella-Sawickim. Zawsze 
przy takich okazjach spotykałem się z ciepłymi wspomnieniami o nim i uzna-
niem dla jego pozycji naukowej. 

W połowie lat sześćdziesiątych mój Ojciec i ja zostaliśmy zaproszeni na uro-
czystą, rocznicową sesję Rady Wydziału Budownictwa Lądowego. Byłem wte-
dy uczniem X klasy V Liceum Ogólnokształcącego. W spotkaniu uczestniczyło 
szacowne grono profesorskie i ówczesny Rektor PK prof. Kazimierz Sokalski. 
Wygłoszono szereg referatów, opisujących historię uczelni, po czym Rektor 
poprosił mojego Ojca o parę zdań wspomnień o Izydorze Stella-Sawickim. Pan 
Rektor zwrócił się także do mnie z pytaniem do jakiej szkoły chodzę i poinfor-
mował wszystkich o decyzji utworzenia nowego wydziału PK. Miał powstać 
Wydział Chemiczny. Rektor dowiedziawszy się, że wkrótce kończę liceum za-
prosił mnie do studiowania na nowym kierunku. Tak też się stało. Po ukończe-
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niu liceum zdałem egzamin wstępny i zostałem przyjęty na studia na Wydziale 
Chemicznym PK. Był rok 1967.

Dziadek pozostawił po sobie mnóstwo książek, rękopisów, dokumentacji 
projektowych. Książki są oczywiście głównie techniczne z  zakresu budownic-
twa, są w języku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim. Widać, 
że korzystanie z literatury obcojęzycznej nie stanowiło dla Niego problemu.

Jest jednak mnóstwo książek z innych dziedzin co pokazuje bardzo szero-
kie spektrum Jego zainteresowań. Jest też oczywiście cała biblioteka literatury 
pięknej.

Dokumentacje projektowe zawierają zarówno rysunki i  obliczenia doty-
czące projektowanych obiektów, jak również dokumentację budowy, kore-
spondencję związaną z  realizacją, kosztorysy, rozliczenia itp. Jest duża róż-
norodność projektowanych obiektów. Na przykład umocnienia Wisły, mosty, 
kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Oświęcimiu, a także obiekty energetycz-
ne kompleksu w Jaworznie, budynki użyteczności publicznej (Laboratorium 
Maszynowe AG, Szkoła Górnicza w Dąbrowie Górniczej, sanatorium w Zako-
panem) budynki mieszkalne, hangar lotniczy na lotnisku w Czyżynach, zajezd-
nia tramwajowa w Krakowie. palmiarnia w krakowskim Ogrodzie Botanicznym 
i wiele, wiele innych.

Odrębną grupę stanowią wykłady, pisane ręcznie, z dużą ilością ilustracji 
i obliczeń.

Tomasz Stella-Sawicki 
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XXXI

Spotkanie autorskie z Leszkiem Wójcikiem 
Przewodnik Leszek Wójcik  

nasza wycieczkowa, intelektualna niespodzianka

Ilona Niżnik 10 czerwca 2013 r.

Pisząc o włoskiej przygodzie nie sposób pominąć osobę naszego przewodni-
ka, pana Leszka Wójcika. 

Trafił nam się zupełnie niekonwencjonalny, wyjątkowy przewodnik: wrażli-
wy człowiek o ogromnej wiedzy, wielki pasjonat Włoch i czujący je całym sobą. 
Przybliżał nam ten kraj wszystkimi możliwymi sposobami. 

W czasie długiego i  w  sumie nudnego przejazdu autokarem, mówił  
o mijanych właśnie ciekawych miejscach, związanych z nimi ludziach, opowia-
dał liczne anegdoty, przedstawiał historię i sztukę Włoch. Do tego, aby nas roz-
bawić, sypał dowcipami „jak z rękawa” oraz przepięknie śpiewał włoskie pio-
senki. Jednym słowem: „człowiek – orkiestra”. Ale to nie wszystko, co dotyczy 
naszego przewodnika. 

Jest jeszcze szczególna niespodzianka związana z jego osobą. 
Pan Leszek Wójcik okazał się krakowskim poetą, piszącym cudowne, głębo-

kie w treści wiersze, ale też wiersze zabawne. Zaprosił nas na najbliższy wie-
czór autorski. 

Ukończył geografię i  dziennikarstwo. Jest także licencjonowanym pilo-
tem wycieczek i  przewodnikiem po Krakowie. Jako dziennikarz współpra-
cował z wieloma czasopismami w tym z „Dziennikiem Polskim”, „Życiem Li-
terackim”.

Jego poważny debiut poetycki miał miejsce właśnie na łamach „Życia Lite-
rackiego”, a wiersze były publikowane także na antenie rozgłośni radiowych 
Polskiego Radia w Krakowie oraz Radia Alfa. 

Wśród osiągnięć poety należy wymienić ważniejsze nagrody: 
 – II miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. S. Themersona – 

Płock, 1995 r. (pierwszej nagrody nie przyznano) – 1 miejsce w konkursie 
„Liberum Arbitrium” 2007 r. – 1 miejsce w Konkursie im. M. Stryjewskiego 
– Lębork – 1991 r. 
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 – nagrody w konkursach na wiersz o Krakowie: w 1989 r. – 1 miejsce; w 1990 r. 
– 1 miejsce; w 1991 r. – 2 miejsce; – 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim, „Dać świadectwo” – Kraków – 1997 r. – 3 miejsce w 1999 r. i wy-
różnienia w tym samym konkursie w roku 1995, 2007 i 2011); – Nagroda 
specjalna za wiersze o miłości w konkursie im. W. Broniewskiego – Płock 
2007 r. 

 – Wyróżnienia w konkursach „O Wawrzyn Sądecczyzny” 2005–2010 r. 
 – 3 miejsce w konkursie im. Zbigniewa Herberta- Londyn 2008 r. (pierwszej 

nagrody nie przyznano).
Jest członkiem John Paul II Polish American Poets Academy.
Dnia 10.06.br. odbył się wieczór autorski Leszka Wójcika. Przyszło wielu 

uczestników naszej wycieczki.
Pan Leszek, już nie ten „luzak”, co na wycieczce – w kapeluszu, dostojny ale 

nadal urokliwy, opowiedział nam jeszcze parę szczegółów o sobie. Urodził się 
w Krakowie i  jak sam twierdzi „mieszka tu nieustannie”. Poeta kocha Kraków 
i nie wyobraża sobie mieszkania w innym mieście. Argumentuje to wierszem:

„…Gdzie dorożkarze składają wiersze? 
Gdzie o hejnale szumią topole? 
Gdzie można pączki zjeść i kremówki, 
I zamiast na dwór chodzić na pole?

Gdzie są centusie, gdzie są andrusy? 
Gdzie po Zwierzyńcu Lajkonik goni? 
W jakim to mieście tak blisko Rynku 
Można wypasać krowy na Błoniach?

Pokaż mi inną Grodzką czy Szewską 
Tam, gdzie historii uczą kamienie. 
Gdzie znajdziesz taki Ołtarz Mariacki, 
Przed którym zachwyt mówi milczenie?

Gdzie drugi taki zamek ze smokiem? 
Gdzie w starych kryptach leżą królowie? 
Gdzie dzwon Zygmunta ma serce Polski? 
Gdzie? Oczywiście w moim Krakowie ! „

Mówi o sobie: „Jestem geografem i poetą. Po Krakowie oprowadzam z hu-
morem, umiejętnie dawkowaną wiedzą i odrobiną poezji. Pilotuję wycieczki 
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od 13 lat – zwłaszcza Włochy (nawet w Krakowie nie miałem tylu wycieczek 
– śmieje się), a  ponadto Wiedeń, Pragę, Morawski Kras, Budapeszt, Grecję, 
Chorwację”. Jest także przewodnikiem po Ojcowskim Parku Narodowym.  Pa-
sjonuje go historia, historia sztuki, biografie niezwykłych ludzi, poezja, aneg-
doty. Teraz już wiadomo skąd zna tyle anegdot, przytaczanych nam podczas 
wycieczki.

Zasłuchaliśmy się w jego wierszach smutnych i wesołych, ale zawsze każą-
cych zamyślić się nad ich tematem. Podobały nam się bardzo.  Kupiliśmy tomi-
ki jego poezji, by czytając, myślami wracać do poety, który w swojej twórczości 
powiązał miłość do rodzinnego Krakowa oraz do Włoch, podobnie jak my.
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XXXII

Uroczysty ostatni wykład, kończący I etap studiów  
na UTW PK 

Michał Nowak 17 czerwca 2013 r. 

Na zakończenie pierwszego trzyletniego etapu studiów na UTW PK, za zgodą 
Uczelni, z inicjatywy słuchaczy i dużym nakładem ich pracy, został zorganizo-
wany dodatkowy „ostatni” wykład. Miał wyjątkowo uroczysty charakter. Roz-
począł się odśpiewaniem przez chór UTW Gaudeamus igitur. Po czym powi-
tano zaproszonych gości i uczestników. Swoją obecnością zaszczycił nas JM 
Rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, obecny był prof. Dariusz Bogdał 
– prorektor PK, nadzorujący UTW. Przybyło wielu wykładowców, a wśród nich 
dawni rektorzy PK: prof. Józef Gawlik, prof. Kazimierz Flaga, uczestniczył też 
prof. A. Skotnicki z Collegium Medicum UJ.



Wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Stefan Piechnik, dawny dziekan Wydziału 
Budownictwa Lądowego, prorektor Uczelni, członek Konwentu Seniorów. Wy-
kład spotkał się z dużym zainteresowaniem, odniósł się do niego w później-
szym wystąpieniu Pan Rektor. 

Prof. Piechnik jest redaktorem książki o  jednym z  najwybitniejszych 
uczonych PK, prof. Michale Życzkowskim. Pozostawił nam jej egzemplarz 
z dedykacją: „Michał by napisał: sapere aude Stefan Piechnik 2013-06–17”. 
Dedykację Miej odwagę posługiwać się własną mądrością uznaliśmy za 
zadanie do odrobienia. Sentencja ta zaczerpnięta jest z dłuższego tekstu 
Horacego Dimidum facti, qui bene coepit habet, sapere aude, incipe. Połowę 
pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądry, zaczynaj. 
Inspirujące!

Jak się okazało profesor Piechnik utrzymuje żywy kontakt z absolwentami 
jednego z roczników Wydziału Budownictwa Lądowego PK z lat 60. ub. wieku, 
uczestnicząc w ich zjazdach.

Były podziękowania, starosta podziękował Władzom Uczelni za trzy lata 
studiów. Przemówiła Pani Koordynator UTW. Głos zabrał JM Rektor. Wyraził 
uznanie za wkład P. Koordynator Profesor Francuz w zorganizowanie i formę 
prowadzenia UTW, w ciepłych słowach ocenił słuchaczy za zaangażowanie ja-
kie wykazywali w czasie studiów. 



Następnie z rąk JM Rektora PK każdy absolwent otrzymał DYPLOM ukoń-
czenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki; „Z gratulacjami twórczego rozwijania zainteresowań, talentów 
i pasji oraz poszerzania wiedzy w latach 2010–2013”. 

Dyplomy zostały podpisane przez: Koordynatora UTW PK dr inż. Władysła-
wę Francuz profesor oświaty, prorektora PK ds. Kształcenia i Współpracy z Za-



granicą prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdała i  JM Rektora PK prof. dr hab. inż. 
Kazimierza Furtaka. 

Każdy z absolwentów otrzymał również KARTĘ PAMIĄTKOWĄ z uroczyste-
go zakończenia studiów I stopnia na UTW PK. Na okładce karty znajduje się 
zdjęcie gmachu głównego PK (fot Jan Zych), na drugiej stronie, tekst hymnu 
Gaudeamus igitur, wewnątrz wykaz: „Sympozja, Profesorowie, Wykładowcy, te-
maty w latach 2010–2013”. 

Uwidoczniony jest ogrom wiedzy przekazywany nam, począwszy od 
z ośmiu wykładów ramach projektu „Radość Seniora”, a później w roku aka-
demickim 2010/2011 z  11 sympozjami, w  roku akademickim 2011/2012 
z  16  sympozjami oraz roku akademickim 2012/2013 z  17 sympozjami. 
Wielkim ich walorem była różnorodność tematyki, cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Prowadzili je profesorowie PK i  innych uczelni oraz inni 
wykładowcy.

Ciekawie wygląda kolejny wykaz karty: „Seminaria, prowadzone w latach 
2010–2013” a  było ich 17: Komputerowe, Językowe (angielski, niemiecki, 
francuski), Turystyczne, Rekreacyjno-ruchowe, Taniec Towarzyski, Pedago-
giczno-Psychologiczne, Architektura i  inne Sztuki, Wokalne, Plastyczne, Fil-
mowe, Aktywny Senior, Yoga, Promocja Zdrowia Psychicznego i Fizycznego, 
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Rehabilitacja-Zajęcia Gimnastyczne, „Dziedzictwo Kulturowe znane i  mniej 
znane”, Warsztaty bezpieczeństwa, Taniec i Ruch, Pielęgnacja skóry dojrzałej. 

Karta zawiera też wykaz 131 słuchaczy UTW PK III roku w 2013 r. W końcowej 
części uroczystego wykładu, chór UTW wykonał kilka popularnych piosenek.

W przygotowaniu tego uroczystego wykładu czynnie uczestniczyły Panie 
z Sekretariatu UTW I CPiP. W opracowaniu i drukowaniu Kart Uczestnictwa po-
mogła nam mgr Danuta Zajda z działu Promocji PK, która obdarzała nas życz-
liwą pomocą w całym okresie naszych studiów.

Ten uroczysty wykład nie kończył naszych kontaktów z  Politechniką Kra-
kowską. Znana była już bowiem od pewnego czasu decyzja Władz Uczelni 
o  możliwości uczęszczania na drugi stopień studiów UTW PK i  kilkadziesiąt 
osób zapisało się na dalsze studia w UTW PK 

W trakcie studiów z naszego grona odeszły na zawsze trzy osoby:
Krystyna Bochorska, Jadwiga Zarębska-Kacprzak i  Wiktoria Miechowska-

-Tabor
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Krystyna Bochorska (1949–2012), była bardzo ciepłą, lubianą oso-
bą, współorganizatorką wielu naszych imprez. Można było na niej za-
wsze polegać. Pomagała wielu ludziom.

Jej pasją była praca na komputerze oraz fotografowanie. Dzieliła się 
prezentacjami ze swoich zdjęć z wieloma osobami.                                TSz

Jadwiga Zarębska-Kacprzak (1935–2012). Była architektem. Do-
świadczeniem i wiedzą o architekturze dzieliła się z nami prowadząc se-
minarium „Architektura i inne sztuki”. Była niezwykle aktywna społecznie. 
Przez wiele lat prowadziła Klub Architekta SARP w Krakowie. Zorganizo-
wała zwiedzanie wielu ciekawych obiektów w tym będących w trakcie 
realizacji m.in. Podziemia Rynku Głównego, Centrum Jana Pawła II w Ła-
giewnikach. Była zafascynowana muzyką Fryderyka Chopina.             DM
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Są ludzie, których nie sposób zapomnieć.
Do takich osób należała nasza Koleżanka z UTW PK, Wiktoria Mie-

chowska-Tabor (Wiki) (1947–2013).
Była wspaniałym człowiekiem o wrażliwym sercu, ofiarna, życzliwa, 

pogodna – zawsze można było na Nią liczyć. Cechowała Ją wysoka kul-
tura i poczucie humoru.

Kochała Kraków i jego zabytki. Swoją wiedzą dzieliła się z nami, pro-
wadząc seminarium „Architektura i inne sztuki”. 

Odeszła po ciężkiej chorobie. Pozostawiła po sobie bardzo ciepłe 
i piękne wspomnienia oraz pamięć, która nigdy nie umiera. 

Wiki, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.                                        IN
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XXXIII

KONFERENCJE NAUKOWE UTW PK 
I Konferencja Naukowa UTW PK 14 kwietnia 2011 r.  

II Konferencja Naukowa UTW PK 16 października 2013 r.

Anna Przybyłek-Boraczyńska 23 października 2013 r.

Uniwersytet III Wieku to nie rozrywka czy miejsce dla zabijania wolnego czasu, 
to miejsce dla tych, którzy mają mało wolnego czasu i chcą go mądrze zago-
spodarować: nauką, rozszerzaniem horyzontów wiedzy oraz umiejętności o te 
dziedziny, których nie zdążyli wcześniej zgłębić.

Uniwersytety rosną jak grzyby po deszczu (uczelnianych w Krakowie działa 
osiem). Jest w czym wybierać, a powinno się wybierać najlepsze. Co to znaczy? 
Dokonałam w roku 2010 rankingu i napisałam o tym w „Głosie Seniora”. Ukoń-
czyłam dwa uniwersytety, trzeci (trzyletnie studia) kończę – to UTW PK. To ten 
wymarzony, który spełnił oczekiwania wielu ambitnych osób, które chcą się 
nauczyć czegoś nowego. Oczekują profesjonalizmu, dużej wiedzy wykładow-
ców, kultury osobistej organizatorów, wykładowców i słuchaczy. 

Ktoś powie, Ona jak zwykle przesadza. Nie – ja tylko stawiam wymagania 
w stosunku do siebie i innych. 

I tutaj na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej obserwo-
wałam wszystko i wszystkich. Po roku stwierdziłam, że wśród słuchaczy jest 
duży potencjał intelektualny i postanowiłam go zagospodarować.

Chciałam pokazać sobie, nam Seniorom, że wiek nie stanowi żadnej prze-
szkody w działalności twórczej. Ważny jest twórczy umysł, wiedza interdyscy-
plinarna i chęci do działania. Najlepiej ujmuje to fraszka Jana Sztaudyngera: 

„Jedni są wiecznie młodzi, drudzy wiecznie starzy To kwestia charakteru, 
a nie kalendarzy”.

Specjalnie nie podkreślam doświadczenia. Takie posiadamy, a prawie każdy 
z nas w innej dziedzinie. Tutaj nawet nieistotne jest wykształcenie wyższe czy 
średnie. 

Zaproponowałam zorganizowanie I Naukowej Konferencji UTW przez stu-
dentów. Pani prof. W.M Francuz – Koordynator UTW i studenci zaakceptowali 
pomysł i  zabraliśmy się do pracy. Przygotowaliśmy konferencję z  obradami 
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plenarnymi i  sześcioma panelami. Większość osób nie miała doświadczenia, 
ale ważna była pasja i dobre chęci do nauki. Rozpoczynając obrady I Nauko-
wej Konferencji UTW nt. „Młodość i zdrowie seniorów?” Jak sprostać wyzwa-
niom XXI wieku? powiedziałam: Nie mamy wzorców, ale mamy pomysły, za-
pał, energię twórczą, duży potencjał intelektualny, dlatego też potrafimy 
być kreatywni. W tle zaprogramowałam muzykę A. Mozarta, która szczególnie 
pomaga w  łagodzeniu stresu. A stres był duży, bo tak prywatnie ujawniając 
byłam po nocnym ataku serca. Ale chciałam pokazać sobie i otoczeniu, że se-
niorzy potrafią być kreatywni.

Patronat honorowy nad konferencją przyjął JM Rektor prof. dr hab. Kazi-
mierz Furtak. Patronat medialny: Dziennik Polski.

Powołany został: Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny konferen-
cji. Program konferencji obejmował: sesję plenarną i dyskusje panelowe opra-
cowane i prowadzone przez studentów.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor, który wyraził duże za-
dowolenie z naszej aktywności i zaangażowania, a słowa „tworzycie konkuren-
cję Politechnice dla jej działalności naukowej” wywołały burzę oklasków. Kon-
ferencję prowadziła przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr inż. Anna 
Przybyłek-Boraczyńska.
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Program sesji plenarnej: 
„Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku a Fundusze Unijne” 
– mgr Maria Kacprzycka – prezes APŻ
„Farmakologia wieku podeszłego” – dr hab. Jerzy Gąsowski – CM UJ
„Jak poprawić pamięć i zdolność koncentracji?” – prof. dr hab. Jerzy Vetulani 
– PAN
„Rola i znaczenie profilaktyki zdrowotnej” – dr Barbara Wizner – CM UJ

Dyskusje panelowe studentów:
Profilaktyka zdrowotna – celem przedłużenia udanego życia
moderator: Anna Przybyłek-Boraczyńska

Problemy rehabilitacji, rekreacji i turystyki
moderator: Barbara Majkowska, Hubert Schäffer 

Ekologia – zdrowie, odżywianie
moderatorzy: Michał Nowak, Elżbieta Zakrzewska

Stan umysłu i zdrowie Seniorów w kontekście międzypokoleniowym
moderatorzy: Barbara Cieniawa, Irena Walczak
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Nowoczesna technika i technologia w przyswajaniu wiedzy w wieku starszym.
moderatorzy: Anna Pinter, Zygmunt Ryznar

Rozwijanie talentów i hobby najlepszym lekarstwem na rozwój umysłu i stres.
moderatorzy: Anna Kowalik, Barbara Polańska

Na szczególne uznanie zasługuje pomysł z panelami prowadzonymi przez 
studentów. W większości moderatorzy nie mieli okazji sprawdzić się w takiej roli, 
ale to głównie było moim celem, żeby zaktywizować studentów i wskazać nowe 
możliwości nie tylko rozwoju umysłowego, ale innych cech charakteru, jak: 
– sprawność organizacyjna
– umiejętność prezentacji własnej osoby
– umiejętność prezentacji tekstu, grafiki itp.
– łatwość nawiązywania kontaktów ze słuchaczami
– opanowanie tremy
– dbanie o swój wizerunek.

Te efekty zostały osiągnięte i wzajemnie jesteśmy zadowoleni z tego co wy-
konaliśmy. W wyniku naszej zespołowej działalności związanej z organizacją 
i przebiegiem konferencji:

 • Nastąpiła aktywizacja szerokiego grona do twórczej działalności, wiele osób 
sięgnęło do literatury, żeby być przygotowanym do dyskusji panelowych.
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 • Seniorzy uwierzyli we własne siły i możliwości intelektualne, ochoczo się 
też zabrali do prac organizacyjnych.

 • Po latach przerwy wrócili do pracy w zespole dla dobra ogółu.
 • Udowodniliśmy sobie i otoczeniu, że jeżeli są chęci do działania, zasoby in-

telektualne, to wiek nie ogranicza niczego.
 • Moderatorzy na ogół sami się zgłaszali i chcieli się sprawdzić w tej roli.
 • „Radość Seniora” czyli nasza grupa ok. 200-osobowa jest taka nie z nazwy 

ale z czynów, nie tylko związanych z konferencją, ale wcześniejszych innych 
działań dla dobra ogółu.

 • Zarówno referaty plenarne, prezentacje na panelach jak i dyskusja pobu-
dziły nas do zastanowienia się na naszym zdrowiem, stylem życia, rozwo-
jem umysłu i pokonywaniem stresu.

Przebieg prezentacji i dyskusji w panelach IV i V poszerzyły naszą wiedzę 
o funkcjonowaniu mózgu i możliwościach korzystania z postępu techniczne-
go w społeczeństwie informacyjnym bez ograniczenia wiekiem.

Mocno zabiło mi serce, kiedy Ania Kowalik odczytała swojego autorstwa 
wiersz pt. „Senior” i z dedykacją wręczyła go mnie, a sala zaśpiewała „Sto lat”. 
A oto wiersz:
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Senior

Każdej wiosny wracamy do naszej młodości 
Znajomo pachnie bez i biały kwiat konwalii 
Kupione z sentymentu, w chwilach samotności 
By przywołać wspomnienie wraz z nutką nostalgii. 
 
Głowa buja w obłokach, marzenia nieskromne 
I to czekanie  – na coś, co jeszcze być może 
Coraz trudniej zachować postawy niezłomne 
Uwierzyć, że każde ziarno zamieni się w zboże. 
 
Znaczymy tylko tyle, co pamięć przechowa 
Śmierć nigdy nie jest kresem drogi do istnienia 
Żyjemy w naszych dzieciach i magicznych słowach 
Powtarzanych z szacunkiem – całe pokolenia. 
 
Wiosna życia i lato są jak krótkie burze 
Po nich przychodzi długa jesień i zaduma 
Biegamy na wykłady i ćwiczymy w chórze 
Żeby z rąk nie wypadła ta – ostatnia cuma. 
 
Nie znamy cudownego pomysłu na życie 
Lecz możemy wzajemnie wspierać się w potrzebie 
Swoje życie pokochaj prawdziwie i skrycie 
Chcesz by świat był dla ciebie – to zacznij od siebie.

Wszystkie referaty spotkały się z  dużym zainteresowaniem, bo były dro-
gowskazem w naszym codziennym życiu senioralnym. W konferencji uczest-
niczyła wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, liczni goście 
z Politechniki i innych uczelni, a na panelach zaproszeni specjaliści /praktycy/, 
którzy mówili o postępie w określonych dziedzinach. 

Pani prof. W. Maria Francuz podziękowała Nam wszystkim za zaangażo-
wanie. Referenci, goście specjalni, moderatorzy i członkowie komitetu orga-
nizacyjnego otrzymali podziękowanie na piśmie od J.M Rektora. Dla takich 
przeżyć i po ośmiu latach przerwy w pracy zawodowej bez względu na stan 
zdrowia warto się zmobilizować i pomyśleć,co jeszcze mogę zrobić dla słu-
chaczy UTW PK. 

Postanowiłam zorganizować II Konferencję Naukową UTW pt. Medycyna 
i technika w służbie człowieka. Co każdy senior wiedzieć powinien.
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Program konferencji obejmował referaty znanych osobowości świata na-
uki: prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego z te-
matyki geriatrycznej i  rozwoju umysłowego. Psycholog mówił: jak być sobą 
i negocjować w codziennym życiu. Debaty panelowe prowadzone były przez 
pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej oraz lekarzy i specjalistów 
fizykoterapii i  osteopatii. Postery sprzętu rehabilitacyjnego prezentowane 
były przez specjalistów od kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej. Pro-
wadzono konsultacje dla osób z chorobami narządu ruchu.
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Także nasi słuchacze – seniorzy Zygmunt Mieczysław Kamieński i Stanisław 
Brzezicki dali świadectwo „cudów”, które może dokonać kinezyterapia. Opisali 
przykłady rodzinne i osobiste wykorzystania metod i technik rehabilitacyjnych.

Była możliwość zapoznania się z zastosowaniem określonych metod lecz-
niczych przy użyciu konkretnych urządzeń do usprawniania i leczenia wybra-
nych przypadków schorzeń narządu ruchu, kręgosłupa, bioder, ramion itp.

Mamy nadzieję, że pozostawiliśmy po sobie nie tylko dobre wrażenie, ale 
również konkretne wskazania dla następnych roczników słuchaczy UTW PK 
jak można kreatywnie działać bez względu na wiek.

dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska 
Słuchaczka III roku UTW PK
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XXXIV

Skandynawia: Dania, Szwecja, Finlandia

Teresa Baszak, Elżbieta Kurek,  21–26 lipca 2013 
Małgorzata Paleczek vel Polaczek, Irena Walczak

Skandynawia to wyjątkowy pod każdym względem fragment Europy. Wielu 
postrzega ją stereotypowo, kojarzy się z wieczną zimą i surowym klimatem. 
Nasza wycieczka stała się początkiem przygody, którą będziemy pamiętać 
przez całe życie. Dla każdego z nas ta podróż była możliwością poznania no-
wych miejsc, piękna natury i kultury, ciekawych spotkań z ludźmi.

Każde z  3 państw, które odwiedziliśmy posiada inne tradycje, zwyczaje, 
prawo, pozycję w strukturach europejskich i specyficzny klimat. Szwecja słynie 
z Nagrody Nobla, Dania z Syrenki a Finlandia z sauny i św. Mikołaja. 

W dniu 21 lipca 2013 r. godz. 6.00. wyruszyliśmy na kolejną naszą wyprawę. 
Tym razem autokarowo – promową. Oj, napływamy się, napływamy. Ale zanim 
zaokrętowaliśmy się na polski prom w  Świnoujściu, najpierw odwiedziliśmy 
Woliński Park Narodowy. Tam, pośród wzgórz morenowych i wydm, wśród la-
sów dębowo – sosnowych, odnaleziono ślady osadnictwa z przełomu VIII/IX w.
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Plemię zachodniosłowiańskie Wolinianie, zamieszkiwało we wczesnym 
średniowieczu tereny między Zatoką Pomorską a Zalewem Szczecińskim. Na 
wyspie Wolin dostrzeżono ślady obwarowanej osady z II połowy IX w. zajętej 
przez Mieszka I w 967 r. Wolinianie długo bronili się, pozostając aż do XII w. 
niezależną republiką. Ten ośrodek pogaństwa na Pomorzu został schrystiani-
zowany w 1128 r. Stojąc na drewnianym pomoście widokowym podziwialiśmy 
ziemie, które zamieszkiwali nasi przodkowie. 

Spacerkiem leśnymi ścieżkami wróciliśmy do autokaru i po chwili dojecha-
liśmy do Międzyzdrojów. Był jeszcze czas, by przy pięknej pogodzie zwiedzić 
miasto. Idąc w kierunku molo przechodziliśmy pomiędzy mnóstwem sklepi-
ków z pamiątkami i uroczych kafejek pełnych turystów. Na molo zachłysnę-
liśmy się ostrym, morskim powietrzem, jakże innym od tego, wdychanego 
w naszym rodzimym Krakowie.

Później dojechaliśmy do Świnoujścia, miasta położonego na wielu wy-
spach (w tym Wolin i Uznam), oddzielonych Świną. Obie części miasta łączy 
komunikacja promowa. To największy w Polsce port rybacki i baza promowa, 
uzdrowisko i ośrodek wypoczynkowy. Od XII w. gród ten strzeże, ujścia Świny 
na skrzyżowaniu szlaków handlowych.

Byliśmy już troszkę zmęczeni, marzyło nam się łóżko, a właściwie promo-
wa koja.
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Na Dworcu Promowym oczekiwano nas około godz. 21.00. Po drodze po-
dziwialiśmy kościół Chrystusa Króla a obok Muzeum Rybołówstwa Morskiego 
oraz piękny ratusz z 1804 r. 

Rankiem przypłynęliśmy do Ystad w Szwecji. Po zejściu z promu zrobiliśmy 
objazd autokarem tego średniowiecznego miasteczka i  skierowaliśmy się do 
założonego w XIII w. Malmö. Do 1658 r., kiedy przeszło pod panowanie Szwe-
dów, było jednym z ważniejszych miast Danii. Najpierw zwiedziliśmy Starówkę. 

Spacerowaliśmy po „kocich łbach” głównego placu Stortorged, podziwiając 
urocze kamieniczki z  XVI w. i  kamienny pomnik Karola X na koniu. Ciasnymi 
uliczkami odchodzącymi od rynku doszliśmy do wybudowanego w 1546 r. im-
ponującego Ratusza i olbrzymiej bryły kościoła św. Piotra z XIV w. Później nastą-
piło zderzenie z  nowoczesnością. Zwiedziliśmy nowoczesną dzielnicę Malmö, 
pełną wieżowców, m.in. atrakcję miasta – dom – wieżowiec w kształcie spirali. 

Stąd rozpościera się widok na dzieło godne XXI w. – most nad cieśniną 
Sund, na który składa się z prawie 4,1 km na sztucznej wyspie i 3,5 km tunelu. 
Most ten został otwarty w 2000 roku i łączy Szwecję z Danią. 

Przez ten most pojechaliśmy do Kopenhagi. Równolegle do szosy biegnie 
również linia kolejowa. Korzystając ze zdobyczy najnowszej techniki, człowiek 
stworzył coś niezwykłego.
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Kopenhaga jest stolicą Królestwa Danii, w którym panuje moja imiennicz-
ka – Małgorzata II. Pierwsze kroki skierowaliśmy pod pomnik „Małej Syrenki”, 
będącej symbolem miasta. Syrenka kopenhaska, siedząca na głazie wyłania-
jącym się z wody to figurka z brązu, wykonana w 1913 r. na zlecenie Carla Ja-
cobsena, założyciela browaru Ny Carlsberg. Została zainspirowana bajką Han-
sa Christiana Andersena o tym właśnie tytule i obchodzi w tym roku stulecie 
istnienia. Pomnik kilkakrotnie ulegał dewastacji. Teraz w pełnej krasie służył 
nam jako tło do zrobienia obowiązkowych fotek.

Później podjechaliśmy autokarem pod barokowy Pałac Królewski Amalien-
borg – zespół pałacowy wzniesiony na planie ośmioboku w latach 1749 – 1780. 
Jest on siedzibą królowej Małgorzaty II, rodziny królewskiej oraz duńskiego 
parlamentu. Przed pałacem w południe odbywa się uroczysta odprawa warty, 
pięknie umundurowanej Gwardii Królewskiej. Imponujące widowisko udało 
się obejrzeć tylko niektórym z  nas. Spóźnialscy musieli obejść się smakiem. 
Następnie spacerkiem podeszliśmy pod usytuowany w  pobliżu XIX-wieczny 
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kościół protestancki – Kościół Marmurowy. Wzorowany na kościele św. Piotra 
w Rzymie, ma jedną z większych kopułę zbudowaną z marmuru.

Pogoda dopisała, świeciło słońce, było upalnie i w tym skwarze wyruszy-
liśmy z przystani położonej w centrum miasta na godzinny rejs statkiem po 
kanałach Kopenhagi. Widzieliśmy różne zabytki i  nowoczesną architekturę. 
Minęliśmy bulwar Nyhavn z XVII-wiecznymi, kolorowymi kamieniczkami. Pod 
nr. 18, 20 i 67 mieszkał H. Ch. Andersen. 
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Spośród nowoczesnych budynków duże wrażenie zrobił „Black Diamond” 
– nowa siedziba Duńskiej Biblioteki Królewskiej. To jedna z największych bi-
bliotek w Europie, ze zbiorami liczącymi ok. 21 mln woluminów. Znajdują się 
tu m.in. rękopisy H. Ch. Andersena i Karen Blixen autorki „Pożegnania z Afryką”. 

Uwagę zwrócił też nowy gmach Opery o ciekawej, półokrągłej bryle z lekkim 
dachem, usytuowany frontem do wody, co upodabnia go do Opery w Sydney. 
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Pan Marek, nasz bardzo dobrze przygotowany pilot, zaproponował czę-
ści ambitnych uczestników przejście do protestanckiej Katedry Najświętszej 
Marii Panny, usytuowanej obok Uniwersytetu., Znajdują się w  niej rzeźby 
znanego również w Polsce twórcy Bertela Thorvaldsena. Rzeźbiarz wykonał 
w  Warszawie pomnik Mikołaja Kopernika i  Księcia Józefa Poniatowskiego 
a w Krakowie na Wawelu replikę rzeźby Chrystusa Błogosławiącego, właśnie 
z kopenhaskiej Katedry. 

Spiesząc na spotkanie z resztą grupy, przydarzył mi się mały „ wypadek” – 
po prostu potknęłam się, otarłam sobie brew i nos i wtedy spotkałam się z so-
lidarnością grupy. Ze wszystkich stron pojawiły się nawilżające chusteczki, ma-
ści z antybiotykami, wyrazy współczucia. Widać, że tworzyliśmy zgraną całość, 
nad którą czuwała i roztaczała opiekuńcze skrzydła nasza koleżanka Teresa. 

Jeszcze czekał nas przejazd autokarem przez Duńską Riwierę. Z jednej stro-
ny szosy widzieliśmy białe wille i pensjonaty w otoczeniu zadbanej zieleni, a 
z drugiej, morze z niezliczoną ilością jachtów. Jedna z willi o dużej, przeszklo-
nej werandzie była domem Karen Blixen. 

Zbliżyliśmy się do miejscowości Helsingor. W miejscowym zamku, Szekspir 
umiejscowił akcję Hamleta. Cytat z tej sztuki „źle się dzieje w państwie duń-
skim” nie ma zastosowania do dzisiejszych czasów, bo odnieśliśmy wrażenie, 
że królestwo duńskie jest czyste, zadbane, ekologiczne i dostatnie.  Po zwie-
dzeniu Kopenhagi przeprawiliśmy się promem do szwedzkiego portu Hel-
singborg a później, naszym autokarem, prowadzonym przez niezawodnego 
pana Darka, dotarliśmy do miasta Ängenholm. Na jego obrzeżach w pięknie 
położonym pensjonacie, po dwóch dniach zwiedzania mogliśmy troszkę od-
począć i złapać oddech przed dalszą podróżą.

Następnego dnia, podążając do Sztokholmu przejechaliśmy Szwecję z za-
chodu na wschód, podziwiając po drodze małe, urokliwe miasteczka, piękne 
okolice wzdłuż jeziora Wetter, zmieniającą się jak w kalejdoskopie przyrodę. 
Tego dnia stolicę Szwecji obejrzeliśmy tylko z okien autokaru, podziwiając pa-
noramę zabytkowej części miasta, gdyż o godz. 15.30 musieliśmy zaokrętować 
się na promie. Tym razem czekała nas przeprawa morska do Finlandii.

Stwierdzenie, ze często wracamy do wcześniej poznanych miejsc znowu 
się sprawdziło. Byłam w Helsinkach kilka lat temu w maju i zauroczył mnie ten 
wyjątkowy, bliski geograficznie a jednocześnie nieznany kraj.

Helsinki (szwedz. Helsingfors) – stolica Finlandii, „Córa Bałtyku”, położone są 
na półwyspie i wysepkach Zatoki Fińskiej, przy granicy z Federacją Rosyjską. 
Założone w 1550 r. przez króla szwedzkiego Gustawa Wazę, były kilkakrotnie 
niszczone przez Szwedów i Rosjan. Od 1917 r. są stolicą niepodległej Finlan-
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dii. Miejsce, w którym odbyła się 1 sierpnia 1975 Konferencja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. 

Miasto znane jest z malowniczego położenia i doskonałego połączenia ar-
chitektury z krajobrazem naturalnym. Do Helsinek przypływamy w środę rano 
promem o kobiecej nazwie „Gabriella” linii Viking Line. Podczas krótkiej auto-
karowej przejażdżki przez stolicę podziwiamy: kościół św. Mikołaja, Pałac Pre-
zydencki, budynek Parlamentu, Bibliotekę Uniwersytecką, liczne nowoczesne 
budowle. Pomimo długiego panowania Rosji, architektura Helsinek zainspiro-
wana jest głównie nurtami skandynawskimi w stylu nowoczesnym. Helsinki 
to miasto partnerskie Warszawy i Szczecina. Zwiedzamy Stadion Olimpijski – 
miejsce wydarzeń sportowych i dużych koncertów, znany jako obiekt Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w  1952  r. Stadion posiada wieżę wysokości 72 m, skąd 
widoczna jest rozległa panorama miasta. Na zewnątrz zwracamy uwagę na 
pomnik Paavo Nurmiego, wielkiego lekkoatlety lat 20 ubiegłego wieku. Przed-
stawia sportowca w pełnym biegu. 

W Parku Sibeliusa obejrzeliśmy niezwykły pomnik – stalowe organy upa-
miętniające niezwykle popularnego w Finlandii kompozytora Jeana Sibeliusa. 
Pomnik wygląda niczym obłok stalowych piszczałek organowych wystrze-
lonych w  kosmos. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć grupowych i  indywidualnych. 
Obok organów znajduje się rzeźba głowy kompozytora.
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Wróciliśmy do centrum miasta, gdzie spotkaliśmy się z  uroczym prze-
wodnikiem panem Holgerem Thorsem, który śpiewną polszczyzną w bar-
dzo sympatyczny sposób opowiadał o mieście i  zabytkach. Ucieszyło nas 
to, że nasz przewodnik studiował w Krakowie polonistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i czasem bywa w Polsce. Nazwy ulic w Finlandii są podwójne: 
szwedzkie i fińskie. Przewodnik w zabawny i barwny sposób wyjaśnia nam 
znaczenie różnych słów np. „matka” znaczy „podróż” (napisy na autokarach), 
„hei” znaczy „cześć”. 

Największą atrakcją turystyczna Helsinek jest kościół wykuty w skale grani-
towej Temppeliauvko, ta sakralna budowla pochodzi z 1969 r. Jedynym jego 
elementem widocznym z daleka jest niebieska kopula przypominająca „lata-
jący spodek”. 

Wnętrze kościoła ma kształt owalny i jest zamknięte nagimi, skalnymi ścia-
nami, oświetlone światłem naturalnym. Kościół, ze względu na wspaniałą aku-
stykę wykorzystywany jest jako sala koncertowa. Wysłuchaliśmy w skupieniu 
pięknego koncertu fortepianowego. 
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Parę przecznic dalej znajduje się kontrastująca z otoczeniem, prawosławna 
katedra Sobór Uspieński – Zaśnięcia Matki Bożej. Posiada złote kopuły i czer-
woną fasadę, jest przykładem rosyjskich wpływów w  Finlandii. We wnętrzu 
znajduje się bogaty bizantyjskim przepychem ikonostas, powiew wschodu na 
północy Europy. 
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Autokarem podjechaliśmy do Placu Senackiego, będącego centralnym 
punktem miasta. Zaprojektowany przez Carla Ludwiga Engela w 1820 r. oto-
czony jest szeregiem klasycystycznych budowli. Nad placem wznosi się kate-
dra luterańska Tvomiokirkko – jeden z  najlepiej rozpoznawalnych obiektów 
w Helsinkach. Zbudowana jest w stylu neoklasycystycznym, na planie krzyża 
greckiego. Posiada kulistą kopułę, na dachu umieszczono postaci 12 aposto-
łów wykonane z cynku. Bogato rzeźbiona fasada świątyni stanowi przeciwwa-
gę dla surowego, luterańskiego wnętrza. 

Monumentalne, granitowe schody (40 stopni) prowadzące do świątyni są 
miejscem odpoczynku dla turystów, których jest tu wyjątkowo dużo i  miej-
scem spotkań towarzyskich. U  stóp schodów stoi posąg cara Aleksandra II 
– dla nas dziwny widok, ale Finowie cenili tego rosyjskiego władcę za troskę 
o rozwój kraju oraz nadanie językowi fińskiemu statusu równego z rosyjskim. 

Za Soborem Uspieńskim ciągnie się bulwar Esplanadi – ruchliwy deptak 
przypominający nasze Planty, ale bardziej okazały, pełen przechodniów, ka-
wiarni i luksusowych sklepów. 

Wolne od zwiedzania zabytków chwile poświęciliśmy na przechadzkę słyn-
nym targiem rybnym, gdzie prosto z kutra można kupić świeża rybę. Do wybo-
ru mnóstwo pamiątek rękodzielniczych: renifery i  łosie, maskotki, czapki lub 
swetry z napisem „Finland” oraz przeróżne wyroby z drewna czy kości renifera. 
Po krótkiej wizycie w Ratuszu wypiliśmy jeszcze smaczną kawę i pomału że-
gnaliśmy się z tym miastem. 
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Co trzeba zapamiętać: Finowie przywiązują wagę do natury oraz do życia 
z nią w harmonii. Helsinki to najdalej na północ wysunięta stolica kontynen-
talnej Europy. 

Pożegnaliśmy się z przewodnikiem – rezydentem i uroczym gawędziarzem. 
W  godzinach popołudniowych wsiedliśmy na prom linii ”Viking Line”, gdzie 
czekał nas miły wieczór i  nocna, morska przeprawa do Sztokholmu. Po go-
dzinnym odpoczynku przygotowaliśmy się do uroczystej wspólnej kolacji. Nie 
sposób opisać różnorodności bufetu: przystawki, dania na zimno, ciepło, sosy, 
sałatki, desery i wina. Każdy znalazł coś dla siebie: a to kawior czarny i czer-
wony, owoce morza, ryby, mięsa, jarzyny – przygotowane na różne sposoby. 
Smakowaliśmy potrawy, wznosiliśmy toasty a później … ciąg dalszy zabawy. 
Zmieniliśmy lokal i udaliśmy się na… dyskotekę. Bawiliśmy się wspólnie, było 
radośnie – spontanicznie tańczyliśmy przy wtórze rytmicznego zespołu. Było 
wesoło, jak to na wspaniałych wakacjach a  dla „nocnych Marków” dancing 
trwał do bardzo późnych godzin. Nasz rejs w  gronie znanych i  nowych po-
dróżników przyniósł nam wiele niezapomnianych wrażeń i przeżyć. 

Po wspaniałym wieczorze spędzonym na promie, rankiem obudziliśmy się 
w Sztokholmie. To od 1436 r. stolica i największe miasto Szwecji. Zamieszkuje 
w nim ponad 825 tys. osób. Wzmianka o Sztokholmie po raz pierwszy pojawiła 
się w dokumentach w 1252 r. Rozwój miasta rozpoczął się w XIII w. od części 
zwanej dzisiaj Gamla – Stan (Stare Miasto). Po okresie walk szwedzko-duń-
skich w XV i XVI w. zostało zdobyte przez Gustawa I Wazę. Miasto położone 
jest w środkowej części kraju na 14 wyspach (połączonych ze sobą 53 mosta-
mi) oraz na lądzie stałym nad zatoką i  jeziorem Meler. Cały obszar obejmuje 
„archipelag sztokholmski” czyli 24 000 wysp, wysepek i  skał przybrzeżnych. 
Sztokholm nazywany jest Wenecją północy, 2/3 powierzchni miasta to wody, 
lasy i parki.

Położenie na północy powoduje zróżnicowanie klimatu. Temperatury wa-
hają się od +36 st. C do –32 st. C. W zimie dzień trwa tylko 6 godzin.

Jest to już piąty dzień naszej eskapady. Po zejściu na ląd czekała na nas 
sympatyczna pani przewodnik (Polka), która najpierw poprowadziła nas 
w kierunku sztokholmskiej Starówki z brukowanymi uliczkami, przy których 
od wieków stoją kamienice szwedzkich kupców. Później zwiedziliśmy Kate-
drę Protestancką, Parlament i rezydencję Królewską Drottningholm na wyspie 
Lovön – pałac w stylu renesansowym, zbudowany w XVII w., otoczony baro-
kowym ogrodem. Spacer głównym deptakiem Sztokholmu „Drottninggatan”, 
brzegiem kanałów i  licznymi urokliwymi mostkami przerzuconymi nad nimi 
zapamiętamy na długo.



283

W mieście funkcjonuje ok. 70 muzeów. Najczęściej jednak odwiedzane jest 
Muzeum Okrętu „Waza”. Królewski, najkosztowniejszy i bardzo bogato zdobio-
ny okręt wojenny został zbudowany w Szwecji na polecenie króla Gustawa II 
Adolfa. Od 1621 r. Szwecja była w stanie wojny z Polską. Król doskonale wie-
dział jakie znaczenie ma potęga i  rozbudowa szwedzkiej floty. Liczył na do-
chody pochodzące z blokady Gdańska i  innych polskich portów, pobierania 
cła od zdążających do nich statków. 

Okręt wypłynął na swój pierwszy rejs 10 sierpnia 1628 r. ze stoczni miesz-
czącej się naprzeciwko Zamku Królewskiego. Zatonął po przepłynięciu zaled-
wie 1300 m. Po 333 latach w 1961 r. udało się wydobyć wrak z morza. Został 
zbudowany z 1000 dębów, ozdobiony setkami rzeźb i wyposażony w 64 działa. 
Obecnie w 95 % składa się z oryginalnych części. Vasamuseet (Muzeum Wazy) 
zostało zbudowane na wyspie Djurgarden, na terenach dawnych doków ma-
rynarki. Otwarto je 15.06.1990 r. Jest imponujące. Znajdujący się w nim odre-
staurowany okręt jest dużą atrakcją dla zwiedzających. Zachowały się przed-
mioty osobiste, odzież, prowiant, zastawy stołowe, latarnie.

Przybliża historię tamtych lat, pokazuje warunki w jakich żyli marynarze. Na 
7 poziomach otaczających statek (windy) rozmieszczono stanowiska multime-
dialne, sale kinowe, wystawy, sklepy z pamiątkami, salę szkolną, kąciki czytel-
nicze, sale – kopie wnętrza statku, przystosowane do zwiedzania, restauracje, 
kawiarnie. Chętnie zostalibyśmy tam dłużej, ale pan przewodnik zaprosił nas 
do odwiedzenia kolejnego, znanego w całym świecie obiektu.
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Jest nim Ratusz Miejski – surowa, ceglana budowla. Wewnątrz znajdują się 
imponujące schody prowadzące do sal Złotej i Błękitnej, gdzie co roku wręcza-
ne są Nagrody Nobla. 

Położony jest na wyspie Kungsholmen, powstał w 1923 r. Wywarł na nas 
duże wrażenie. Piękny i bogaty wystrój sal pełnych cennych przedmiotów za-
chwycił wszystkich. Widzieliśmy wiele razy w TV ten gmach w trakcie wręcza-
nia nagród, ale pobyt w tym miejscu, sprawił, iż poczuliśmy że dotknęliśmy 
czegoś ważnego. 

Była to ostatnia ze skandynawskich stolic, którą mieliśmy zwiedzić. Jesz-
cze ostatni rzut oka na Sztokholm z okien autokaru i udaliśmy się do oddalo-
nej o 60 km na południe bazy promowej w Nynäshamn, gdzie o godz. 17.00 
zostaliśmy kolejny raz zaokrętowani na promie „Polferries”. Poczuliśmy się jak 
w domu. Jest swojsko, polski prom, polska obsługa. 

Około południa przybyliśmy do Gdańska, miasta portowego, położonego 
przy ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej. W 1973 r. uruchomiono tu bazę żeglugi 
promowej m.in. z Finlandią, Szwecją i Niemcami.

W autokarze w  trakcie dojazdu do Starego Miasta, położonego nad Mo-
tławą i kanałem Raduni w odległości 5 km od morza – słuchamy podanych 
„w pigułce” informacji o tym mieście i okolicach. O jego historii, bohaterach, 
Westerplatte, masowych zbrodniach Niemców na inteligencji polskiej, pomni-
kach, przemyśle, zabytkach, ośrodkach kultury i  nauki, koncertach organo-
wych w Katedrze Oliwskiej, Jarmarkach Dominikańskich.
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Spacerkiem doszliśmy do Motławy. Na drugim brzegu widać Mały Żuraw 
i zespół spichlerzy z XV i XVIII w. położonych na Wyspie Spichrzów.

Zabytki Gdańska pochodzą głównie z epoki gotyku z XIV – XV w. Wizytów-
ką Starego Miasta jest Długi Targ z fontanną Neptuna. To plac a właściwie sze-
roka ulica z kolorowymi, zrekonstruowanymi, pochodzącymi z XV–XVIII wieku 
kamieniczkami m.in. Złota Steffansa (1609 r.), Dom Schlütera (1640r.), Dom 
Opatów Pelpińskich (1612) i późnogotycki Dwór Artusa.

Gdańsk to największy w kraju ośrodek obróbki i sprzedaży bursztynu. Przy 
Długim Targu, kramów i sklepików z wyrobami z bursztynu jest mnóstwo. Od-
wiedzamy jeden z nich – manufakturę bursztyniarską i uczestniczymy w po-
kazie obróbki, szlifowania tej szlachetnej żywicy. Parę przecznic dalej podzi-
wiamy Ratusz Główny z XV w., bryłę Kościoła Mariackiego i stojącą obok niego 
Kaplicę Królewską fundacji Jana III Sobieskiego z 1678–1681 r. 

Nasza wycieczka dobiegła końca. Żałujemy, zdajemy sobie sprawę, że każ-
da podróż przynosi nowe doznania i wiedzę a także poczucie niedosytu. Jest 
to niedosyt zachęcający do nowych podroży, do obejrzenia skarbów prze-
szłości i odkrywania rzeczy nowych, fascynujących. Warto odwiedzać kolejne 
miejsca, bo nie mam wątpliwości, że pomysłowość naszych organizatorów 
z  UTW znów dostarczy nam wielu wrażeń. Pamiętajmy i  wspominajmy – to 
terapeutyczna i  odmładzająca kuracja. Kto uczestniczył w  tej wycieczce, na 
pewno będzie długo pamiętał i oglądał fotografie a tych, których z nami nie 
było – namawiamy na następne podróże. Wspólna wycieczka to solidarność 
grupy, spontaniczna pomoc koleżeńska, to także przyjemny i wzruszający ba-
gaż wspomnień.
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XXXV

Muzeum Apteka „Pod Orłem”

Barbara Giedroyć, Grzegorz Paradecki 8 sierpnia 2013 r.

Apteka „Pod Orłem” to oddział Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Znala-
zła się na trasie naszych – słuchaczy UTW PK – wycieczek w ramach poznawa-
nia historii i zabytków Krakowa. Mieści się przy Placu Bohaterów Getta nr 18, 
dawniej zwanym Małym Rynkiem, a obecnie Placem Zgody. Była jedyną apte-
ką w Getcie i jedną z niewielu na terenie Podgórza. Właścicielami apteki byli: 
jej założyciel Józef Pankiewicz, po jego śmierci wdowa Maria, a następnie ich 
syn Tadeusz.

Za zgodą niemieckich władz okupacyjnych znajdująca się na terenie Getta 
apteka była czynna całą dobę. Zaopatrywali się w niej Żydzi i Polacy.

Była miejscem spotkań elit artystów, naukowców, intelektualistów, miej-
scem wymiany informacji, miejscem świadczenia pomocy medycznej doro-
słym i dzieciom w tej części Krakowa. Była też punktem kontaktowym, kryjów-
ką dla uciekających, tutaj docierali ci, którzy ocaleli od śmierci z rąk okupanta.

Muzeum zajmuje pomieszczenia byłej apteki. Znajduje się tu m.in. pokój 
Pankiewicza z  biurkiem, łóżkiem, szafą, a  także zrekonstruowane meble ap-
teczne, gabloty z eksponatami, recepty, zdjęcia, receptury, na regałach stoją 
butelki, fiolki i słoiki do przechowywania leków, szuflady zawierają dokumen-
ty, z którymi zapoznają się zwiedzający. W jednej z sal wyświetlany jest film 
o zagładzie Żydów. W unowocześnieniu ekspozycji mają swój udział Roman 
Polański i Steven Spielberg, którzy przekazali fundusze na cele muzeum.

Apteka stanowi świadectwo holokaustu krakowskich Żydów, a  także upa-
miętnia postać Tadeusza Pankiewicza – Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Barbara Giedroyć

Warto zwrócić uwagę na puste krzesła na pl. Zgody, symbolizujące ludzi, któ-
rzy odeszli wskutek hitlerowskiego terroru.

Do dzisiejszego dnia zachowało się bardzo niewiele śladów po stworzo-
nym przez Niemców getcie. Najbardziej przemawiającą pozostałością są ory-
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ginalne fragmenty jego murów przy ul. Lwowskiej; umieszczono tam tablicę, 
na której widnieje napis:

Tu żyli, cierpieli i ginęli z rąk hitlerowskich oprawców. Stąd wiodła ich ostat-
nia droga do obozów zagłady. 

Tego dnia mieliśmy również przejść po miejscach związanych z hitlerow-
skim obozem koncentracyjnym w  Płaszowie. Zwiedzając parę lat wcześniej 
Aptekę „Pod Orłem” można było zobaczyć wiele fotografii związanych z tere-
nem obozu. Niestety zabrakło ich na tej unowocześnionej wystawie, która tym 
razem kompletnie nie przemawiała do mnie. Poprzednio można było wczuć 
się w atmosferę tamtych tragicznych lat. Nie wiem czy spowodował to kosz-
marny upał panujący tego dnia, czy bardziej tradycyjne oczekiwania co do 
ekspozycji. 

Z powodu upału zrezygnowaliśmy z  drugiej części planu, gdyż mógł on 
zagrozić zdrowiu niektórych naszych seniorów. Przerażające miejsca związa-
ne z obozem, jakie zachowały się, to tzw. Szary Dom, stojący przy ul. Jerozo-
limskiej 3 Przed wojną był to budynek Towarzystwa Chewra Kadisza,(chary-
tatywne stowarzyszenie żydowskie – bractwo pogrzebowe). Przemieniony 
przez Niemców w karcer obozowy i miejsce kaźni. w nieco już gorszym stanie 
można oglądać również willę komendanta obozu, Amona Goetha, przy ulicy 
Heltmana 22.
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Zwiedzając ten teren, warto zatrzymać się przy stojącym w pobliżu pomni-
ku upamiętniającym pierwszą zbiorową egzekucję dokonaną w Krakowie przez 
okupanta i pozostałości ruin po Domu Przedpogrzebowym. Właśnie na starej 
ekspozycji w Muzeum „Pod Orłem” można było zobaczyć ogrom tej budowli 
a także fotografię przedstawiającą moment jej wyburzenia przez Niemców.

Grzegorz Paradecki 
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XXXVI

„Roztocze i nie tylko” Kazimierz Dolny, Kozłówka, Lublin, 
Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród, Susiec, Radruż 

Alicja Błocka, Barbara Giedroyć,  20–22 września 2013 r. 
Teresa Baszak-Filipczuk, Michał Nowak

Kazimierz Dolny
Początek jesieni witamy trzydniową wycieczką z  bardzo bogatym planem 
i  wielką ciekawością, a  pierwszym jej etapem był Kazimierz Dolny. Wyjazd 
z Krakowa wczesnym rankiem o godz.6.00.

W czasie podróży, nasz niezmordowany kolega Michał zapoznał nas z dzie-
jami miasta i podpowiadał, na co należałoby zwrócić większą uwagę.
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Wędrówkę do starego miasta, rozpoczęliśmy idąc bulwarem nad Wisłą. Na 
pierwszym planie kazimierskiej panoramy widzieliśmy murowane spichlerze. 
Pierwsze z nich drewniane, pojawiły się już w XVI w. W kolejnych stuleciach 
były rozbudowywane już jako murowane, a było ich kilkadziesiąt. Do dzisiaj 
w Kazimierzu zachowało się ich kilka. Miasto zwiedzaliśmy z przewodniczką.

Powyżej centrum miasta na wzgórzu góruje okrągła, murowana „Baszta”, naj-
starszy ślad historii Kazimierza, pamiętająca króla W. Łokietka. Widać też ruiny 
zamku z XIV w. Idąc dalej w kierunku rynku mijaliśmy piękne, stare kamienice: 
m.in. Kamienicę Białą, Kamienice Górskich, obydwie XVI i XVII w. Moją uwagę 
zwróciła ciekawa Kamienica Cejrowskich, ze wspaniałą elewacją i niebywałą, bo-
gato rzeźbioną attyką, która stanowi 1/3 wysokości całej budowli. W XVIII w. po-
padła w ruinę a w roku 1915 została zniszczona przez pożar. Była remontowana 
i odbudowana do roku 1920 przez Jana Koszyc-Witkiewicza. Obecnie mieści się 
w niej Muzeum Nadwiślańskie, ze stałą wystawą malarstwa i grafiki. 

Drewniana zabudowę Kazimierza datuje się na XIV w. Po pożarach w XVI w. 
odbudowano go w  kamieniu. W  XVI i  XVII w. powstały bogate, renesansowe 
kamienice takie jak: Kamienice Przybysławskie z arkadowymi podcieniami i de-
koracją o kontrreformackiej symbolice, Kamienica Lichtsonów z przełomu XVII 
i XVIII w., Kamienica Gdańska z końca XVIII w. i Dom Kifnerów z początku XX w. 
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Od strony płn. Rynku, wznosi się kościół parafialny. Pierwsze wzmianki 
o kościele sięgają XIV w. Został fundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. 
Świątynię tę w XVI w. dotknęły dwa pożary i dopiero pod koniec XVI w. została 
odbudowana. 

Obecny wystrój wnętrza jest renesansowy.
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Na szczególną uwagę zasługuje kaplica Różańcowa z XVII w., jak również ka-
plica Górskich z pięknym obrazem Maryi Panny Nieustającej Pomocy (1615 r.). 

Złota polska jesień dopisała. Bardziej sprawni uczestnicy wycieczki, wspięli 
się na górę Trzech Krzyży, by podziwiać wspaniały widok na całe miasto i prze-
łom Wisły.

Piękne, kazimierskie wzgórza i wąwozy są pełne uroku. Nie dziwi więc fakt, 
iż tak wielu artystów malarzy i literatów tworzyło tutaj swoje dzieła. Wracali-
śmy przez Rynek. Każdy uczestnik obowiązkowo kupował „kazimierskiego ko-
guta”, który tam jest tak popularny jak u nas krakowskie bajgle.

Alicja Błocka

Kozłówka
We wsi Kozłówka znajduje się zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich. 
Pałac jest obecnie siedzibą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

W 2007 roku zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę Pomników 
Historii.

Pałac został zbudowany w  latach 1736–1742 przez wojewodę chełmiń-
skiego Michała Bielińskiego. Twórcą pałacu był pochodzący z Włoch, polski 
architekt Józef Fontana. Wybudowany w stylu późnego baroku, jednopiętro-
wy budynek realizowany został zgodnie ze schematem ówczesnym „między 
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dziedzińcem a ogrodem”. W 1799 r Biliński sprzedał dobra kozłowieckie Alek-
sandrowi Zamoyskiemu. Zamoyscy posiadali je do 1944 r. Pałac przeżył okres 
świetności za czasów Konstantego Zamoyskiego, który w  1903  r. założył tu 
ordynację. Przebudował rezydencję, stwarzając z niej bardzo reprezentacyjną 
siedzibę magnacką.

W 1928 w ogrodach okalających pałac odbywał się obóz szkoleniowy pol-
skiej reprezentacji gimnastycznej na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Amsterda-
mie. Zorganizował go właściciel dóbr, a jednocześnie prezes Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” – Adam Zdzisław Zamoyski.

Od listopada 1944  r. po wyjeździe ostatnich właścicieli tegoż roku pałac 
jest własnością państwa. Pełnił w tym czasie funkcję m.in. składnicy muzealnej 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, a od 1979 r. jest siedzibą muzeum (od 1992 Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce).

W pałacu zachowały się autentyczne wystroje z przełomu XIX wieku i XX 
wieku. Są to: neobarokowe plafony, piece z  miśnieńskich kafli, marmurowe 
kominki, dębowe parkiety. Zgromadzona jest również bogata kolekcja malar-
stwa (przeważają portrety rodzinne oraz kopie arcydzieł malarstwa europej-
skiego), mebli, rzeźb, luster, kobierców, porcelany, złoconych brązów i sreber, 
które stanowiły dawne wyposażenie pałacu.

Wnętrza są doskonale utrzymane, posiadają oryginalne wyposażenie. Jest 
to najlepiej zachowana w Polsce rezydencja arystokratyczna.
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W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztu-
ki Socrealizmu znana również jako „Muzeum Socrealizmu”. Galeria prezentuje 
najciekawsze prace z  lat 50. XX wieku., które liczą ponad 1600 eksponatów 
w tym rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Są wśród nich dzieła ów-
czesnych czołowych polskich artystów. Swoistym dopełnieniem galerii są sto-
jące na zewnątrz zdemontowane w różnych miejscach pomniki Bolesława Bie-
ruta, Włodzimierza Lenina oraz Juliana Marchlewskiego. W trakcie zwiedzania 
galerii, z głośników usłyszeć można przemówienia sekretarzy partii, dźwięko-
we fragmenty kronik oraz pieśni, takich jak np. Międzynarodówka.

Obok pałacu znajdują się: 
 • kaplica wzorowana na kaplicy wersalskiej. Wewnątrz mieści się wykuta 

w białym marmurze kopia nagrobka Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej (ory-
ginalny nagrobek dłuta Lorenzo Bartoliniego w  kościele Santa Croce we 
Florencji), 

 • ogród w stylu francuskiego baroku,  
 • powozownia.

Michał Nowak

Lublin
Po zwiedzeniu Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego 
Zamoyskich w Kozłówce, w promieniach pięknego słońca dotarliśmy około go-
dziny 17,00 do Lublina. Tu na Placu Zamkowym czekała na nas pani przewodnik.
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Już wcześniej w autokarze otrzymaliśmy garść informacji na temat Lublina 
od pilota wycieczki – „skarbnicy wiedzy”, który chętnie dzielił się nią chętnie 
z wycieczkowiczami.

Droga do Lublina – miasta na 7 wzgórzach jest wąska i wyboista. Wytrzepa-
ło z nas resztki porannego śniadania, ale na jedzenie nie było czasu i nikt nie 
upominał się o „czas wolny”. Zwiedzanie pochłonęło nas bez reszty. 

To miasto dla nas krakusów jest dość odległe, ale tym bardziej pociągające, 
jak zresztą cały rejon Lubelszczyzny.

Jest jednym z trzech miast w Polsce, w którym jeżdżą trolejbusy (jeszcze 
w Tychach i Gdyni). Przejeżdżając obok Bramy Krakowskiej i Nowego Ratusza 
dojechaliśmy na Plac Zamkowy.

Spotkanie z  panią przewodnik Anną Domaradzką, rodowitą lublinianką 
przebiegło przy dźwiękach pieśni śpiewanych przez młodych ludzi, siedzą-
cych na schodach prowadzących do Zamku. Zaproponowała ona spacer po 
mieście oraz maksimum wiedzy w pigułce.

Plac Zamkowy 70 lat temu był centrum żydowskiego miasta, zlikwidowa-
nego w 1942 roku przez Niemców. Po dawnym mieście żydowskim pozostały: 
kirkut, ochel oraz uczelnia Mędrców Lublina. Z ponad 40 % żydowskiej ludno-
ści Lublina pozostała do dziś niewielka garstka.

Dzisiejszy Zamek, do którego wchodzi się po 71 szerokich schodach, nie 
ma nic wspólnego z dawnym zamkiem – siedzibą Kasztelana – Namiestnika 
Lubelskiego. Został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego wraz z kościo-
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łem, klasztorem, murami miejskimi i bramami. Przebudowany następnie przez 
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta był niszczony przez Szwedów i Koza-
ków pod wodzą Chmielnickiego. 

W XIX wieku władze miasta urządziły w Zamku więzienie carskie. W drugiej 
Rzeczypospolitej było tu również więzienie. W czasie okupacji stąd więźniowie 
byli wysyłani do obozu w Majdanku. Po II wojnie, aż do 1954 roku znajdowa-
ło się w Zamku więzienie NKWD. Od 1957 r. po kolejnej przebudowie stał się 
główną siedzibą Muzeum Lubelskiego.
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Na dziedzińcu stoi 30-metrowa wieża – najstarszy obiekt z murami o gru-
bości 4 metrów. Dawała ona schronienie przed najeźdźcami. W dolnej części 
znajdował się karcer, na szczycie urządzono taras widokowy. Wewnątrz wieży 
znajduje się kaplica Trójcy Świętej z XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza 
Wielkiego. Jej ściany zdobią oryginalne freski z 1418 roku. W XVI wieku szczyt 
kaplicy przebudowano w stylu renesansu lubelskiego. Po 1954 roku kaplica 
została udostępniona dla zwiedzających, odbywają się w niej koncerty i obec-
nie nie jest miejscem sakralnym.

Zamek z Bramą Grodzką, pozostałością po murach obronnych, łączy piękny 
kamienny most.

Ze wzgórza Starego Miasta rozciąga się panorama Lublina skąpanego 
w  słońcu, na wzgórzu młode pary robią sobie zdjęcia. Dalej znajdują się 
odrestaurowane fundamenty kościoła farnego, powstałego z  inicjatywy 
Leszka Czarnego. Jak głosi legenda – zmęczony pokonaniem Jadźwingów 
zasnął pod dębem. Jednak we śnie Michał Archanioł – patron Lublina, kazał 
mu dalej walczyć. Po przepędzeniu Jadźwingów ufundował w tym miejscu 
kościół. 

W XIX wieku kościół był już ruiną, pozostały tylko dwa budynki przyległe do 
niego, oparte na murach obronnych m. in. plebania. Z  inicjatywy Wiktorii Mi-
chalikowej otwarto tu dom pomocy dla emerytowanych nauczycielek. Na jego 
froncie znajduje się napis „Bene merentibus pax” – „Dobrze zasłużonym pokój”.

W latach 1925–1929 jako student KUL mieszkał w nim późniejszy prymas 
Stefan Wyszyński. 

Innym interesującym zabytkiem na Starym Mieście jest „Mały Ratuszek”, na 
nim umieszczony jest herb miasta. Wyrzeźbiona miała być koza z winogrona-
mi, a okazało się, że pijany herbator wyrzeźbił w Krakowie capa. Od tego herbu 
wywodzi się określenie „capi gród” czyli Lublin.

Innym ważnym zabytkami Lublina jest klasztor oo. Dominikanów – zwie-
dziliśmy pięknie odnowione krużganki i skarbiec. To św. Dominik wymyślił ró-
żaniec w dzisiejszej formie. Dominikanie utworzyli tu uczelnię – Studium Teo-
logiczne. Klasztor to miejsce dzisiaj otwarte, odbywają się tu wystawy, debaty, 
konferencje.

Kolejny zabytek, który zwiedziliśmy była bazylika oo. Dominikanów pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Niestety, gdy dotarliśmy do niej była już 
zamknięta, ale na naszą prośbę i hasło „wycieczka z Krakowa” drzwi kościoła 
zostały otwarte. W bazylice znajdują się dwie ambony – z jednej były głoszone 
kazania, gdy nabożeństwo odbywało się przed głównym ołtarzem, a z drugiej, 
gdy msza odbywała się w kaplicy Ossolińskich.
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Zobaczyliśmy Rynek Starego Miasta z Ratuszem, przeszliśmy obok Wieży 
Trynitarskiej z  charakterystycznym kogucikiem, kościoła pw. Świętego Jana 
Chrzciciela i  Ewangelisty, Muzeum Historii, Ratusza Miejskiego i  pod Bramą 
Krakowską. W Ratuszu urzęduje Prezydent miasta Lublina a z balkonu grany 
jest hejnał miasta.

Ulice miasta zostały wytyczone w XIV–XV wieku i w tym samym układzie 
istnieją do dzisiaj. W Lublinie jest drugi w Polsce (po Krakowie) Teatr Stary.

Po zwiedzaniu miasta już w świetle lamp, wróciliśmy do autokaru stojącego 
na Placu Zamkowym. Zobaczyliśmy wówczas pięknie oświetlony Zamek.

Na Placu Zamkowym, na parkingu wsiadamy do autokaru i jedziemy do ho-
telu. Hotel bardzo dobry, w centrum miasta z doskonałym jedzeniem i bardzo 
dobrymi warunkami do wypoczynku.

Dzień 20.09.2013 jest świętem dwóch koleżanek z  grupy wycieczkowej 
– urodziny. Mamy szampana, ciasto, fontannę na „tort”, kwiaty i  oczywiście 
życzenia z  głośnym 100 lat, odśpiewanym przez uczestników kameralnego 
spotkania w którego składzie znajdują się osoby z chóru PK. Jubilatki zostały 
obsypane słodkościami.

Niespodzianka była ogromna, zaskoczeni poza Terenią i mną są wszyscy. 
Spotkanie było urocze i po zakończeniu w doskonałych humorach rozeszliśmy 
się do swoich pokoi na zasłużony odpoczynek.

Na drugi dzień, po śniadaniu o  godz. 9,00 zwiedzamy kaplicę Zamkową 
z  przepięknymi freskami. Każdy zwiedzający otrzymał opis wszystkich fre-
sków. Z  tym „przewodnikiem na piśmie” łatwo było zwiedzać i  odczytywać 
treść fresków.

 Lubelskie jest trzecim w Polsce województwem pod względem powierzch-
ni i ósmym pod względem ilości ludności. To najuboższy region w Europie.

To region, któremu trzeba poświęcić więcej czasu, a więc w przyszłości po-
wtórka wycieczki.

Barbara Giedroyć

Zamość
„Perła Renesansu”, „Padwa Północy”, „Renesansowe Miasto Idealne”, „Miasto Ar-
kad” – to słowa odnoszące się do założonego ponad cztery wieki temu Zamościa.

Dość duże jak na owe czasy miasto powstało na gruntach Skokówki, siedzi-
by rodowej Zamoyskich – w szczerym polu, na skrzyżowaniu szlaków handlo-
wych z Azji do Europy i znad Morza Bałtyckiego nad Morze Czarne.

Zaprojektował je dla kanclerza Jana Zamoyskiego włoski architekt Bernar-
do Morando.
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10 kwietnia 1580 r. hetman J. Zamoyski wydał akt lokacyjny dla miasta, któ-
re od tej pory stało się siedzibą rodu, niezdobytą twierdzą, ośrodkiem handlo-
wym, religijnym i naukowym.

Chcąc przyspieszyć rozwój miasta, wydał przywileje lokacyjne dla Ormian, 
Żydów i Greków. By zapewnić jego ciągłą rozbudowę w 1589 r. założył Ordyna-
cję Zamoyską. Było to swoiste państwo w państwie, którego stolicą był Zamość.

Od strony południowej miasta strzegła połączona z nim i otoczona bagnami 
Rotunda. W czasie II wojny światowej znajdował się w niej obóz zagłady ludno-
ści z pacyfikowanych wsi Zamojszczyzny, była miejscem kaźni i więzieniem śled-
czym zamojskiej placówki gestapo. W 1940 r. zamordowano tu ok. 8000 osób.

Wzdłuż alei prowadzącej do Rotundy i dookoła jej murów w zbiorowych, 
często bezimiennych, mogiłach pochowano 45 482 osoby m.in. żołnierzy 
polskich z kampanii wrześniowej, partyzantów ziemi zamojskiej, żołnierzy ra-
dzieckich, ludności żydowskiej, ofiar terroru stalinowskiego.

Zaczął padać drobny deszczyk. W ciszy i zadumie zbliżaliśmy się do Starego 
Miasta, otoczonego systemem fortyfikacji z 7 bastionami i 3 bramami: Lubel-
ską, Szczebrzeską i Lwowską.

Nasz pilot pan Ryszard poprowadził nas na jeden z piękniejszych placów 
z XVI w. – Rynek Wielki w kształcie kwadratu (100m x100m), kiedyś o podłożu 
glinianym – dziś wyłożonym klinkierem.

Na centralnie usytuowanym Rynku przecinają się dwie osie miasta: ta repre-
zentacyjna, ze wschodu na zachód i handlowa z południa na północ, łącząca Ry-
nek Wodny (na którym podziwialiśmy kolorowe fontanny), Rynek Wielki i Solny.

Przestało padać, a w słońcu pięknie prezentowały się bajecznie kolorowe 
kamieniczki z  podcieniami ze zdobionymi portalami i  sztukateriami. Kiedyś 
wszystkie posiadały bogate attyki osłaniające dachy. Jest jak w bajce – w ruch 
idą aparaty fotograficzne.

Po zachodniej stronie Rynku stoi Ratusz z 52 m wieża zegarową i dobudo-
wanymi w XVIII w. białymi, wachlarzowymi schodami (lewa strona jest o 1,3 m 
szersza), wykończonymi ażurową balustradą. Dzisiaj mieści się tu siedziba 
władz miejskich.

Z ratuszowej wieży trębacz gra melodię zamojskiego hejnału. Zgodnie 
z wolą hetmana, który nie darzył Krakowa sympatią i trąbić w jego kierunku 
zakazał, hejnał rozbrzmiewa tylko na trzy strony świata.

Podziemiami wieży prowadzi 180 m trasa turystyczna.
W czterech sąsiadujących z  Ratuszem ormiańskich kamienicach z  XVII w. 

mieści się powstałe w 1926  r. Muzeum Zamojskie. Zbiory podzielono tema-
tycznie: historia miasta, kultura, sztuka, życie naukowe i artystyczne.
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W pierwszej sali, wykończonej drewnianym stropem z datą 1634 r., staliśmy 
dookoła stołu z piękną makietą miasta, słuchając opowieści pani przewodnik 
o powstaniu Zamościa i jego twórcy.

Początki rodu Zamoyskich sięgają XV w. Rycerz Tomasz z  Łaźnina herbu 
Jelita, założył swoje gniazdo rodzinne kupując dwie wsie: Wierzbę i Zamość. 
Swój ród nazwał Zamoyskimi.
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Oglądaliśmy najstarsze, pochodzące z XIX w. fotografie miasta i sale poświę-
cone Ordynacji Zamoyskiej wraz z popiersiem założyciela – Jana Zamoyskiego.

W szklanej gablocie podziwialiśmy oryginał przywileju lokacyjnego dla Za-
mościa, nadany przez króla Stefana Batorego.

W kolejnych salach znajdują się portrety ordynatów i ich żon m.in. Marii 
d’Arquien, późniejszej królowej Marysieńki Sobieskiej.

Następna z sal została poświęcona Akademii Zamojskiej. W jednej z gablot 
umieszczono szczególnie cenne berło rektora Akademii z 1619 r.

Księgozbiór Muzeum Zamojskiego to kolekcja 13 600 woluminów – wśród 
nich 207 pozycji starodruków – połowa z nich pochodzi z czasów Akademii 
Zamojskiej i działającej przy niej drukarni.

Wśród bogatej ekspozycji muzeum obejrzeliśmy jeszcze eksponaty znale-
zione podczas prac wykopaliskowych: wyroby rzemieślnicze, złotą i  srebrną 
biżuterię, naczynia, monety, narzędzia, ceramikę ludową i stroje ludowe.

W kolekcji sztuki ludowej naszą uwagę zwróciły obrazy olejne z  XVIII 
i  XIX  w., przestawiające Matkę Boską Krasnobrodzką oraz obraz na desce 
„Arma Christi”.

Na tyłach Ratusza położony jest najmniejszy z ryneczków starego Zamościa 
– Rynek Solny z XVI w. Dawniej handlowano tu solą przywożoną z Wieliczki, 
później aż do 1942 r. pełnił rolę targowiska.

Następnie idąc krótką uliczką Pereca doszliśmy do Synagogi, położonej 
w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. W zabytkowym budynku z XVII w., 
odnowionym po zniszczeniach wojennych działa obecnie Muzeum Historii Ży-
dów Zamościa i okolic.

Całe miasto otoczone było fosami i  murami, w  załamaniach których co 
200  m usytuowano bastiony połączone z  potężnymi nadszańcami (75 m) – 
działobitnią, z której prowadzono artyleryjskie ostrzały. Zwiedziliśmy odtwo-
rzone w latach 1978–1984 bastiony VI i VII w takiej formie, jaką miały w XIX w.

Atrakcją dla turystów jest specjalnie przygotowana trasa łącząca bastiony, 
prowadząca przez galerie strzelnicze i pod wałami (kurtynami). Zwiedziliśmy 
ekspozycję historyczną, prezentującą dzieje zamojskiej twierdzy.

To właśnie Zamość, obok Jasnej Góry i Gdańska, odparł w 1656 r. wojska 
szwedzkie, dowodzone przez króla Szwecji Karola X Gustawa.

Opuszczając bastion przeszliśmy obok Nowej Bramy Lubelskiej. Starą – jed-
ną z najstarszych budowli miasta, dawno zamurowano.

Stąd był tylko krok do położonego tuż przy murze kościoła św. Katarzyny. 
Kiedyś z przylegającym klasztorem reformatów (1686 r.) tworzył czworobok. 
W XIX w. klasztor rozebrano.
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W podziemiach świątyni, przez pierwsze trzy miesiące II wojny światowej 
(od 2.09.1939 r.) przechowywany był obraz Jana Matejki „Hołd Pruski” (4mx8m) 
– usilnie poszukiwany przez Niemców.

Tuż za świątynią wyłonił się jednopiętrowy budynek z dużym, czworokąt-
nym dziedzińcem. To powołana 15.03.1595  r. przez hetmana Zamoyskiego, 
z  pomocą poety Szymona Szymonowica, Akademia Zamojska. Była trzecią 
polską szkołą wyższą po krakowskiej i wileńskiej, cieszącą się uznaniem w kra-
ju i zagranicą. Kanclerz, dla którego Akademia była „oczkiem w głowie”, wydał 
odezwę ze słynnymi słowami: „TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE ICH MŁO-
DZIEŻY CHOWANIE”.

W 1811 r. gmach Akademii zamieniono na koszary wojskowe, a w czasie 
II wojny światowej mury te były świadkami codziennych egzekucji. Obecnie 
w obszernym budynku mieści się istniejące od 1916 r. Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Hetmana J. Zamoyskiego.

W latach 1942–1944 Niemcy wysiedlili z tych stron 110 000 osób z 297 wsi. 
Z ponad 30 tys. dzieci, większość zginęła z głodu, zimna, w czasie transpor-
tu, w  obozach dla przesiedleńców i  obozach koncentracyjnych. Los Dzieci 
Zamojszczyzny to jeden z wielkich dramatów II wojny światowej. Upamiętnia 
Je położony naprzeciw dawnej Akademii olbrzymi, granitowy głaz – Pomnik 
Dzieci Zamojszczyzny (1962 r.).

Jedną z głównych ulic miasta, ul. Akademicką, doszliśmy do wybudowane-
go w latach 1579–1586 pałacu Zamoyskich, projektu Bernardo Moranda. 

Minęliśmy stojący przed nim pomnik założyciela miasta, hetmana i kancle-
rza Jana Zamoyskiego (z 2005 r.) autorstwa Mariana Koniecznego.
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W 1806 r. pałac przestał być siedzibą Ordynacji, został sprzedany Skarbowi 
Państwa. Od 1918 r. ma tu swoją siedzibę sąd.

Kontynuując zwiedzanie, udaliśmy się do położonej nieopodal pałacu, 
świątyni, dawnej kolegiaty, a od 1992 r. katedry. 

Budowę świątyni pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 
zakończono w 1630 r. Fundatorem Kolegiaty wg projektu Brunona Morando, 
mogącej pomieścić ponad 3 tys. wiernych był Jan Zamoyski.
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Jest kościołem trzynawowym z 10 kaplicami m.in. Akademicką, Infułacką, 
Chrystusa Ukrzyżowanego, Relikwii, Różańcową.

W ołtarzu Kaplicy Matki Bożej Opieki – obraz MB Opieki namalowany na 
drzwiach celi przez niesłusznie skazanego więźnia. 

Koronacji słynącego cudami obrazu dokonał prymas Józef Glemp 9.09.2000 r.
Najwybitniejsze dzieło malarskie zamojskiej katedry znajduje się w kaplicy 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To ufundowany przez Jana „Sobiepa-
na” Zamoyskiego obraz (prawdopodobnie pędzla Włocha Carlo Dolci) Zwia-
stowanie NMP.

Kaplica Zamoyskich pw. Przemienienia Pańskiego, ufundowana w 1634 r. 
jako kaplica grobowa, to najpiękniejsza z kaplic Katedry.

W posadzce – płyta nagrobna z czarnego marmuru ozdobionego tarczą her-
bową, insygniami władzy: pieczęcią kanclerską i buławą hetmańską hetmana 
wielkiego koronnego, kanclerza i założyciela Zamościa – Jana Zamoyskiego.

Tu w kryptach ordynackich, do których prowadzą metalowe drzwi w po-
sadzce, pochowani są wybitni przedstawiciele tego miasta: ordynaci z rodzi-
nami, infułaci i profesorowie Akademii Zamojskiej.

Przewodnik zwrócił naszą uwagę na stojące na ołtarzu przepiękne naczy-
nia rokokowe, srebrne tabernakulum (dzieło ówczesnych złotników wrocław-
skich) i umieszczone nad chórem organy, które ufundował w 1895 r. XV ordy-
nat Maurycy Zamoyski.

Przez wieki w świątyni skupiało się życie religijne Ordynacji Zamojskiej. Tu 
składano przysięgę na wierność Statutowi Ordynacji. Katedra jest mauzoleum 
rodowym Zamoyskich.

Z barokowej dzwonnicy (47m), stojącej nieopodal świątyni, latem udostęp-
nianej do zwiedzania, można obejrzeć panoramę miasta.

W przejściu pod dzwonnicą zadumaliśmy się nad umieszczonymi tu tabli-
cami poświęconymi pamięci zamordowanych księży, partyzantów, Sybiraków, 
Dzieci Zamojszczyzny.

Obok dzwonnicy obejrzeliśmy pomnik Papieża Jana Pawła II z 1989 r.
Z żalem opuszczaliśmy to piękne, starannie zaplanowane stare miasto, wpi-

sane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 14.12.1992 r.
Po noclegu w Zamościu, przejeżdżając przez nowe osiedla współczesnego 

Zamościa (od 1999 r. miasto powiatowe), liczącego ok. 70 tys. mieszkańców, 
kierowaliśmy się ku kolejnym, najpiękniejszym zakątkom Roztocza. 

W trzecim dniu wycieczki zwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca Roztocza. Prze-
jechaliśmy przez Szczebrzeszyn, o którym pisał Jan Brzechwa. Jest to jedno 
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z  najstarszych miast Lubelszczyzny. W  Szczebrzeszynie chrząszcz… stoi na 
cokole. Podobno są nawet dwa pomniki chrząszcza. Trzcin wokół widziane-
go przez nas chrząszcza nie dostrzegliśmy, jak by chciał poeta. Szczebrzeszyn 
uchodzi za wielokulturową miejscowość. Są tu dwa barokowe kościoły, prawo-
sławna cerkiew, dawna synagoga i zabytkowy duży kirkut.

Krasnobród
Dalej był Krasnobród, leżąca wśród lesistych wzgórz miejscowość sanatoryjna. 
Słynne jest tutejsze Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej. W skład zespo-
łu krasnobrodzkiego sanktuarium wchodzi barokowy kościół pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz budynki dawnego klasztoru Do-
minikanów. Oba obiekty zostały wybudowane w latach 1690–1699, a ufundo-
wała je jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria Kazimiera d’Arguien, 
późniejsza żona króla Jana III Sobieskiego – Marysieńka Sobieska. 
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Ołtarz główny został wykonany w latach 1774–1776. Między jego kolum-
nami znajdują się postacie św. Jacka, Dominika, Wincentego Ferreriusza i To-
masza z Akwinu. W centralnej części głównego ołtarza znajduje się cudowny 
obrazek o wymiarach 9x14 cm Najświętszej Marii Panny z rękami złożonymi 
na piersiach, idącej ku leżącemu nagiemu Dzięciątku, wyciągającemu prawą 
rączkę w geście błogosławieństwa. Obraz najprawdopodobniej wykonany zo-
stał w nieznanej drukarni i pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Historycy 
sztuki uważają go za kopię obrazu Madonna w Różanym Ogrodzie, włoskiego 
malarza Francesco Reiboliniego z przełomu XV i XXVI w. Obrazek jest umiesz-
czony na tle dużej kopii, wykonanej przez krakowskiego malarza Tadeusza 
Korpala, na koronację obrazu w 1965 roku. W górnej części ołtarza znajduje się 
osiemnastowieczny obraz namalowany na płótnie przez Szymona Czechowi-
cza przedstawiający scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Boską. Obraz 
ten jest ilustracją wezwania kościoła i święta patronalnego – odpustu w dniu 
2 lipca (ludowa nazwa święta Matki Boskiej Jagodnej). 

W nawie głównej znajdują się ołtarze boczne: Matki Bożej Częstochowskiej, 
św. Walentego, Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Anny. Kościół wyposażony jest 
w 33 głosowe organy. Odbywają się tu koncerty organowe. Uczestniczyliśmy we 
mszy św. w tym kościele. Miłym zaskoczeniem było wysłuchanie pięknie śpiewa-
nej przez tutejszy chór pieśni Va, Pensiero (chór niewolników) z opery Nabucco.
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Z kościołem łączy się dawny klasztor dominikański. W budynkach poklasz-
tornych mieści się również Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Przed klasztorem 
stoją współczesne pomniki wykonane z kamienia: Chrystusa Dobrego Paste-
rza i  Papieża Jana Pawła II, których wykonawcą jest miejscowy artysta rzeź-
biarz Andrzej Gontarz. 

Po drugiej stronie drogi usytuowana jest kaplica „Na wodzie” zbudowana 
nad źródłem uchodzącym za cudowne a w pobliżu znajduje się Kalwaria Kra-
snobrodzka.

Odwiedziliśmy też Susiec. Należy on do najchętniej odwiedzanych miej-
scowości Roztocza. Zawdzięcza to położeniu na skraju rozległych lasów Parku 
Krajobrazowego Puszczy Solskiej, poprzecinanych malowniczymi dolinami 
rzek i potoków. Jedną z nich jest Tanew zaliczana do najczystszych polskich 
rzek. W  pobliżu Suśca tworzy ona malowniczy przełom. Płynąc w  głębokiej 
dolinie, po skalnych uskokach, rzeka na długości 200 m tworzy „szumy”, serię 
ponad 20 niewielkich wodospadów. 

Podobne „szumy”, wśród nich największy, półtorametrowej wysokości, 
zobaczyć można na Jeleniu, jednym z dopływów Tanwi. Potok ten wypływa 
z  Morskiego Oka, głębokiego stawu w  samym centrum Suśca, zasilanego 
w wodę z setek bijących na jego brzegach źródeł.

No i na koniec był Radruż.
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Radruż
Podążając Roztoczem dotarliśmy naszą wycieczką do Radruża. Zobaczyliśmy 
zespół obiektów: cerkiew pw. św. Paraskewy z  końca XVI w., dzwonnicę też 
z końca XVI w. kostnicę z końca XIX w. Całość otoczona jest murem. Na przy-
cerkiewnym cmentarzu zachowane są nagrobki XVIII–XX w., a jedna z płyt na-
grobnych pochodzi nawet z 1682 r. 

Pięknie odrestaurowana obecnie cerkiew była prawdopodobnie ufundo-
wana w 1583 r. przez starostę lubaczowskiego Jana Płazę. 

W połowie XVII w. cerkiew pokryto częściowo polichromią, która współgra-
ła z tablicowymi ikonami, tworzącymi ikonostas. 

W okresie wojen toczonych tutaj w ciągu XVII w. świątynia pełniła rolę „chłop-
skiej warowni”. W ciągu stuleci była wielokrotnie remontowana. Po drugiej woj-
nie przesiedlono z  tych terenów ludność ukraińską i  cerkiew przestała pełnić 
funkcje liturgiczne. W latach 60. XX w. przeprowadzono kapitalny remont świą-
tyni. W latach 2010–2012 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie, które jest właścicie-
lem cerkwi przeprowadziło gruntowną konserwację i właśnie teraz mogliśmy 
zobaczyć ją starannie odnowioną. Jak dowiedzieliśmy się na końcu, kilka miesię-
cy temu została wpisana na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

O tym wszystkim opowiedziała nam pani Janina Kulczycka, tamtejszy prze-
wodnik i chyba gospodarz. Nie mogliśmy wyjść z podziwu jak ciekawie opo-
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wiedziała i przedstawiła ten cudowny obiekt. Jesteśmy wędrowcami od wielu 
lat. Mamy „zaliczone” wszystkie obiekty z listy UNESCO na południu Polski, na 
Szlaku Architektury Drewnianej, ale ten uznaliśmy za jeden z najciekawszych. 
Pani Janina urzekła nas swoją wiedzą i stylem opowiadania. Po powrocie do 
Krakowa przekazaliśmy do Muzeum Kresów w Lubartowie nasze podziękowa-
nie i wyrazy uznania dla pani Janiny 

Michał Nowak
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XXXVII

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Podziemny 

Irena Kocot  28 września 2013 r.

Muzeum w  podziemiach Rynku Głównego w  Krakowie jest Oddziałem Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa. W  2005 roku w  związku z  wymianą 
nawierzchni Rynku Głównego były prowadzone badania archeologiczne, 
w  trakcie których znaleziono wiele przedmiotów sprzed wieków. Muzeum 
w podziemiach Rynku zostało otwarte we wrześniu 2010 roku.

Lokacji Krakowa na prawie magdeburskim dokonano w 1257 r. Wówczas 
dzisiejszy Rynek Główny stał się najważniejszym miejscem publicznym miasta. 
Po zejściu do podziemia w sali muzealnej ogarniał nas multimedialny gwar, 
nawoływania handlujących ludzi. Widzieliśmy również wyświetlane sceny 
handlu sprzed wieków.

Idąc oglądaliśmy trakt brukowy w  hali dawnych Sukiennic. W  gablotach 
przedstawiono przedmioty codziennego użytku a to: iglice, haczyki, ozdoby 
ceramiczne, przybory fryzjerskie: nożyce, grzebienie oraz zapinki.

Liczne zabytki przybliżają życie codzienne w Krakowie sprzed kilku wieków. 
Na wystawie można zobaczyć m.in. średniowieczne narzędzia, zabytkowe 
monety, używane ponad 600 lat temu przybory higieniczne, gliniane figurki, 
ozdoby, kostki do gry.

W następnej sali pokazane są trakty handlowe – kupieckie z XIV i XV wieku 
w Małopolsce. I tu w gablotach prezentowane są różne monety a także plom-
by do znakowania materiałów.

Przedstawiono również towary polskie, które były wywożone z  kraju, ta-
kie jak znaleziony koło Wielkiej Wagi, bałwan solny ważący ok 300 kg, bochen 
– odlana „sztuka” ołowiu – ważący 693 kg, ćwierć plastra miedzi z XIV wieku 
ważąca 5,2 kg.

W podziemiach umieszczono mapę, na której zaznaczone są szlaki kupców 
krakowskich, weneckich i genueńskich.

W dalszej części sali widać odkryte różne poziomy nawierzchni Rynku 
z obrzeżami jezdni. Do końca XV wieku, do transportowania towaru używane 
były wózki 2 kołowe z uwagi na wąskie i nierówne drogi.
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Idąc dalej można zobaczyć warsztat kowalski z przełomu XII/XIII wieku, pa-
lenisko, miech, młot, szczypce, przebijaki. Praca kowala w dawnych czasach 
była bardzo ważna, wykuwał on broń: miecze, noże, topory, przyrządy domo-
we: motyki, siekiery, okucia wiader, brzytwy. Kowal podkuwał konie, jak rów-
nież wyrywał bolące zęby.
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Następna scena to multimedialne przedstawienie osady przedlokacyjnej 
i jej wielki pożar. W rogu pomieszczenia jest odtworzony system wodociągo-
wy Krakowa z 1436 roku oraz rząpie – skrzynie wodne, z których ludzie mogli 
nabierać wodę.

W Krakowie były również pobudowane kryte kanały ściekowe, jeden z nich 
przechodził z ul. Szczepańskiej w ul. Sienną, a następnie poza mury miasta.

Umieszczono tutaj również makietę miasta z XV w., znajduje się ona pod 
szklaną fontanną Rynku Głównego.

W głębi muzeum szliśmy po szklanej podłodze, oglądając pozostałości fun-
damentów, przejścia do kramów w  Sukiennicach, w  których przedstawiono 
kupców, ich ubrania, oraz potrzebne narzędzia.

W korytarzu oglądaliśmy zdjęcia z prowadzonych na Rynku Głównym prac 
archeologicznych. Fotografie przedstawiają ogrom prac wykonanych po zdję-
ciu nawierzchni Rynku.

Pod koniec wystawy szliśmy korytarzem, w którym przedstawiony jest po-
czet królów polskich. Wzdłuż korytarza znajduje się 5 pomieszczeń a w każdym 
z nich są wyświetlane filmy przedstawiające różne okresy historii Krakowa.

Podziemna ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Krakowa, ale 
też związki, jakie łączyły to miasto z najważniejszymi ośrodkami handlu i kul-
tury średniowiecznej Europy. Zgromadzone zabytki, jak: monety, ozdoby i ce-
ramiczne naczynia, potwierdzają trwającą w  tym miejscu nieprzerwanie od 
setek lat tradycję europejskiej wymiany kulturowej i handlowej. 
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Wystawę wzbogacają ponadto ciekawe makiety oraz multimedia w posta-
ci ekranów dotykowych, hologramów, projekcji i filmów dokumentalnych wy-
świetlanych w specjalnie do tego celu zaaranżowanych pomieszczeniach piwnic 
pod Sukiennicami. Muzeum to uchodzi za jedno z najbardziej nowoczesnych 
nie tylko w Polsce. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.



Rok akademicki 2013/2014
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XXXVIII

Łańcut, Przeworsk, Leżajsk, Jarosław

Grzegorz Paradecki, Barbara Ciaputa 18–19 października 2013 r.

Łańcut
To urokliwe miasto. Prawa miejskie nadał mu Kazimierz Wielki już w  XIV w. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od największej atrakcji Łańcuta, Zespołu Pałacowo-
-Parkowego. Pałac powstał w XVI w., a jego pierwszym właścicielem był Stani-
sław Stadnicki zwany Diabłem Łańcuckim. W XVII w. pałac przejął Stanisław 
Lubomirski i zmienił go w twierdzę. Otoczy go fortyfikacjami i bastionami z 80 
działami. Dzięki temu zamek oparł się najazdom tatarskim, a nawet nie został 
zdobyty przez Szwedów. 

W XVIII i  XIX w  Elżbieta z  Czartoryskich Lubomirska wyburzyła fortyfika-
cje i przebudowała pałac w modną wówczas rezydencję pałacową z elewacją 
w stylu francuskiego baroku. Wnętrze zapełniało się dziełami sztuki. Stał się 
rezydencją odwiedzaną przez możnowładców Europy. W XIX w następny wła-
ściciel Alfred Potocki utworzył ordynację i nadal upiększał wnętrza. Ostatniej 
przebudowy pałacu dokonali w XX w. Potoccy. Wnętrza pałacu są wyposażone 
w oryginalne meble.
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Na szczególną uwagę zasługuje teatr magnacki. To jedyny taki teatr w Polsce.
Wokół pałacu rozciąga się piękny ogród i park w stylu angielskim ze starymi 

drzewami.
W oranżerii pałacowej wyhodowano storczyki, których różnorodność 

i piękno zachwyca.
Hala zaprzęgowa w  stajni ozdobiona jest kolekcją egzotycznych trofeów 

z polowań. Najcenniejsze pojazdy konne były własnością Potockich. Znajduje 
się tu wiele typów pojazdów o zróżnicowanym przeznaczeniu pochodzących 
z renomowanych firm europejskich. Jest to jedna z niewielu takich powozow-
ni zachowanych w idealnym stanie.

W dawnych stajniach cugowych zgromadzono dobra sztuki cerkiewnej. 
Pochodzą one przeważnie z  małych cerkwi, które albo zostały zniszczone, 
albo opuszczone przy wysiedlaniu ludności ukraińskiej. Znajdują się w nich: 
malarstwo (ikony), księgozbiór, (druki cyrylickie), rzemiosło artystyczne 
i inne wyposażenie cerkwi pozbawionych opieki. Zbiór liczy około 1000 ikon 
z XV i XVI w.

Niemal całkowicie zachowana została biblioteka magnacka, wybudowana 
w XVIII w. Liczy ona około 22 tys. woluminów. Są to druki, starodruki, kartogra-
fie, grafiki, rękopisy nowożytne, muzykalia, inkunabuły z XV i XVI w. unikalny 
certyfikat szlachectwa i dyplom Orderu Złotego Runa przyznany przez Fran-
ciszka Józefa. Pod koniec XIX i XX w. pałac zmodernizowano. Wprowadzono 
wodociągi, kanalizację i zelektryfikowano.
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Przeworsk
To niewielkie miasto powiatowe w woj. podkarpackim ma bardzo bogatą hi-
storię. Jego początki sięgają już epoki kamiennej. W XII w. było już miastem 
rozwiniętym, z dobrze zorganizowanym hutnictwem, kowalstwem, garncar-
stwem i handlem. W XIV w. uzyskało prawa miejskie nadane przez Władysła-
wa Jagiełłę. Do XIX w Przeworsk był miastem prywatnym, a właścicielami byli 
Tarnowscy, Ostrogscy i Lubomirscy. W XIX w uzyskuje tytuł Królewskie Wolne 
Miasto Przeworsk. 

Pałac w Przeworsku wybudowano na przełomie XVIII i XIX w. Dzisiaj mieści 
się w nim muzeum. Wnętrza oczywiście znacznie skromniejsze niż w Łańcucie, 
ale również ciekawe. W 1995 r. do muzeum włączono park otaczający pałac.

Zbiory może nie zachwycające, ale też nie  takie skromne. Widoczny był na-
tomiast brak ręki dobrego gospodarza. Wjeżdżając do Przeworska, mimo bacz-
nego obserwowania trasy minęliśmy stojące bezpośrednio przy drodze obiekty 
muzeum. Nie było żadnej widocznej informacji wskazującej muzeum. W zanie-
dbanym parku trudno było trafić do właściwych drzwi głównego budynku.

Leżajsk
Miasto powiatowe, leżące w dolinie Sanu w woj. Podkarpackim. W XIV w. nale-
żało do dóbr królewskich. Prawa miejskie nadał mu Władysław Jagiełło. W XVI 
wieku Leżajsk został bardzo zniszczony przez Tatarów i Zygmunt Stary postano-
wił przenieść miasto w obecne, bardziej obronne miejsce. Przeniesienie miasta 
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na nowe miejsce przez króla Zygmunta I Starego i przywileje zagwarantowane 
jego mieszkańcom wpłynęły na szybki rozwój miasta. Od XVII w. nękają miasto 
kolejne klęski: najazdy Tatarów, Rusinów i pożary. Miasto podupada. 

Kościół i klasztor zaczęto wznosić po sprowadzeniu do Leżajska bernardy-
nów w  roku 1608. Dzięki fundacji Łukasza Opalińskiego marszałka wielkiego 
koronnego w latach 1618–1628 zostaje wybudowany obecny kościół i klasztor.

Po zniszczeniach dokonanych przez wojska Rakoczego w XVIII w. został od-
budowany i w tej postaci pozostaje do dziś.

W XX w  kościół został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej pod 
wezwaniem Zwiastowania NMP. Na tyłach ołtarza głównego znajduje się cu-
downy krucyfiks. Jest też w bazylice cudowny obraz MB Leżajskiej. We wnę-
trzu Bazyliki oprócz wspaniałych fresków, malowideł posągów na uwagę za-
sługują piękne stalle. No i wreszcie organy. Słynne leżajskie organy to jeden 
z najcenniejszych zabytków tego typu w Europie. Pochodzą z XVII w. Posia-
dają 6 tys. piszczałek, 75 głosów i składają się z  trzech oddzielnych instru-
mentów. Może na nich grać równocześnie trzech organistów. Ozdobione są 
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piękną i bogatą snycerką wykonaną przez zakonników. Odbywają się tu Festi-
wale muzyki organowej i kameralnej z udziałem sławnych muzyków. Hitem 
tego dnia było niewątpliwie wysłuchanie zamówionego przez nas koncertu 
organowego. Byliśmy zachwyceni potężnym brzmieniem tych wspaniałych 
organów. Pierwszy dzień wycieczkowy, bogaty we wrażenia zakończyliśmy 
w Domu Pielgrzyma, gdzie nocowaliśmy. Wielu, w tym prof. Lech Rościszew-
ski wypowiadało się, że dla samego koncertu warto było uczestniczyć w tej 
wycieczce. 

Barbara Ciaputa

Drugiego dnia bezpośrednio po śniadaniu poszliśmy do Muzeum Prowin-
cji oo. Bernardynów założonego w  1971  r. przez o. Kajetana Grudzińskiego 
(+1986) Gromadzi ono przedmioty zabytkowe z utraconych po drugiej woj-
nie światowej klasztorów kresowych, a  także z  innych klasztorów Prowincji. 
Zbiory obejmują obrazy, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego. Byliśmy 
zaskoczeni ich wielkością i  różnorodnością. Zaplanowaliśmy zwiedzanie na 
półtorej godziny. Jak się okazało było to za mało czasu, aby spokojnie obejrzeć 
ekspozycję. Dodatkowo, mało sympatyczny, w mojej ocenie, braciszek, który 
nas oprowadzał, skrócił czas o 15 minut. Wciąż nas pospieszał. Jak się później 
okazało już czekała kolejna umówiona grupa. Polecam zaplanować zwiedza-
nie, ale co najmniej na 2 godziny.
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Jarosław
Po wyjściu z muzeum w Leżajsku, udaliśmy się autokarem do Jarosławia.

Wizytę rozpoczęliśmy od odwiedzenia kompleksu opactwa benedyktynek 
w tym kościoła pw. św. Mikołaja i św. Stanisława bp. 
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Zespół kościelno-klasztorny benedyktynek – ufundowany został przez wła-
ścicielkę miasta Annę Ostrogską, która w 1611 roku sprowadziła z Chełmna do 
Jarosławia siostry benedyktynki. Obejmuje on kościół, klasztor, kapelanię oraz 
dom gościnny. Otoczony jest murami i basztami. Jedna z baszt była szczegól-
nie oblegana przez naszych wycieczkowiczów, gdyż stanowiła wdzięczne tło 
do fotografowania. Zachowanie w całości mury obronne porównywane są do 
francuskiego Carcassonne.

Podczas zaborów, po kasacie józefińskiej kościół zamieniony został na ma-
gazyn, klasztor na koszary zw. „Anna Kasarnia”. Wspaniałe wyposażenie i ma-
jątek klasztorny uległy konfiskacie. W  czasie I wojny światowej zespół został 
zniszczony, po czym w latach trzydziestych XX wieku odbudowano go pod kie-
runkiem arch. Mieczysława Dobrzańskiego. W czasie II wojny światowej w klasz-
torze mieściło się więzienie, a teren opactwa był miejscem straceń. W 1947 roku 
zespół przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Później mieściła się tam Szkoła 
Budownictwa, a  następnie firma „Igloopol”. W  1989 roku kompleks przejęła 
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Kuria Metropolitalna w Przemyślu. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku trwa 
remont kościoła i klasztoru. Do dawnego opactwa powróciły ss. Benedyktynki, 
erygowano Ośrodek Kultury i  Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej 
Anny Jenke. Wyposażenie kościoła – ołtarze, ambona, chrzcielnica, prospekt 
organowy – zostały sprowadzone z pojezuickiego kościoła w Przemyślu.

W kościele znajduje się Czarna Kaplica. Swoją nazwę zawdzięcza niezwy-
kłemu czarnemu sufitowi. W czasie wojny Niemcy trzymali w kaplicy karbid. 
Gdy uciekali przez zbliżającymi się Rosjanami, zalali karbid wodą. Liczyli na to, 
że spowoduje to wysadzenie budynku w powietrze. W zamkniętym pomiesz-
czeniu było jednak za mało tlenu, by spowodować wybuch, ale wystarczająco 
dużo, by wywołać długotrwały pożar. Temperatura była tak wysoka, że zaczęły 
się topić cegły. Na ścianach utworzyła się błyszcząca czarna glazura.

Następnie zwiedziliśmy słynne jarosławskie piętrowe piwnice.
Znajdują się one niedaleko Ratusza w piwnicach trzech zabytkowych ka-

mienic jarosławskiego Rynku: Orsettich (Rynek 4), Attavantich (Rynek 5) i Gru-
szewiczów (Rynek 6). 

Byliśmy po dużym wrażeniem tych pięknie odrestaurowanych piwnic.
Miasto leżące na szlaku handlowym rozwijało się i kwitło. W 1375 r. Jarosław 

otrzymał przywilej organizowania targów i jarmarków, na które to zjeżdżali kup-
cy z wielu regionów Europy, a nawet Azji. Handel odbywał się w sklepach lub na 
miejskim rynku. Pierwotnie towary kupieckie gromadzono w podcieniach i pod 
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wiatami kamienic, z czasem jednakże miejsca zaczęło brakować i wówczas to 
rozpoczęto drążenie piwnic i komór składowych pod kamienicami. Z upływem 
czasu drążono coraz głębiej, tworząc kolejne poziomy. Drążono je w miękkiej 
skale lessowej, a dla wzmocnienia ścian i stropów obudowywano je cegłami.

Zabytkowa część miasta skupiona jest głównie wokół Rynku i przyległych 
uliczek, posiada dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Jaro-
sław jest zaliczany do najcenniejszych miast zabytkowych w Polsce. Okazały 
ratusz po kilku przebudowach harmonizuje z  domami otaczającymi Rynek. 
Sporo zabytkowych piętrowych domów zachowało się również przy ulicach 
prowadzących do Rynku.

Jedna z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce wybudowana 
przed 1593 rokiem należała do rodziny Orsettich.

Po spacerze w podziemiach, do których wejście znajduje się w prywatnej 
kamienicy (właściciel oprowadzał za niewielką opłata 2 zł od osoby), udaliśmy 
do barokowej Bazyliki Matki Bożej Bolesnej. Wyposażenie wnętrza w większo-
ści pochodzi z XVIII wieku. W głównym ołtarzu znajduje się gotycka Pieta uro-
czyście koronowana w 1755 roku.

Z bazyliki spacerkiem indywidualnie i w mniejszych grupach udaliśmy się 
do Rynku, na 30 minutowy odpoczynek. Ułatwiły nam go miejscowe kawia-
renki. Po drodze ku nim, mogliśmy nasycić oczy pięknem tego miasta.
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Z żalem opuszczaliśmy to urocze miasto, na którego dokładniejsze zwie-
dzenie niestety brakło czasu.
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Przeworsk
W drodze powrotnej do Krakowa, ponownie zatrzymaliśmy się w Przeworsku. 
Udaliśmy się do Sanktuarium Grobu Bożego – bazyliki pw. Świętego Ducha.
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Wystrój wnętrza kościoła posiada cechy baroku. Znajdują się w  nim reli-
kwie świętych: Marcina, Benedykta, Sewery, Maurycjusza, Pawła. W XVIII wieku 
umieszczono tu relikwie krzyża świętego. Z licznych obrazów znajdujących się 
wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje gotyckie epitafium Rafała Tarnowskiego. 

Przyległa do kościoła kaplica Grobu Bożego wzniesiona w  latach 1692–
1727 jest kopią kaplicy Grobu Chrystusa w Jerozolimie, posiada relikwie skały 
z Grobu Jerozolimskiego.

Był już to ostatni punkt naszego zwiedzania. Po tak intensywnie spędzo-
nym dniu zatrzymaliśmy się jeszcze w  miejscowości Pilzno na odpoczynek 
przy smacznym posiłku w restauracji sieci „Taurus”.

Grzegorz Paradecki 

120 rocznica (30.10. 2013) Śmierci Jana Matejki w Domu Matejki 
Dla uczczenia 120 rocznicy uroczystości pogrzebowych artysty, Muzeum Na-
rodowe w Krakowie ustanowiło rok 2013 – „Rokiem Jana Matejki”. Z tej okazji 
odbyło się wiele spotkań i wykładów w Domu Jana Matejki i poza nim.

Słuchacze UTW PK uczestniczyli, w niektórych z wymienionych wykładów 
w Domu Matejki: 

14.11.2013 r. „Czy Stańczyk był alter ego Matejki”, wygłoszony przez dr Mar-
ka Rezlera – historyka, biografa i publicystę, działającego w Poznaniu.

28.11.2013 r. „Obchody rocznicowe Jana Matejki od 1894 r. w świetle zacho-
wanych źródeł” – Maria Serafińska – Domańska, kustosz Muzeum pamiątek po 
Janie Matejce „Koryznówka” w Wiśniczu.

30.01.2014 r. „Muzyczne konteksty malarskiej kariery Jana Matejki” – Mał-
gorzata Woźna – Stankiewicz, prof. Instytutu muzykologii UJ, zajmująca się 
historią muzyki XIX – XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kultury mu-
zycznej Galicji.

W Domu Jana Matejki były też organizowane wystawy poświęcone zbio-
rom artysty p.t.: „Co kolekcjonował Jan Matejko” oraz „Niezwykłe stroje, które 
kolekcjonował Jan Matejko”. 

W dniu 9.10.2013 na UTW Politechniki Krakowskiej, wykład inauguracyjny 
pt.: „Matejko na trudne czasy” rozpoczynający kolejny rok akademicki, wygło-
siła p. Marta Kłak-Ambrożkiewicz – kustosz Muzeum Jana Matejki, przybliżając 
życie i twórczość mistrza.

Jan Matejko (ur. w 1838 r.) był absolwentem Szkoły Sztuk Pięknych w Krako-
wie, później jej dyrektorem. Studiował również malarstwo historyczne w Mona-
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chium i Wiedniu. Był malarzem i twórcą obrazów historycznych, batalistycznych 
oraz portrecistą. Uważany jest za najważniejszego polskiego monachijczyka.

Kiedy obejmował w 1873 r. stanowisko dyrektora Akademii Sztuk Pięknych, 
był już znanym artystą malarzem w kraju i za granicą, nagradzany medalami 
oraz członkostwem Akademii i Institiut de France. Miał propozycję objęcia dy-
rekturą czeskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pradze – wybrał Kraków. Funkcję 
dyrektora ASP w Krakowie pełnił do 1893 r.

Najbardziej znanymi uczniami Jana Matejki byli: Stanisław Wyspiański, Ja-
cek Malczewski, Józef Mehoffer, Leon Wyczółkowski, Wojciech Weiss, Maurycy 
Gottlieb, Ludwik de Laveux i wielu innych.

W pamięci swoich uczniów zapisał się jako nauczyciel inspirujący i podzi-
wiany.

Najsłynniejsze prace Matejki to: „Stańczyk”, „Rejtan – upadek Polski”, „Bitwa 
pod Grunwaldem”, „Hołd pruski” oraz „Jan III Sobieski pod Wiedniem”, który 
znajduje się w Muzeum Watykańskim.

Artysta miał znaczący udział w  komisjach konserwatorskich krakowskich 
zabytków: Kościoła Mariackiego, Sukiennic, Zamku Królewskiego na Wawelu.

W 120 rocznicę uroczystości pogrzebowych, w  Bazylice Mariackiej odtwo-
rzona została w intencji Jana Matejki uroczysta msza św. w historycznej oprawie. 
Mszę celebrował proboszcz parafii mariackiej ks. prałat Dariusz Raś, który od-
czytał fragmenty z mowy pogrzebowej, wygłoszonej wówczas przez ks. prałata 
Władysława Chotkowskiego. Kapłani celebrujący mszę ubrani byli w autentyczne 
XIX-wieczne szaty liturgiczne. Podczas mszy zostały wykonane utwory muzyczne 
kompozytorów. XIX w. W tej mszy uczestniczyli również słuchacze UTW PK.
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Jan Matejko zmarł 1.11.1893 r., ceremonia pogrzebowa odbyła się 5.11.1893 r.
Artysta został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W uro-

czystości, która była wielką, patriotyczną manifestacją uczestniczyły delegacje 
ze wszystkich zaborów. 

12.11.2013 r. na Plantach, vis-a-vis Barbakanu został odsłonięty pomnik Ma-
tejki autorstwa prof. ASP Jana Tutaja, przedstawiający mistrza Jana Matejkę 
siedzącego w fotelu.

Urszula Dyńska
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XL

I Zaduszki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
w Krakowie

 8 listopada 2013 r.

Pomysł zorganizowania Zaduszek PK zrodził się w  czerwcu 2013 podczas 
zwiedzania Muzeum PK przez grupę słuchaczy UTW PK oraz członków SWPK.

Przedstawiono ideę JM Rektorowi prof. dr hab. Kazimierzowi Furtakowi, 
który z zadowoleniem przyjął i wspierał tę inicjatywę na każdym etapie re-
alizacji.
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I ZADUSZKI PK zostały zorganizowane dla uczczenia pamięci Zmarłych 
Profesorów i  pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
w Krakowie, jak również Wychowanków PK oraz słuchaczy UTW naszej Uczelni.

Zgromadziliśmy się na jednej z narodowych nekropoli – Cmentarzu Salwa-
torskim w kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Spoczywa na nim wielu 
wybitnych Polaków, ludzi znanych i zasłużonych: ludzie Kościoła, pisarze i po-
eci, naukowcy, artyści i olimpijczycy. Spoczywa tam też 21 ofiar pacyfikacji Woli 
Justowskiej dokonanej przez Niemców w dniu 28 lipca 1943 r., a także ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem z 2010 r.: dr Ewa Bąkowska, wnuczka gen. Smora-
wińskiego, zamordowanego w Katyniu oraz gen. Bronisław Kwiatkowski. 

Groby wy nasze! O polskie groby! 
Wy życia pełne mogiły! 
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby 
Lecz twierdzą siły. 
Nie z jękiem marnym, 
nie z westchnieniami. 
Nie z pustym echem pacierzy, 
Ale z płaczącym sercem przed Wami 
Stać nam należy 
                                       Maria Konopnicka

Spoczywają tam również nasi profesorowie, nauczyciele, mistrzowie. 
Winni jesteśmy im pamięć.
Pamięć nierozłącznie związana jest z  historią. W  przypadku naszej Uczelni, 
to historia blisko 70-letnia. Początki jej związane były z Akademią Górniczą. 
Głównym inicjatorem i krzewicielem idei powołania w Krakowie uczelni po-
litechnicznej był profesor Akademii Górniczej – Izydor Stella Sawicki. Rów-
nież młodzież – przyszli studenci, nalegała na podjęcie starań o utworzenie 
Uczelni. Podjęto je w styczniu 1945 r. natychmiast po wyzwoleniu Krakowa. 
Po otrzymaniu zgody władz, przy wielkim wsparciu rektora Akademii Górni-
czej prof. Walerego Goetla, rozpoczął działalność komitet organizacyjny z prof. 
Izydorem Stella Sawickim na czele. Wytrwałe i wręcz dyplomatyczne ich za-
biegi przyniosły 5 października 1945 r. decyzję Ministra Oświaty, upoważnia-
jącą rektora AG do zorganizowania przy Akademii Górniczej Wydziałów Po-
litechnicznych. Powierzono prof. I. Stella Sawickiemu, stanowisko prorektora 
AG dla spraw tych wydziałów. Dekretem z 19.11.1946 r. zatwierdzono utwo-
rzenie w Akademii Górniczej Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji. 
Ogłaszając powyższe zaznaczono, że wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
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z mocą obowiązującą wstecz od 01.04.1945 r. I ten dzień uważany jest za 
początek naszej Uczelni. Wydziały otrzymały pełne podstawy prawne do 
działania z własnym senatem i budżetem. Samodzielna uczelnia Politechni-
ka Krakowska utworzona została uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 lipca 
1954 r. Posiadała Wydziały: Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownic-
twa Wodnego i Mechaniczny. W 1966 r. utworzony został Wydział Chemiczny, 
później kolejne. Obecnie Politechnika Krakowska ma siedem wydziałów.

Pomni wydarzeń z początkowego okresu i blisko 70-letniej historii Politech-
niki Krakowskiej, chcąc uczcić pamięć tych, którzy ją tworzyli a już odeszli, na 
Zaduszkach zgromadziła się wielopokoleniowa społeczność Uczelni. Obecne 
były władze Uczelni z  JM Rektorem, który objął honorowy patronat, a  także 
pracownicy naukowi, studenci, członkowie Stowarzyszenia Wychowanków PK, 
seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaszczyciły swoją obecnością Rodziny 
Zmarłych Profesorów. Przekazane zostały Im wyrazy najwyższego szacunku.

W multimedialnym APELU PAMIĘCI przypomniane zostały postaci Zmar-
łych. Najpierw przypomniano zmarłych Rektorów.

Prof. dr inż. IZYDOR STELLA SAWICKI
Prorektor ds. Wydziałów Architektury, Inżynierii i  Komunikacji Akademii 

Górniczej, pełniący obowiązki rektora tych Wydziałów w  latach 1945–1948. 
Zmarł 19 grudnia 1957 r. spoczywa na cmentarzu Salwatorskim.
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Prof. dr artysta malarz LUDOMIR ŚLEŃDZIŃSKI
Rektor Politechniki Krakowskiej 1948–1956. Zmarł 26 listopada 1980 r. spo-

czywa na cmentarzu Salwatorskim.
Prof. dr hab. inż. BRONISŁAW KOPYCIŃSKI dr h.c. PK
Rektor Politechniki Krakowskiej przez okres trzech kadencji w latach 1956–

1965. Zmarł 22 listopada 2004 r. pochowany na cmentarzu Rakowickim. 
Prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ SOKALSKI
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1965 – 1968. Zmarł nagle 20 mar-

ca 1968 r. pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Prof. dr hab. inż. JAN KACZMAREK
p.o. Rektor Politechniki Krakowskiej w roku 1968 r. Zmarł w Warszawie i tam 

został pochowany.
Prof. mgr inż. JAN WĄTORSKI
Rektor Politechniki Krakowskiej 1968 – 1972. Zmarł 7 grudnia 1976 r pocho-

wany na cmentarzu Rakowickim.
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Prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MUSZYŃSKI dr h.c. PK
Rektor Politechniki Krakowskiej w  latach 1972–1975 i  1987–1990. Zmarł 

20 listopada 2005 r. pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Prof. dr hab. inż. BOLESŁAW KORDAS
Rektor Politechniki Krakowskiej w  latach 1975–1981. Zmarł nagle 5 paź-

dziernika 1981 r. pochowany na cmentarzu Rakowickim 
Prof. dr hab. inż. ROMAN CIESIELSKI dr h.c. PK
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1981–1982. Zmarł nagle 9 czerwca 

2004 we Wrocławiu, pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Prof. dr hab. inż. TADEUSZ ŚRODULSKI
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1982–1987. Zmarł 8 sierpnia 1995 r. 

Pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Z kolei odczytana została LISTA PAMIĘCI blisko 100 nazwisk Zmarłych Profeso-
rów, wśród nich pierwszych dziekanów: Wydziału Architektury prof. Adolfa Szysz-
ko Bohusza, Rudolfa Śmiałowskiego; Inżynierii Lądowej i Wodnej prof. Edmunda 
Wilczkiewicza, Mariana Kamieńskiego; Komunikacji prof. Ignacego Czerniewskie-
go oraz Pracowników, Wychowanków Politechniki Krakowskiej, a także słuchaczy 
UTW PK, spoczywających na różnych cmentarzach Krakowa i poza nim.

Lista ta złożona została na ołtarzu i w intencji wymienionych w niej osób, ks. 
prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz parafii św. Floriana odprawił MSZĘ ŚW. 
z oprawą muzyczną Akademickiego Chóru PK „Cantata”. Asystę liturgiczno-lektor-
ską sprawowali studenci z Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.

Po Mszy św. ruszył MARSZ PAMIĘCI.
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Pod krzyżem cmentarnym, projektu prof. dr Stefana Dousy z PK, studenci 
z Samorządu Studenckiego PK zapalili siedem zniczy, symbolizujących siedem 
Wydziałów PK, dla uczczenia pamięci Zmarłych. Jeden ze studentów recyto-
wał, przejmujący w swej treści, wiersz Juliana Tuwima „Chrystusie”

Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 
Jeszcze do Ciebie powrócę, 
Chrystusie... 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, 
Że przez łzy Ciebie zobaczę, 
Chrystusie... 
I taką wielką żałobą 
Będę się żalił przed Tobą, 
Chrystusie, 
Że duch mój przed tobą klęknie 
I wtedy – serce mi pęknie, 
Chrystusie... 
                                        Julian Tuwim
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Na cmentarzu Salwatorskim spoczywa dziewiętnastu profesorów PK, m.in. 
dwóch pierwszych jej rektorów. Na wszystkich grobach zapalono znicze, a ka-
płan odmówił modlitwy. 

Na grobie Założyciela i pierwszego Rektora, prof. Izydora Stella-Sawickiego, 
znicz zapalili wspólnie: obecny Rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, 
najstarszy student z lat 1945–1949 oraz najmłodsza studentka rozpoczynająca 
studia na Uczelni.

Zmarli spoczywający na Cmentarzu Salwatorskim wg trasy Marszu Pamięci:
Dr inż. KRZYSZTOFA PIECHNIK (1936–2011) z Wydział Budownictwa Lądowego
Spoczywa w kw. R.
Doc. dr inż. arch. MARIAN GABRYŚ (1924–2010) Wydział Architektury
Spoczywa w kw. R.
Prof. dr hab. TADEUSZ CHRZANOWSKI dr h.c. Politechniki Krakowskiej (1926–
2006) historyk sztuki, Wydział Architektury
Spoczywa w kw. S.
Prof. dr inż. arch. TADEUSZ GAWŁOWSKI (1926–2009) Wydział Architektury 
Spoczywa w kw. R
Prof. dr hab. inż. arch. BOHDAN LISOWSKI (1924–1992) Wydział Architektury. 
Pochowany w kw. R



338

Prof. dr hab. inż. JULIAN PAŁKA (1924–2008) Wydział Budownictwa Wodnego 
Spoczywa w kw. L.
Prof. art. grafik KRYSTYNA WRÓBLEWSKA (1904–1994) Wydział Architektury. 
Spoczywa w kw. NB KW-2
Dr inż. MELANIA KRAJEWSKA (1930–2000) Wydział Budownictwa Lądowego. 
Spoczywa w kw. NB KW-3.
Prof. dr artysta malarz LUDOMIR ŚLEŃDZIŃSKI (1889–1980) Wydział Architek-
tury. Spoczywa w kw. NB KW-3 
Prof. dr inż. IZYDOR STELLA SAWICKI (1881–1957) Założyciel i pierwszy Rektor 
Uczelni. Zmarł w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim NB-KW22 
Prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW ZIOBROŃ (1928–2001) Wydział Budownictwa 
Lądowego. Spoczywa w kw. NA-KW-2B
Prof. dr hab. LUDWIK GÓRSKI (1924–2012) Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej. Spoczywa w kw. NB-KW-1
Prof. dr MICHAŁ HALAUNBRENNER (1901–1976) Wydział Mechaniczny Spoczy-
wa w kw. NB-KW-3
Doc. dr JADWIGA HALAUNBRENNER (1904–1989) Wydział Mechaniczny Spo-
czywa w kw. NB-KW-3.
Doc. dr inż. STANISŁAW RYBICKI (1929–2011) Wydział Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej. Pochowany na nowej części cmentarza.
Prof. dr hab. inż. MICHAŁ ŻYCZKOWSKI dr h.c. PK (1930–2006) Wydział Mecha-
niczny. Spoczywa w kw. NB-KW-4.
Prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ BOJĘŚ (1939–2011) Wydział Architektury. 
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FRASZKA 
Mam ja grobowiec na Salwatorze 
Tam się na wieczność kiedyś położę. 
Lepszego miejsca na świecie nie ma 
Widok przepiękny, powietrze prima. 
                                    Bohdan Brzeziński

Michał Nowak 
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XLI

Wieczornica patriotyczna z okazji odzyskania przez Polskę 
niepodległości 

Anna Maria Sikora  15 listopada 2013 r.

Uczciliśmy odzyskanie niepodległości wieczornicą patriotyczną, któa od-
była się u gościnnych oo. Franciszkanów 15 listopada. Zgromadziliśmy się 
w  zabytkowej auli klasztoru, odświętnie udekorowanej przez nas emble-
matami państwowymi. I tym razem przybyła duża liczba słuchaczy UTW 
Politechniki (109 osób), chętnych do spędzenia wspólnych chwil. Przy wej-
ściu, każdy otrzymał do przypięcia białą kokardkę z czerwonym kwiatkiem 
w środku, wykonaną przez kol. Irenę Kocot. Duża zabytkowa sala, wypełnio-
na była całkowicie.

Tym razem jako gość honorowy został zaproszony absolwent Wydziału Ar-
chitektury PK, emerytowany wykładowca Politechniki Śląskiej prof. Lech Rości-
szewski. Naszym gościem była również chórmistrzyni chóru UTW PK p. Anna 
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Korczakowska. W spotkaniu uczestniczyły także miłe panie Anna Cygan i Mał-
gorzata Rakoczy, pracujące w sekretariacie UTW i prowadzące zajęcia semina-
ryjne. Pani Małgosia pełniła też funkcję fotoreportera. Wszystkim uczestnikom 
rozdano śpiewniki, biało-czerwone chorągiewki a także duże rogale „marciń-
skie”, słone paluszki oraz kawę i herbatę.

 Spotkanie otworzył kol. Michał Nowak, który powitał zaproszonych gości 
oraz słuchaczy UTW, omawiając cel naszego spotkania. Następnie kol. Tere-
sa Baszak-Filipczuk poprosiła prof. Lecha Rościszewskiego o okolicznościową 
wypowiedź związaną ze Świętem Odzyskania Niepodległości Polski w listopa-
dzie 1918 r. 

Pan profesor jest znakomitym mówcą, toteż w  zupełnej ciszy, zasłuchani 
chłonęliśmy ten historyczny wątek.

W uroczystości nie mogło zabraknąć „etatowego” akordeonisty, pana Lesz-
ka Mizdraka. Przy jego akompaniamencie cała sala śpiewała pieśni patriotycz-
ne. Zaproszony gość prof. Lech Rościszewski pod koniec spotkania wyznał, iż 
„przez całe życie nie naśpiewał się tylu pieśni i piosenek”

Uśmiechnięci, rozśpiewani w poczuciu spełnionego obowiązku patriotycz-
nego, rozeszliśmy się ok. godz. 18.30.

Sądzę, że znów za rok tutaj właśnie się spotkamy.
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XLII

Kawa ze Stanisławem Wyspiańskim 

Maria Matusiak  30 listopada2013 r.

W samym sercu Krakowa, przy Placu Mariackim 9 znajduje się tablica projektu 
Karola Hukana z rzeźbionym portretem Stanisława Wyspiańskiego. Upamięt-
nia ona napisanie dramatu „Wesele” w  budynku, który wówczas stał na tym 
miejscu. Wyspiański mieszkał w pięknej, XV w. gotyckiej kamienicy, która zo-
stała przebudowana w obecnym stylu secesyjnym w roku 1907, już po śmier-
ci poety. Tablica powstała w 1932 r. dla uczczenia 25 rocznicy śmierci poety. 
Wprawdzie została zniszczona przez okupanta niemieckiego, ale w 1947 r. Za-
rząd Miejski odtworzył jej pierwotny wygląd. 

W 111 rocznicę prapremiery „Wesela”, studenci UTW zebrali się w tym ma-
gicznym miejscu, rozpoczynając cykl spotkań nazwany „Kawa z Wyspiańskim”. 
Odbyła się prelekcja na temat pisania samego dramatu, opartego na auten-
tycznym ślubie oraz weselu Lucjana Rydla (bliskiego przyjaciela Wyspiań-
skiego) z  chłopką, Jadwigą Mikołajczykówną. Szczegółowo przedstawiono 
uczestnictwo państwa Wyspiańskich w  tej uroczystości oraz przygotowania 
do wystawienia sztuki w Teatrze Miejskim w Krakowie. Miało to miejsce do-
kładnie w sobotę, dn. 16.03.1901 r. o godzinie 7 wieczorem.

Był to dzień szczególny dla miasta, gdyż w  godzinach porannych ruszył 
w  Krakowie pierwszy tramwaj elektryczny. Wyruszył z  Rynku Głównego uli-
cami: Szewską, Karmelicką ku rogatce przy Parku Krakowskim. Uroczystość 
otworzył ówczesny Prezydent Józef Friedlein.

Oba te wydarzenia odbiły się bardzo głośnym echem w całym Krakowie.
W czasie prelekcji zostało dokładnie opisane mieszkanie Stanisława Wy-

spiańskiego, znajdujące się na drugim piętrze kamienicy przy Placu Mariac-
kim 9. Wiadomości zaczerpnięto z relacji przyjaciela artysty Ferdynanda Ho-
esicka (redaktora naczelnego „Kuriera Warszawskiego”), który odwiedził go 
niedługo po przeprowadzce.

Poruszony został również problem zdrowotny artysty; pierwsze tragiczne 
objawy jego choroby i wspaniałe zaangażowanie całego świata artystycznego 
(na czele z Henrykiem Sienkiewiczem) w pomoc dla ratowania jego życia.
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Stanisław Wyspiański pomimo słabego zdrowia, miał nieprawdopodobny 
zapał do pracy, wspaniałe wizje artystyczne w każdej dziedzinie sztuki, toteż 
zakochani w jego twórczości, postanowiliśmy urządzać spotkania cykliczne.

I tak wcześniej w styczniu 2013 r. w celu upamiętnienia 150 Rocznicy Wybu-
chu Powstania Styczniowego, zagłębiliśmy się w temacie „Stanisław Wyspiań-
ski a Powstanie Styczniowe”. Oczywiście sam Wyspiański, będąc wtedy dziec-
kiem (ur.15.01.1868 r.), nie mógł uczestniczyć w Powstaniu, ale jego rodzina 
zarówno ze strony matki jak i ojca brała w nim czynny udział.

W setną rocznicę śmierci – w hołdzie artyście zmarłemu w grudniu 2007 r., 
Muzeum Narodowe w Krakowie urządziło zrealizowaną w formie environmentu 
wystawę, przypominającą ceremonię pogrzebową. Zebrano na niej wiele pa-
miątek po artyście, dokładne opisy uroczystości pogrzebowych, wycinki z gazet, 
liczne dokumenty, oryginalne szarfy żałobne pozostałe po pogrzebie – odtwo-
rzono ostatnią drogę Stanisława Wyspiańskiego. Na podstawie opisu tej wysta-
wy można było sobie szczegółowo wyobrazić ceremonię pogrzebową.

W czasie spotkania poruszyliśmy m.in. również problem pomników i tablic 
upamiętniających artystę na terenie Krakowa.

Jak wiadomo, miasto potrzebowało aż 75 lat na wybudowanie pomnika, 
mimo iż zaczęto myśleć o tym już następnego dnia po pogrzebie. 

Pomnik ku czci Stanisława Wyspiańskiego, projektu Mariana Koniecznego sta-
nął na placu przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego przy al. 3 Maja.

Grupa słuchaczy naszego UTW, zafascynowana twórczością artysty posta-
nowiła spotykać się, by nadal delektować się jego talentem.

Maria Matusiak 

[Uwaga redakcyjna. Właśnie autorka powyższego tekstu była prelegentką 
podczas tego spotkania.]
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XLIII

Kościoły Podgórza 

Anna Maria Sikora  28 grudnia 2013 r.

Pod koniec roku 2013, grupa słuchaczy naszego UTW odwiedziła dwie świą-
tynie starego Podgórza: górujący nad Rynkiem Podgórskim kościół pw. św. 
Józefa oraz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy – kościół oo. Re-
demptorystów.

Oprowadzał nas znany przewodnik krakowski p. Roman Tekieli.
Podgórze, obecnie prawobrzeżna dzielnica Krakowa, jeszcze 100 lat temu 

było samodzielnym miastem o bogatej historii. W XV w. było jednym z przed-
mieść miasta Kazimierz. Po pierwszym rozbiorze, gdy granicę między Polską 
i Austrią stanowiła Wisła, Podgórze stało się samodzielnym miastem. Mieszkańcy 
mieli ograniczone możliwości uczęszczania do parafii na Kazimierzu. W 1784 r. 
cesarz Józef II swym dekretem nadał Podgórzu prawa miejskie. Dokument ten 
zawierał artykuł konieczności budowy kościoła parafialnego. Wybudowana 
świątynia pw. św. Józefa posiadała wady konstrukcyjne, dlatego w 1905 r. roze-
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brano ją, pozostawiając jedynie dzwonnicę, istniejącą do dziś. Do realizacji wy-
brano projekt wybitnego architekta i konserwatora Jana Sas-Zubrzyckiego, prof. 
Politechniki Lwowskiej. Był autorem wielu projektów na terenie Małopolski. Jan 
Sas-Zubrzycki zaprojektował go w ulubionym przez siebie nadwiślańskim neo-
gotyku. Kościół był konsekrowany w 1909 r. i wówczas zaczęto go wyposażać. 

Działania I wojny światowej jednak przeszkodziły temu. Podgórze zostało 
ostatecznie włączone do Krakowa w  1915  r. Uroczystą mszę św. z  tej okazji 
odprawił w Kościele Mariackim bp. ks. Adam Sapieha.

Kościół św. Józefa zbudowano z cegły – posiada 3 nawy oddzielone potęż-
nymi filarami, ambit, transept oraz 6 kaplic. Zwieńczeniem świątyni są 3 strze-
liste wieże z których środkowa, najwyższa ozdobiona jest hełmem, pokrytym 
zieloną blachą z cierniową koroną, złotą kulą i wysokim, żeliwnym krzyżem.

W trakcie zwiedzania, przewodnik zaprosił nas do wejścia na tę wieżę. Wspi-
naliśmy się stromymi schodami kilkadziesiąt metrów, by z ganeczku na wieży 
podziwiać błyszczące w słońcu dachy i wieże krakowskich kościołów, Wawel 
w całej okazałości, całe Podgórze. Rozpościerał się przed nami rozległy widok 
dużej części Krakowa.

Jan Sas-Zubrzycki był projektantem części wyposażenia. 
Pierwszy powstał ołtarz główny (1907–1908), który ma formę tryptyku. 

W kwaterze środkowej znajduje się kamienna figura patrona – św. Józefa z Dzie-
ciątkiem, boczne kwatery ozdabiają postacie świętych: Elżbiety, Jana Chrzciciela 
i Józefa z Chrystusem Zmartwychwstałym. Tabernakulum jest projektu Jana Sas-
-Zubrzyckiego. Wykonane ze złoconego mosiądzu – przypomina gotycki kościół. 
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Za ołtarzem głównym mieści się kaplica Krzyża Świętego, z pięknym krucy-
fiksem (praca rzeźbiarza Zygmunta Langmana.

Po lewej stronie, przed prezbiterium usytuowana jest ambona z  1910 r., 
ozdobiona figurami czterech Ewangelistów i Doktorów Kościoła, także sym-
bolami Cnót Boskich: wiary, nadziei, miłości. 

Po przeciwnej (prawej) stronie znajduje się neogotycki ołtarz z  obrazem 
świętego Antoniego z Dzieciątkiem w otoczeniu figur św. św. Jakuba, Andrzeja 
i Franciszka. Na ołtarzu umieszczono wizerunek św. Ojca Pio oraz jego relikwie. 
Prawą stronę nawy poprzecznej zajmuje neogotycki ołtarz Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Ściany lewej strony transeptu ozdabiają obrazy Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Najświętszego Serca Matki Bożej oraz wielki wizerunek św. 
Józefa z Dzieciątkiem.

Prawą nawę świątyni zajmuje kaplica Matki Bożej Różańcowej w której znaj-
duje się ołtarz tryptyk neogotycki z 1914 r. W środku jest płaskorzeźba Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, przekazującej różańce św. Dominikowi i św. Katarzynie 
Sieneńskiej. W ruchomych skrzydłach są sceny z życia Matki Bożej. W zwień-
czeniu ołtarza widać scenę ukoronowania Matki Bożej i płaskorzeźbę Trójcy 
Świętej. Drugą w  tej nawie jest kaplica św. Wincentego Ferreriusza patrona 
murarzy, z ołtarzem św. Wincentego oraz obrazem Jezu Ufam Tobie. W pobliżu 
wejścia do kościoła w nawach stoją 4 zabytkowe konfesjonały. 

Dwie kaplice nawy lewej to św. Tadeusza Judy z obrazem patrona z 1952 r. 
oraz kaplica Matki Bożej Częstochowskiej.

W dniu 15.03.2015 r. odwiedziłam ponownie świątynię w Rynku Podgór-
skim i zobaczyłam zmiany w kaplicy św. Judy Tadeusza. Obecnie kaplica nosi 
nazwę Ołtarza Apostołów Miłosierdzia: św. Jana Pawła II, św. Brata Alberta 
i św. Siostry Faustyny.

Ołtarz wykonano w 2014 r. jako wotum wdzięczności Bogu za kanonizację 
św. Jana Pawła II. Środek ołtarza zajmuje obraz św. Jana Pawła II, po bokach 
stoją w niszach figury św. Alberta i św. Siostry Faustyny. W ołtarzu umieszczo-
no relikwiarze patronów kaplicy. Obraz św. Judy Tadeusza zawieszono po le-
wej stronie.

Bliżej transeptu w lewej nawie jest kaplica z ołtarzem Matki Bożej Często-
chowskiej. Posiada piękny obraz Matki Bożej, po obu stronach stoją figury św. 
Piotra i św. Pawła. Ołtarz poświęcony jest także św. Zygmuntowi Szczęsnemu 
Felińskiemu (arcybiskup warszawski, wielki patriota, mocno związany z Mało-
polską). Nad obrazem Matki Bożej widnieje herb patrona. W ołtarzu znajduje 
się duży wizerunek św. Zygmunta a pod nim gablota z relikwiami. W antepe-
dium ołtarza zachowano pierwszą cynową trumnę świętego. 
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Do dnia dzisiejszego kościół posiada zainstalowane w roku 1922 organy, 
wykonane jeszcze przed I wojną w Baku, a zakupione przez podgórską parafię. 
Uzupełnieniem wyposażenia świątyni po II wojnie było ustawienie w 1946 r. 
chrzcielnicy z czarnego marmuru.

Nie zwiedziliśmy niestety, kaplicy Adoracji z  umieszczonym w  ołtarzu, 
czczonym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie odbywa się wie-
czysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bogata fasada kościoła jest częściowo wzorowana na katedrze św. Marka 
w Wenecji. W  ocienionych baldachimami niszach stoją figury św. biskupów 
i męczenników: Stanisława i Wojciecha, patronów utraconej Ojczyzny oraz św. 
Piotra i św. Pawła symboli uniwersalizmu wiary katolickiej. Puste pierwotnie 
2  nisze, oczekujące na nowych polskich świętych, wypełniają dziś postacie 
św. Jana Pawła II i Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Na fasadzie umieszczo-
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no także rzeźby polskich świętych: królewicza Kazimierza Jagiellończyka, Jana 
Kantego, Jadwigi Trzebnickiej oraz Kingi.

Nad wejściem głównym wykuta jest tarcza i godło z nazwiskiem i herbem 
architekta Jana Sas-Zubrzyckiego z  łacińską sentencją SUSTINE, znaczącą: 
podtrzymuj, nie pozwól upaść. 

Taka jest właśnie ta najpiękniejsza, neogotycka świątynia. Wspaniale, że 
właśnie my posiadamy ją w Krakowie. 

Z Rynku Podgórskiego przeszliśmy do kościoła oo. Redemptorystów, Sank-
tuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest to druga najważniejsza świą-
tynia Podgórza sprzed 100 lat. Inicjatorem budowy kościoła „na górce” był 
sł.  Boży o. Bernard Łubieński – wielki misjonarz, rekolekcjonista, prekursor 
zgromadzenia Redemptorystów w Polsce. Spośród kilku proponowanych, wy-
brał lokalizację przy ulicy Zamojskiego 56 w Podgórzu.

Po podjęciu decyzji o budowie klasztoru i kościoła, gdy znaleźli się hojni 
ofiarodawcy, zakupiono w  1901  r. działkę. Szybko przystąpiono do budowy 
klasztoru projektu Gabriela Niewiadomskiego. Budowa rozpoczęła się w dniu 
21.09.1902 r. po poświęceniu kamienia węgielnego przez kardynała Jana Pu-
zynę. W  niecały rok później budynek klasztoru oddano oficjalnie do użytku 
w dniu 2.08.1903 r. w uroczystość św. Alfonsa de Liguori – założyciela Zgroma-
dzenia Redemptorystów. W tym dniu w kaplicy klasztornej umieszczono kopię 
rzymskiego wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Ufundowany przez 2 służące z Wieliczki obraz został przywieziony osobi-
ście przez o. Bernarda Łubieńskiego z Rzymu. Bardzo szybko stał się przedmio-
tem wielkiego kultu wiernych.

Tuż po wybudowaniu klasztoru, Redemptoryści przystąpili do wznoszenia 
świątyni. Wybranym przez nich architektem został też prof. Jan Sas-Zubrzycki, 
który stworzył kolejny projekt w ulubionym nadwiślańskim neogotyku. Prace 
postępowały bardzo szybko, dlatego już 8 września 1906 r. bp. Anatol Nowak 
konsekrował świątynię. Niestety i tu prace nad wyposażeniem kościoła trwały 
przez długi okres międzywojenny. Część elementów wyposażenia zaprojek-
tował sam Jan Sas-Zubrzycki, wiele innych to dzieła różnych artystów. Jako 
pierwszy – jak u św. Józefa – powstał ołtarz główny (lata 1907–1908), następ-
nie wykonano ołtarze boczne. W roku 1908 ukończono budowę wieży kościel-
nej, umieszczono na niej zegar, a wewnątrz wieży 5 dzwonów.

Od 1909 r. zainstalowane organy, zbudowane we Lwowie (w firmie Rudolfa 
Hasse), nadal w dobrym stanie wspierają modlitwy wiernych do dnia dzisiejszego.

Po I wojnie wstawiono witraże wykonane w najlepszym zakładzie krakow-
skim S.G. Żeleńskiego.
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Z początkiem XX w. wykonano polichromię, przedstawiającą tajemnice ró-
żańcowe i symbole maryjne zaczerpnięte z Litanii Loretańskiej. W  latach 70. 
XX w. polichromia została zastąpiona mozaikami, które wypełniły ściany skle-
pienia części środkowej transeptu oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Znajdujemy 
w nich postacie wielkich czcicielek NMP: bł. Anieli Salawy, Siostry Faustyny (nie 
była wówczas jeszcze znaną kandydatką do chwały ołtarza). 

Wyposażenie kościoła wykonane przez różnych twórców współgra 
w swej stylistyce i kolorystyce. Ten doskonały wystrój wnętrza, harmonizu-
jący z bryłą świątyni, czyni ją miejscem sprzyjającym skupieniu i modlitwie. 
Umieszczona w ołtarzu głównym ikona przedstawia Matkę Bożą jako piękną, 
smutną kobietę z  obliczem nachylonym w  stronę Dzieciątka Jezus. Prawą 
ręką obejmuje dłoń Jezuska, który patrzy w stronę Archanioła Gabriela, trzy-
mającego krzyż i gwoździe. Dzieciątko patrzy z lękiem, gdyż Archanioł trzy-
ma z drugiej strony obrazu włócznię, truciznę i gąbkę oraz naczynie z octem. 
Są to symbole Męki Pańskiej. Dlatego obraz ten ma dwa tytuły. Najbardziej 
znany to tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdyż łagodne Jej spojrzenie 
może być obietnicą pomocy jej czcicielom w potrzebie. Tytuł drugi to Matka 
Boska Bolesna, związany z  narzędziami męki Chrystusa. Ikona matki Bożej 
Nieustającej Pomocy jest najbardziej rozpowszechnionym w  świecie wize-
runkiem maryjnym.
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Wielkim czcicielem tego obrazu był nasz ukochany święty Jan Paweł II, któ-
ry już jako młody pracownik Solwayu w okresie wojny, wracając po pracy do 
domu wstępował do kościoła Redemptorystów i modlił się przed tym obra-
zem, uważając go za wyjątkowo piękny.

Będąc kapłanem, biskupem i  kardynałem często odprawiał nabożeństwa 
(patronował MPK w Krakowie, sprawował w tym kościele doroczne uroczyste 
dla nich liturgie).

Miałam okazję uczestniczyć w ostatniej liturgii sprawowanej w tej świątyni 
przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r., zanim kilka miesięcy później Opatrzność 
uczyniła z niego następcę św. Piotra.

Jednym z  najbardziej związanych z  tym Sanktuarium krakowian był Jan 
Tyranowski, uważany za jednego z najważniejszych duchownych nauczycieli 
Karola Wojtyły – przyszłego papieża. Kolejnym znanym krakowianinem, który 
wpisał się w historię Redemptorystów był sługa Boży Jerzy Ciesielski, nazywa-
ny chrześcijaninem XX w. Świadectwem swego życia rodzinnego i zawodowe-
go, a zwłaszcza otwartą wobec bliźnich postawą, oddziaływał apostolsko na 
wielu ludzi. Taką opinię o Nim, wydał kard. Franciszek Macharski w komunika-
cie o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego.

Sanktuarium jest trójwymiarową bazyliką z transeptem i pięciobocznie za-
mkniętym prezbiterium, otoczonym kaplicami. Do kościoła wchodzi się przez 
arkadowy portal, obramowany dwiema niewysokimi wieżami. Przyciągający 
od wejścia uwagę ołtarz główny (dzieło Stanisława Wójcika z  Zakopanego), 
wykonany w latach 1907–1908 jest projektem Jana Sas-Zubrzyckiego. Środek 
ołtarza zajmuje ikona Patronki kościoła, omówiona wcześniej. Obraz MB Nie-
ustającej Pomocy otacza bogato złocona rama, złożona z kwiatów i liści passi-
flory. Boczne części ołtarza posiadają wyrzeźbione radosne tajemnice różańca.

Nadstawę ołtarzową nakrywa strzelisty baldachim w zwieńczeniu którego 
znajduje się figura Pana Jezusa, po bokach rzeźby świętych Stanisława i Woj-
ciecha. W ołtarzu głównym umieszczono relikwie świętych Stanisława i Jozafa-
ta. Po lewej stronie ołtarza głównego w półkolistej kaplicy, znajduje się ołtarz 
poświęcony św. Józefowi, projektu Jana Sas – Zubrzyckiego). Obraz w ołtarzu 
z 1913 r. jest dziełem wiedeńczyka, Józefa Kastnera.

Skrzydła ołtarza zajmują figury św. Kazimierza i św. Stanisława Kostki. Rów-
nież po lewej stronie znajduje się strzelisty, neogotycki ołtarz św. Gerarda Ma-
jelli i św. Klemensa Hofbauera, wykonany w 1913 r. Autorem obrazu jest brat 
Maksymilian Schmalzl, Redemptorysta z Bawarii. Ten sam artysta M. Schmalzl 
jest autorem neogotyckiego ołtarza ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w prawej stronie kościoła. W obu tych pracach widać fascynację artysty sztuką 
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średniowieczną. Na zamknięciu nawy poprzecznej znajduje się ołtarz św. Al-
fonsa Liguoriego, założyciela Zgromadzenia Redemptorystów wyk. w 1938 r. 
w miejsce.

Ciekawym elementem wyposażenia jest rzeźbiona ambona ozdobiona wi-
zerunkami Ewangelistów z 1908 r. oraz mozaikami przedstawiającymi błogo-
sławionych i świętych związanych z tym kościołem.

Początkowo kościół Redemptorystów nie pełnił funkcji parafii. Redempto-
ryści działali intensywnie w celu uzyskania oficjalnie funkcji kościoła parafial-
nego, gdyż po wojnie liczba wiernych parafii św. Józefa wzrastała szybko. Wy-
odrębnienie nowej parafii było koniecznością, czemu stanowczo sprzeciwiała 
się władza komunistyczna. Nie pozwalali na budowę nowych kościołów, two-
rzenie nowych wspólnot. Problem ten rozwiązał nasz Metropolita – kard. Karol 
Wojtyła, który w 1972 r. ustanowił duszpasterstwo przy kościele Redemptory-
stów i prowadzenia ksiąg metrykalnych.

Status samodzielnej parafii Sanktuarium uzyskało 19.03.1983 r. Od tego 
momentu parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy stała się miejscem wielu 
ważnych i radosnych wydarzeń, wśród których najpoważniejszymi były dwa: 
koronacja słynącego łaskami obrazu MB Nieustającej Pomocy dnia 26 czerw-
ca 1994 r. oraz jubileusz 100-lecia Redemptorystów w Krakowie, świętowany 
uroczyście 2 sierpnia 2003 r. Przewodniczył jemu kard. Stanisław Dziwisz wraz 
z kard. Franciszkiem Macharskim.
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Na zakończenie weszliśmy do budynku całorocznej szopki, znajdującego 
się przy kościele.

Zwiedzenie tych dwóch świątyń Podgórza umożliwiło nam poznanie histo-
rii dzielnicy i ogromnej dla niej zasługi wielkiego architekta Jana Sas-Zubrzyc-
kiego. Jego projekty były inspiracją działań późniejszego sławnego architekta 
i konserwatora Adolfa Szyszko-Bohusza.
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XLIV

Sylwester 2013/2014 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 

Anna Adamska

Kontynuując kilkuletnią tradycję, również w tym roku grupa studentów UTW 
PK postanowiła spędzić Sylwestra, w którymś z krakowskich teatrów. Chcie-
liśmy w  ten wieczór zaglądnąć też na krakowski Rynek, dlatego szukaliśmy 
spektaklu w  teatrach w  jego pobliżu. Wybraliśmy Teatr im. Juliusza Słowac-
kiego, gdzie z okazji „Sylwestra” wystawiana była sztuka Michaiła Lermontowa 
pt. „Maskarada”. Spektakl miał premierę 14 września 2013 roku, przygotował 
go rosyjski dramatopisarz a zarazem ceniony w świecie reżyser – Nikołaj Ko-
lada. Główne role reżyser powierzył znanym i lubianym krakowskim aktorom: 
Radosławowi Krzyżowskiemu, Agnieszce Judyckiej i Dominice Bednarczyk, co 
dodatkowo zachęciło nas do wyboru tego właśnie teatru.

Pięknie oświetlony gmach wprowadził nas w uroczysty, świąteczny nastrój, 
spotęgowany przez wspaniałe wnętrze teatru.

„Maskarada” Lermontowa zaliczana jest do kanonu dramatu światowego, 
zaś jej konstrukcja oparta jest na prostym założeniu, że maska pozwala ujaw-
nić skryte namiętności i pragnienia ludzkie budząc uczucia, nad którymi trud-
no zapanować.

W „Maskaradzie” takim uczuciem jest zazdrość, która staje się przyczyną 
rozpaczy, samotności i tragedii głównego bohatera. Akcja sztuki rozgrywa 
się w  środowisku dziwiętnastowiecznej arystokracji rosyjskiej, którą Ler-
montow oskarżał o  hedonizm, zepsucie moralne i  brak zainteresowania 
istotnymi sprawami społecznymi. Widzów zaskoczyła inscenizacja sztuki 
– aktorzy cały czas występowali w  białych kostiumach, a  bardzo surowe 
i proste dekoracje zmuszały do uważnego śledzenia akcji. Niektóre sceny 
być może robiły wrażenie obscenicznych, ale wydaje się, że dla reżysera był 
to środek do plastycznego przedstawienia zepsucia ówczesnych rosyjskich 
wyższych sfer. 

Na uznanie zasłużyli odtwórcy głównych ról. Myślę, że taki pomysł na re-
alizację „Maskarady” nie wszystkim się podobał, ale na pewno spektakl warto 
było obejrzeć. 
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W przerwie podano widzom kielichy z winem, a dyrektor teatru Krzysztof 
Orzechowski złożył wszystkim życzenia noworoczne. Była to również chwila 
na wzajemne życzenia i serdeczności.

W ten wyjątkowy w roku wieczór czekało nas jeszcze jedno miłe wydarze-
nie – złożyliśmy życzenia imieninowe… naszemu koledze, staroście UTW PK 
– seniorowi, Mieczysławowi. 

Po wyjściu z  teatru mieliśmy okazję jeszcze raz podziękować brawami, 
przechodzącemu Radosławowi Krzyżowskiemu. 

Ponieważ część osób z naszej grupy chciała przywitać Nowy Rok w swoich 
domach, kontynuowaliśmy nasz sylwestrowy wieczór w zmniejszonym trochę 
składzie. 

Udaliśmy się spacerkiem wokół Plant, podziwiając świąteczne dekoracje 
i słuchując muzyki dochodzącej z rozbawionego krakowskiego Rynku. Na pla-
cu Szczepańskim zatrzymaliśmy się dłużej, na naszą własną zabawę sylwestro-
wą w małym, miłym gronie. Porozmawialiśmy, popatrzyliśmy na sylwestrowe 
igraszki młodzieży, powspominaliśmy i  pośmialiśmy się, opowiadając prze-
różne anegdoty a potem, we wspaniałych nastrojach przekroczyliśmy progi 
naszych domostw już o rok starsi. W rozpoczynającym się 2014 roku również 
planujemy „powtórkę z rozrywki”.
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XLV

Spotkanie kolędowo-opłatkowe słuchaczy UTW 
i administracji PK

Barbara Ciaputa  7 stycznia 2014 r.

W dniu 7 stycznia słuchacze roku UTW PK oraz pracownicy administracji 
PK spotkali się w sali konferencyjnej „Galerii Gil”, aby podzielić się opłatkiem, 
złożyć sobie życzenia świąteczne i pokolędować.

Uroczystość prowadziła kol. Teresa Baszak. W kilku zdaniach opowiedziała 
o polskiej tradycji związanej ze świętem Bożego Narodzenia. Następnie chór 
UTW PK odśpiewał kilka kolęd. Ich wykonanie przez chór składający się z na-
szych koleżanek i kolegów zostało bardzo serdecznie i ciepło przyjęte. Następ-
nie kol. Teresa i kol. Michał Nowak powitali uczestników i zaproszonych gości, 
a to: JM Rektora PK prof. Kazimierza Furtaka, Prorektorów PK prof. Dariusza Bog-
dała, prof. Leszka Mikulskiego, prof. Jana Kaziora, gościa specjalnego ks. Adama 
Bonieckiego, dyr. Administracji PK mgr. Lidię Ponantę, Przewodniczącego Rady 
Programowej CPiP prof. Kazimierza Flagę, Koordynatora UTW PK dr inż. Włady-
sławę Marię Francuz prof. oświaty, prof. Lecha Rościszewskiego jednego z naj-
starszych wychowanków PK, p. Elżbietę Lęcznarowicz b. wiceprezydent Kra-
kowa, p. Elżbietę Stawiarz z UTW Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. Annę Pinter 
z UTW Uniwersytetu Rolniczego, pracowników administracji PK, Chór „Cantata” 
PK. Uroczystość fotografowali: p. Jan Zych i p. Małgosia Rakoczy. 

Po powitaniu głos zabrał ks. Adam Boniecki. Mówił bardzo pięknie o poko-
ju, o wzajemnej miłości i życzliwości pomiędzy ludźmi o tym, aby nasza przy-
szłość była otwarta na nowe doznania. Było też wiele ciepłych słów o naszym 
Papieżu Janie Pawle II i o obecnym Papieżu Franciszku.

Następnie ks. Boniecki pobłogosławił opłatki, złożył wszystkim życzenia 
wszelkiej pomyślności na ten nowy 2014 rok. W imieniu władz Uczelni życze-
nia wszystkim uczestnikom złożył Prorektor prof. Dariusz Bogdał. Rozdano 
wszystkim opłatki i  rozpoczęło się indywidualne składanie życzeń. Wszyscy, 
wszystkim w ciepłej atmosferze życzyli zdrowia i pomyślności. 

Kol. Teresa opowiedziała o kolędach i pastorałkach – pieśniach bożonaro-
dzeniowych. Przytoczyła też słowa Wolfganga Goethego:
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…Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, 
Tam ludzie dobre serca mają, 
Bo ludzie źli, och wierzaj mi, 
Ci nigdy nie śpiewają...”

Wznowiono śpiewanie. Najpierw akademicki Chór PK „Cantata”, kierowany 
przez Martę Stós wykonał kilka pięknych, starych kolęd.

Następnie wszyscy wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Pomocne były śpiewniki, 
które otrzymaliśmy przy wejściu na salę. Teresa poprzedzała śpiew każdej ko-
lędy krótką historią jej powstania. Teksty pisali różni autorzy, m.in. Piotr Skarga 
(„W żłobie leży”) Oczywiście teksty te przechodziły różne przeobrażenia nim 
stały się kolędami znanymi nam dzisiaj. Echo gromkiego śpiewania niosło się 
po całej uczelni.

W trakcie naszego spotkania opłatkowego kol. Jadwiga Plucińska-Piksa, 
piękną gwarą góralską wyrecytowała dwa wiersze, tematycznie związane 
z Bożym Narodzeniem. Znając doskonale tak gwarę podhalańską jak i spiską 
przekazała nam góralskie życzenia ze Spisza i Podhala recytując wiersze Fran-
ciszka Bachledy-Księdzulorza:

Mamie na Wilijom  
Mamo moja – 
to sianko na stole 
Wasom dobrocią pochnie … 
Moja Mamo – 
już się gwiozdka złoto 
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zapoleła w oknie… 
Mamo – 
Grule śpiewajom na blachak 
Śpiewkę wrzącom … 
Matusiu – 
Kwaśnica z grzybami 
I kapusta z grochem pochniąco. 
Widzicie Moji Piekni – 
snopek rychlika godnie w kąciku 
wąsami ruso – 
Tata biołe opłatki w kwardej gorzci krusom. 
Matulinko – 
wiecerzojmy godnie 
po góralsku 
a jo na ostatku dajem Wom ten wiersyk 
napisany sercem – na białym opłatku.

[autor: Franciszek Bachleda-Księdzulorz. Wiersze z tomiku poezji Kocham Cię 
Polsko wydanym w Chicago w 1986 r.]

Na to Boze Narodzenie a i na ten Nowy Rok 
tego, tamtego, hawtego, onego i:

Scęścio krapecke 
wespłości becke 
zdrowio do chuściny 
radości w rodzinie. 
Krowiny przy złobie 
cielęcia przy krowie 
prosięcia w corecku 
dobrze na wyrecku. 
Konicków w sópecce 
biegów w kolebecce 
stuki spyrki w boncie 
kodź kapusty w kącie. 
Grulecek piewnice 
puciere zętyce 
moc talarów w pasie 
dziewcynki przy casie.

Sera do papiera no i trochę bryndze 
kiełbasy na kęsy 
świecki na pozycki 
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kurek na podysor 
i dobry obycoj! 
Sieły do roboty 
rącek do pozłoty 
i  
dzieci do światu 
zycem jak brat 
bratu.

[Uwaga redakcyjna – Teresa Baszak]

Nasza koleżanka, słuchaczka UTW Politechniki Krakowskiej, Jadwiga Pluciń-
ska-Piksa urodziła się na Podhalu, w Zębie – najwyżej położonej wsi w Polsce, 
gdzie jej rodzice uczyli w miejscowej szkole. Ojciec był góralem spiskim, ze wsi 
Jurgów, która do pierwszej wojny światowej należała do Węgier. Był jednym 
z wielu, którzy w pewnym momencie musieli odnaleźć swoją drogę do Polski. 
Był oficerem rezerwy i we wrześniu 1939 roku walczył w szeregach 1 pułku 
podhalańskiego, a po rozbiciu tej formacji przeszedł na Węgry. Doskonale znał 
język węgierski, toteż powierzono mu funkcję tłumacza w obozach interno-
wanych. Córka do dziś pamięta jak mówił, że „naród węgierski należy darzyć 
szacunkiem i miłością za to co uczynił dla Polaków w czasie drugiej wojny”. 

Z Węgier podstępnie został przez Niemów wywieziony do oflagu w Niem-
czech. Ponieważ polski Spisz został zajęty przez Słowację, uznano go za oby-
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watela słowackiego i przekazano do więzienia w Bratysławie. Po zwolnieniu 
z  więzienia przekroczył nielegalnie, granicę między terenem okupowanym 
przez Słowację i Niemcy, powrócił do Zębu i włączył się w konspirację AK. Po 
wojnie, przez wiele lat był przewodnikiem tatrzańskim, uczył córkę miłości do 
polskich gór. 

Matka naszej koleżanki wprawdzie pochodziła z Krakowa, ale przez wiele 
lat była nauczycielką w Zębie, gdzie społecznie pełniła też rolę felczerki i pie-
lęgniarki. Dziś Jadzia kocha jednakowo Spisz i Podhale, a od wielu lat zajmuje 
się tematyką emigracji góralskiej na Węgry i zasiedlenia przez nią w XVIII wielu 
wsi Derenk koło Miszkolca. 

Spotkanie przebiegło w podniosłej i uroczystej atmosferze. Sala była pięk-
nie udekorowana, na stołach znalazły się ciasteczka, kawa, herbata, a każdy 
z uczestników został obdarowany ozdobą choinkową wykonaną przez kol. Ire-
nę Kocot. W czasie całej uroczystości towarzyszyło nam Betlejemskie Światło 
Pokoju, które nieco wcześniej zostało uroczyście przekazane Politechnice Kra-
kowskiej przez harcerzy z Chorągwi Krakowskiej. Niech nam więc świeci dla 
pokoju i przyjaźni przez cały rok.
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XLVI

Piosenki z lat dziecięcych dla seniorów  
Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii

Teresa Baszak Filipczuk  25 stycznia 2014 r.

„Aaa… aaa, były sobie … „
Mroźny, styczniowy wieczór roku 2014. Grupa studentów UTW zajmuje miej-
sca w pięknej Złotej Sali Filharmonii Krakowskiej. Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
– zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Krakow-
skiej na wspólne śpiewanie pt., CAŁY KRAKÓW ŚPIEWA WNUKOM. Mogliśmy 
sobie przypomnieć i poćwiczyć to, co w dzieciństwie nuciły nam na dobranoc 
mamunie i babunie. Teraz była kolej na nas, aby powrócić do starych, śpiewa-
nych dawniej kołysanek.

„Aaa… aaa… były sobie kotki dwa, aaa, kotki dwa, szaro-bure, szaro-bure 
obydwa….” 

Wieczór śpiewająco prowadził pan Rafał Jędrzejczyk. Otrzymaliśmy małe 
śpiewniki, bez których raczej trudno byłoby nam przypomnieć sobie całe tek-
sty. Zaczęliśmy bardzo cichutko i nieśmiało od tych najprostszych pt. „Wlazł 
kotek na płotek”, „Uciekaj myszko do dziury” a potem…. 

Potem było już tylko rodzinnie, wesoło, radośnie, kiedy to przy „Starym niedź-
wiedziu” trzeba było naśladować jego chrapanie a przy „Mam chusteczkę haftowa-
ną”, machać, rzucać, całować i darować chusteczkę, zgodnie ze słowami piosenki.

Rozglądałam się dookoła. Miałam wrażenie, że dobra wróżka przeniosła nas 
w bajkowy świat dzieciństwa, bardziej ubogiego w zabawki i gadżety, ale bo-
gatszego w „słowo”, słyszane od babć, dziadków, rodziców. Wspólne śpiewanie 
piosenek, słuchanie bajek i historii zawierających dużo mądrości życiowych, 
zostawiło trwały ślad w naszej pamięci. Pewnie dlatego robimy teraz wiele, by 
wrócić do tych tradycji.

Obok mnie, brzuchaci panowie z fryzurami przypominającymi czupryny Ko-
szałka Opałka, nobliwe koleżanki – babcie, wszystkich ich łączył figlarny błysk 
w oku, jakbyśmy brali udział w czymś psotnym.

Następnie przyszła kolej na piękne piosenki o Krakowie: walczyk „….asa – 
tadarasa, asa – tadarasa…” o ptaszku, który przyleciał z Łobzowa i usiadł na 



361

Rynku Krakowa oraz bardzo starą: „Krakowiaczek jeden”, co to koników miał 
siedem. Śpiewało się nam coraz lepiej. 

Nad muzyczną stroną naszych „popisów” czuwała p. Katarzyna Słota – Mar-
ciniec (mezzosopran), a akompaniowała na fortepianie p. Zuzanna Drzymała.

Widoku moich koleżanek i kolegów naśladujących krasnoludki w „hopsa-
-sach”, łapaniu mrówek, trąbieniu i pokazywaniu czapeczek – nie oddałabym 
nikomu za żadne pieniądze. Śmiech, radość, wesołość przeplatała się ze wzru-
szeniem, gdy śpiewaliśmy kołysanki nucone kiedyś przez moją Babcię. „Iskie-
reczkę” mrugającą z popielnika, czy malusią Dorotkę w „Dorotce”, czy „Był so-
bie król”…. Wówczas coś ściskało za gardło.

Śpiewane na głosy „Ptasie plotki” i „Miała baba koguta”, naśladujące pianie, 
gęganie, krakanie, rozbawiło nas do łez. Widać dopiero teraz po latach, jak bar-
dzo pouczające były te piosneczki, ukazujące bogactwo świata zwierząt, jak 
wiele mogły się z nich dowiedzieć dzieci,.

Była też piosenka z filmu „Akademia Pana Kleksa” pt. „Witajcie w naszej baj-
ce”, którą bardzo lubiło pokolenie dzisiejszych trzydziestolatków.

Rozstaliśmy się nucąc:
„Ach śpij kochanie”:

„…Ach śpij, bo właśnie,  
Księżyc ziewa i za chwilę zaśnie,  
A gdy rano przyjdzie świt  
Księżycowi będzie wstyd,  
Że on zasnął a nie ty…”  
Aaa…aaa……

Impreza sprawiła nam dużo radości i  przeniosła w  odległy świat dzieciń-
stwa. Z wielka chęcią powtórzylibyśmy naszą zabawę za rok.
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XLVII

Architektura Szyszko-Bohusza. Reakcja na modernizm 

Michał Nowak 6 lutego 2014 r.

Muzeum Narodowe wraz z Fundacją INSTYTUT ARCHITEKTURY, zorganizowa-
ło w  Gmachu Głównym wystawę twórczości wybitnego architekta, konser-
watora i naukowca – prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. Zobaczenie tej wystawy 
uznaliśmy za obowiązek, wynikający ze związków Profesora z naszą Uczelnią. 
Był on założycielem i pierwszym dziekanem Wydziału Architektury PK. W cza-
sie naszych wycieczek zetknęliśmy się z wieloma obiektami projektowanymi 
przez profesora.

 Życiorys i dokonania Adolfa Szyszko Bohusza, bardzo ciekawie przedstawił 
w krótkim filmie, dostępnym kiedyś w Internecie, jego uczeń i asystent, absol-
went Politechniki Krakowskiej – Tadeusz Barucki. Przed pójściem na wystawę, 
niektórzy z nas zapoznali się z tym filmem. 

Adolf Szyszko-Bohusz (1883–1948) „był jednym z  najważniejszych archi-
tektów polskich I połowy XX wieku, który w znacznym stopniu ukształtował 
przestrzeń Krakowa, będąc jednocześnie jednym z  twórców narodowego 
mitu odrodzonej II Rzeczypospolitej. Był człowiekiem niezwykle wpływowym, 
piastującym wiele eksponowanych stanowisk i realizującym najbardziej pre-
stiżowe zamówienia” (tekst z planszy na wystawie).

Na początku zwiedzania przewodnik zaskoczyła nas informacją, że jednym 
z eksponatów tej wystawy jest budynek, w którym się znajdujemy. Pokazany 
jest bowiem model gmachu muzeum wg planów architektonicznych A. Szysz-
ko Bohusza, które były podstawą do konkursu na ten gmach. Konkurs wygrali 
warszawscy architekci, którzy wprowadzili tylko niewielkie korekty w stosun-
ku do wytycznych konkursowych. Zbudowany gmach Muzeum Narodowego 
nie jest co prawda autorstwa A. Szyszko-Bohusza, jednak wiele elementów 
jego planów zostało wykorzystanych przy realizacji.

Na wystawie prezentowane są modele, archiwalne zdjęcia z Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. Do ciekawych zaliczyłbym zdjęcie budynku PKO od 
ulicy Dietla. Szkoda tylko, że nie zaznaczono daty wykonania tego zdjęcia. 
W szufladach specjalnych komód zgromadzono szereg rysunków architekto-
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nicznych. Oglądając je można się przekonać, że ówczesne metody i techniki 
dokumentowania w  projektowaniu niewiele różnią się od stosowanych do 
niedawna, do czasu wprowadzenia projektowania komputerowego.

Współczesne zdjęcia obrazują szereg obiektów powszechnie znanych, tych 
które codziennie mijamy w  Krakowie, ale też takich, o  których mało jest wia-
domo. Do najbardziej znanych można zaliczyć okazały, pięciokondygnacyjny 
gmach Pocztowej Kasy Oszczędności. Został on zrealizowany w  nowoczesnej, 
jak na tamte czasy (1922–1925), konstrukcji żelbetowej. Charakterystyczna jest 
zaokrąglona elewacja z  głównym wejściem od ulicy Wielopole. Monumental-
ny charakter tej elewacji tworzą korynckie półkolumny. Bardzo ciekawa klatka 
schodowa, hall i sala operacyjna wzorowane są na rzymskim Panteonie. Prawie 
nieznany jest fakt, że obiekt od ul Dietla posiada część mieszkalną. Po sąsiedzku, 
przy ul. Zyblikiewicza powstał niemal w tym samym czasie dom mieszkalny dla 
pracowników PKO, chyba największy kompleks mieszkaniowy okresu między-
wojennego Krakowa. Wejście na wewnętrzny dziedziniec stanowi brama – pasaż, 
której sklepienie jest bogato dekorowane rozetami. Trudno szukać kompleksu 
mieszkaniowego o zbliżonej formie. Oba sąsiadujące ze sobą budynki cechuje 
wielka solidność wykonawstwa, podobnie jak i inne z okresu międzywojennego.

Szczególną uwagę zwracają jeszcze dwa obiekty zaprojektowane przez 
A. Szyszko-Bohusza. Są to: kontrowersyjny budynek Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego „Feniks” w Rynku Głównym, który został przebudowany przez Niem-
ców w okresie okupacji, oraz dom im. J. Piłsudskiego przy ul. Oleandry, któ-
rego projekt został zrealizowany częściowo. To są te bardzo znane realizacje. 
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Warto wspomnieć, że A. Szyszko Bohusz, tuż po przeprowadzeniu się do 
Krakowa, otworzył tu własną praktykę architektoniczną, a  pierwszym bu-
dynkiem przez niego zrealizowanym był dom Michaliny Cybulskiej i  Marii 
Włudarskiej przy ul. Zwierzynieckiej 15. O tym budynku niewielu krakowian 
wie. Może jeszcze warto wspomnieć o nieco bardziej już znanym budynku 
gimnazjum oo. Paulinów przy ul. Skałecznej 16 (obecnie mieści Wyższe Se-
minarium Duchowne zakonu Paulinów). Jest to przykład modnej w trzydzie-
stoleciu stylistyki okrętowej o czym mają świadczyć okrągłe okna w górnej 
kondygnacji. Na wystawie zbyt skromnie wyeksponowano takie ważne pro-
jekty – moim zdaniem – jak willa w Przegorzałach i Zamek Rezydencja Pre-
zydenta RP w Wiśle.

Adolf Szyszko-Bohusz pracował nad projektami konserwatorskimi m.in. na 
Wawelu, gdzie przez wiele lat kierował jego konserwacją. Można wymienić 
zrealizowane: Brama Herbowa od ul. Podzamcze, baldachim nad wejściem do 
krypty marszałka Piłsudskiego, budynek dawnego szpitala austriackiego.
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Na wystawie nie było natomiast nawet wzmianki o dużym osiągnięciu ar-
cheologiczno-architektonicznym A. Szyszko-Bohusza, jakim było odkrycie ro-
tundy św. Feliksa i Adaukta. Może to tym bardziej dziwić, gdyż pokazano plan-
sze obrazujące mniej znaczące prace konserwatorskie m.in. w kościele Bożego 
Ciała na Kazimierzu. 
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Wystawa pokazuje też niektóre projekty A. Szyszko-Bohusza, które nie zo-
stały zrealizowane. Trzeba tu wymienić projekt na konkurs budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie i katedry w Katowicach oraz wspomniany wy-
żej gmach Muzeum Narodowego w Krakowie.

W pracach Adolfa Szyszko-Bohusza współgrają elementy konserwatywne 
z awangardowymi, aż do kontrowersyjnych. Specjaliści mówią, że dzieło Szysz-
ko-Bohusza umiejscowione jest pomiędzy akademizmem a  modernizmem. 
Jak przekonywała nas przewodniczka celem wystawy było zaprezentowanie 
procesu narodzin nowoczesności w polskiej architekturze, a towarzyszące jej 
dysputy i warsztaty świadczą o trwającej wciąż dyskusji nad architekturą I po-
łowy XX w.
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XLVIII

„Szlakiem zabytków techniki” – wycieczka do Tarnowskich 
Gór

Ilona Niżnik  5 kwietnia 2014 r. 

Dnia 5 kwietnia 2014 r. wybraliśmy się na kolejną wycieczkę, tym razem „Szla-
kiem Zabytków Techniki”. Celem było zwiedzanie unikalnej w  skali Europy 
zabytkowej kopalni srebra oraz podziemnej sztolni „Czarnego Pstrąga”.  O ile 
większość z  nas posiada jakąś wiedzę o  wydobywaniu węgla kamiennego, 
to ze znajomością górnictwa rud ołowiu i srebra oraz ich eksploatowania jest 
znacznie gorzej. Zmieniło się to po wizycie w Tarnowskich Górach, które są 
kolebką górnictwa górnośląskiego.

Powstanie i rozwój Tarnowskich Gór związany jest z górnictwem rud oło-
wiu, srebra, cynku i żelaza. Jak mówi legenda: w czasie władania Ziemią Tar-
nogórską przez księcia opolskiego Jana II Dobrego, w 1490 r. początek górnic-
twu srebra w tych okolicach dał chłop o nazwisku Rybka. Na swojej roli wyorał 
duży, dziwnie lśniący głaz – pierwszą bryłkę galeny. Ponieważ okazało się, że 
jest to ruda srebra, zaczęto w okolicy zbierać podobne głazy.

Wiadomość szybko się rozeszła, przybywali chętni do zbierania galeny, po-
wstawały pierwsze osady górnicze.

Faktycznie wszystko rozpoczęło się w 1526 r., kiedy Tarnowskie Góry otrzy-
mały prawa miejskie i ustawę górniczą – tzw. Ordunek Gorny (gora to kopal-
nia) Książę Jan II Dobry, chcąc nakłonić ludność do pracy w kopalniach ogłosił 
wolność dla tego obszaru, czyli różnorakie przywileje i korzyści dla wszystkich, 
którzy zajmowali się górnictwem (gwarectwem).

Wydobywając rudę systemem kopalnianym, gwarkowie schodzili pod 
powierzchnię ziemi, drążąc komory, chodniki itp. za pomocą dłuta, przeci-
naka i młotka – wykonywali ręcznie. Ich żony i dzieci pracowały przy sorto-
waniu urobku na powierzchni. Dzieci zaczynały pracę w  wieku dziewięciu 
lat. Chłopcy po skończeniu piętnastego roku życia schodzili do pracy pod 
ziemią już jako gwarkowie. Gwarkowie pracowali przez 12 godzin w bardzo 
niskich chodnikach, klęcząc lub leżąc na wilgotnej ziemi, oświetleni tylko 
lichym płomykiem świecy. Dopiero wiele lat później do wysadzania skał za-
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częto używać prochu oraz prymitywnych lontów, robionych m.in. ze słomy. 
Gdy w 1867 r. Alfred Nobel. wynalazł dynamit, kopalnia była już niestety pra-
wie wyeksploatowana.

Ze względu na ciężkie warunki pracy, wiek górnika rzadko przekraczał 40 
lat, a ciągła praca w słabym oświetleniu powodowała problemy ze wzrokiem. 
Jak niebezpieczna była to praca świadczy fakt, że już wtedy górnicy, jako jedni 
z nielicznych ówczesnych pracowników, byli ubezpieczeni.

Z czasem Tarnowskie Góry stały się „Wolnym Miastem Górniczym”, jednym 
z największych ośrodków górniczych w Europie.

Z biegiem lat górnictwo zaczęło natrafiać na przeszkody w wydobywaniu 
rud (zalewająca podziemne chodniki woda, brak finansów).

Po roku 1788 z pomocą górnikom przyszła technika parowa. Zainstalowa-
no w Tarnowskich Górach maszynę parową (sprowadzoną z Anglii). Wówczas 
dla górnictwa tarnogórskiego rozpoczął się nowy etap rozwoju i świetności. 
Maszyna ta, bez większych problemów poradziła sobie z osuszeniem zalanych 
poziomów kopalń.

Zasoby rud w tych okolicach ulegały wyczerpaniu i w latach dwudziestych 
XX wieku tarnogórskie górnictwo przeszło do historii.

Pod miastem do dzisiejszych czasów zachował się rozległy, podziemny la-
birynt wyrobisk, sztolni, komór, korytarzy i chodników o łącznej długości oko-
ło 150 km. W tym labiryncie chodniki wodne i sztolnie odwadniające ciągną 
się przez ok. 35 km, a korytarze mają wysokość od 60 cm do 4 metrów.

Podziemną trasę turystyczną o długości 1200 m udostępniono do zwiedza-
nia w 1976 roku. Wybrano taki fragment, który najbardziej obrazuje zarówno 
jej urok jak i ciężkie warunki pracy dawnych górników.

Od 19 października 2006 r. Kopalnia Zabytkowa Srebra znajduje się na tra-
sie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Podziemia kopalni i po-
bliskiej Sztolni „Czarnego Pstrąga” zostały uznane za pomnik historii.
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Zwiedzanie zaczęliśmy od Sztolni Czarnego Pstrąga, która znajduje się pod 
Parkiem Repeckim. 

Spacerem po Parku Repeckim dotarliśmy do szybu Ewa. Szliśmy malow-
niczą drogą wśród drzew, a budząca się do życia przyroda umilała nam dro-
gę. Park jest największym skupiskiem drzew pomnikowych na Górnym Śląsku 
(około 2/3 całego lasu to drzewa, które przekroczyły 100 lat).

Sztolnia Czarnego Pstrąga znajduje się w unikalnym fragmencie XIX wiecz-
nej sztolni „Fryderyk”, odwadniającej tarnogórskie podziemia. Po 108 scho-
dach szybu „Ewa” zeszliśmy do sztolni.

Następnie wsiedliśmy do kolebiących się, metalowych, dużych łodzi, aby 
pokonać najdłuższy w  Polsce 600 metrowy podziemny przepływ łodziami. 
Dziesięcioosobowe łodzie połączone są ze sobą i ciągnięte przez linę, nawi-
jającą się na bęben. Jest wąsko, szerokość chodnika sztolniowego to 1,20 do 
2, 50 metra, głębokość wody ok.1 metra. Po obu stronach burt pionowe, kute 
w dolomicie, ociekające wodą ściany. 

Płynąc w  migotliwym świetle lampek karbidowych, obserwujemy ocios 
skał, na których są widoczne pionowe, nieco skośne rowki – ślady otworów 
strzałowych. Rozglądamy się też za nietoperzami, które ostatnio zamieszkały 
w kopalni, niestety nikomu nie udało się ich zauważyć.
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Przepłynęliśmy m.in. przez „Bramę Odważnych”, „Szczęśliwych” i „Leniwych”. 
Przewodnik przeprawiał nas odpychając łodzie od ścian drągiem. Ciekawie 
opowiadał o aktualnie mijanych miejscach, wyjaśniał też pochodzenie nazwy 
sztolni. Otóż kiedyś wpłynęły do niej pstrągi z rzeki Dramy, a ponieważ było 
tam dość ciemno, pstrągi wydawały się całkowicie czarne – stąd nazwa, która 
funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Teraz, na skutek zanieczyszczenia wód nie ma 
żadnej nadziei na znalezienie tam jakiejkolwiek ryby, nie wspominając pstrą-
ga. Po około 10 min. wysiadamy z łodzi. 

Na powierzchnię wyszliśmy  szybem „Sylwester”, dzielnie pokonując 168 
schodów, co niestety odczuły nasze kolana. 

Autokarem udaliśmy się do Zabytkowej Kopalni Srebra. Weszliśmy do bu-
dynku nadszybia gdzie znajdują się trzy sale wystawowe. 

W pierwszej są bryły, bryłki i zupełnie małe bryłeczki zawierające rudę sre-
bra, cynku, cyny i ołowiu. Górnicy rozpoznawali zawartą w bryłkach rudę po 
ciężarze – po prostu „ważąc” w rękach.

W drugiej sali wystawione były narzędzia: młoty, młotki, łopaty, motyki, 
przecinaki i drewniane kliny. Były tam też lampy górnicze począwszy od olej-
nych kaganków, poprzez lampy karbidowe, aż po lampy elektryczne.

W sali trzeciej pokazano nam kierat. Obrót kieratu powoduje obrót drugiego 
koła, tym razem ustawionego pionowo z wiszącymi czerpakami na obwodzie, 
pobierały one wodę, wyciągały ją do góry wylewając ją do drewnianych rynien. 
Te zaś odprowadzały wodę do zbiornika, z którego bliźniacze urządzenie czer-
pało wodę przekazując ją wyżej aż powierzchnię. Pracę przy kieracie wykony-
wały kobiety oraz dzieci, później konie, aż do czasu kiedy wprowadzono pompy.

Spotykamy się z przewodniczką, która zaopatruje nas w kaski i w krótkich 
słowach objaśnia sposób poruszania się na dole.

Zjechaliśmy windą szybem „Anioł” na głębokość 40 m pod ziemię. 
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Po wyjściu z windy – mroczność, prawie ciemność a przede wszystkim prze-
nikliwa wilgoć, no i  chłód, ponieważ stała temperatura w  kopalni wynosi za-
ledwie plus 10 stopni C. Do pokonania mieliśmy około dwustumetrową trasę. 
Chodnik jest bardzo wąski i z trudem mieszczą się w nim dwie osoby idące obok 
siebie. Po ścianach spływa woda, co kilkanaście metrów zmienia się wysokość. 

Doszliśmy do komory, nazwanej „Zawałową”. Jest ona częściowo zawalona 
gruzem. Ma powierzchnię ponad 1500 metrów kwadratowych. Mogliśmy tu 
zobaczyć olbrzymie głazy dolomitu, które poddając się niszczącemu działaniu 
sił górotworu obsunęły się ze stropu, tworząc zawał. Zawał nie został uprząt-
nięty, aby turyści mogli na własne oczy zobaczyć, jaki to ogromny żywioł.  
Nagle zgasło światło. Pomruki głuche, huk, jakieś trzaski – to odgłosy zawa-
łów płynące z głośników, bo trasa turystyczna została udźwiękowiona w au-
tentyczne odgłosy: zawału kopalnianego, jadących wózków czy robót strza-
łowych z  innych komór. Zastanawialiśmy się ile cierpliwości, wysiłku i  trudu 
musieli ponosić ówcześni górnicy, aby wydobyć tę olbrzymią masę skały, by 
powstała taka ogromna komora. 

Idąc dalej, minęliśmy figurkę św. Barbary – patronki górników. Szliśmy bardzo 
niskim chodnikiem, którego wysokość nie przekraczała 1,50 metra. Co chwilę 
słychać chrzęst ocierających się o  sufit kasków albo wręcz łupnięcie w  strop. 
Wiemy już po co te kaski. Cały czas jesteśmy mocno pochyleni, momentami zgi-
namy się w pół. Po pokonaniu tego odcinka doszliśmy do komory „Niskiej”, która 
chociaż jest największa (2000 metrów kwadratowych) to również najniższa bo 
sięga tylko do wysokości jednego metra. W niej też pracowali gwarkowie! 
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Potem minęliśmy następną komorę ze źródełkiem z  czystą wodą. Dość 
szerokim i wysokim chodnikiem transportowym dochodzimy do zasypanego 
szybu „Szczęść Boże”. W jego podszybiu stały środki transportu podziemnego, 
którymi przewożony był urobek do szybu windowego, skąd wędrował na po-
wierzchnię.

Schodząc niżej doszliśmy do przystani chodnika wodnego, z której płynie-
my trasą długości 270 m do następnego szybu zwanego „Żmiją”, pełniącego 
funkcje szybu wentylacyjnego. Przewodniczka tłumaczyła nam ich funkcje.

Objaśniła też działanie sztolni, w których zbiera się woda z komór i chodni-
ków. Stąd za pomocą kieratu jest wyciągana na powierzchnię ziemi. Woda ta 
do niedawna była wykorzystywana w gospodarstwach, a obecnie jest wpusz-
czana do rzeki.

Chodnikami z  XVIII i  XIX w. kierowaliśmy się do podszybia szybu „Anioł”, 
tam zostaliśmy pozdrowieni przez sygnalistę śląskim „Szczęść Boże”. Stąd win-
dą wróciliśmy na powierzchnię.

Pokonaliśmy w sumie trasę 1700 m, w tym 270 metrowy odcinek łodziami. 
Usłyszeliśmy też głos Skarbnika, który w atmosferze ciemności i tajemniczości 
zaprosił nas do ponownego odwiedzenia kopalni. 

Obok wejścia do Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach znajduje się 
Skansen Maszyn Parowych i Parowozów, należący do „Szlaku Zabytków Tech-
niki”. Podziwialiśmy cuda techniki z przełomu XIX i XX wieku. Zgromadzono 
tu około 30 różnych urządzeń, mających zastosowanie głównie w górnictwie. 
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Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: koło wodne napędzające młot 
w  kuźnicy – zabytek z  XVII w., wagon cysterna z  1884  r. maszyna wyciągo-
wa typu bębnowego – rok budowy 1887, maszyna parowa skonstruowana 
w 1900 r. i wiele innych. Maszyny są regularnie konserwowane, a parowozy 
pomalowane zgodnie z zasadami sztuki.

Następnie autokarem udaliśmy się do Radzionkowa, do restauracji „Kała-
marz”, by odzyskać nadwątlone podziemną wędrówką siły. Po przyjeździe oka-
zało się, że restauracja „Kałamarz” to miejsce również wpisane w kulturę śląską, 
bowiem znajduje się we wnętrzach XVIII w. zajazdu. W miejscu tym przebywa-
li między innym J. W. Goethe, (który przyjechał do Tarnowskich Gór oglądać 
pierwszą na kontynencie pracującą maszynę parową) oraz J. U. Niemcewicz. 

W czterech pomieszczeniach umieszczono mnóstwo pamiątek i historycz-
nych eksponatów wywodzących się z tradycji śląskiej, takich jak: stare krzesła, 
stoły, zabytkowe kufle, zdjęcia i obrazy. Wypełniają one wnętrze starego dwor-
ku tworząc niepowtarzalny klimat tej restauracji. 

Po smacznym obiedzie skierowaliśmy się do Muzeum Chleba, Szkoły i Cie-
kawostek. Jest to unikalne i jedyne w tej części Europy muzeum, pokazujące 
historię chleba i narzędzia do jego wytwarzania. Pomysłodawca p. Piotr Ma-
nugiewicz, jeżdżąc po Polsce i Europie zgromadził kilka tysięcy przeróżnych 
historycznych eksponatów w  tym pocztówki, grafiki, fotografie i  archiwalne 
dokumenty. 
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W folderze informacyjnym Muzeum Chleba zapisano: „Muzeum powstało 
z  szacunku dla historii i z  potrzeby serca. Zgromadzone zostały w  nim eks-
ponaty zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wytwarzaniu chleba 
i wszystko co o szacunku do chleba zaświadcza. Gośćmi szczególnie ważnymi 
w Muzeum Chleba są i będą dzieci. Bo od szacunku dla kromki naszej strawy 
powszechnej już tylko krok do szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego, 
do otaczającego nas świata”. 

Spotkała nas ta przyjemność, że po muzeum oprowadzani byliśmy przez 
samego p. Piotra Manugiewicza, wielkiego pasjonata swojego wspaniałego 
pomysłu. 

Na początku potraktowano nas jak zwykłą wycieczkę szkolną w miłym zna-
czeniu tego słowa, bo w  końcu przecież też jesteśmy „uczniami” tyle tylko, że 
„troszkę” wcześniej urodzonymi. Poproszono nas o  umycie rąk, potem każdy 
otrzymał kawałek ciasta chlebowego z  którego należało zrobić trzy wałeczki 
i spleść w warkocz. Byliśmy zaskoczeni frajdą, jaką sprawiła nam ta praca czy ra-
czej zabawa i jedni przed drugimi przechwalaliśmy się, kto zrobił ładniejszą ple-
cionkę. Nasze wytwory trafiły do pieca, a my w tym czasie zwiedzaliśmy muzeum.

W pierwszej sali zasiedliśmy na drewnianych ławach a p. Piotr wprowadził 
nas w  historię chleba, „od ziarenka do bochenka”. Mówił o  trudzie rolników 
przy sianiu ziarna, koszeniu zboża, oddzielaniu ziarna od plew, mieleniu mąki, 
o wyrabianiu ciasta na chleb i jego pieczeniu. Porównywał ciężka prace rolni-
ków w dawnych latach do obecnej, usprawnionej postępem techniki.
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Sale muzeum urządzone zostały tematycznie. Można było podziwiać osza-
łamiającą ilość eksponatów, które obrazowały historię chleba oraz dawne ży-
cie na Śląsku: od kuchni po salon, sklep, gospodarstwo.

W ostatniej sali zaaranżowano dawną klasę szkolną z  ławkami w których 
blaty wpuszczone były kałamarze. Znajdowały się też tam oryginalne tabliczki 
i rysiki do pisania na nich. Na ścianie sali rozwieszono stroje uczniów z tamtych 
czasów, a nawet znalazł się tu kijek z rzemykiem do bicia niegrzecznych dzieci. 

Była to chyba klasa dla najmłodszych dzieci, bo chociaż w jakiś trudno wy-
tłumaczalny sposób udało nam się w te ławki wcisnąć – z ich opuszczeniem 
powstały ogromne kłopoty, wywołujące salwy śmiechu i komentarze.

Wszyscy jednogłośnie doszliśmy do wniosku, ze wizyta w  takim właśnie 
muzeum powinna obowiązkowo znajdować się w  programie szkolnym dla 
dzieci z młodszych klas.

Podczas zwiedzania już od pewnego czasu unosił się w powietrzu wspa-
niały zapach pieczonego chleba, który mimo zjedzonego przed wejściem do 
muzeum obiadu, skutecznie pobudzał nasze soki trawienne.

I tu nastąpiła niespodzianka: zostaliśmy zaproszeni przez p. Manugiewicza 
do degustacji robionych wcześniej przez nas plecionek, a przy okazji poczę-
stowani pysznymi, gorącymi, śląskimi krupniokami i herbatką.

„Plan zwiedzania” został wykonany w  100 procentach, a  my bardzo nie-
chętnie skierowaliśmy się w stronę autokaru, by udać się w drogę powrotną. 
Wszystkie zwiedzane obiekty sprawiły nam wielką radość i uciechę. Byliśmy 
szczególnie zadowoleni, że zwiedzanie Muzeum Chleba było ostatnim punk-
tem programu wycieczki. We wspaniałych humorach wracaliśmy do domów, 
licząc na rychłą podobną wycieczkę. 
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XLIX

Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Zakrzów z piknikiem 
patriotycznym, Wadowice, Gorzeń Górny  

Muzeum Zegadłowicza, Świnna Poręba

Małgorzata i Jan Krukowie, Danuta Maślanka  5–6 maja 2014 r.

Wyprawa na majówkę obejmowała bardzo bogaty program. Najpierw pojecha-
liśmy do Lanckorony niezwykłej, zabytkowej miejscowości. Pierwsza wzmianka 
o Lanckoronie zapisana przez Jana Długosza informowała, że na lanckorońskiej 
górze /550 m n.p.m./ król Kazimierz Wielki w XIV wieku wybudował zamek, który 
miał za zadanie strzec granicy ze Śląskiem i drogi do Krakowa. Ufundował ko-
ściół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, a znajdującej się tam osadzie nadał 
prawa miejskie. Lanckorona była królewszczyzną w rękach starostów z rodów 
Lanckorońskich, Zebrzydowskich, Czartoryskich, Wielopolskich. Szwedzi pod-
czas potopu w 1655 r. dokonali wiele zniszczeń, jednak największe straty po-
niosła Lanckorona podczas Konfederacji Barskiej. Tu konfederaci ponieśli klęskę, 
zamek został obrócony w ruinę, a miasto uległo zniszczeniu. Czas autonomii ga-
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licyjskiej podczas zaboru austriackiego dawał nadzieję na ożywienie, ale wielki 
pożar w 1868 r. zniszczył doszczętnie miasto. Udało się odbudować Lanckoronę 
wg starych planów. Powstało ładne miasteczko z urokliwym rynkiem. Ponieważ 
leży nieco na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych to spokój i czyste po-
wietrze przyciągały już przed II wojną wielu artystów, literatów. Jest to miejsco-
wość letniskowa. W 1934 r. utraciła prawa miejskie.

Spacer po Lanckoronie rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Regionalnego, 
mieszczącego się w stylowym, jedynym ocalałym podczas pożaru, domu w naro-
żu Rynku. Jest tu też siedziba prężnego Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony. 

Pani kustosz zapoznała nas z historią powstania Muzeum. Z zainteresowa-
niem oglądaliśmy prezentowane eksponaty z codziennego życia mieszkańców, 
głównie z początku XX wieku, wykopaliska z ruin Zamku, wyroby rękodzieła 
ludowego oraz część ekspozycji poświęconej Konfederacji Barskiej. Następnie 
z  przewodnikiem wędrowaliśmy po zabytkowym, stromym Rynku, z  którego 
odchodzą pod kątem prostym malownicze uliczki. Podziwialiśmy na Rynku XIX-
-wieczne, drewniane zrębowe domy, ze stromymi dachami pokrytymi gontem, 
wysuniętymi poddaszami i szerokimi bramami wjazdowymi. Głębokie podcie-
nia służyły kupcom do wystawiania towarów w czasie jarmarków. 
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Z Rynku powędrowaliśmy w stronę Góry Zamkowej, po drodze mijając ko-
ściół św. Jana Chrzciciela i podziwialiśmy piękne widoki. 

Leśną drogą dotarliśmy do polany leżącej przed fosą obronną i ruinami 
Zamku. Zamek był jednym z głównych punktów oporu konfederatów bar-
skich. Po konfederacji został zajęty przez Austriaków, którzy zamienili go na 
więzienie i koszary. Popadł w ruinę na przełomie XVIII i XIX w., głównie wsku-
tek „dzikiej” rozbiórki.

W 1999 r., w ramach kompleksu kalwaryjskiego, północne zbocze Góry 
Lanckorońskiej wraz z Zamkiem (ruinami) zostało wpisane na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. 

Smakosze tradycyjnego chleba lanckorońskiego zakupili go w piekarni 
miejscowego mistrza p. Siwka. 

Następnym niezwykłym miejscem, do którego dotarliśmy była Kalwaria Ze-
brzydowska. W 1602 r. Mikołaj Zebrzydowski wojewoda krakowski ufundował 
Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej i klasztor Bernardynów. Rozbudowę kontynu-
owali jego następcy. Ufundowano ponadto, wśród malowniczych pagórków 
i dolin, zespół kościółków, kaplic ( jest ich ponad 40) oraz dróżki Męki Pańskiej 
i Matki Boskiej. 
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Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy Bazylikę, w której podziwialiśmy słyną-
cy łaskami obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej ulokowany w kaplicy z ciekawym 
wystrojem – stiukami o różnych geometrycznych kształtach. W nawie głównej 
na sklepieniu podziwiać można malowidła autorstwa Włodzimierza Tetmajera. 
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Przeszliśmy przez część dostępną klasztoru, w której znajduje się wiele por-
tretów fundatorów, sławniejszych bernardynów oraz portret malarza o. Fran-
ciszka Lekszyckiego, obrazów o tematyce religijnej i historycznej. 

Następnie udalismy się do zabudowań przyklasztornych, gdzie zatrzymali-
śmy się na krótki odpoczynek przy kawie. 

Później, przy pięknej, słonecznej pogodzie, odbyliśmy krótki, ale dość trud-
ny „spacer” na pobliską Górę Żarek do kościoła Ukrzyżowania i kaplic: Namasz-
czenia i Grobu P. Jezusa oraz odremontowanej Pustelni św. Heleny. Tam spo-
tkaliśmy pustelnika opiekującego się kaplicą. 

Już z autokaru oglądaliśmy jeszcze kilka kaplic przy dróżkach w tym: II Upad-
ku P. Jezusa, Heroda, Weroniki. 

W drodze do Zakrzowa zwiedziliśmy jeszcze w Brodach kościół Grobu Matki 
Bożej. Pątnicy przybywają do Kalwarii w ciągu całego roku, a szczególnie w cza-
sie dwóch odpustów, tj. Wielkiego Tygodnia i na Wniebowzięcie NMP.

Oprócz niezwykłego charakteru religijnego kompleks kalwaryjski posia-
da unikalne cechy architektoniczne i krajobrazowe. Wieloletnie badania prof. 
Anny Mitkowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej umożliwiły 
zgłoszenie go do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W dniu 1 grud-
nia 1999 roku Komitet UNESCO na XXIII sesji w Marrakeszu w Maroku, dokonał 
jednogłośnie wpisu Kalwarii Zebrzydowskiej na listę Dóbr Kultury Ludzkości 
jako jednostki krajobrazu kulturowego.
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Po południu dojechaliśmy do Zakrzowa i Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyj-
nego Caritas im. Jana Pawła II – miejsca naszego Pikniku Patriotycznego, poło-
żonego na zboczu góry Chełm. Przed wojną był tu ośrodek wojskowy, czego 
dowodem jest zachowany w pobliżu stołówki kamienny orzeł biały z koroną, 
o którego dbają obecni gospodarze. 



382

Obecnie służy on przez cały rok dzieciom, młodzieży i całym rodzinom jako 
miejsce wypoczynku. W stylowych, drewnianych budynkach znajdują się do-
brze wyposażone pokoje, częściowo z piętrowymi łóżkami. Zwracają uwagę 
korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki. Znajduje się tu też budynek 
Centrum Kongresowego z salami konferencyjnymi, salą gimnastyczną i mini 
SPA, gdzie na górnej kondygnacji ulokowana została kaplica. 

Pobyt rozpoczęliśmy smacznym obiadem. Po posiłku zakwaterowaliśmy 
się w tych stylowych budynkach. Później przy pięknej pogodzie rozpoczęli-
śmy świętowanie. Zebraliśmy się przy obelisku upamiętniającym poświęce-
nie i otwarcie Ośrodka w 2003 roku w 25 rocznicę pontyfikatu JPII. Przy fladze 
wciągniętej na maszt odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Następnie przy akom-
paniamencie naszego pana akordeonisty rozpoczęliśmy radosne śpiewanie 
piosenek patriotycznych i biesiadnych. Śpiewanie kontynuowaliśmy w jednej 
z sal Centrum z przerwą na smaczną, grillową kolację. 

Późnym wieczorem udaliśmy się do kaplicy Podwyższenia Krzyża (poświę-
conej w 2009 roku). Wyposażenie kaplicy stanowi ołtarz papieski, który stał na 
krakowskich Błoniach podczas ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 
w 2002 r. i Benedykta XVI w 2006 r.
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Odbyliśmy w kaplicy prawdziwą majówkę. Śpiewom, tym razem religij-
nym nie było końca. Był też solowy występ jednej z uczestniczek wycieczki, 
słuchaczki UTW, artystki Filharmonii Krakowskiej. Tym akcentem zakończył się 
pierwszy dzień naszej wycieczki, której głównym punktem był Piknik Patrio-
tyczny z okazji święta Trzeciego Maja.
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W drugim dniu po śniadaniu i pożegnaniu Zakrzowa pojechaliśmy do Wa-
dowic, rodzinnego miasta Jana Pawła II. Zwiedziliśmy znajdującą się w Rynku 
Bazylikę Mniejszą Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

Wewnątrz Bazyliki mogliśmy podziwiać m.in. zabytkową chrzcielnicę przy 
której został ochrzczony Karol Wojtyła, obraz MB Nieustającej Pomocy korono-
wany przez JP II i wiele innych cennych zabytków. 

Oczekując na zwiedzanie muzeum mieszczącego się w Domu Rodzinnym 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, oczywiście nie mogliśmy nie 
skosztować słynnych wadowickich kremówek. 

Muzeum mieści się w kamienicy przy ul. Kościelnej 7, która była własnością 
Żyda, kupca, prezesa gminy żydowskiej Chaima Bałamutha. W 1919 zamiesz-
kali w niej Karol i Emilia Wojtyłowie z synem Edmundem. Tam 18 maja 1920 r. 
urodził się ich drugi syn Karol (przyszły papież, Jan Paweł II). W 1938 r. syn Karol 
wraz z ojcem opuścił Wadowice i udał się na studia do Krakowa.
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Dawne, dwupokojowe mieszkanie Wojtyłów, składające się z sypialni, salonu 
oraz kuchni – zostało znacznie powiększone i po przebudowanie zrobiło na nas 
niesamowite wrażenie swoją wielkością i nowoczesnością. W Muzeum podziwia-
liśmy zarówno eksponaty związane z latami przeżytymi w tej kamienicy przez 
Karola Wojtyłę i jego rodzinę (fotografie, kopie świadectw szkolnych i  dyplo-
mów), jak i dokumenty z życia studenckiego, a potem kapłańskiego, w Krakowie 
i Watykanie. W tym m.in. różne dokumenty podpisane przez Wojtyłę, cztery jego 
sutanny z różnych etapów kariery duchownej: kapłańską, biskupią, kardynalską 
i papieską, a także czapkę i modlitewnik. Zaskoczyły nas nowoczesne, multime-
dialne prezentacje. Mogliśmy także zobaczyć, wypożyczony z Włoch, oryginalny 
pistolet, z którego Ali Agca strzelał do Papieża na pl. św. Piotra w Rzymie oraz 
różaniec, który bp Karol Wojtyła otrzymał od papieża Jana XXIII. 

Przy trwającej nadal pięknej słonecznej pogodzie, pojechaliśmy do Świn-
nej Poręby, aby zwiedzić budowaną od 1986 roku zaporę i zbiornik na rzece 
Skawie. Zwiedziliśmy zaporę oprowadzani przez pracownika wykonawcy, któ-
ry widząc nasze ogromne zainteresowanie, pokazał nam niezwykłe miejsca na 
obiekcie i udzielił wielu ciekawych informacji o budowie.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Gorzeniu Górnym, gdzie zwie-
dziliśmy prywatne Muzeum Emila Zegadłowicza utworzone staraniem żony 
i córek pisarza w 1946 roku. Znajduje się ono w zabytkowym dworze z XVIII 
wieku, będącym własnością Emila. Dwór położony jest w parku, w którym po-
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dziwialiśmy wiele ciekawych drzew, pomników przyrody, a także rozmaite ga-
tunki roślin objętych ochroną. 

Dzięki córce Zegadłowicza pani przewodnik o imieniu Atessa, mogliśmy 
zapoznać się z postacią pisarza, jego twórczością, a ponadto z Jego zbiorami 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W salach ekspozycyjnych zoba-
czyliśmy różnorodne dzieła sztuki jak: obrazy, meble, książki. Podziwialiśmy 
prace m.in. Leona Wyczółkowskiego, Jerzego Hulewicza, Józefa Mehoffera, 
Władysława Lama, Bronisławy Rychter-Janowskiej, Zbigniewa Pronaszki, ma-
larstwo chińskie oraz rzeźby twórcy ludowego Jędrzeja Wowry.

W znakomitych humorach wróciliśmy do Krakowa pełni niezapomnianych 
wrażeń z tegorocznej Majówki.

Jan i Małgorzata Krukowie

Inne spojrzenie
Już sama trasa wycieczki zapowiadała się ciekawie. Blisko Krakowa jest tyle 
ciekawych miejsc do zwiedzania. Sprawdziło się przysłowie: ,,Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…”

Najpierw odwiedziliśmy Lanckoronę. W uroczym miasteczku artyści zna-
leźli dobre anioły do swojej pracy twórczej. Piękny rynek, otoczony domami 
z charakterystycznymi dachami, zachęca do odpoczynku na ławeczkach i po-
dziwianiu wspaniałych widoków na Beskidy i okolicę. Zwiedziliśmy Muzeum 
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Regionalne, w którym znajdują się m.in. pamiątki związane z walkami, jakie 
toczyły się w tej okolicy w czasie Konfederacji Barskiej. Potem wspinaliśmy się 
na górę, na którejwidnieją ruiny zamku Kazimierza Wielkiego.

Z Lanckorony już blisko do Kalwarii Zebrzydowskiej. Klasztor i zabudowania 
zwane Dróżkami Kalwaryjskimi, zostały wpisane do rejestru zabytków na listę 
UNESCO. O swoim umiłowaniu Kalwarii wspominał Papież Jan Paweł II. Będąc 
w Kalwarii, zawsze wracam wspomnieniami do czasów, kiedy jako dziecko przy-
jeżdżałam tu z rodzicami. Największe wrażenie wywarł na mnie cudowny ob-
raz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Również inny obraz zapadł mi w pamięć. Autor 
przedstawił na nim przerażoną rodzinę, siedzącą na piecu z obrazem M. Boskiej 
Kalwaryjskiej w czasie powodzi, gdy woda wdarła się już do domu drzwiami 
i  oknami. Obraz przedstawia rodzinę Kusionów spod Nowego Sącza, cudow-
nie ocaloną w czasie powodzi w 1934 r. Na mnie, pamiętającej liczne powodzie 
w mojej rodzinnej miejscowości, ten obraz nadal robi duże wrażenie.

Budowa zapory wodnej, którą będziemy zwiedzać w Świnnej Porębie, może 
uchroni od częstych powodzi południe Polski. Kalwarię warto było odwiedzić 
teraz, gdyż trwają właśnie prace konserwatorskie przy odnowie zabytkowych 
kapliczek na Dróżkach. Mogliśmy również zwiedzić Pokój Papieski i wiele 
pamiątek związanych z wizytami Jana Pawła II w Kalwarii. W jednej z kaplic 
znajdują się piękne obrazy Drogi Krzyżowej Franciszka Lekszyckiego zwanego 
,,polskim Rubensem”.
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Zobaczyliśmy też freski Kazimierza Tetmajera i wiele innych ciekawych pa-
miątek związanych z fundatorem klasztoru, Mikołajem Zebrzydowskim. Zwie-
dzając klasztor sprawdziliśmy, czy wisi jeszcze ,,żebro Adama” (może to tylko 
kieł mamuta). Legenda głosi, że gdy ono się rozpadnie nastąpi koniec świata.

Z Kalwarii pojechaliśmy do ośrodka CARITAS w Zakrzowie, który położony 
jest w uroczym zakątku lasu. Stałym punktem naszych corocznych obchodów 
Święta Trzeciego Maja jest radosna majówka. Zaopatrzeni w śpiewniki odśpie-
waliśmy wszystkie zawarte w nim pieśni przy akompaniamencie akordeonisty. 
Potem przeszliśmy do kaplicy, by śpiewać tradycyjne pieśni religijne. Wielką 
niespodzianką, był występ naszej koleżanki dawnej chórzystki Filharmonii 
Krakowskiej, która pięknym głosem zaśpiewała kilka pieśni maryjnych. 

Następnego dnia pojechaliśmy do Wadowic. 
,,Tu w tym mieście, wszystko się zaczęło. Życie się zaczęło, szkoła, studia, 

teatr i kapłaństwo…” – wspominał Jan Paweł II. Opowiadanie o takiej postaci 
nie jest łatwe. Obejrzeliśmy pomnik Jana Pawła II znajdujący się przed bazy-
liką Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Rzeźbiarz Maksymilian Biskupski 
chciał ukazać Jana Pawła II jako ,,Mojżesza naszych czasów prowadzącego lud 
do Ziemi Obiecanej”. Spod pastorału wypływa woda, która symbolizuje liczne 
pielgrzymki papieża. 
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Od kiedy powstało zmodernizowane Muzeum Dom Rodzinny Jana Paw-
ła II, do Wadowic masowo zjeżdżają turyści i pielgrzymi. Oglądając wystawę, 
można było prześledzić całą biografię Jana Pawła II. Mnie najbardziej urzekła 
najstarsza część, właściwe mieszkanie Wojtyłów. Odtworzono w nim klimat 
mieszczańskiego domu. Są pamiątki po rodzinie papieża m.in. serwis z  cu-
kiernicą, serwetka, torebka, kołyska. Pozostawiono malowanie ścian rolką we 
wzorki. Wrócę tu na pewno, gdy nie będzie takiego tłoku. Potem skosztowały-
śmy w kawiarence ,,Galicja” słynnych kremówek, były pyszne.

Z Wadowic udalismy się na budowę zapory w Świnnej Porębie. Po jej zwie-
dzeniu pojechaliśmy do Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. 
Mieści się ono w białym zabytkowym dworku. Otoczone jest dużym parkiem 
z  różnymi gatunkami roślin, nawet chronionymi, m. in. czosnek niedźwie-
dzi. W muzeum zwiedzaliśmy kilka sal pełnych pamiątek związanych z twór-
czością pisarza. Pisarz był odkrywcą ludowego rzeźbiarza świątków, Jerzego 
Wowry. Gromadził ponadto dzieła sztuki, wśród nich prace znanych arty-
stów: Leona Wyczółkowskiego, Jerzego Hulewicza, Józefa Mehoffera, Zbig-
niewa Pronaszki. Obecnie opiekę nad muzeum sprawuje fundacja powołana 
przez córkę pisarza. 

I na koniec moje podziękowanie dla kierownika wycieczki. Kiedy wracali-
śmy do Krakowa spotkała mnie miła niespodzianka. Wracaliśmy przez Skawinę 
w pobliżu mojej miejscowości. Dzięki temu byłam w domu wcześniej niż po-
zostali uczestnicy.

Danuta Maślanka

[Uwaga red.
W trakcie zwiedzania zapory w Świnnej Porębie okazało się, że uczestniczą-

cy w wycieczce kol. Jerzy, jest fachowcem w tej branży i uczestnikiem „procesu 
inwestycyjnego”. Oprócz wielu bieżących informacji podczas zwiedzania, zgo-
dził się napisać nieco danych technicznych o tej największej obecnie inwesty-
cji hydrotechnicznej w Polsce. Jego tekst zamieszczamy niżej].

Zbiornik wodny Świnna Poręba
Zbiornik Świnna Poręba pierwotnie został zaprojektowany jako zapasowe 
ujęcie wody pitnej dla aglomeracji śląskiej. Zmiany społeczno-ekonomicz-
ne spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na wodę przez przemysł 
i mieszkańców Śląska. Obecnie głównym zadaniem zbiornika jest jego funkcja 
retencyjna i przeciwpowodziowa. 
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Jest to inwestycja o ogromnym znaczeniu dla południa kraju, ma ona chro-
nić Małopolskę przed nadmiarem wody w Wiśle i przed powodziami. Poprzez 
retencję wód rzeki Skawy możliwe jest obniżenie kulminacji fali powodziowej, 
a także zabezpieczenie przed skutkami suszy dzieki wyrównaniu przepływu 
wody w rzece Skawie. Rezerwa powodziowa zbiornika wynosząca 60 mln m³ 
może obniżyć poziom zwierciadła wód wysokich na obszarze Krakowa o co 
najmniej 30 cm.

Pierwszy test, niedokończona jeszcze zapora, przeszełapodczas powodzi 
w 2010 roku, przyjmując ok. 60 mln m³ wody, co znacząco obniżyło falę powo-
dziową na Wiśle w Krakowie.

 Obiekt zlokalizowany jest na rzece Skawie, w powiatach wadowickim i su-
skim, na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce, a sama zapora znajduje 
się w miejscowości Świnna Poręba, w odległości ok. 6 km od Wadowic i ok. 
55 km od Krakowa. Linia brzegowa zbiornika rozciąga się od Świnnej Poręby 
do Zembrzyc na długości około 11 kilometrów. 

Zbiornik ma pojemność ponad 160 mln m3 i powierzchnię 1,35 tys. ha, osią-
gane przy maksymalnym spiętrzeniu wody. Jest to trzeci co do wielkości zale-
wu zbiornik w Polsce.

Wysokość zapory w najwyższym miejscu wynosi 54 m, jej długość to 604 m, 
a szerokość korony 8 m. Korpus statyczny zapory jest wykonany z materiału żwi-
rowego z rdzeniem glinowym, od strony lustra wody zabezpieczony jest płytami 
betonowymi, podłoże zostało uszczelnione przesłoną cementacyjną.
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Do wykonania korpusu zużyto 2,1 mln m³ materiału sypkiego (żwiry miej-
scowe), 157 tys. m³ materiału spoistego (glina) na rdzeń zapory oraz 75 tys. m³ 
betonu.

Ważnymi elementami zbiornika są sztolnie zrzutowa i ujęciowa o średnicy 
6,5 m każda i łącznej długości ok. 600 m, wydrążone w górotworze na prawym 
brzegu obiektu. Jedna z nich pełni rolę spustu (sztolnia zrzutowa), a druga rolę 
ujęcia wody na elektrownię rurociągiem o średnicy 2.4 m (sztolnia ujęciowa). 
Upust powierzchniowy stanowi przelew wyposażony w zamknięcia klapowe. 

Zbiornik, poza znaczeniem przeciwpowodziowym zwiększy atrakcyjność 
turystyczną okolicznych gmin, po jego napełnieniu wodą powstanie sztuczne 
jezioro, które podniesie walory krajobrazowe tych terenów. W ramach budo-
wy zapory i zbiornika starano się ochronić walory przyrodnicze tego rejonu. 
Dwie usypane w czaszy zbiornika ptasie wyspy już zostały zasiedlone przez 
ptaki, służąc im jako miejsce lęgów.

Poniżej zapory powstał ośrodek zarybieniowy produkujący 6 ton narybku 
na potrzeby całego regionu. Oprócz obiektów podstawowych powstały nowe 
obiekty użytku publicznego, które znajdowały się wcześniej na terenie zbiorni-
ka. Jako inwestycję towarzyszącą wzniesiono elektrownię wodną wyposażoną 
w dwie turbiny Kaplana o łącznej mocy ok. 4,4 MW i przewidywanej produkcji 
18,3 GWh energii rocznie. 

Jednocześnie zainwestowano w nową infrastrukturę wokół zbiornika – po-
wstały drogi z obiektami mostowym i wiaduktami, szlaki kolejowe, wodociągi, 
sieci kanalizacyjne, pompownie i oczyszczalnie ścieków. 

Zapora w Świnnej Porębie jest jednym z najdłużej powstających w Polsce 
obiektów hydrotechnicznych, budowa jest realizowana od 1986 r. Już w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku powstał pierwszy projekt zagospodarowania 
terenu. Zmiany społeczno-gospodarcze z lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku i związane z tym trudności w finansowaniu robót po-
wodowały, że kolejne terminy zakończenia inwestycji nie były dotrzymywane. 
Według szacunków, przy utrzymaniu dotychczasowego tempa prac, zbiornik 
powinien zostać oddany do użytku w trzecim kwartale 2015 roku.

Nie podjęto jeszcze decyzji co do nazwy zbiornika. Pojawiła się propozycja 
nazwania go Jeziorem Wadowickim, ale swój sprzeciw wyraziły niektóre gmi-
ny, na których terenie znajdzie się zbiornik. Gmina Mucharz na stronie promo-
cyjnej powstającego zbiornika, używa nazwy Jezioro Mucharskie. 

Jerzy Adamski na podstawie materiałów Skanska SA
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Chorwacja – czar Adriatyku

Maria Matusiak  17–24 maja 2014 r.

W dniach 17–24 maja br., duża grupa słuchaczy UTW PK wybrała się do Chor-
wacji, aby poczuć powiew ciepła nad pięknym Adriatykiem. Byliśmy pełni obaw 
z powodu nocnego przejazdu autokarem, jako że statystyki wskazują godz. 2. 
w nocy na najbardziej niebezpieczną dla kierowców. Nasze wątpliwości wyna-
grodziły ich umiejętności. Po przyjeździe na miejsce zobaczyliśmy przepiękne 
morze i nasz hotel, oświetlony wspaniałym, popołudniowym słońcem.

Hotel Medana k/Trogiru był ogromny. Jego dawna świetność i superno-
woczesność już minęła, ale samoobsługowa kuchnia miała bardzo obfitą 
ofertę. Spokojnie można było wypoczywać nad brzegiem morza czy w lasku 
sosnowym.

Nazajutrz, wypoczęci po trudach podróży zaczęliśmy zwiedzanie od 
Parku Narodowego KRKA. Wspaniałe widoki, orzeźwiające powietrze przy 
stosunkowo upalnym dniu, długi spacer wśród wodospadów wprawił nas 
w  doskonałe humory. Nie zauważyliśmy pominięcia zwiedzania Muzeum 
Etnograficznego, chociaż szkoda, bo moja praca zawodowa związana jest 
właśnie z etnografią.

Kolejny dzień to wielka frajda na całodniowym „Fish Picnic’u”, przy świetnej, 
słonecznej pogodzie wypłynęliśmy z Trogiru. Opływaliśmy wysepki z miasta-
mi, które w kolejnych dniach były przedmiotem naszego zwiedzania. 

Był również czas na plażowanie i kąpiel w morzu. Dzień uroczy; dla roz-
rywki słuchaliśmy muzyki, śpiewów (może szkoda, że nie w strojach ludo-
wych, ale widać nie miałam szczęścia „dotknąć” lokalnego folkloru ani w mu-
zyce, ani w menu).

Zrelaksowani stawiliśmy się nazajutrz gotowi zwiedzać „Perłę Adriatyku” – 
Dubrownik. Przejazd długi, ale za to piękną trasą widokową, niestety pozba-
wioną możliwości skorzystania z toalet. Sprawa bardzo prozaiczna, ale jakże 
istotna.

Sam Dubrownik, po odbudowaniu ze zniszczeń wojennych zatracił troszkę 
charakter dawnego portowego miasteczka. Na głównej promenadzie pojawiły 
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się „supermarkety”, prosto z europejskich stolic a zniknęły dawne rybackie, por-
towe klimaty. Ale też i ludzie nie ci sami. Trudno tam szukać wysmaganych wia-
trem kobiet ubranych na czarno, tak charakterystycznych dla tamtejszych oko-
lic. W bocznych, wąziuteńkich uliczkach w miejsce dawnych spokojnych tawern, 
pojawiły się luksusowe restauracje z cenami odstraszającymi słuchaczy UTW. 
Jedynie przepiękny widok z dawnych murów obronnych świadczył o tym, ze to 
„ten sam Dubrownik” z gęsto usianymi czerwonymi, rurkowymi dachami ( jakoś 
żaden przewodnik nie umiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat ten typ 
dachówki jest tak charakterystyczny dla południowych dachów). 

Wróciliśmy do hotelu dość zmęczeni, ale magia naszego fajnego miejsca 
pozwoliła na szybki relaks.

Następnego dnia jechaliśmy do pobliskiego Splitu. Na mnie, Pałac Dioklecjana 
zrobił ogromne wrażenie swą potęgą i świetnym zachowaniem substancji. Prze-
cież to koniec III wieku, a wspaniale zostały zachowane mury i zarysy wnętrza. 
Historia uczy, ze święci religii chrześcijańskiej w przeważającej mierze byli tortu-
rowani lub mordowani za czasów Cesarza Dioklecjana. I nagle świadomość obec-
ności w centrum takiego miejsca po prostu poraża. Było to dla mnie duże prze-
życie, okraszone jeszcze występami aktorów, odtwarzających pokłon dla Cesarza.

Na tyłach pałacu rozciągał się uliczny targ….. i tu zawód. Próżno było szu-
kać na nim owoców egzotycznych, ryb i innych południowych produktów, 
natomiast królowały niepodzielnie wyroby z Chin i niezbyt świeże warzywa. 
Widać od „chińszczyzny” nie uciekniemy nigdzie.
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Po południu czekał nas wspaniały „deser” w postaci zwiedzania Trogiru. We-
dług mnie, to właśnie Trogir – małe, kilkunastotysięczne, bardzo stare miasteczko 
koło Splitu powinno nosić miano „perełki”. Pięknie, czyściutko, cicho, spokojnie  
– tu mówią stare wieki. Zresztą to miasto wpisane jest na listę UNESCO. Trogiro-
wi patronuje mityczne bóstwo – Kairos. To właśnie tu została znaleziona an-
tyczna płaskorzeźba bóstwa z IV w. p.n.e., co wg legendy przyniosło szczęście 
miasteczku. Jest umieszczona w pięknym klasztorze św. Mikołaja. Zainspiro-
wany Kairosem Trogir, co roku gromadzi ludzi sztuki na tzw. „szczęśliwą chwilę” 
– w myśl porzekadła: „Aby mieć szczęśliwą chwilę, złap Kairosa za grzywę”. Był 
to bardzo miły akcent wycieczki.

Czekała nas jeszcze jedna atrakcja – Jeziora Plitvickie. Jest to kompleks ok. 15 
jezior połączonych ze sobą kaskadami, wraz z otaczającym je parkiem. Również 
i to miejsce jest wpisane na listę UNESCO, jednakże urok tych ”dwóch światów” 
był bardzo od siebie różny. Próżno tu było wsłuchiwać się w ciszę, oczekiwać 
spokoju, harmonii przyrody. Park był bardzo skomercjalizowany, przeorany be-
tonowymi ścieżkami, po których niemal w kolejce maszerowały tłumy ludzi. 
Niby pięknie, ale to piękno trudno odebrać. A może to niczemu nie są winne Je-
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ziora Plitvickie. Może trudno było w tych warunkach odnaleźć dużą wrażliwość 
na kontakt z przyrodą, może byliśmy zbyt zmęczeni upałem i podróżą …

Następnego dnia czekała nas długa droga powrotna do kraju. W czasie jaz-
dy nasuwały się refleksje. Wyjazd był bardzo udany, pora dla nas bardzo dobra, 
bo bez nadmiernych upałów, chociaż Chorwaci swój sezon turystyczny zaczy-
nali dopiero od 1 czerwca. Myślę, że tym były spowodowane ogólne porządki 
na plaży i naprawa mebli ogrodowych pod koniec naszego wyjazdu.

Nauczyliśmy się dyscypliny. Każdy miał świadomość tego, że aby się nie 
zgubić i nie pozostać na jakiejś małej wysepce, musi pilnować się sam, nie ma 
mowy o żadnym liczeniu i sprawdzaniu obecności uczestników. Prosty sposób 
a skuteczny.

W czasie jazdy nikt nam nie przeszkadzał w odpoczynku. Na to, co oglą-
daliśmy po drodze mogliśmy się wcześniej przygotować, chociażby czytając 
przewodniki lub zaglądając do Internetu. Syciliśmy oczy pięknem krajobrazu. 
I to nam na długo pozostanie w pamięci, tego nam nikt nie odbierze.

Maria Matusiak 
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LI

Königstein, Drezno, Miśnia, Kotlina Kłodzka

Ilona Niżnik  12–15 czerwca 2014 r.

Mimo zbiórki o godz. 3,30 rano, podekscytowana czekającą wyprawą, 40 oso-
bowa grupa studentów UTW PK punktualnie stawiała się na miejscu zbiórki. 
Jedni w ogóle nie spali, inni zaledwie kilka godzin. Dokładnie o godz.4,00 au-
tobus rusza. Jest bardzo wygodny: miękkie fotele, dużo miejsca między fotela-
mi, dobry kąt oparć. Drzemiemy.

Pierwszym punktem programu wycieczki jest Bastei n/Łabą, gdzie znajduje 
się Park Narodowy w Dolinie Łaby z rezerwatem skał piaskowcowych, nale-
żący do obszaru „Szwajcarii Saksońskiej”. To niezwykła grupa skalna z ponad 
200-metrowymi pionowymi ścianami, które wyrastają znad brzegu Łaby. Te 
wyniosłe baszty, wieżyczki, iglice i kopuły oraz bardzo głęboki wąwóz, którym 
właśnie jedziemy zostały wyrzeźbione w ciągu tysiącleci przez naturę. Podzi-
wiamy bajkową krainę, która znajduje się tak niedaleko od granic Polski. 

Dojeżdżamy do miejscowości Königstein. Oczy przyciąga górująca nad 
miastem, wyrastająca wprost ze skał, potężna, nigdy nie zdobyta forteca Fe-
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stung Königstein. To jedna z najcenniejszych architektonicznie i historycznie 
twierdz górskich w Europie. Władcy saksońscy w niespokojnych czasach szu-
kali tu schronienia, a w czasie pokoju przyjeżdżali na wypoczynek. Twierdzę 
wykorzystywano też jako więzienie i obóz dla jeńców. Przysłużyła się w czasie 
II wojny światowej, gdyż w jej czeluściach ukryto skarby drezdeńskich dzieł 
sztuki. Przeszkloną, zewnętrzną windą „zdobywamy” twierdzę. Fortecę stano-
wi kompleks różnego rodzaju budynków, a także park i dziedziniec. Całość wy-
gląda jak małe miasteczko otoczone grubym murem. 

Zwiedzamy Zbrojownię, Skarbiec, Salę Aprowizacyjną oraz „Dom Studni”, 
będący malutkim pałacykiem, w którym dla zmylenia wroga umieszczono 
głęboką na 152 m. studnię. Najpiękniejszą jednak budowlą twierdzy jest za-
mek Fryderyka z XVI w., dwa wieki później przebudowany na barokowy pa-
wilon z magicznym „Stoliczkiem, nakryj się”. Stoliczek stoi na parterze i w razie 
potrzeby specjalny mechanizm transportuje go na piętro. Z fortecy (361 m 
n.p.m.) rozciąga się malowniczy widok na Szwajcarię Saksońską.

Po trudach „zdobycia” twierdzy jedziemy na nocleg do Czech w okolice 
Dečina.

W drugim dniu witamy Drezno, wpisane na listę UNESCO, zwane Florencją 
Północy. To miasto baroku. Większość zabytków odbudowanych po II wojnie 
światowej jest wykonana właśnie w tym stylu. Zwiedzamy obiekty robiące 
ogromne wrażenie na turystach z całego świata.
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Pierwszy jest Zwinger – oszałamiający swą wielkością. Jest uważany za najpięk-
niejszą barokową budowlę nie tylko w Niemczech. Jest to kompleks pawilonów 
otaczających piękny plac, na którym odbywały się niegdyś fety i parady słynnego 
saskiego elektora Augusta II Mocnego. W pawilonach znajdują się dzisiaj wystawy 
i muzea (np. wystawa miśnieńskiej porcelany). Przysiadamy tu na chwilkę, by od-
począć, chłonąc jednocześnie ducha historii. Co ciekawe, Zwinger jeszcze do roku 
1709 był zwyczajnym ogrodowym parkiem, w którym jednak już wcześniej odby-
wały się przyjęcia. W pewnym momencie króla ogarnęła wielka pasja budowania 
i mimo ogromnych potrzeb finansowych w związku z prowadzonymi wojnami 
postanowił roztrwonić ogromne sumy na to cacko architektury. 

Wprost z dziedzińca idąc od strony fosy, wychodzimy na plac przed Ope-
rę Sempera. Operę wzniósł w latach1838–1841 budowniczy Gottfried Sem-
per (stąd jej nazwa). Opera Sempera to królewski teatr dworski w kształcie 
rotundy wzorowanej na budowlach wczesnego renesansu włoskiego. Budy-
nek przetrwał zaledwie 28 lat – spłonął w 1869 r. Odbudowano go w 1878 r. 
i bogato ozdobiono rzeźbami. Obok wejścia stanęły postacie Goethego 
i  Schillera, a w bocznych wnękach elewacji postacie Szekspira, Sofoklesa, 
Moliera i Eurypidesa. 
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Opera została zbombardowana i spalona podczas nalotu na Drezno 
w 1945 r. Po wojnie ruiny zabezpieczono i w 1977 r. wmurowano kolejny ka-
mień węgielny, przy odbudowie zachowano architekturę według projektu 
Sempera. Dobudowano nowoczesny budynek mieszczący m.in. pomieszcze-
nia pomocnicze i administracyjne. W czterdziestolecie zburzenia otwierając 
operę wystawiono „Wolnego strzelca” Karola Marii Webera. Było to powtórze-
nie ostatniego przedstawienie sprzed zbombardowania. 

 Skierowaliśmy się do Residenzschloss (rezydencja królów z dynastii Wetty-
nów). Pałac stanowi centralny punkt starówki. Wielu turystów nie wiedząc co 
to za budowla, po prostu tylko podziwia jej styl i elementy architektury. Jest to 
rozbudowany kompleks z wieloma zakamarkami, nadziemnymi przejściami, 
dziedzińcami, wieżyczkami, kapliczkami oraz dużym kościołem. Dziś znajduje 
się tu kilka sal muzealnych.

Tuż obok  z zachwytem podziwiamy prawdziwe arcydzieło, czyli Orszak 
Książąt (Fürstenzug), przedstawiający 800-letnią dynastię Wettynów. Jest to 
mozaika zdobiąca zewnętrzny mur, okalający przyzamkowy dziedziniec tur-
niejowy, pełniący niegdyś także funkcję stajni. Składa się z 24 tysięcy porce-
lanowych płytek wykonanych ręcznie. Porcelana pochodzi oczywiście z mi-
śnieńskiej manufaktury. 

 Na mozaice zostali uwiecznieni wszyscy wettyńscy władcy, łącznie z króla-
mi Polski: Augustem II Mocnym i jego synem Augustem III. Jako herb Augusta 
przedstawiony został polski biały orzeł. Pochód Książąt cudem uniknął znisz-
czenia podczas bombardowania miasta w 1945 roku. 

Zaczyna padać i przed strugami deszczu chronimy się pod drzewami z „pa-
rasolami” gęstych liści. Jeden z kolegów założył śmieszną, niebieską pelerynkę 
z kapturkiem i wygląda jak Papa Smerf. Wszyscy się śmieją, ale nakładają na 
siebie co kto ma. Mimo ulewy jest wesoło. Dochodzimy do Hofkirche (Kate-
dra). W tym pięknym, barokowym kościele katolickim znajduje się krypta Wet-
tynów, w której spoczywają szczątki dawnych władców Saksonii oraz człon-
ków ich rodzin. W krypcie umieszczono także urnę zawierającą serce Augusta 
II Mocnego, którego ciało spoczywa w Polsce na Wawelu. 

Po zachwytach nad pięknem architektury drezdeńskiej, udajemy się do Mi-
śni. Wszyscy cieszą się możliwością zobaczenia, słynnej na całym świecie Pań-
stwowej Manufaktury Porcelany, Samo zwiedzanie podzielono na trzy części. 
Najpierw wyświetlany był film związany z powstaniem manufaktury, później 
oglądaliśmy przygotowany dla turystów pokaz produkcji porcelanowego na-
czynia, począwszy od „porcelanowej glinki” na kole garncarskim, aż do mo-
mentu ręcznego zdobienia po wypaleniu. 
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Na koniec czeka nas estetyczna uczta. Będziemy podziwiać Muzeum Por-
celany, gdzie zostało wyeksponowane chronologicznie ok. 3 tysięcy (z posia-
danych 20  tysięcy) różnych porcelanowych przedmiotów. Eksponaty są tak 
pięknie i precyzyjnie wykonane, że trudno uwierzyć, iż powstały metodą ręko-
dzielniczą. Czegóż tam nie było? Zdobione przepięknie naczynia, porcelano-
we figury i figurki, bibeloty, ozdoby ścienne. Zaglądamy do firmowego sklepu. 
Można tu kupić pamiątkę, ale takie na oko „nic” kosztuje co najmniej 50 euro. 
Nie kupujemy i z żalem opuszczamy muzeum.

Następnie udajemy się do późnogotyckiego zamku Albrechtsburg, miesz-
czącego kilka muzeów i zbiorów, poświęconych wielkiej pasji miasta – porce-
lanie. Przepiękne są także porcelanowe dzwonki w wieży gotyckiego kościoła 
NMP (Frauenkirche), które każdego zachwycają swym brzmieniem a w koście-
le św. Mikołaja (Nikolaikirche) stoją największe figury, jakie kiedykolwiek zo-
stały wyprodukowane z miśnieńskiej porcelany. 

Po zwiedzaniu manufaktury i zabytków Miśni wracaliśmy do tego samego 
hotelu w Czechach na obiadokolację i nocleg.

Rano po pysznym śniadaniu, wyjazd w stronę Kotliny Kłodzkiej. To już trze-
ci dzień naszej wycieczki. Cieszyliśmy się „turystyczną” pogodą, czyli było „nie za 
zimno, nie za ciepło”. Pojechaliśmy do Kletna koło Stronia Śląskiego, zwiedzić Ja-
skinię Niedźwiedzią, jedną z najpiękniejszych pod względem szaty naciekowej 
w  Polsce. Znaleziono w niej wiele zachowanych szczątków kostnych prehisto-
rycznych zwierząt, wśród których dominują kości niedźwiedzia jaskiniowego.
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Biegnącą do jaskini drogę pod górkę, pokonaliśmy wieloosobowym melek-
sem. Na wejście czekaliśmy w dość długiej kolejce, ponieważ ze względu na 
ochronę wewnętrznego mikroklimatu jaskini, jednorazowo mogą tam wejść 
tylko 2 grupy, liczące po 15 osób. 

Szliśmy labiryntem korytarzy przez środkowe piętro groty i oglądaliśmy 
unikalne, ogromne stalaktyty i stalagmity. W pewnym momencie przewodnik 
wyłączył światło, a po chwili staliśmy się świadkami widowiska typu „światło 
i dźwięk” z feerią kolorowych świateł odbijających się od nacieków skalnych, 
kaskad i draperii kalcytowych. Sceneria nie z tej ziemi. Unikalna, utrzymująca 
się w niewielkich wahaniach temp. 6°C, duża wilgotność i słaby ruch powietrza 
w jaskini, pozwoliły na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej. Trudno 
się więc dziwić, że bilety trzeba rezerwować znacznie wcześniej.

Po wyjściu znaleźliśmy się w ścianie deszczu. Chyba oberwanie chmury. 
Chwilę czekaliśmy, tuląc się do współtowarzyszy niedoli, którzy przezor-
nie zabrali parasole. Deszcz się wzmagał, jednak zdecydowaliśmy się zejść 
z góry do autokaru, oddalonego o spory kawałek drogi. Biegliśmy! My, „star-
sza młodzież” z UTW PK. Trzeba nas było widzieć w „akcji”! Na siedzeniach 
rozkładamy przemoczone kurtki, wydaje się, że nasiąknięte wodą buty ważą 
po kilka kilogramów. W czasie jazdy deszcz ustał, nawet zaczęło wyglądać 
spoza chmur słoneczko.
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„Zwarci i gotowi” – dojechaliśmy do Lądka Zdroju – starego kurortu Kotli-
ny Kłodzkiej. Jego centrum stanowi Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” wraz 
z Pijalnią Wód i przyległym Parkiem Zdrojowym. Pierwszy zakład wybudowa-
no w 1680 r. bezpośrednio nad gorącym źródłem wody mineralnej, tryskają-
cym do dnia dzisiejszego. 

Neobarokowy budynek, wzniesiono na planie okręgu 200 lat później. Jego 
centrum stanowi przepiękny, marmurowy basen do kąpieli leczniczych, wokół 
którego umieszczono już w XIX w. zespół gabinetów zabiegowych z marmuro-
wymi wannami. Całość – zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, stanowi obiekt 
architektoniczny, wzorowany na łaźni tureckiej. 

Wewnątrz znajduje się też się urocza kawiarenka, gdzie kupujemy lody, ale 
ich smak jest niestety odwrotnie proporcjonalny do urody budynku. W drodze 
powrotnej do autokaru, oglądaliśmy kamienny, gotycki most z 1565 r.

Pojechaliśmy na nocleg do położonej nieopodal Kłodzka, miejscowości Bo-
guszyn, gdzie w sympatycznym hoteliku „Metro” spędziliśmy kolejną noc. Jest 
bardzo rodzinnie. Miła obsługa, smaczne i obfite jedzenie, wygodne pokoje, 
piękne łazienki. 

Nazajutrz zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kłodzka – miasta, którego historia 
sięga przeszło 1000 lat. Zwiedziliśmy Rynek, Ratusz, kamienny, gotycki most 
nad rzeką Młynówką. 
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Doszliśmy do Twierdzy Kłodzko mającej powierzchnię wielkości ponad 30 ha. 
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To najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce zachę-
ca do zwiedzania swoją wielkością i tajemniczością. Kłodzkie fortyfikacje są 
jednym z najlepiej zachowanych XVII–XVIII-wiecznych systemów obronnych. 
Sympatyczna pani przewodnik ubrana w pruski mundur opowiadała nam 
o koszarowym życiu w twierdzy. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały 
widok na Kłodzko i całą Kotlinę.

Żegnając piękne widoki, udaliśmy się do Dusznik Zdroju, które są miejscem 
Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. Wstąpiliśmy do Parku Zdro-
jowego. Wzdłuż promenady spacerowej usytuowane są najważniejsze obiekty 
architektoniczne : Sanatorium, Wielka Pieniawa, drewniana Muszla Koncerto-
wa, Dworek Chopina, Teatr Zdrojowy oraz Pijalnia i Hala Spacerowa. Jest też 
fontanna podświetlana o zmierzchu kolorowymi światłami. 

W Dusznikach Zdroju w młynie papierniczym z XVII w. (zabytku techniki) 
mieści się Muzeum Papiernictwa. To jedyna prowadzona w sposób profesjo-
nalny placówka muzealna w Polsce, zajmująca się szeroko ą tematyką. Groma-
dzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu dziejów papiernictwa, drukar-
stwa i historii Dusznik Zdroju. W Muzeum prezentowana jest historia papieru 
i papiernictwa w Polsce, na Śląsku i na świecie w okresie produkcji rękodziel-
niczej oraz historia techniki i technologii produkcji papieru w dobie maszyno-
wej.

Zaskoczyła nas wiadomość, że pierwsza polska papiernia powstała w 1491 r. 
w Prądniku Czerwonym, obecnie dzielnicy Krakowa.

W przyziemiu papierni zobaczyliśmy pokazową, rękodzielniczą produkcję 
papieru czerpanego, która jest jedną z atrakcji dusznickiego muzeum. W przy-
ległym sklepiku można było nabyć piękne papeterie, notesy i arkusze, wyko-
nane z tegoż papieru.

Jadąc w kierunku Kudowy na chwilę zatrzymaliśmy się w Lewinie Kłodzkim, 
by oglądnąć wznoszący się nad drogą nr 8 i doliną Bystrej, kamienny wiadukt 
łukowy długości 120 m. Jest to najbardziej znany element tej trasy. Wpisa-
ny w pejzaż zielonych, przydrożnych lasów jest bardzo malowniczy. Posiada 
sześć przęseł o maksymalnej wysokości 25 m. Jest to dzieło włoskich i chor-
wackich inżynierów, zbudowane 1905 r. Gmina Lewin Kłodzki w stulecie jego 
powstania umieściła na jednym z filarów tablicę poświęconą twórcom tej bu-
dowli. Przez wiadukt przebiega czynna linia kolejowa. Dzięki pięciu potrójnym 
prześwitom nad filarami kojarzy się z rzymskim akweduktem. Jest przykładem 
efektownej budowli technicznej, dobrze komponującej się z górskim krajo-
brazem. Po wykonaniu zdjęć wiaduktu wsiedliśmy do autokaru, by udać się 
do Błędnych Skał. 
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Jest to obszar ochrony ścisłej, znajdujący się na wys. 915 m n.p.m. i miesz-
czący się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Podziwialiśmy ba-
jeczne krajobrazy, wielkie bogactwo form skalnych, szczelin, niesamowitych 
głazów górskich, wytworzonych w skutek wietrzenia piaskowca. Weszliśmy 
na kilkusetmetrowy szlak turystyczny i przeciskaliśmy się między labiryntami 
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zaułków i szczelin, rozdzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysoko-
ści. Niejednokrotnie szczeliny były tak wąskie, że ci bardziej „puszyści” musieli 
przeciskć się przez nie na kolanach, lub czołgać. Niektórych musieliśmy popy-
chać i przeciągać, komuś pękły spodnie. Upamiętniliśmy te zdarzenia na zdję-
ciach. Było dużo śmiechu i zabawy, wszyscy byli we wspaniałych humorach. 

Niesamowity krajobraz Błędnych Skał posłużył jako plener przy realizacji 
filmu science-fiction p.t. „Opowieści z Narnii”.

Z Gór Stołowych pojechaliśmy do Kudowy Zdroju. Spacerem przeszliśmy 
przez XVIII-wieczny Park Zdrojowy, założony w miejscu wypływu źródeł wód 
mineralnych. Byliśmy zachwyceni wielką ilością kwitnących piwonii. Interesu-
jącym miejscem wydarzeń kulturalnych i koncertów w parku jest duża, otwar-
ta hala spacerowa, tzw. „Teatr pod Blachą”. W pobliżu usytuowano popiersie 
Stanisława Moniuszki, którego muzyka rozbrzmiewa w kurorcie w czasie Festi-
walu Moniuszkowskiego już od 1962 r.

Kolejny punkt programu, samą nazwą „mrozi krew w żyłach”. Udaliśmy się 
do Czermnej zwiedzić Kaplicę Czaszek. Jest to wielki, wspólny grobowiec ofiar 
wojen śląskich z lat 1740–1745 oraz chorób zakaźnych z XVIII w. Ściany i sufit 
kaplicy wyłożone są 3 tysiącami czaszek i kości ludzkich. Pod posadzką spo-
czywa dalsze kilkadziesiąt (20–30 tys.). Kaplica wybudowana została w 1776 r. 
przez księdza Wacława Tomaszka, któremu budowa, zbieranie szczątków, de-
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zynfekcja i impregnacja oraz ich układanie zajęły 8 lat. Raz w roku o północy 
z 14 na 15 sierpnia odprawiana jest w Kaplicy Czaszek msza św. za wszystkich, 
którzy w niej spoczywają oraz za tych, którzy umarli wskutek chorób lub w wy-
niku nieszczęśliwych wypadków. Kaplica Czaszek to jedyny tego typu obiekt 
w Polsce i jeden z trzech w Europie. 

To był już ostatni punkt naszej eskapady. 
Wyjechaliśmy z Kotliny Kłodzkiej zadowoleni z pięknej, urozmaiconej tema-

tycznie wycieczki, pełni wrażeń. Jechaliśmy trasą widokową przez Góry Złote 
i w późnych godzinach nocnych wróciliśmy do Krakowa, już marząc o kolejnej 
wycieczce.

Ilona Niżnik
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LII

„Łebskie” wczasy seniorów UTW PK w Łebie –  
wakacje marzeń

Danuta Cincio, Dorota Partyka,  30 sierpnia – 6 września 2014 r. 
Elżbieta Pomianowska-Mikołajczyk 

Wielogodzinny przejazd autokarem przez całą Polskę mobilizował nas do za-
chowania humoru, optymizmu i pełni sił.

Godz. 5.30, deszcz lał strumieniami, autokaru LUX nie było widać, ale co się 
zaczyna źle, to się dobrze kończy, jak mówi porzekadło. Uczestnicy wyjazdu 
stali uśmiechnięci pod parasolami. Nadjechał utęskniony autokar. Było nas 25 
osób, więc niektórzy mieli możliwość rozlokowania się na dwóch fotelach. 

Trasa wiodła przez Częstochowę, Łódź, Trójmiasto. Przejazd z uwagi na dość 
częste postoje nie był zbyt uciążliwy. Najmilej wspominamy urokliwą karczmę 
pod Łodzią z oczkami wodnymi, kaczkami i smacznym posiłkiem. Słoneczko 
oświetlało nam trasę wiodącą nad „ukochane morze”. 

Kolację jedliśmy już w Łebie, w pięknym ośrodku wczasowym „Chemar” usy-
tuowanym w lesie sosnowym, 200 m od plaży, niedaleko od jeziora Sarbsko.



409

Łeba (3900 mieszk.), miasto powiatu lęborskiego, rozciągnięta jest na dłu-
gości 27 km wzdłuż brzegu morza. Leży pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko, 
przy ujściu rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego w otulinie lasów Słowińskiego Par-
ku Narodowego oraz rezerwatami Mierzei Sarbskiej. Łeba ma prawa miejskie od 
1357 r., czyli od najazdu Krzyżaków. Jej godłem od 1309 r. jest Rybozwierz i Krzyż. 
Obecnie miasto posiada nowoczesna bazę turystyczno–sportowo–wypoczyn-
kową. Można tu podziwiać stare domy rybackie, zameczek obronny, ciekawą 
budowlę z 1906 r. na skarpie wydmy, tuż przy morzu (obecnie hotel „Neptun”). 

W parku w 2004 r. zakopano w „skrzyni czasu” dokumenty opisujące rozwój 
miasta, do wiadomości dla potomnych za 100 lat.

W 1998 r. zbudowano nowoczesny port rybacki „Marina”, będący jednocześnie 
największym polskim centrum wędkarstwa. Okazy wyławianych tu ryb osiągają 
rekordową wagę. Hel i Łeba to najważniejsze ośrodki rybołówstwa polskiego.

Mimo utrudnień, wynikających z przepisów międzynarodowego prawa – 
ograniczającego tonaż połowu ryb – Łeba kontynuuje tradycyjne rybołów-
stwo wg wielowiekowej tradycji handlu z krajami hanzeatyckimi. 

Rano w pierwszym dniu pobytu na kaszubskiej ziemi, zgodnie z progra-
mem, wyruszyliśmy na wycieczkę na Hel. 

Półwysep helski leży w całości na terenie powiatu puckiego i składa się 
z  trzech gmin: Helu, Jastarni oraz częściowo Władysławowa. Jest to piasz-
czysty wał w kształcie kosy, będący ciągiem zalesionych wydm utworzonych 
przez wiatr i prąd morski, płynący na wschód wzdłuż wybrzeża. Ze względów 
strategicznych – obszar mierzei był ufortyfikowany. Na cyplu półwyspu moż-
na zobaczyć jak fale Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego zderzają się i falują 
w przeciwnych kierunkach. Wieje silny wiatr, który cofa wodę z Bałtyku.

W języku staropolskim nazwa hel oznacza wydmę, pustkowie. Jedna z teo-
rii germańskich wiąże to słowo z boginią Hel z piekła heel i kojarzy mitolo-
gicznie z zimnem. Klimat półwyspu jest zimniejszy niż choćby na położonej 
bardziej na północ Gotlandii. Mieszkańcy Helu to Kaszubi, czyli autochtoniczni 
Pomorzanie, posługujący się regionalnym dialektem, określanym jako język 
kaszubski. Pierwsze wzmianki o Helu pochodzą z 1198 r. 

W 1931 r. otwarto na Helu port wojenny, obecnie znajduje się tu garnizon 
Marynarki Wojennej oraz port morski, przystań rybacka, jachtowa i żegluga 
pasażerska.

Nasza wycieczka dojechała do przystani, skąd kutrem mieliśmy opływać 
Półwysep Helski. Jest tu wietrznie, zimno i leje deszcz. Mieliśmy samopoczucie 
rozbitków lub też rybaków bez szansy na przeżycie. Kuter nie ma dachu. Ma-
leńka, kajuta mieściła tylko trójkę gości. 
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Rybak, gotując kawę opowiadał po kaszubsku o „maszoperii” – cechu sku-
piającym rybaków, o znaczeniu tego słowa – solidarności. Użalał się na foki 
szare. Te piękne ssaki zjadają bowiem dorsze, zostawiając tylko głowy i ogo-
ny. Z ust kapitana – „dzielnego chwata, który zwiedził cały świat” słuchaliśmy 
opowieści z czasów II Wojny Światowej. Kuter kołysał się na falach, byliśmy 
„prawie” na środku morza. O dziwo pogoda zmieniła się. Słoneczko zaczęło 
ogrzewać nasze mokre kurtki i zaczęliśmy się śmiać.

 Już na brzegu słuchaliśmy kolejnych opowieści przewodnika o dziejach 
Helu i o jego zabytkach. Pogoda i nastrój zmieniły się diametralnie.

Poszliśmy do Fokarium. Jest to naukowo-badawcza placówka Uniwersytetu 
Gdańskiego, będąca częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii. Obserwo-
waliśmy piękne widowisko pielęgnacji i karmienia 6 fok szarych w tym dwóch 
samców i czterech samic: Ewy, Ani, Agaty i dostojnej Undy-Mariny (po polsku 
Fala Morska). Wszystkie one są nad wyraz rozumne, wykonywały wszelkie po-
lecenia opiekunów. Unda-Marina jest dumna i domagała się podczas karmie-
nia specjalnego traktowania. Naśladowała głos syreny statku oraz klepała się 
przednią pletwą po bokach ku radości zebranych. W stacji rozwija się projekt 
restytucji kolonii foki szarej na Południowymi Bałtyku.

Nasza koleżanka Terenia z przewodnikiem i pilotką zaproponowali nam 
długą piewszą wycieczkę na sam cypel Półwyspu Helskiego. Czas i tempo mar-
szu, ze względu na wyznaczoną godzinę powrotu, były trudne do przyjęcia. 
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Zgłosiły się cztery osoby chętne do wymarszu. Wycieczka na cypel odbyła się 
lasem (tam napotkaliśmy żmiję), promenadą, ścieżkami, kładkami i barierkami 
oddanymi do użytku dopiero w 2013 roku. 

Dzień helski zakończyliśmy w Muzeum Obrony Wybrzeża, poświęconemu 
walkom Polaków w czasie II wojny światowej i dziejom miasta Hel. 

Wystawa w muzeum dotyczyła 32-dniowej obrony Helu, Morskiego Dywi-
zjonu Lotniczego z Pucka, wojny, medycyny oraz innych zdarzeń opisujących 
morskie tragedie i bohaterstwo Polaków. 

Zwiedziliśmy też bunkry, betonową wieżę kierowania ogniem, stanowi-
sko nr 2 baterii Schleswig-Holstein (wybudowane przez Niemców w latach 
40. XX w.). Bateria należała do największych tego typu obiektów na południo-
wym wybrzeżu Bałtyku.

Wróciliśmy na wspaniałą ciepłą kolację do „Chemaru”. Głowy pełne wrażeń, 
oczy pełne pięknych obrazów. Pogoda wzbudzała w nas optymizm a gwieź-
dziste niebo nad sosnami (widok z balkonu) dawało nadzieję na romantyczne 
sny. Jutro odpoczynek i plaża.

Nie tylko plaża wzbudzała nasze zainteresowanie. Były też inne atrakcje: 
port rybacki z falochronem i krzyżem nawigacyjnym, molo rybackie (192 m 
długości), niskie domki rybackie z XIX w., skansen kultury słowińskiej w Klu-
kach, park dinozaurów na obszarze 20 ha, ogród ornitologiczny, wystawa mo-
tyli, wystawa bursztynów, Park Łebski ze skwerem Rybaka i promenadą.
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Komunikację z naszego ośrodka do tych miejsc ułatwiły nam liczne busy, me-
leksy i riksze. Przez kolejne dni każdy z nas wybierał oprócz plaży, spacer według 
swoich upodobań. Co wieczór podziwialiśmy zachody słońca nad morzem. 

Ostatnią atrakcyjną wycieczką był wyjazd do Narodowego Parku Słowiń-
skiego z ruchomymi wydmami. Długi odcinek boru wydmowego z unikalną 
przyrodą pokonaliśmy meleksami.

Ruchome wydmy powstały z akumulacji piasku wyrzucanego na brzeg 
przez fale morskie. Mniejsze ziarna tego piasku występujące w niewielkich ilo-
ściach są zwiewane ze szczytów wydm. Ciągłe przesypywanie ziaren piasku 
nie zatrzymywanych przez roślinność, powoduje stopniowe przemieszcza-
nie szczytów zgodnie z kierunkiem dominujących wiatrów. Ruchome piaski 
koloru białego tworzą przepiękny, pustynny krajobraz unikatowy w Europie, 
zwany często polską Saharą. Wydmy przesuwają się w kierunku wschodnim 
z szybkością 3,5–10 m na 1 rok, zasypując po drodze wszystko. Tak też, dawno 
temu, zasypane zostały osady słowińskie.

Park jest rezerwatem biosfery od 1995 r. Charakterystycznymi jego elemen-
tami są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory, lasy i wy-
dmy. Symbolem parku jest mewa. Żyje tu około 250 gatunków ptaków w tym 
unikalne w skali Europy: orzeł bielik, czarny kormoran i czarny bocian. W borze 
wydmowym żyją liczne ssaki a w jeziorach 40 gatunków ryb słodkowodnych.

Stanęliśmy u stóp bardzo stromej Łąckiej Wydmy, ok 42 m n.p.m. Wdrapali-
śmy się na jej szczyt po krystalicznie białym piasku. Niebo było ciemnograna-
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towe, biały piasek lśnił, a w oddali szumiało błękitne morze z białymi wstęgami 
fal. Zaczarowany krajobraz. 

Część z nas wędrowała „wąwozem międzywydmowym” do brzegu morza. 
Dwie najbardziej odważne koleżanki pokonały pieszo całą trasę od początku 
Parku Słowińskiego do morza i wróciły wzdłuż wybrzeża do Łeby. Był to wy-
czyn godny mistrza. Wróciły wieczorem a my, „meleksowi” wróciliśmy wygod-
nym autokarem do naszego ośrodka.

Na koniec opowiemy o rowerowej przygodzie Eli, ku przestrodze innych. 
Na trzeci dzień po przyjeździe do Łeby wypożyczyła na miejscu damski rower. 
Bez żadnego przygotowania, po 40 latach przerwy dosiadła go i wyruszyła 
z koleżanką Dorotką, szosą w kierunku Sarbskiego Jeziora. Chcąc pokazać swą 
sprawność fizyczną zeskoczyła z niego, gdy był jeszcze w biegu i wylądowała 
na szorstkiej szosie. Leżała obok roweru z kolana lała się krew. Doznała jednak 
opieki, troski i medyczno-psychologicznej pomocy od Tereni, koleżanek, kole-
gów i kierownictwa ośrodka. Kulała do końca pobytu. Sytuacja ta zatrzymała 
ją tylko na kilka godzin w pokoju, a pożyczone dzień później kijki Nording-
-Walking pozwoliły jej zdobyć Wydmę Łebską.

To niefrasobliwe zachowanie zostało „uhonorowane” na uroczym wieczor-
ku pożegnalnym przy ognisku z kiełbaskami, śpiewie, muzyce i tańcu przez 
Terenię „Dyplomem Uznania dla Rowerzystki Turnusu”. Dwie autentyczne mi-
strzynie w marszu Usia i Danusia również odebrały zasłużone dyplomy „Wy-
trwałych Podróżniczek”. Na tych dyplomach wszyscy złożyli podpisy.

Było to dla Eli najpiękniejsze wspomnienie z pobytu w Łebie, pełnego rado-
ści i wiary w dobroć ludzką. Wstąpiła w nią taka energia, że tańczyła ze swoim 
chorym kolanem na deskach sceny pod namiotem. Zabawa była przednia. 

Pobyt się kończył. Było nam żal wyjeżdżać z Łeby tym bardziej, że doznali-
śmy ze strony kierownictwa ośrodka i pracowników niezwykłego zaintereso-
wania, opieki, życzliwości i serdeczności. My również pozostawiliśmy po sobie 
bardzo dobre wrażenie jako zespół.

Wyjechaliśmy rano. Minęliśmy spokojnie Łódź. Na krótko przed planowa-
nym odpoczynkiem za miastem nieoczekiwanie wzięliśmy udział w bardzo 
poważnej kolizji drogowej. Nasz kierowca, p. Marcin prowadził autokar w spo-
sób rozważny, a mimo wszystko uderzyliśmy w tył samochodu, który zajechał 
nam drogę. Kierowca auta, który spowodował całą kraksę uciekł. Ogromny 
stres i pełna akcja ratunkowa. Na miejscu zdarzenia szybko pojawiły się wozy 
strażackie, karetki pogotowia, żółty helikopter i policja. Nikomu z nas w auto-
karze i nikomu z innych aut osobowych uczestniczących w kolizji nic się nie 
stało. Wszyscy lekarze, strażacy, policjanci byli tym zaskoczeni. Zawsze będzie-
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my pamiętać naszą Terenię, udzielającą pomocy młodej kobiecie ze zgnie-
cionego samochodu przed nami. Dziewczyna była uprzednio badana przez 
lekarzy obu karetek pogotowia. Miała jeszcze drobne obrażenia na rękach i 
nogach, wtedy Teresa opatrunkiem zabezpieczyła jej te skaleczenia. Cały ten 
czas byliśmy zdyscyplinowani i pozostaliśmy na swoich miejscach w autoka-
rze. W wyniku zderzenia został uszkodzony dolny reflektor naszego pojazdu. 
Spowodowało to konieczność dalszego postoju w celu jego naprawy. Dwaj 
wspaniali nasi koledzy, Antoni i Janusz aktywnie włączyli się do pomocy kie-
rowcy. Nikt z nas nie narzekał, mimo długiego oczekiwania na powrót do 
domu. Po naprawie wyruszyliśmy do Krakowa i byliśmy po północy pod naszą 
Politechniką Krakowską.

Po powrocie, nasza koleżanka Danusia zamówiła Mszę św. dziękczynną za 
ocalenie wszystkich uczestników wypadku. Mimo rannej pory zebrała się duża 
grupa koleżeńska z Politechniki Krakowskiej.

Na koniec warto przypomnieć porzekadło „Co się źle zaczyna ma optymi-
styczny finał”.

 Trójka przyjaciółek:  
 Danuta Cincio, Dorota Partyka, Elżbieta Pomianowska-Mikołajczyk 
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LIII

Mili goście w Gierczycach (gm. Bochnia)

Andrzej Węgrzyn  24 września 2014 r.

Od rana oczekiwaliśmy przyjazdu Gości – martwiliśmy się, bo wczoraj i przed-
wczoraj padał deszcz, a my chcieliśmy naszym Gościom zrobić niespodziankę. 
Dzisiaj na szczęście przestało padać.

O umówionej porze przyjechali – grupa naszych koleżanek i kolegów, słu-
chaczy UTW. Witaliśmy Ich z wielką radością i po krótkim odpoczynku zdradzi-
liśmy naszą niespodziankę. Była nią propozycja zwiedzania kilku cmentarzy 
z okresu I wojny światowej, znajdujących się w naszej (tj. Gierczyc) okolicy, co 
zostało przyjęte z aprobatą.

Wybraliśmy się na zwiedzanie cmentarzy wojennych z I wojny światowej: 
Grabina nr 337, Nieprześnia nr 338, Wola Nieszkowska – Zonia nr 340 i Gier-
czyce – Czyżyczka nr 336.

Zwiedzanie zaczęliśmy od cmentarza nr. 337 Grabina, do którego skie-
rował nas znajdujący się przy drodze Grabina–Potoki, unikalny drogowskaz 
z czasu powstania cmentarza. Na cmentarzu tym spoczywa 130 Austriaków 
i 185 Rosjan, poległych w walkach w dniach 4–14 XII 1914 r.
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Drugi cmentarz to nr. 338 Nieprześnia na wzgórzu zwanym Turówką, na 
którym pochowano 123 Austriaków i 51 Rosjan, poległych w dniu 5 XII 1914 r. 
podczas operacji limanowsko-łapanowskiej. Cmentarz jest otoczony murem 
kamiennym. Jest bardzo zadbany, stałą opiekę nad nim sprawuje, mieszkająca 
w pobliżu, pani Irena Salwa. 

Po zwiedzeniu cmentarza zaprosiła nas do oglądnięcia zgromadzonych 
w swoim domu pamiątek związanych z historią cmentarza i jej rolą opiekunki. 
Zobaczyliśmy Kronikę, różne dokumenty, odznaczenia. Spotkaliśmy też wnu-
ka p. Ireny, również aktywnego w kultywowaniu tradycji rodzinnej. 
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W czerwcu 2014, po wizycie na cmentarzu nr 338 w Nieprześni, przedsta-
wiciele Wojewody Krakowskiego napisali: „Pani Irena Salwa od wielu lat z wła-
snej inicjatywy opiekuje się tym cmentarzem, dba o właściwy stan techniczny 
tego miejsca pamięci. Była animatorką prowadzonych tam prac renowacyj-
nych, angażując się zarówno aktywnie przy realizacji, jak również uruchamia-
jąc inicjatywy sąsiedzkie i lokalne. Pani Irena Salwa utrwala rodzinne przekazy 
wydarzeń z tego terenu, prowadząc kronikę. Są w niej zawarte wspomnienia 
świadków, historia samego cmentarza oraz wpisy osób odwiedzających mogi-
ły pochowanych tam żołnierzy.”

W kronice prowadzonej przez p. Irenę, można zobaczyć m.in. podzięko-
wanie dla niej od Austriackiego Czarnego Krzyża za opiekę nad cmentarzem. 
W  sierpniu 2014  r. otrzymała od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
Złoty Medal Opiekuna Miejsca Pamięci wraz gratulacjami. 
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My też żegnając się pogratulowaliśmy jej i podziękowaliśmy za przyjęcie.
Kolejnym zwiedzanym cmentarzem jest nr. 340 położony w Woli Nie-

szkowskiej – Zonia, na którym spoczywa 228 Austriaków i 230 Rosjan, pole-
głych w dniach 1–19 XII 1914 r. Żeby zobaczyć ten cmentarz usytuowany na 
wzgórzu musieliśmy pokonać kilkaset metrów zbocza. 

Po udanej wyprawie skierowaliśmy się w stronę Gierczyc, zwiedzając jesz-
cze cmentarz nr 336 Gierczyce-Czyżyczka, na którym spoczywa 54 Austria-
ków i 32 Rosjan. Wzgórze, na którym znajduje się cmentarz miało duże zna-
czenie strategiczne, gdyż jest najwyższym punktem w okolicy, rozpościera się 
z niego widok na Dolinę Raby i Pogórze Bocheńskie. Było też celem wielokrot-
nych ataków obu armii. Na wierzchołku wzgórza – 384 m n.p.m. – znajduje się 
austriacki punkt triangulacyjny zlokalizowany tam w 1898 r.

Wróciliśmy do domu w Gierczycach, gdzie gospodyni powitała nas słowa-
mi:  „a gdzieście tak długo byli, bo mnie już wszystko stygnie”. Ale nim to „coś 
co stygnie” zostało podane – zapoznaliśmy się z historią Gierczyc.

Nazwa pierwotna brzmiała Gedczyce od Gedko, czyli formy zdrobniałej 
imienia Gedeon. We wsi znajduje się figura św. Jana Nepomucena z 1749  r. 
– jedna z najstarszych w okolicy. Znajdował się tu też dwór (już nieistnieją-
cy), który na początku XX w. należał do prof. Antoniego Górskiego, znanego 
prawnika i ekonomisty, członka Akademii Umiejętności w Krakowie, prezesa 
Klubu Konserwatywnego, posła do Rady Państwa i Sejmu Krajowego Galicji, 
uczestnika Kongresu Pokojowego w Wersalu. 
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Dziś w Gierczycach znajduje się współczesny kościół, obok którego prze-
jeżdżaliśmy. Na wzgórzu Patria wybudowano żelbetowy zbiornik na wodę dla 
okolicy [ujawniamy, że budowę nadzorował Andrzej autor tego tekstu – red.] 
W centrum wsi znajduje się zabytkowa sikawka strażacka z 1912 r.

Po odpoczynku, Goście powiedzieli: „komu w drogę, temu czas” i żegnając 
się wspólnie wyraziliśmy nadzieję na dalsze ciekawe spotkania.
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Podczas naszych wielu wyjazdów w kilku miejscowościach odwie-
dzaliśmy cmentarze z okresu Wielkiej Wojny. (Tak nazywano wcześniej 
I wojnę światową). Zwiedzaliśmy między innymi wielki cmentarz nr 91 
w Gorlicach. Pomocne w tym były prezentacje, które przygotowywał 
nasz Kolega Michał Świerz (1937–2014). 

Zgromadził on obszerną dokumentację o cmentarzach z okresu 
I wojny. Bardzo chętnie udostępniał ją, dzielił się materiałami z zaintere-
sowanymi tą tematyką. 

Niestety po ciężkiej chorobie, pożegnaliśmy Go na cmentarzu Rako-
wickim. Pozostaje w naszej pamięci jako człowiek o wielkim sercu, otwar-
tym na ludzi, ciekawym świata. Bardzo będzie nam Go brakowało

MN
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LIV 

II Zaduszki Politechniki Krakowskiej na Cmentarzu 
Rakowickim 

Michał Nowak 8 listopada 2014 r. 

Ojczyzna to ziemia i groby, 
 Narody tracąc pamięć tracą życie 

 Cyprian Kamil Norwid
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Wzorem poprzedniego roku, 8 listopada 2014  r. zorganizowane zostały 
II ZADUSZKI Politechniki Krakowskiej, tym razem na Cmentarzu Rakowickim.

Ta narodowa nekropolia kryje prochy sławnych Polaków, bohaterów naro-
dowych, powstańców z 1830 i 1863, żołnierzy I i II wojny światowej, wojny pol-
sko bolszewickiej, artystów, ludzi nauki i sztuki, duchownych, ale też zwykłych 
obywateli Krakowa.

Na Cmentarzu Rakowickim spoczywa wielu profesorów Politechniki Kra-
kowskiej. Organizatorom udało się zlokalizować kilkadziesiąt grobów osób 
związanych z PK, spoczywających na tym cmentarzu.

Główną część Zaduszek stanowiła Msza św. pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Grzegorza Rysia. Poprzedziło ją wniesienie do kaplicy przez studentów, 
siedmiu zniczy symbolizujących zmarłych z wszystkich Wydziałów Uczelni. 
Wniesiono też i złożono na ołtarzu Księgę Pamięci Zmarłych z Politechniki Kra-
kowskiej, za których odprawiona została Msza św. z oprawą muzyczną Akade-
mickiego Chóru PK „Cantata”.

Na ornatach kapłanów odprawiających mszę widniała głowa Chrystusa 
w ciernistej koronie. Z albumu kapelana kaplicy cmentarnej o Cmentarzu Ra-
kowickim, dowiedzieliśmy się, że wizerunki te wykonano wzorując się na szki-
cach autorstwa Kamila Cypriana Norwida. 
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Rozpoczynając jubileuszowy, siedemdziesiąty rok akademicki 2014/2015 PK
pamięcią otoczyliśmy zmarłych Profesorów, gdyż bez ich wspólnego trudu 

Uczelnia nasza nie byłaby tym, czym jest dzisiaj.
Po Mszy św. ruszył MARSZ PAMIĘCI, który pozwolił być blisko miejsc spo-

czynku naszych profesorów.
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Przypomniano ich sylwetki, zapalono na ich grobach znicze pamięci. Ksiądz 
biskup Grzegorz Ryś przewodniczył modlitwie za zmarłych nad grobami. 
Oprócz modlitwy i wspomnień mieliśmy okazję do kontaktu ze sztuką cmen-
tarną. Dr hab. inż. Anna Kumaniecka z PK przybliżyła symbolikę wielu rzeźb 
nagrobnych napotkanych podczas marszu, autorstwa wybitnych twórców.

Odwiedziliśmy 19 grobów położonych wzdłuż i w pobliżu centralnej osi 
Cmantarza Rakowickiego:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin  (1925–2007) 
 dr h.c. PK Wydział Architektury kw. Y
 2. Prof. dr inż. Stanisław Andruszkiewicz  (1904–1999) 
 Wydz. Bud. Lądowego kw. VII
 3. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Środulski  (1922–1995) 
 Wydział Mechaniczny kw.X
 4. Mgr Anna Pozowska  (1928–2014) 
 Biblioteka Główna kw. XIV a
 5. Prof. dr hab. inż. Juliusz Koreleski  (1909–2000) 
 Wydz. Bud. Lądowego kw. XXII
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 6. Prof. dr hab. inż. Władysław Muszyński  (1920–2005) 
 Wydz. Bud. Lądowego rektor w latach 1972 
 i 1987–1990, dr h.c. PK kw. XXVI a
 7. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szewczyk  (1929–2000) 
 Wydz. Mechaniczny kw. XXV a 
 8. Prof. dr hab. inż. Bronisław Kopyciński  (1907–2004) 
 Wydz. Bud. Lądowego rektor przez okres trzech kadencji 
 w latach 1956–1965, dr h. c PK. kw. XXII b.
 9. Mgr Maria Łodzińska-Kopycińska  (1924–2009) 
 Administracja kw. XXII b 
10. Prof. dr inż. Władysław Borusiewicz  (1909–1999) 
 Wydz. Architektury kw. XIII a
11. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzyk  (1929–2994) 
 Wydz. Inż Sanit. i Wod. kw. XIIb
12. Prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży  (1928–2010) 
 Wydz. Bud. Lądowego kw.VII 
13. Prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski  (1924–2004) 
 Wydz. Bud. Wodnego i Lądowego rektor 
 w latach 1981–1982 dr h.c. PK kw. Cd
14. Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Mańkowski  (1926–2012) 
 Wydz. Architekt. kw. Cd
15. Prof. mgr inż. Eugeniusz Malecki  (1898–1956) 
 Wydz. Mechaniczny kw. Ab
16. Prof. mgr inż. Marcin Chmaj  (1890–1956) 
 Wydz. Bud. Lądowego kw. Ab
17. Doc. dr hab. inż. arch. Stanisław Murczyński  (1906–1974) 
 Wydz. Architekt. kw. Ab
18. Prof. mgr. Inż. Mieczysław Wrona  (1905–1961) 
 Wydz. Bud. Wodnego kw. Rb
19. Prof. dr hab. Jerzy Kapko  (1921–2012) 
 Wydz. Inż. i Techn. Chem. kw. Rb

Na zakończenie Marszu wręczono uczestnikom publikację „ZADUSZKI 2014 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” autorstwa organizatorów 
,a wydaną przez Uczelnię za zgodą JM Rektora prof. K. Furtaka.

W publikacji zgromadzono noty biograficzne osób, których groby odwie-
dziliśmy podczas tegorocznych II Zaduszek PK. Zamieszczono również foto-
grafie tych grobów. Dołączono też zdjęcia zabytkowych nagrobków, o któych 
symbolice była mowa w casie Marszu.
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Mimo dość chłodnej pogody kaplica była wypełniona podczas Mszy Świę-
tej, a w marszu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Michał Nowak

Liliana Wielebnowska zm. 7 czerwca 2014 r.
Była słuchaczką UTW na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem UTW 

przy „Ignatianum”, a następnie jedną z nas – słuchaczką UTW PK.
Liliana była człowiekiem mądrym i prawym, życzliwa dla kolegów 

i  otoczenia. Szanowała ludzi i w każdym widziała „człowieka”. Mimo 
że otoczona ludźmi i lgnąca do nich, czuła się osobą bardzo samotną. 
Wrażliwa na krzywdę innych, zawsze gotowa była nieść pomoc, brała 
czynny udział w organizowanych przez nas imprezach. 

Lilianę wspominać będziemy jako dobrą i uczynną koleżankę lubia-
ną w naszym gronie. 

TBF
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LV

Wieczornica z okazji Święta Niepodleglosci 

Małgorzata i Jan Krukowie  11 listopada 2014 r.

W dniu 12 listopada 2014 r. słuchacze UTW PK zgromadzili się na corocznej Wie-
czornicy Patriotycznej z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Tym razem gościnni 
oo. Franciszkanie użyczyli nam zabytkowej sali wykładowej im. św. Franciszka.

Wzorem lat ubiegłych zadbaliśmy o wystrój sali dekorując ją na biało- czer-
wono. Był też słodki poczęstunek, kawa i herbata.

Jak zwykle spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Wspólnemu 
śpiewaniu pomógł „Śpiewnik pieśni patriotycznych”, który towarzyszy projekto-
wi „młodzież pamięta” realizowaney przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” 
i Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana w Krakowie. Wybór pieśni i komen-
tarz historyczny jest autorstwa Piotra Boronia a opracowanie muzyczne Jerzego 
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M. Bożyka. Pomysłodawcą i autorem koncepcji jest Mariusz Cupiał z MEC. Każda 
edycja zawiera ciekawe wkładki tematyczne, często z unikalnymi zdjęciami. Tym 
razem tematem było 100 lecie wymarszu I Kompanii Kadrowej i powstania Le-
gionów Polskich. Śpiewnik wydają dla młodzieży Samorządy i służy on „Wspól-
nemu śpiewaniu” m.in. w „Tramwaju Patriotycznym” zarówno Trzeciego Maja jak 
i w święto Niepodległości 11 listopada. 

Od kilku lat śpiewniki otrzymujemy na nasze spotkania od szefa akcji Ma-
riusza Cupiała, z MCE, za co jesteśmy mu wdzięczni. Wśród naszych, byłych 
i obecnych słuchaczy, rozdaliśmy już chyba blisko 800 egzemplarzy. 

Radosne śpiewanie pieśni patriotycznych odbyło się tradycyjnie przy 
akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Leszka Mizdraka absolwenta PK.

Właśnie pieśni patriotycznej w drodze do niepodległości, poświęcona była 
okolicznościowa pogadanka przygotowana i przedstawiona przez naszego 
kolegę Andrzeja.

Michał Nowak

Oto jej treść:
„Z Pieśnią do Niepodległości”
NIEPODLEGŁOŚĆ – dla Polaków w czasie rozbiorów – słowo wypełnione na-

dzieją, bólem, tęsknotą i oczekiwaniem.
Niepodległość, utracona przez Polskę pod koniec XVIII w. powróciła w roku 

1918, po 123 latach w czasie, w którym Polacy nie oczekiwali, aż ktoś ją im po-
daruje, lecz wielokrotnie walczyli o jej odzyskanie.

Co oznacza słowo „niepodległość” ? – Według słownika języka polskiego, 
to niezależność jednego państwa (narodu) od innych państw w sprawach we-
wnętrznych i stosunkach zewnętrznych, niezawisłość, suwerenność, wolność. 

Niepodległość łatwo można stracić, lecz bardzo trudno ją odzyskać.
Polacy o niepodległość walczyli nie tylko karabinem i bagnetem, ale też 

słowem, pieśnią i piosenką. Pieśń i piosenka zawsze towarzyszyły Polakom 
podczas walk, najpierw w obronie, a później w odzyskaniu niepodległości.

Konfederacja Barska (1768–1772) to pierwsze z serii powstań niepodległo-
ściowych, o mocnych akcentach religijnych i konserwatywnych. Powstańcy 
śpiewali Pieśń konfederatów barskich.:

„…Nigdy z królami nie będziem w aliansach, 
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi 
Bo u Chrystusa my na ordynansach Słudzy Maryi…”
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Konfederacja upadła, przyspieszając I rozbiór Polski.
Ciekawostką jest fakt, że melodię do Pieśni napisał dopiero w latach sie-

demdziesiątych XX w. Andrzej Kurylewicz.
Nadszedł rok 1791, Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową – Konstytu-

cję 3-go Maja. Wielka radość wśród Polaków, ale nie na długo – Konfederacja 
Targowicka poparta przez Rosję, likwiduje uchwały Konstytucji.

Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej śpiewano słynnego „Krakowiaka Ko-
ściuszki”, który zagrzewał do walki:

„…Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei, 
Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi …”

W czasie Powstania Listopadowego powstańcy śpiewali „Poloneza Ko-
ściuszki”:

„… Patrz Kościuszko na nas z nieba 
jak w krwi wrogów będziem brodzić. 
Twego miecza nam potrzeba 
By Ojczyznę oswobodzić. …”

Albo piękny refren pieśni „Warszawianka”, napisanej przez Francuza 
i przetłumaczony na nasz język:

„… Hej, kto Polak na bagnety ! 
Żyj swobodo, Polsko żyj! 
Takim hasłem cnej podniety 
Trąbo nasza wrogom grzmij!...”

I grzmiały wrogom trąby powstańcze, lecz upragnionej wolności nie przy-
niosły.

„…Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały 
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg... 
Wnet z naszych strzelb w piorunie zagrzmią strzały 
A lotem kul kieruje zbawca Bóg !….”

– to pieśń powstańców Powstania Styczniowego. 

Powstanie upadało, a naród pogrążył się w żałobie. Polska podzielona po-
została pod zaborami, a Polacy byli wcielani do zaborczych armii i stawali do 
walki przeciwko sobie. Wierszem „Ta, co nie zginęła” – pięknie to opisał poeta 
Edward Słoński:
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„… Rozdzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż, 
w dwóch wrogich sobie szańcach, patrzymy śmierci w twarz. 
W okopach pełnych jęku wsłuchani w armat huk; 
stoimy na wprost siebie: ja wróg twój, ty mój wróg. 
Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. 
W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty.

O nie myśl o mnie bracie w śmiertelny idąc bój, 
I w ogniu moich strzałów jak rycerz mężnie stój. 
A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel  
i do polskiego serca mordercza kulę strzel. 
Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, 
że ta, co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi…”

Wreszcie nadszedł dzień 6 sierpnia 1914 r. Grupa 144 „pionierów niepodle-
głości” jako I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów.

„…Garstka was była szalonych junaków, 
Gdyście granice przekroczyli w owym dniu. 
Krzyżami wież swych błogosławił Kraków 
Cudne ziszczenie marzonego snu: 
Orląt gromadę co przy szabli chrzęście  
Przysięgła zginąć na Ojczyzny szczęście….” 
                                           Zbierzchowski Henryk

Dzień 6 sierpnia 1914 r. jest jedną z nielicznych dat w polskiej historii, którą 
można i należy czcić radośnie. Nie jest datą klęski lecz początku prawdziwego 
zwycięstwa. Ich marsz ku wolności zakończył się sukcesem – Polska odzyskała 
niepodległość w 1918 r. 

A my, śpiewając te pieśni, pamiętajmy o tych, którzy życie swe oddali za 
Wolną i Niepodległą. 

Andrzej Węgrzyn
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LVI

Wernisaż i zwiedzanie wystawy TWIERDZA KRAKÓW 
1914–2014 „Ars Magna – Architectura Militaris”  

w Muzeum PK 

Michał Nowak  12 grudnia 2014

Bardzo sugestywny plakat informował w całym mieście o tej wystawie.
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Były też estetyczne indywidualne zaproszenia na Wernisaż, który odbył się 
w piątek, 12 grudnia popołudniu w Muzeum PK. Mieści się ono w dawnym za-
bytkowym areszcie austriackich koszar Arcyksięcia Rudolfa, w II Rzeczpospoli-
tej noszące imię Jana III Sobieskiego.

Wystawa „Ars Magna – Architektura Militaris” pokazuje archiwalne zdjęcia 
i plany, a także reprodukcje najnowszych studiów i projektów. Program Planu 
Ochrony Twierdzy Kraków w Studium parków kulturowych i stref ochrony kra-
jobrazu warownego można zobaczyć na dużej planszy, której miniaturę mógł 
otrzymać każdy uczestnik wernisażu. Jest to element większej całości pracy 
Instytutu Architektury Krajobrazu. Jest jednak problem z komunikatywnością 
plansz i zdjęć – są po prostu za małe. Wśród wielu autorów, na wielu planszach 
widnieje nazwisko, jako koordynatora projektu, dobrze nam znanego wykła-
dowcy z seminarium „Architektura i inne sztuki” na UTW, dr inż. arch. Krzyszto-
fa Wielgusa. Politechnika Krakowska prowadzi szerokie badania nad Twierdzą 
Kraków. To tutaj na Wydziale Architektury powstaje wiele projektów adaptacji 
fortów i obiektów zaplecza Twierdzy Kraków. Zbudowali ją Austriacy na zrę-
bach umocnień jakie 220 lat wcześniej zaprojektował inż. Tadeusz Kościuszko 
patron naszej Uczelni.

Na wystawie można było zobaczyć różne militaria pochodzące z Fundacji 
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie i zapoznać się z prezentowanym kolejnym 
tomem Atlasu Twierdzy Kraków, wydawanym przez Urząd Miasta, który został 
opracowany na WA PK. W redakcji tomu obowiązkowo jest dr K. Wielgus. Pod 
koniec wernisażu zaprezentowany został film red. J. Rachwała z TVP Kraków 
„Twierdza Kraków”. W wystawie uczestniczyło wiele znakomitości, m.in. kon-
serwator wojewódzki i znany profesor PK Janusz Murzewski, którego ojciec 
służył w Twierdzy Kraków w czasie Wielkiej Wojny.

Została ona zorganizowana prawie dokładnie w stulecie wybuchu Wielkiej 
Wojny i bitwy o Twierdzę Kraków (1914–2014), a także w 220 rocznicę Insurek-
cji Kościuszkowskiej.

Patronat nad wystawą objął JM Rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, 
a także Wojewódzki Konserwator Zabytków i Miejski Konserwator Zabytków.
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LVII

Sylwester

Anna Adamska  31 grudnia 2014

W tym roku nasza grupa słuchaczy UTW Politechniki Krakowskiej wybrała na 
kolejną imprezę sylwestrową, Operę Krakowską. Postanowiliśmy wybrać kon-
cert o godzinie 18.00, tak aby po jego zakończeniu, zgodnie z naszą tradycją 
odwiedzić krakowski Rynek.

Ostatni dzień roku to dzień szczególny, dlatego chcieliśmy, aby ten wieczór 
był wyjątkowy. Nie zawiedliśmy się, gdyż Opera przygotowała „odlotowy” pro-
gram. Przewodnim motywem były muzyczne podróże samolotem po całym 
świecie. Koncert zatytułowany „Sylwester Kraków Aeroport” prowadzony był 
w  rytmie znanych i lubianych przebojów operowych, operetkowych i musi-
calowych. Program był bardzo różnorodny: zawierał utwory J. Straussa, E. Kal-
mana, P. Czajkowskiego, J. Offenbacha, C. Portera, a także U. Dudziak.  Scena 
teatru zmieniła się w minilotnisko z nieśpiesznie przechadzającymi się pasaże-
rami ubranymi w stroje nawiązujące do czasu i miejsca akcji ( docelowych stolic 
lotów) wykonywanych utworów. Wszystko to w wykonaniu solistów, baletu, 
chóru i orkiestry Opery Krakowskiej. W tej pięknej podróży naszymi przewod-
nikami byli soliści opery; Katarzyna Oleś-Blacha, Monika Korybalska, Stanisław 
Kufluk i Andrzej Lampert. Rozpoczęto klasycznymi, budzącymi sentymentalne 
wspomnienia melodiami wiedeńskimi i pełnymi temperamentu węgierski-
mi czardaszami. Odwiedziliśmy nowojorski Broadway, Barcelonę, Petersburg, 
Paryż i Londyn. Na zakończenie muzycznej podróży wylądowalismy w Rio de 
Janeiro i Buenos Aires, gdyż w taki wieczór nie mogło zabraknąć gorących laty-
noskich melodii. 

W przerwie koncertu, jak na sylwestrową imprezę przystało, przewidziano 
lampkę wina i mały poczęstunek. Była też sympatyczna chwila wzajemnych 
życzeń na nadchodzący Nowy Rok i serdeczne życzenia imieninowe dla nasze-
go Seniora, kolegi Mieczysława.

Po zakończeniu koncertu skorzystaliśmy z zaproszenia jednej z koleżanek 
mieszkającej w pobliżu teatru i wstąpiliśmy do niej, aby podzielić się wraże-
niami z koncertu i pobyć jeszcze chwilę wśród przyjaciół. Nie muszę dodawać, 
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że musujący napój w kielichach podkreślił wyjątkowy nastrój wieczoru. Nie 
nadużywając gościnności kontynuowaliśmy nasz sylwestrowy program. Część 
osób z naszego grona chciała dotrzeć do swoich domów przed godziną 24.00, 
ale pozostali, najwierniejsi „fani” wspólnej sylwestrowej zabawy, wyruszyli spa-
cerkiem w stronę Rynku. Podziwialiśmy pięknie oświetloną scenę z magiczny-
mi efektami świetlnymi i słuchaliśmy odgłosów zabawy i muzyki, jakże innej 
od tej jaką zachwycaliśmy się kilka godzin wcześniej.

Nowy Rok przywitaliśmy w naszym ulubionym miejscu na Placu Szczepań-
skim z nadzieją, że będzie lepszy niż poprzedni.
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LVIII

Spotkanie opłatkowe z kolędowaniem

Barbara Ciaputa  07 stycznia 2015 r.

W tym roku spotkanie opłatkowe i kolędowanie zorganizowało UTW razem 
z Administracją PK i jak zawsze pod patronatem JM Rektora PK prof. Kazimie-
rza Furtaka. Naszej uroczystości przyświecało, „Światełko Pokoju”, które przed 
świętami Bożego Narodzenia przekazali nam krakowscy harcerze. 

Rozpoczęliśmy od pięknej nastrojowej kolędy „Cicha noc”, którą odśpiewał 
Chór UTW.

Kol. Teresa powitała przybyłych gości: JM Rektora prof. Kazimierza Furtaka, 
Prałata ks. Grzegorza Szewczyka, Prorektora prof. Dariusza Bogdała, Prorekto-
ra prof. Andrzeja Białkiewicza, Rektora prof. Kazimierza Flagę, Dyrektor Admi-
nistracji mgr Lidię Ponantę, Dyrektora CPiP dr. Mariana Piekarskiego, Koordy-
natora UTW prof. Marię Władysławę Francuz, Redaktora „Naszej Politechniki” 
mgr  Leszka Petersa, Koordynatora UTW Uniwersytetu Rolniczego prof. Kazi-
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mierza Wiecha, Fotografika mgr inż. Jana Zycha, Kierownik Działu Promocji mgr 
Elżbietę Niechciał, Dyrygenta akademickiego chóru PK „Cantata” p. Martę Stós, 
Chórmistrza chóru UTW p. Annę Korczakowską, Akordeonistę p. Leszka Miz-
draka oraz wszystkich przybyłych kolegów z UTW i pracowników administracji.

Po powitaniu przyblizyła nam historię powstania kolędy „Cicha Noc”.
Następnie p. Marta Kłak- Ambrożkiewicz, kustosz Muzeum Domu Jana Ma-

tejki opowiedziała nam, jak Państwo Matejkowie spędzali Święta Bożego Na-
rodzenia (tekst wystąpienia p. kustosz zamieszczamy poniżej).

Jan Matejko zawsze w Wigilię rozpoczynał malowanie nowego obrazu 
w nowej pracowni. Wierzył bowiem, że to przyniesie mu szczęście w kolejnym 
roku. Sylwestra spędzał w kościele Mariackim. Podczas dzielenia się opłatkiem, 
życzyli sobie „byśmy długo a w niezmiennie serdecznej przyjaźni ponawiać 
mogli wszystkie te życzenia i pragnienia, jakie się budzą w nas dzisiaj”. 

Wróciliśmy do śpiewania kolęd, a pomocne w tym były śpiewniki, które do-
staliśmy przy wejściu.

Z kolei pani Anna Kozieł autorka albumu „Betlejem krakowskie. Dzieje szop-
ki krakowskiej” mówiła o szopkach bożonarodzeniowych, opowiadała o ich hi-
storii o tym jakie mają znaczenie dla tych świąt.

Ponownie śpiewaliśmy kolędy, po których kol. Michał przedstawił sylwetkę 
Prałata ks. Grzegorza Szewczyka. Wspomniał o jego studiach, pracy duszpa-
sterskiej, zwłaszcza jako proboszcza w parafii św. Floriana. 
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Ks. prałat Grzegorz Szewczyk mówił o świętach i o rodzinie. Składając nam 
życzenia powiedział „niech Pan Bóg oddali od was wszelkie zło” po czym po-
błogosławił przygotowane opłatki.

Następnie głos zabrał JM Rektor Kazimierz Furtak, życzył nam wszelkiej po-
myślności i powiedział „cieszę się, że możemy być razem i spokojnie dzielić 
się opłatkiem w tym tak zwariowanym świecie”. Zachęcił do składania sobie 
życzeń i łamania opłatkiem. Zrobił się duży rozgardiasz, bo życzenia składali 
wszyscy wszystkim.

Kolejnym punktem było wręczenie przez JM Rektora PK Dyplomów Hono-
rowego Seniora UTW naszym kolegom: Małgorzacie i Janowi Krukom. Uhono-
rowani, bardzo zaskoczeni tym wyróżnieniem, od samego początku istnienia 
UTW brali czynny udział w życiu naszej społeczności. 

Po wręczeniu dyplomów chór „Cantata” zaśpiewał pięknie kilka kolęd, 
a wtórowała mu cała sala. Było też coś dla pokrzepienia ciała: kawa, herbata, 
ciastka i owoce. 

Po zakończeniu formalnej części spotkania na sali pozostało ponad pięć-
dziesiąt osób. Przy akompaniamencie akordeonisty p. Leszka tak się rozśpie-
wano, że wydawało się, iż kolędowaniu nie będzie końca. Cała uroczystość 
była oczywiście udokumentowana zdjęciami przez p. Jana Zycha. 

Spotkanie było bardzo udane, pozostanie w naszej pamięci do przyszłe-
go roku.
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„Byśmy długo a w niezmiennej przyjaźni…”
Jan Matejko (1838–1893)
Matejko, najwybitniejszy polski malarz historyczny dzięki talentowi i wiedzy 
o realiach epok, zawładnął wyobraźnią historyczną Polaków nadając plastycz-
ny kształt naszym dziejom. Matejko jest autorem ponad trzystu dwudziestu 
obrazów olejnych. 

Artysta najchętniej wypowiadał się w pracach o tematyce historycznej. Te 
zainteresowania ukazują obrazy m.in. : „Rejtan upadek Polski” „Unia Lubelska” 
„Batory pod Pskowem”, „Śluby Jana Kazimierza”, cykl „Dzieje cywilizacji w Pol-
sce” (1888-89). Matejko jest również autorem kilku tysięcy rysunków i akwa-
rel. W 1860 roku wydał dzieło „Ubiory w Polsce”, w którym przedstawił polski 
strój historyczny od 1200 do 1795 roku. Rysował także szkice pejzażowe ma-
rynistyczne oraz karykatury. Wykonał rysunkowe projekty malowideł do cyklu 
„Dzieje cywilizacji ludzkości” dla Politechniki Lwowskiej a w 1892 roku ukoń-
czył „Poczet królów i książąt polskich”.

Artysta interesował się także pracami związanymi z konserwacją zabytków 
Krakowa. Brał udział w pracach Komitetu Odbudowy Wawelu, restauracji Su-
kiennic i kościoła Mariackiego. W latach 1889–1891 zaprojektował polichromię 
do bazyliki Mariackiej, która stała się – jednym z największych dzieł polskiego 
malarstwa monumentalnego. Matejko był znakomitym portrecistą. W niezwy-
kły sposób potrafił oddać cechy charakteru i stany emocjonalne portretowa-
nych osób. Istotę portretu widział w ukazaniu pełnej wiedzy o człowieku. 

Jego obrazy otrzymywały wysokie nagrody. Przyznawano mu również ho-
norowe członkostwa europejskich stowarzyszeń artystycznych. Otrzymywał 
wiele zamówień na portrety. W 1873r. Matejko objął kierownictwo Krakow-
skiej Szkoły Sztuk Pięknych, którą zarządzał przez kolejnych 20 lat. Odniósł 
zasługi na polu ratowania krakowskich zabytków, kierował także organizacją 
Muzeum Narodowego w Krakowie.

W 1864 roku Matejko poślubił Teodorę Giebułtowską. Zamieszkali razem 
w Krakowie przy ulicy Krupniczej 5. W roku 1873 artysta przeprowadził się 
z rodziną do domu przy ulicy Floriańskiej 41. Matejkowie mieli pięcioro dzieci. 
Tadeusza, Helenę, Beatę, Jerzego i Reginę. Najmłodsza córka Regina zmarła 
wkrótce po narodzinach. W 1876 roku artysta nabył majątek w Krzesławicach, 
w którym często przebywał z rodziną. 

Życie rodzinne to czas zabaw i świętowania.… Już w 1866 roku artysta w li-
ście do szwagra żony pisał w wigilię Bożego Narodzenia: „Byśmy długo a w nie-
zmiennej serdecznej przyjaźni ponawiać mogli wszystkie te życzenia i pragnie-
nie, jakie się budzą w nas dzisiaj lub w momentach wzajemnych obaw, jakimi 
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często nawiedzani bywamy”. Kolejne święta grudniowe były smutne, bo „dzia-
twa mistrza chorowała na koklusz, a i sam malarz był mizerny”. Bywały Święta 
spędzane u Łepkowskich, Szujskich z literatami i artystami, jak te z 1870 roku. 
Siostrzenica żony artysty opisała swój pobyt u Matejków: „Tam z jednej strony 
arystokratyczna hrabiów czy książąt wizyta – z drugiej lekcja Tadzia – a dalej 
ciocia zajęta toaletą na wieczór do księżnej Marceliny !” Matejko pisał: „Kocha-
ny Bracie! Strasznie zestarzały rok 1871 dokończyliśmy dziś wieczór w kościele 
Mariackim pieśnią kto się… w opiekę i słusznie, komu niewesoło przeszedł 
obecny, nic dziwnego i nic właściwszego nad tę pieśń obronną przeciw prze-
szłym smutkom i bólom przyszłego roku”. Stanisława Serafińska tak opisała 
święta u Matejków w 1875 roku : „Wigilia Bożego Narodzenia nie skupiła nas 
tego roku przy wspólnym stole z Matejkami…Nie było ze strony ciotki zapro-
szenia. Kiedy we czwórkę zasiedliśmy do wieczerzy u siebie na drugim piętrze, 
rozległ się w kredensowym pokoiku tupot dziecinnych nóżek i śmiech wesoły. 
Za szklanymi drzwiami jadalni stał wuj Jan; na czele hałaśliwej czwórki swojej, 
z opłatkiem w ręku przyszedł połamać się z nami”. Bywały także wesołe zaba-
wy w Krzesławicach jak kuligi czy kolędowania. Kłopoty w domu rodzinnym 
nasiliły się w związku chorobą psychiczną żony Teodory oraz procesem jej le-
czenia. Artysta sam musiał podołać organizacji życia rodzinnego. Wieloletnia, 
tytaniczna praca nadwątliła jego zdrowie. Mimo powtarzających się ataków 
bólu spowodowanych chorobą wrzodową nie przerywał malowania. 

Jan Matejko zmarł 1 listopada 1893 roku w swoim domu przy ulicy Floriań-
skiej 41 w Krakowie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmenta-
rzu Rakowickim. Uroczysty pogrzeb artysty, w którym brali udział mieszkańcy 
miasta i liczne oficjalne delegacje odbył 7 listopada. Kardynał Albin Dunajew-
ski odprawił w kościele Mariackim nabożeństwo żałobne. Później kondukt 
żałobny okrążył Rynek Główny, a następnie ulicami Floriańską i Lubicz przy 
dźwiękach dzwonu Zygmunta udał się na cmentarz Rakowicki. 

 Marta Kłak-Ambrożkiewcz
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LIX

Koncert w hołdzie żołnierzom wyklętym  
„AMOR PATRIAE NOSTRA LEX”

Michał Nowak  28 lutego 2015 r.

Już w połowie lutego, w holu głównym budynku Politechniki Krakowskiej uka-
zał się zwiastun wystawy w Muzeum Armii Krajowej poświęconej żołnierzom 
wyklętym. Obok stała sylwetka osoby z biało-czerwoną opaską na lewym ra-
mieniu. Zapewne nikt nie miał wątpliwości kogo symbolizowała.

W mieście ukazały się liczne afisze informujące o koncercie w Audytorium 
Maximum, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
28 lutego br. Zaproszenia zdobywane były różnymi drogami, nieoceniona jak 
zawsze okazała się Pani Ludmiła, dzięki której w koncercie uczestniczyło co 
najmniej kilkunastu słuchaczy UTW PK.
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Koncert odznaczał się wielkim rozmachem. Wykonawcami były chóry akade-
mickie z UJ. UR, UPJPII, UEK oraz Chór Chłopięcy, a ponadto Grupa Dęta Blaszana 
Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Całością dyrygował Janusz Wierzgacz.

Najpierw był żywiołowy wstęp połączonych chórów, w którym dominowali 
chłopcy swoimi donośnymi głosami.

Następnie odbyło się wręczenie Nagrody „Inki” ustanowionej przez Funda-
cję Armii Krajowej w Londynie. Była to, niezwykle ciekawa lekcja historii za spra-
wą wybitnego uczonego Andrzeja Kunerta, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci 
Walki i Męczeństwa, Przewodniczącego Kapituły Nagrody „Inki”. Prof. Kunert 
przypomniał postać patronki nagrody, Danuty Siedzikówny-Inki, sanitariuszki 
AK, więzionej po wojnie. Grypsowała do babci, że „zachowałam się jak trzeba”. 
Po bezprawnym wyroku zakończyła, swoje niespełna osiemnastoletnie życie 
z okrzykiem na ustach „Niech żyje Polska”. Prof. Kunert przypomniał też drugą 
młodą dziewczynę, skazaną w tym czasie, Krystynę Marię Bogusławską – „Tere-
skę” najmłodszą poetkę podziemnej Warszawy, córkę płk Andrzeja Bogusław-
skiego poety, autora „Dziesięcioro przykazań żołnierza polskiego”. Nie wiemy, 
czy „Inka” i „Tereska” znały słowa dekalogów A. Bogusławskiego i Zofii Kossak, 
ale jesteśmy przekonani, że w swoim ledwie kilkunastoletnim życiu, zasadom 
tym pozostały wierne do końca – powiedział prof. Kunert.

Warto przytoczyć te dwa teksty:
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Dekalog Polaka 

„...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś. 
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. 
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. 
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. 
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. 
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną. 
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi  
w żyłach twoich. 
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być 
Polakiem. 
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. 
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. 
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. 
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek  
i Majestat. 
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. 
Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego”.

                                                                                                                                    Zofia Kossak-Szczucka

 DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ŻOŁNIERZA POLSKIEGO

Tyś jest żołnierz polski, którego Bóg uratował z toni, abyś nadal walczył za Ojczyznę. 
1. Nie będziesz miał innych celów na ziemi, dopóki kraj wolności nie odzyska. 
2. Wiedz, iż, walcząc za Polskę, walczysz za wolność całej ludzkości. 
3. Pamiętaj, że walka o wolność jest walką o wiarę i Boga. 
4. Czcij Wodza twego i słuchaj jego rozkazów, abyś zwycięski do Ojczyzny powrócił. 
5. Walcz niezłomnie i pomnij, że nie tyś napastnikiem. 
6. Strzeż godności twych obyczajów, abyś nie splamił polskiego munduru. 
7. Nie pokalaj się rabunkiem. 
8. Bądź wierny przysiędze prawdzie twego żołnierskiego sumienia. 
9. Bądź dobrym towarzyszem broni dla sprzymierzeńców, którzy wraz z tobą za jed-
ną sprawę walczą. 
10. Pomnij, że walkę prowadzić trzeba do zwycięskiego końca.

Niech Bóg ci doda sił w walce i błogosławi broń twoją, która jest bronią sprawiedliwego.

                                                                                                                    Andrzej Bogusławski
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Nagroda „Inki” przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny wy-
kraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe przyczyniają się do przy-
wracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej za-
korzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego”

Laureatami Nagrody „Inki” na rok 2015 zostali:
Bogumił Łabędzki, podlaski nauczyciel, radny m. Hajnówka, inicjator budo-

wy pomnika Siedzikówny w jej rodzinnej Nerewce. Jest on od 2005 r. organiza-
torem rajdu dla młodzieży, śladami V Wileńskiej Brygady AK, której sanitariusz-
ką była Danuta Siedzikówna.

Bogdan Ścibut wiceburmistrz Cieszyna, za działania podejmowane na 
rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyź-
nie. Prowadzi autorski projekt „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie 
„Bartka” 1945–1947”. Odnalazł m.in. leśny grób 19-letniego grupowego NSZ. 
Dokonano ekshumacji i uroczyście go pochowano.

Laureatom pogratulowali prof. A. Kunert i Adam Komorowski syn Naczel-
nego Wodza i Komendanta Głównego AK Tadeusza Bora Komorowskiego.

Na koncert złożyły się żywiołowo śpiewane tradycyjne pieśni partyzanckie, 
a także utwory pochodzące z ekranizacji Trylogii Henryka Sienkiewicza (Balla-
da Stepowa, O miła ma!, Pieśń o małym rycerzu), seriali (Czarne chmury, Janosik) 
a także pieśni oddziałów partyzanckich. Koncert prowadziła Lidia Jazgar oraz 
Piotr Piecha. W koncercie uczestniczyli członkowie organizacji kombatanckich 
wraz z rodzinami. Ja też miałem zaszczyt zająć miejsce obok P. Danuty Cincio 
naszej koleżanki z UTW. Jako żona żołnierza z „Burzy” czci pamięć tych ludzi, 
czego wyrazem była założona na jej ramieniu biało-czerwona opaska.

Honorowy patronat tego koncertu objęły Najznakomitsze osoby Krako-
wa a także rektorzy wielu uczelni. Wśród nich był, uczestniczący w koncercie, 
JM rektor Politechniki Krakowskiej Prof. Kazimierz Furtak.

Po koncercie, podczas zmagania się wielką z kolejką w szatni, dało się sły-
szeć wiele głosów podziwu i zachwytu nad tym muzyczno-historyczno-patrio-
tycznym wydarzeniem.
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LX

Mieczysław Zygmunt Kamieński 1924–2015

Teresa Baszak Filipczuk. Michał Nowak, Grzegorz Paradecki

W dniu 7 kwietnia na Cmentarzu Rakowickim pożegnaliśmy naszego seniora 
Mieczysława Zygmunta. Odszedł od nas po długim, pięknym i bogatym życiu. 
Od szkolnych lat był harcerzem. Od 1945 r. studiował z pierwszym rocznikiem 
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej w nowo otwartych Wydziałach Poli-
technicznych Akademii Górniczej, będących zaczątkiem Politechniki Krakow-
skiej. W 1949 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera.

Pracował na wielu budowach i w służbach inwestycyjnych, zajmując sta-
nowiska od kierownika budowy do dyrektora przedsiębiorstwa. Przepracował 
zawodowo ponad 50 lat. 

Śp. Zygmunt szeroko angażował się w działalność społeczną w Polskim 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także Krakowskim Automo-



449

bilklubie, Polskim Związku Motorowym. Był organizatorem wielu sportowych 
zawodów motocyklowych i samochodowych. Od wielu lat był członkiem 
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Współorganizował 
okresowe zjazdy absolwentów PK. 

Posiadał wiele wysokich odznaczeń państwowych po Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Posiadał m.in. Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla Miasta 
Krakowa”, a także Honorowe odznaki PZiTB, PTTK, PZMot, Automobilklubu. 
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Ostatnie 5 lat śp. Zygmunta to studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PK. 
Poprzednio ukończył Jagielloński UTW. Systematycznie uczęszczał na sympo-
zja, brał czynny udział w wielu seminariach. Był starostą UTW Niezwykle ak-
tywnie uczestniczył niemal we wszystkich imprezach, spotkaniach, wyciecz-
kach krajowych i zagranicznych, organizowanych przez Sekcję „Dziedzictwo 
Kulturowe znane i mniej znane”. Angażował się w ich organizację. Został wy-
różniony tytułem Honorowego Seniora UTW. Reprezentował seniorów przed 
Władzami Uczelni i uzyskiwał poparcie dla naszych inicjatyw. Bardzo cenił so-
bie Adres Urodzinowy, który wręczył Mu w 90 urodziny JM Rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

 Trudno jest mówić w czasie przeszłym o ś.p. Zygmuncie. Mieliśmy bowiem 
jeszcze tyle wspólnych planów: wycieczek, 3 Majowy Piknik Patriotyczny, koń-
czenie właśnie tej książki o naszych dokonaniach, uczestnictwo w Jubileuszu 
70 lecia Politechniki Krakowskiej. Swój dyplom ukończenia studiów i Wykaz 
Studiów, śp. Zygmunt przekazał Muzeum PK do materiałów organizowanej 
wystawy jubileuszowej. 

Żegnamy Cię z wielkim żalem Zygmuncie. Byłeś dla wielu z nas ostoją, au-
torytetem, scalałeś grupę. Żegna Cię społeczność UTW PK, żegna Cię SWPK. 
Będzie Ciebie nam bardzo brakować, ale wierzymy, że będziesz nas Stamtąd 
wspierał.
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LXI

Wycieczka do Warszawy 

Danuta Maślanka i Elżbieta Kurek  24–26 kwietnia 2015 r.

Wędrować to znaczy poznawać świat. Wyjeżdżając poznajemy nowe miejsca 
i ludzi, poznajemy historię, kulturę i obyczaje. Oglądamy piękne widoki, zamy-
ślamy się w miejscach gdzie nasi przodkowie pozostawili swój ślad.

Na wyprawę zabraliśmy naszą wspaniałą grupę z koleżanką Teresą na czele, 
ponieważ razem najlepiej nam się podróżuje. I jeszcze aparaty fotograficzne, 
i zeszyt do notatek, aby zapisać co się wydarzyło na szlaku!

W dniu 24 kwietnia wyruszyliśmy na przygodę z Warszawą.

…Jak przygoda to tylko w Warszawie, w Warszawie 
Jak Warszawa to w maju gdy kwitną bzy 
A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie 
A jak walczyk to z panną taką jak ty…

Do stolicy podjechaliśmy od strony południowej i już z daleka widać było 
Pałac Kultury, mimo że został on obudowany nowoczesnymi wieżowcami, 
które miały zasłonić ten dawny relikt czasów PRL-u. Przejeżdżaliśmy szerokimi 
ulicami Warszawy do Placu Zamkowego.

Zamek Królewski zburzony w czasie II wojny został odbudowany, także z na-
szych składek. Pierwszym orędownikiem odbudowy, a potem dyrektorem był 
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profesor Lorenc. Zwiedzamy wnętrza zamku, zrekonstruowane sale, kunsztow-
ne złote zdobienia, zbiory obrazów, w tym dwa oryginalne obrazy Rembrandta.

Kolejnym obiektem naszego zwiedzania było niedawno urządzone Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Pełna przejmujących pamiątek ekspozycja 
cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających, zwłaszcza młodzieży.

Każdego roku – 1 sierpnia – tłumy warszawiaków spotykają się na Cmenta-
rzu Powązkowskim odwiedzając kwatery powstańców.

W 2004 r. w ruinach dawnej elektrowni przy ul. Przyokopowej ze środków 
skarbu państwa i miasta stołecznego Warszawy powstało muzeum. Codzien-
nie odwiedzają go tłumy. Cieszymy się, że młodzież może zapoznać się z  tą 
tragiczna historią.

A wieczorem czas na relaks w  teatrze KWADRAT. Podziwiamy wspaniałą 
grę aktorów: Pawła Wawrzeckiego, Grzegorza Wonsa, Andrzeja Grabarczyka, 
Renaty Dancewicz w sztuce pt. „Co ja panu zrobiłem Pignon”. W tym brawuro-
wym spektaklu Wawrzecki i Wons „zabijają” widzów śmiechem.

W drugim dniu również mieliśmy bogaty program. Najpierw zwiedziliśmy 
Wilanów. Podziwialiśmy wspaniały pałac, który król Jan III Sobieski wybudował 
dla swojej żony Marysieńki. Pani przewodniczka bardzo ciekawie i dowcipnie 
opowiadała o jego historii i zasługach króla Jana Sobieskiego, zwycięzcy spod 
Wiednia. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek, wesołych powiedzonek, które 
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przetrwały do naszych czasów, np. ,,kobyłka u płotu”, skąd się wzięła nazwa ja-
błek „kosztele” i inne ,,smaczki”. Cóż, lubimy sobie czasem pożartować z korono-
wanych głów.

Dalej czas na Łazienki Królewskie, Pałac na wodzie, piękny park ze starymi 
drzewami, które pamiętają króla Stasia i Obiady Czwartkowe. Tu również pani 
przewodnik przybliżyła nam dzieje tamtych czasów, jak król przechadzał się 
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po parku i pływał gondolą do teatru na wodzie. A my staraliśmy się sfotografo-
wać pięknego pawia spacerującego wśród zwiedzających park. Jakże pięknie 
wkomponowuje się królewski ptak w ten pełen kolorowych klombów park.

Następnie udaliśmy się pod pomnik na Plac Powstańców Warszawy, oglą-
daliśmy autentyczne wejście do kanału, przez który powstańcy uciekali wspo-
minaliśmy film „Kanał” Andrzeja Wajdy.

Potem spacerkiem dotarliśmy na Starówkę z pomnikiem Syrenki Warszaw-
skiej, kataryniarzem i pięknymi kamieniczkami. Dużo pracy wykonali konser-
watorzy, żeby z gruzów mógł powstać ten piękny rynek. Idąc dalej spogląda-
liśmy na kościół Jezuitów i drzwi wejściowe zaprojektowane przez Mitoraja, 
którego rzeźba stoi pod Ratuszem w Krakowie. Wstąpiliśmy również do Kate-
dry, w której koronowany był ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. 
Katedra została zburzona podczas wojny.

Kontynuując spacer oglądali-
śmy kościół św. Anny, potem bu-
dynek biblioteki, w  której uczy-
ła się nasza wspaniała noblistka 
Maria Skłodowska-Curie (jedyna 
kobieta z  dwoma nagrodami No-
bla), która tutaj wykonywała swo-
je pierwsze eksperymenty.

Kolejne zwiedzane przez nas 
muzeum znajduje się przy Placu 
Bohaterów Getta. Teren getta war-
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szawskiego był całkowicie zniszczony, a teraz stoi tu pomnik i piękny nowocze-
sny gmach muzeum zaprojektowany przez norweskiego architekta. Naprawdę 
zachwyciło nas to pięknie zaprojektowane wnętrze muzeum, spokój, powaga 
i bogate pamiątki. Na bilecie znajduje się informacja, że zwiedzanie całej wysta-
wy zajmuje 2 godziny. Nikt z nas nie był zmęczony, wręcz przeciwnie, wszystko 
było tak ciekawe, że warto było. Przytaczam tekst z tablicy informacyjnej:

Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich 
założyciele: Ministerstwo Kultury iDdziedzictwa Narodowego, 
miasto stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce, inicjator projektu. 
Wystawa główna muzeum została zrealizowana i sfinansowana przez  
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 
dzięki wsparciu darczyńców

W trzecim dniu odwiedziliśmy Stadion Narodowy, dawniej stał tu Stadion 
Dziesięciolecia. Ten nowoczesny obiekt może pomieścić 55 tys. widzów. Jest na-
prawdę okazały i chętnie zwiedzają go wycieczki szkolne oraz ludzie w podeszłym 
wieku, bo i my seniorzy,,daliśmy radę” i po stromych schodach wdrapaliśmy się 
na ostatnie piętro, by w całej okazałości oglądać murawę stadionu. Akurat była 
zielona, choć wiemy, że bywają tu zawody żużlowe i inne ciekawe imprezy.

Potem podjechaliśmy pod gmach nowej biblioteki uniwersytecką z piękny-
mi ogrodami na dachu, zaprojektowany,i przez Irenę Bajerską. Ogród na dachu 
ma cztery części: złotą, srebrną, zieloną i karminową. Z tarasu widok rozciąga 
się na Wisłę i miasto. Na ścianie budynku umieszczono duże zielone tablice 
z  cytatami w  różnych językach m.in. tekstami starogreckimi nutami Szyma-
nowskiego, teorią Einsteina. Następnie podjechaliśmy do centrum pod Pałac 
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Kultury i Nauki. Wjechaliśmy na 30 piętro, by stamtąd podziwiać panoramę 
stolicy. Miasto pełne jest już wieżowców na światowym poziomie i nasza sto-
lica prezentuje się naprawdę nowocześnie. Ciekawostka: windy dojeżdżające 
na 30-te piętro są najszybszymi urządzeniami tego typu w Polsce. Poruszają 
się z prędkością 6 metrów na sekundę. Podróż na taras widokowy (114 m) trwa 
więc niespełna 20 sekund.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzenie Cmentarza Powąz-
kowskiego. Pan przewodnik objaśniał kim byli i ludzie, których groby mijali-
śmy. Zatrzymywaliśmy się czasem w  skupieniu przy grobach ludzi znanych 
i zasłużonych dla kultury. Duży wkład w odnowę starych zabytkowych grobów 
miał Jerzy Waldorff, jego idea corocznie spotyka się z dużym zrozumieniem 
warszawiaków, którzy wrzucają do puszek datki. Potem udaliśmy się na Cmen-
tarz Wojskowy. Poruszył nasze serca las krzyży, poległych bardzo młodych żoł-
nierzy, który ginęli w czasie wojny. Oddaliśmy hołd bohaterom, którzy walczyli 
o wolność. Następnie podeszliśmy pod okazały, symboliczny pomnik ofiar ka-
tastrofy spod Smoleńska. W zamyśleniu i skupieniu mijaliśmy kolejne groby, 
słuchając objaśnień pana przewodnika. Dalej znajduje się pomnik poświęco-
ny ofiarom pracy przymusowej w Niemczech i tym, którzy po wojnie zostali 
wcieleni do wojska i w batalionach roboczych pracowali w kamieniołomach, 
kopalni uranu w  Kowarach. Oddali życie, zdrowie, a  o  tym, że pracowali jak 
niewolnicy, tylko dlatego, że byli w organizacjach walczących o niepodległość 
przez wiele lat się nie wspominało.
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Kończyła się nasza podróż, wracaliśmy do Krakowa ze śpiewem na ustach. 
A po powrocie? Oczywiście cieszyliśmy się, że będzie kolejna wycieczka i że 
nasi organizatorzy coś nam znowu zaproponują.

Współautorka tego tekstu zwiedzała Warszawę ze swoją Mamą i Ciocią ma-
jąc 2 lata. Był to okres tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Była nią 
kol. Elżbiety Kurek, aktualnie ,,krakowianka”.
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LXII

Goczałkowice, Wisła, Koniaków,  
Milówka z trzeciomajowym piknikiem patriotycznym, 

Żywiec, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska 

Irena Kocot, Anna Adamska, Michał Nowak 6–7 maja 2015 r.

Punktualnie o 6.45 wyjechaliśmy autokarem firmy Wist, w kierunku Beskidów. 
Tym razem pogoda nie była dla nas zbyt łaskawa. Niemal przez cała drogę padał 
deszcz. Nieco przycichł, gdy zatrzymaliśmy się na kawę. Po dotarciu do Goczał-
kowic podczas zwiedzania pięknych ogrodów niestety znowu się rozpadało.

Ogrody Rodziny Kapias w Goczałkowicach-Zdroju
Goczałkowice-Zdrój są uzdrowiskiem. Położone są w  województwie śląskim 
w powiecie pszczyńskim, historycznie na Górnym Śląsku.

Otaczają je pasma Beskidu i rozlegle Lasy Pszczyńskie. Dużą powierzchnię 
gminy zajmują lasy, stawy rybne i Jezioro Goczałkowickie, będące głównym 
źródłem wody pitnej dla Górnego Śląska..

Miejscowość jest jedną z dwu uzdrowisk w woj. Śląskim, drugim jest miasto 
Ustroń. W Goczałkowicach na leczeniu uzdrowiskowym przebywa rocznie ok. 
10 tysięcy pacjentów. Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane, 
naturalne surowce lecznicze: mineralna woda swoista, chlorkowo-sodowa (so-
lanka) jodkowa, żelazista oraz torf leczniczy (borowina).

Znajdują się w  Goczałkowicach obiekty zabytkowe, takie jak kaplica św. 
Anny z  1882 r. kościół św. Jerzego oraz obiekty uzdrowiska: stara pijalnia 
z 1862 r. Pawilon „Wrzos” z 1874 r. budynek administracji uzdrowiska z 2 poło-
wy XIX wieku.

Gospodarstwo Szkółkarskie Rodziny Kapias to:
Stare Ogrody przy ul. św. Anny 4. W 1979 r. właściciel obiektu, pasjonat Bro-

nisław Kapias postanowił podzielić się swoimi zainteresowaniami z innymi. Na 
niewielkim skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stopniowo archi-
tekturę ogrodową, stwarzając coraz to nowsze zielone zakątki. Prawie wszyst-
kie okazy bogatej kolekcji roślinnej Starego Ogrodu posiadają tabliczkę z na-
zwą łacińską i polską.
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Od 2008 r. na powierzchni 4 ha w sąsiedztwie Starych Ogrodów, przy ul. 
Zimowej 24 urządzone są i nadal rozbudowują się Nowe Ogrody. Przylegają 
do nich Restauracja KAPIAS Café i Centrum Ogrodnicze.

Poczuliśmy się jak w pięknym, utrzymanym na wysokim poziomie ogrodzie 
botanicznym.

Wejście do niego i zwiedzanie jest bezpłatne. W Ogrodach znajdują się licz-
ne altanki, ławeczki, zaciszne miejsca, zacienione kąciki na upalne dni. Można 
tu spędzić cały dzień, mając co robić o każdej porze roku.

Wg otrzymanej informacji organizowane są tu różne wydarzenia. I tak:
W maju – bardzo kolorowym miesiącu – odbywają się Dni Otwarte Ogro-

dów, w których to na najmłodszych czekają dodatkowe atrakcje.
Raz w  roku w  pierwszą sobotę lipca organizatorzy zapraszają na nocne 

zwiedzanie Ogrodu z przewodnikiem.
We wrześniu organizowane są Kolory Września – ogród obfituje w jesienne 

dekoracje, KAPIAS Café oferuje potrawy z dyni, a w Centrum Ogrodniczym wi-
tają jesienne kolory roślin, ozdób ogrodowych i domowych.

Wiosną królują tu liczne gatunki roślin jednorocznych na balkony i tarasy 
oraz kłącza i bulwy roślin kwitnących (dalie, mieczyki, pacioreczniki).

Późną wiosną kwitną tu hortensje ogrodowe oraz róże.
Lato to czas wysokich bylin, późnym latem pojawiają się cebulki roślin kwit-

nących wiosną (tulipany, hiacynty), chryzantemy.
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Ogrody tak Stary jak i Nowy podzielone są na mniejsze takie jak na przykład:
Ogród w barwach narodowych – jest podzielony na dwie części: pierwsza 

obsadzona jest roślinami kwitnącymi na biało, a druga roślinami kwitnącymi 
na czerwono. Część białych rozkwitała podczas naszego zwiedzania, u czer-
wonych widoczne były dopiero pąki. Tylna część ogrodu to lasek brzozowy 
o  idealnie białej korze. Tutaj można doładować swoje „baterie” bo brzoza to 
drzewo o silnie pozytywnej energii.
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Wąwóz Wiosna – wzdłuż ścieżki na wąskim skrawku ziemi posadzone są 
rośliny wrzosowate z przewagą różaneczników. Majową porą miejsce to po-
noć „kipi” kwitnącymi krzewami. My widzieliśmy tylko ich pąki. Jesienią rabata 
mieni się kolorami żółci, pomarańczy i czerwieni.

Na ile deszcz nam pozwalał,zobaczyliśmy niektóre „ zakątki” o ciekawych 
nazwach m.in.:

Ogród Romantyczny
Świątynia Dumania
Tajemniczy Ogród
Tarasy widokowe, a w pobliżu tunel, który był na chwilę dla nas schronie-

niem przed deszczem.
W drodze powrotnej przeszliśmy obok labiryntu, w którym można się chy-

ba zgubić.
Po zwiedzeniu Ogrodu wstąpiliśmy do Centrum Ogrodniczego, gdzie moż-

na nabyć wszystko, co potrzebne jest do ogrodu oraz do dekoracji wnętrza 
domu, biura.

Gospodarstwo zajmuje obszar 25 ha. Na znacznej części tej powierzchni 
produkowane są iglaste i liściaste rośliny ozdobne. W większości produkowa-
ne są w pojemnikach, co umożliwia ich sprzedaż przez większą część roku.



462

To co zobaczyliśmy wzbudza podziw i  najwyższe uznanie dla pracy i  na-
kładów, jakie ponoszą gospodarze dla utrzymania i  rozwoju tego pięknego 
gospodarstwa. 

Ogrody dalej się rozbudowują. Warto jest odwiedzić ogrody w  pierwszą 
niedzielę lipca, jest wtedy pełny rozkwit i obchodzone jest Święto Róż.

Ja tam byłam, lody, kawę piłam, ogrodami się zachwyciłam i oczarowana 
nimi wracam tu.

 Irena Kocot

Po pobycie w ogrodach rodziny Kapiasów i wizycie w części handlowej Cen-
trum Ogrodniczego w  Goczałkowicach ruszyliśmy przez Skoczów, Ustroń 
w kierunku WISŁY. Jeszcze w Ustroniu, gdzie dobrze widać było zespół obiek-
tów wczasowych o charakterystycznych trójkątnych sylwetkach, rysowała się 
nadzieja na poprawę pogody. Jednak Wisła powitała nas dalszymi opadami.

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy 
była celem naszych odwiedzin. 

Arcyksiążę cieszyński Fryderyk Habsburg w 1906 r. wybudował wśród be-
skidzkich lasów pałac myśliwski wraz zabudowaniami gospodarskimi. Przy-
jeżdżano, by polować w  tutejszych lasach. Gościć mieli tu: cesarz niemiecki 
Wilhelm II, generał Hindenburg, cesarz niemiecki Karol I. Po zakończeniu I woj-
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ny światowej, rozpadła się monarchia Habsburgów. Dobra cieszyńskie arcy-
księcia znacjonalizowano. W 1927 r. Sejm województwa śląskiego na wniosek 
wojewody Michała Grażyńskiego, podjął uchwałę o przekazanie, wyremonto-
wanego pałacyku na rezydencję Prezydenta RP. Ten dar miał być symbolem 
jedności Śląska z Polską. Niestety tuż po wyremontowaniu, obiekt w niewyja-
śnionych okolicznościach. całkowicie spłonął.

Po tym tragicznym zdarzeniu Sejm Śląski podjął decyzję o budowie repre-
zentacyjnej rezydencji dla głowy państwa. Do jej zaprojektowania zaproszono 
wybitnego architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. W  wyniku jego prac po-
wstał modernistyczny obiekt. Wnętrza projektowali Andrzej Pronaszko i Włodzi-
mierz Padlewski. Zamek Górny, właściwa rezydencja Prezydenta RP. zlokalizowa-
ny został wyżej, na Zadnim Groniu. W miejscu dawnego pałacyku myśliwskiego 
wybudowano Zamek Dolny z  częścią konferencyjną i  pokojami hotelowymi. 
Obiekty reklamowane są jako otwarte dla każdego (poza okresami, kiedy w re-
zydencji przebywa Prezydent RP). Miejsce jest urokliwe u zbiegu potoków Białej 
i Czarnej Wisełki tworzących poprzez zaporę, jezioro Czerniańskie. Początkowo 
ewzydencje miały płaskie dachy. Z uwagi na górski klimat z obfitymi deszczami 
i śniegami w 1938 r. dobudowano, kryte blachą miedzianą, dachy dwuspadowe. 
Od początku kompleks budybków był zasilany energią elektryczną, miał ujęcie 
wody pitnej, centralne ogrzewanie i własną oczyszczalnię ścieków. 

W czasie okupacji obiekt był w dyspozycji SS. Po wojnie obiekt wyremon-
towano i  przekazano do dyspozycji prezydenta. Przebywał tu Bolesław Bie-
rut. Później należał do Urzędu Rady Ministrów.. Bywali tu ówcześni dostojnicy 
m.in. W. Gomułka, J. Cyrankiewicz, P. Jaroszewicz, K. Rokossowski, ale też ludzie 
nauki, sztuki.

W 1981 r obiekt przekazano w użytkowanie KWK „XXX-lecia PRL” (obecna 
nazwa KWK Pniówek) na dom wczasowy. W 2002 r. przejęty został przez Kan-
celarię Prezydenta RP. W  latach 2003–2005 odremontowano Zamek Górny 
i przebudowano pozostałe obiekty. Do ponownego użytkowania oddany zo-
stał przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 r. jako Rezydencja 
Prezydenta RP Zamek-Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle. 

Zwiedzanie rezydencji ma swoją procedurę. Na siedem dni przed planowa-
nym terminem zwiedzania należy dostarczyć listę osób. Zwiedzanie jest bezpłat-
ne. Po spotkaniu z przewodnikiem, ochrona sprawdza dowody tożsamości osób. 
Następnie przechodzi się przez bramki kontrolne, analogiczne jak na lotnisku. 

Z uwagi na rangę obiektu, procedura ta i towarzysząca nam w czasie zwie-
dzania pani z ochrony nie wzbudzały naszych zastrzeżeń, tym bardziej, że była 
przeprowadzana dyskretnie i z kulturą.
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Do Zamku podchodzi się od strony ogrodowej. Spodziewaliśmy się, że tuż 
po Trzecim Maja na szczycie powiewać będzie jeszcze flaga państwowa. 

Jak nam wyjaśniono, powiewająca flaga na obiekcie oznacza, że obecny 
jest gospodarz, Prezydent RP i wtedy nie można oczywiście zwiedzać rezyden-
cji. Stanęliśmy przed fasadą frontową, która uwidacznia dwukondygnacyjny 
obiekt i trzykondygnacyjną prawą część „wieżową”.
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Portal wejściowy solidnie obramowany kamieniem, a  nad nim kamienny 
orzeł, obecnie ponownie z koroną. W czasie użytkowania obiektu przez kopal-
nię, koronę orła skuto. 
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Przewodniczka wprowadziła nas (po ubraniu ochraniaczy na buty) do 
głównego hallu. Zobaczyliśmy jak przeszklona specjalnym szkłem ściana, od-
dziela go od werandy-salonu, który jest pomieszczeniem reprezentacyjnym, 
tu odbywają się ważne uroczyste spotkania. 

Z werandy wychodzi się na duży taras. Rozciąga się stąd widok na pasmo 
Baraniej Góry. Wyposażenie werandy i hallu stanowią zachowane unikatowe 
meble. Są one wykonane z giętych rur chromowanych z obiciem ze skóry i plu-
szu. Uwagę naszą przykuwają oryginalne lampy na „walcach” wyrastających 
z sufitu oraz żyrandole. 

Dalej weszliśmy do jadalni, gdzie pośrodku znajduje się stół na 16 osób. 
Meble są odtworzone na wzór epoki międzywojennej, ale są dostosowane do 
dzisiejszych wymogów. Natomiast ściany zdobią obrazy z epoki, wypożyczo-
ne z Muzeum Narodowego. Obok jadalni znajdują się: salonik wypoczynkowy 
i dawna palarnia. Jest też salonik myśliwski z kominkiem ozdobiony ekspozy-
cją broni myśliwskiej. Na ścianach są zdjęcia Prezydenta Ignacego Mościckie-
go podczas polowań. Na pierwszym piętrze zobaczyliśmy gabinet Prezydenta 
RP, miejsce jego pracy podczas pobytu w Zamku. Znajdują się tu szafy z książ-
kami, głównie albumami o  sztuce, ale też przewodniki po Wiśle. Naprzeciw 
gabinetu zobaczyliśmy duże pomieszczenie-salon kąpielowy. Po odnowieniu 
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przywrócono jego dawny wygląd z białą żeliwną wanną i oryginalną chromo-
waną armaturą. W salonie znajduje się żeliwny piec, starszy niż Zamek, wyko-
nany w pobliskim Ustroniu na licencji amerykańskiej. Służył kiedyś do ogrze-
wania pobliskiej kaplicy.

Na drugim piętrze odtworzono historyczny gabinet Prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Na masywnym biurku stoi stary telefon, maszyna do pisania, 
szereg międzywojennych gazet. Jest stare radio. Na ścianie wisi gobelin z go-
dłem. W gabinecie zawieszono szereg zdjęć obrazujących pobyt Ignacego Mo-
ścickiego w Wiśle. W pomieszczeniach odtworzono dawną kolorystykę ścian 
stosując podobną technikę jak przy pierwotnym wyposażaniu.

W księdze pamiątkowej dokonaliśmy wpisu: 
Z okazji Święta Trzeciego Maja, grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku. Politechniki Krakowskiej, zorganizowała pod patronatem JM Rektora PK prof. 
Kazimierza Furtaka, V Piknik Patriotyczny ze zwiedzaniem Rezydencji Prezydenta 
RP w Wiśle. Odbywał się on w roku Jubileuszu 70-lecia istnienia Politechniki Kra-
kowskiej. 

Z pozdrowieniami dla Pana Prezydenta, Słuchacze UTW PK. Wisła 6 maja 2015 r. 
Podpisy uczestników.
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W ulewnym deszczu przeszliśmy do pobliskiej drewnianej kaplicy pw. św. 
Jadwigi Śląskiej, zbudowanej w 1909 r.. Wewnątrz znajduje się ołtarz z I poło-
wy XVII w. a w nim obrazy: Ukrzyżowania i Wniebowzięcie NMP, które są da-
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towane na rok 1638. Na chórze wisi, mało widoczny, krucyfiks z I połowy XV 
w. Jeszcze po wyjściu rzut okiem na dzwonnicę. Słyszeliśmy jej dzwonienie 
o godzinie 12.00 tuż po przyjeździe pod Zamek. W kaplicy w każdą niedzielę 
odbywają się nabożeństwa zarówno dla protestantów (tereny te zamieszkuje 
wielu z nich) jak i msza św. dla katolików.

Podziękowaliśmy przewodniczce i  pani z  ochrony. Przy nieco mniejszym 
już deszczu zmierzaliśmy do autokaru i po zabraniu drugiej grupy odwiedza-
jącej w tym czasie Dolny Zamek ruszyliśmy do Koniakowa.

Michał Nowak
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Koniaków i Milówka
Po zwiedzaniu Rezydencji Prezydenta RP Zamek – traktowanego jako Narodo-
wy Zespół Zabytkowy w Wiśle, wyruszyliśmy w dalszą drogę górską trasą przez 
Beskid Śląski. Mimo deszczowej pogody mogliśmy podziwiać piękno tego re-
gionu Polski, szczególnie urokliwe wyglądały pagórki osłonięte zielenią o róż-
nych odcieniach, z  prześwitującymi białymi plamami kwitnących krzewów. 
Jakby dla podkreślenia urody tej ziemi, kolejnym etapem naszej podróży było 
Muzeum Koronek w Koniakowie. Koniakowskie koronki znane są na całym świe-
cie, tradycja ich wyrobu trwa ponad 200 lat. Ręcznie za pomocą szydełka (górale 
nazywają szydełkowanie „heklowaniem” ) powstają z nici niepowtarzalne wzory 
inspirowane głównie przyrodą (listki, kwiatki, gałązki), drobne elementy łączy 
się następnie w  całość. Praca koronczarki wymaga ogromnej cierpliwości, na 
wykonanie jednego elementu o średnicy około 3 cm trzeba poświecić 5 godzin 
pracy. Muzeum powstało w  1962 roku, poświęcone jest pamięci koronczarki 
Marii Gwarek i mieści się w prywatnej posesji rodziny Gwarków w Koniakowie. 
Historię powstania muzeum i  tradycję koronkarstwa w  tym regionie barwnie 
przedstawiła nam synowa Marii Gwarek – pani Zuzanna Gwarek. 

Dowiedzieliśmy się, że pierwszymi wyrobami koronkarskimi były ozdobne 
elementy kobiecych czepców, tzw. naczółki. Z  koronki koniakowskiej trady-
cyjnie wykonywano różne elementy kobiecego ubioru, wstawki do bielizny 
pościelowej, serwety, obrusy, firany. 
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W muzeum mogliśmy zobaczyć wyroby, także wykonane przed wieloma laty, 
tak jak niedokończona serweta, którą Maria Gwarek heklowała na zamówienie 
królowej Elżbiety II, niestety nie zdołała jej ukończyć, zmarła w 1962 roku. 
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Maria Gwarek poważnie przyczyniła się do rozsławienia koniakowskich ko-
ronek, potrafiła umiejętnie je promować w kraju, a nawet za granicą. Założyła 
w Koniakowie Spółdzielnię Koronkarską oraz zainicjowała powstanie zespołu 
regionalnego „Koniaków”.

Koronczarstwo w Koniakowie jest nadal żywe, wzbogacane jest wzornic-
two i ciągle poszerzany asortyment. Ręcznie wykonane serwety, kołnierzyki, 
a nawet bielizna są źródłem dochodu mieszkanek Koniakowa.

W Muzeum znajduje się też kolekcja rzeźb lokalnych twórców oraz auten-
tycznych przedmiotów codziennego użytku z Koniakowa i okolic – np. sprzęty 
kuchenne, instrumenty muzyczne, stroje górali śląskich itp. Pani Zuzanna za-
grała dla nas na trąbicie co wywołało duży aplauz. Po wysłuchaniu pani Zu-
zanny Gwarek i napatrzeniu się na piękne wyroby koniakowskich koronczarek 
wyruszyliśmy do Ośrodka w Milówce, gdzie mieliśmy zamówiony nocleg.

W Milówce po zakwaterowaniu była smaczna obiadokolacja i trochę wypo-
czynku.

O 19.00 rozpoczęliśmy planowany z okazji Święta Trzeciego Maja, V Jubile-
uszowy Piknik Patriotyczny słuchaczy UTW Politechniki Krakowskiej. Kapryśna 
pogoda nie sprzyjała organizacji pikniku na wolnym powietrzu, musieliśmy też 
uwzględnić, że wieczory w  górach bywają chłodne. Przenieśliśmy nasze spo-
tkanie do dużej sali jadalnianej ośrodka. Wszyscy uczestnicy otrzymali biało-
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-czerwone kokardy i chorągiewki, te kolory dominowały, więc wyglądaliśmy na-
prawdę uroczyście i patriotycznie i tak też się czuliśmy. Po odśpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego, który niezmiennie wywołuje wzruszenie, skoncentrowaliśmy się 
na utworach poważnych, stosownie do nastroju uczestników spotkania.

Zazwyczaj ktoś „słowem” wzbogacał Piknik. Tym razem, ograniczyliśmy się 
do przypomnienia 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Na naszym spotkaniu, bardzo przydatny był Śpiewnik pieśni patriotycznych 
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana wydawany w ramach projektu „Młodzież 
pamięta”. Pomagał utrzymać płynność śpiewu i rytm utworów. 

Tym razem akompaniował nam lokalny akordeonista, którego muzyka 
nadawała kolorytu imprezie.

Przyszedł też czas na nieco lżejszy repertuar, w tym bardzo chętnie śpie-
wane pieśni powstańcze i  legionowe. Wspólne śpiewanie i biesiada, spowo-
dowały że nasze spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. 
Najbardziej wytrwali oprócz śpiewania tańczyli a gospodarze widząc żywioło-
wość senioralnych tańców włączyli światła dyskotekowe. 

Noc upłynęła spokojnie. Obudził nas słoneczny ranek. Mogliśmy, szczegól-
nie ci którzy mieszkali na wyższych piętrach, zobaczyć z okien wielką inwesty-
cję drogową – wiadukt. 
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Ciekawostką tego Ośrodka była winda jeżdżąca z  szybkością ślimaka. 
Sprawnie się spakowaliśmy. Dziękując za gościnę usłyszeliśmy, że takich śpie-
wów (patriotycznych) i tak śpiewających osób jeszcze tu nie mieli.

Ruszyliśmy do ŻYWCA. 

Anna Adamska
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Żywiec 
Przy wjeździe do miasta widoczny jest wielki rozmach inwestycyjny szczegól-
nie dotyczący dróg. Obawialiśmy się kłopotliwych objazdów. Łatwo nie było, ale 
dzięki dużemu sprytowi kierowcy udało się zaparkować tuż obok Zamku i kate-
dry. W Żywcu, w rejonie Zamku i w Muzeum, byliśmy już wcześniej z wycieczką. 
Jest z niej relacja w tej książce. Tym razem skoncentrowaliśmy się na parku przy 
Zamku, kościele, pełniącym funkcję konkatedry diecezji bielsko-żywieckiej oraz 
Rynku. Przewodniczka z tamtejszego Muzeum poprowadziła nas najpierw do 
parku. Mówiła, że park ten jest piękny. Nawet gdy się z tą opinią zgodzimy, to 
natychmiast trzeba dodać, że park jest zaniedbany. Przebiegający przez park ka-
nał tworzy wyspę, na której wybudowana jest altana – Domek Chiński, i pergola. 

W kanale pływały kaczki wraz ze swoim dość licznym potomstwem, bacz-
nie chroniąc je przed nami. Początkowy układ geometryczny z przełomu XIX 
i XX wieku został przekomponowany w duchu angielskim. Powstała fontanna 
w okrągłym basenie. Wytrwali, w wolnym później czasie zobaczyli też mini Zoo 
na skraju parku. Następnie przeszliśmy na Rynek, a właściwie na jego najbliż-
sze naroże. Rynek jest bowiem w przebudowie, obecnie całkowicie rozkopa-
ny. Pani przewodniczka opowiedziała o pięknie kamienic, przede wszystkim 
o  wyróżniającym się wśród nich, może trochę kontrowersyjną kolorystyką, 
Ratuszu. Obecny, murowany pochodzi z  1868 r. Mieściły się w  nim władze 



476

miejskie, policja sąd grodzki. Obecnie spełnia podobne funkcje. Na fasadzie 
po jednej stronie widnieje, nadany już w 1400 r, przez księcia oświęcimskiego, 
herb Żywca. Jest to głowa żubra z przewleczonym przez nozdrza kolcem i zło-
ty orzeł z herbu księcia. Nie ma, nie miał i nie będzie miał korony- podkreśliła 
przewodniczka. Prawa miejskie Żywiec otrzymał bowiem od księcia, a nie kró-
la, dlatego orzeł nie ma korony.

Z naroża Rynku przeszliśmy pod potężny pomnik Jana Pawła II autorstwa 
prof. Dźwigaja, przylegający do ściany kościoła. 



477

Jest to kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Po-
wstał w  stylu gotyckim w  2 połowie XV w. Już w  XVI w. dokonano w  nim 
wielu zmian. Czynili to Komorowscy ówcześni właściciela Żywiecczyzny. Na-
wet do wezwania kościoła obok NMP dodano imię św. Wawrzyńca na cześć 
Wawrzyńca Komorowskiego. Na pocz. XVII powstała kaplica grobowa Komo-
rowskich. Wnętrze świątyni otrzymało wystrój barokowy za Wielopolskich. 
Z  pierwotnego gotyckiego wyposażenia zachowała się drewniana płasko-
rzeźba z  ok. 1500 r., Zaśnięcie Marii Panny umieszczona w  lewym neogo-
tyckim bocznym ołtarzu. Pierwotnie stanowiła ona element tryptyku ufun-
dowanego przez Komorowskich. Ten późnogotycki tryptyk powstał pod 
wpływem Wita Stwosza. Sprowadzono go z Węgier, gdzie ocalał z plądrowa-
nego przez Turków kościoła. 
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Barokowy ołtarz główny zawiera w centrum figurę Niepokalanego poczę-
cia NMP. Ponadto są figury m.in. głównych patronów Polski św. Wojciecha i św. 
Stanisława.

Tuż przed ołtarzem znajdują się barokowe stalle z 1719 r., dzieło snycerzy 
żywieckich. Na zapleckach są sceny z życia Jezusa i Marii.

Kościół był wielokrotnie remontowany w XIX I XX w. W 1903 dobudowano 
zakrystię a w 1929 r wzniesiono kaplicę grobową Habsburgów, wzorowaną na 
renesansowym stylu. Ostatnio pochowana została tu arcyksiężna Maria Kry-
styna Altenburg Habsburg zmarła w 2012 r..

Do XVIII w wokół kościoła był cmentarz. Przy kościele znajduje się kamien-
na wieża z 1724 r.

W 1992 r papież Jan Paweł II w ramach reorganizacji administracji kościel-
nej w  Polsce powołał do istnienia m.in. diecezję bielsko żywiecką, a  kościół 
parafialny NMP został podniesiony do rangi konkatedry (współkatedry).
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W Żywcu odbywają się okresowe zjazdy rodu Komorowskich. Uczestniczy 
w nich też Bronisław Komorowski.

O 12.00 wysłuchaliśmy hejnału granego z ratusza na trąbitach. Zwrócił na-
szą uwagę brak porozumienia pomiędzy miastem a Kościołem. Trąbity są sku-
tecznie zagłuszane przez dzwony.

Po krótkim wypoczynku ruszyliśmy w kierunku Jeziora Żywieckiego. Tam 
udaliśmy się do Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w  Żywcu Politechniki 
Krakowskiej. Przyjął nas p. Tadeusz. Opowiedział o prawie 35-letniej historii 
Ośrodka począwszy od pionierskich prac studenckich. Początkowo były tu 
domki typu Poręba, z których jeszcze trzy służą nadal. W 2011 r. oddano do 
użytkowania trzy nowe estetyczne 10-osobowe domki. 

Są też korty tenisowe, boisko. Jachty są czarterowane, a  kajaki, rowerki, 
sprzęt sportowy są własnością ośrodka. Całość zlokalizowana tuż przy brzegu 
jeziora. Jak się dowiedzieliśmy ośrodek wychował setki adeptów żeglarstwa. 
Posiada wykwalifikowaną kadrę, a obozy szkoleniowe i integracyjne, odbywa-
ją się w przyjaznej atmosferze. Niedawno odbyły się tu kolejne Regaty Żeglar-
skie o puchar JM Rektora PK. 

Pan Tadeusz skutecznie zachęcił nas do przyjazdu na dłużej do Ośrodka. 
Może na następną imprezę plenerową.
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Jezioro Żywieckie jest elementem tak zwanej kaskady Soły. Powstało po 
wybudowaniu zapory z  elektrownią w Tresnej. Kolejnym elementem kaskady 
jest Jezioro Międzybrodzkie z zaporą i elektrownią w Porąbce. Na pobliskiej gó-
rze Żar kolejny zbiornik jest elementem tzw. elektrowni szczytowo pompowej. 
Ostatnim elementem kaskady jest zbiornik w Czańcu. Kompleks ten ma duże 
znaczenie w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym regionu i dorzecza Wisły. 

Pożegnaliśmy się z Żywcem z Jeziorem i udaliśmy się w kierunku Wadowic. 
Bazylikę, Muzeum Dom Jana Pawła II i  miasto mieliśmy okazję zobaczyć już 
wcześniej. 

Obecnie „po drodze” chcieliśmy zwiedzić kościół św. Piotra. Centrum miasta 
niestety było zamknięte. Mogą przejeżdżać tam jedynie samochody osobowe. 
Z trudem dotarliśmy do kościoła św. Piotra. 

Jest to wotum za wybranie kard. Karola Wojtyły na papieża oraz za ocalenie 
życia Jana Pawła II podczas zamachu na placu św. Piotra. Oryginalna architek-
tura jest zasługą architektów z PK: prof. Przemysława Szafera, Jacka Gyurkowi-
cza, Ewy Gyurkowicz. 

Na placu przed wejściem wita nas spiżowy pomnik Jana Pawła II, włoskie-
go artysty. Fasada nawiązuje do kopuły bazyliki św. Piotra w Rzymie. Główny 
ołtarz z czerwonego marmuru ma kształt rzutu poziomego bazyliki św. Piotra. 
W ołtarzu kopia fresku z kaplicy Sykstyńskiej, przedstawiająca przekazanie klu-
czy św. Piotrowi.
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W kościele upamiętniono tablicą jego budowniczego, młodo zmarłego ks. 
Pioska. Kościół był konsekrowany przez Jana Pawła II 14 sierpnia 1991.

Obok kościoła wznosi się wieża i obiekt parafialny. Z rozmachem zagospo-
darowany jest obszerny teren za kościołem. Pośród bogatej zieleni, ustawiono 
liczne rzeźby „stacji” drogi Krzyżowej, różańcowe i inne. 
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Ciekawa jest gablota z postaciami chyba wszystkich polskich świętych. Nie 
zapomniano też o dzieciach, które chyba nie nudzą się w urządzonym dla nich 
zakątku ogrodu.

Pożegnaliśmy Wadowice i  zmierzaliśmy w  kierunku Krakowa, ale po dro-
dze wstąpiliśmy jeszcze do Kalwarii Zebrzydowskiej. Większość z nas zna ten 
kompleks. Byliśmy tu w ubiegłym roku. Warto jednak było kolejny raz wejść do 
Bazyliki, na krużganki. Był czas na odpoczynek i okazja do posilenia się.

Stamtąd pojechaliśmy wprost do Krakowa.
Pod koniec wycieczki organizatorzy dziękowali wszystkim za wszystko, 

a zwłaszcza za atmosferę na tej wycieczce zamykającej pięcioletni okres wę-
drówek w czasie studiów na UTW PK. 

Na zadawane pytania „czy będą następne wycieczki?” można odpowiedzieć 
„SENIORZY UTW PK WCIĄŻ WĘDRUJĄ”.

Michał Nowak
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