Malgorzata Surmacz

Pod koniec 2015 roku w Muzeum Historii
Miasta Lublina miala miejsce wystawa czasowa
poswiçcona wychowankom dawnego Gimnazjum
im. Stefana Batorego zwanego Szkolq Lubelskq1.
Wystawa zostala zorganizowana w ramach cyklu
„Uczniowie szkôl lubelskich w okresie I wojny
swiatowej oraz wojny polsko-bolszewickiej”. Cykl
przewidziano na lata 2015-2018. Skrajne daty nie
zostaly wyznaczone przypadkowo. Pierwsza z nich
odnosila siç do rocznicy stulecia wkroczenia Legionôw Polskich do Lublina, w 2018 roku minie
sto lat od odzyskania przez Polskç niepodleglosci
oraz utworzenia w Lublinie Tymczasowego Rzqdu
Ludowego Republiki Polskiej.
Otwierajqca cykl wystawa o uczniach ze Szkoly Lubelskiej zostala udostçpniona zwiedzajqcym
od 23 pazdziernika2 do 13 grudnia 2015 roku.
W tym czasie odbylo siç szesc spotkan tematycznych. Kazde z nich stanowilo rozszerzenie
ekspozycji przedstawiajqcej losy mlodziezy walczqcej o niepodleglosc i granice panstwa polskie
go w latach 1914-1920. Zebrany material dal
mozliwosc opracowania obszernych biogramôw
poszczegôlnych bohaterôw wystawy. Przestrzen
i charakter ekspozycji uniemozliwily rozbudowanie wiçkszosci wqtkôw. Wystawa miala przede
wszystkim ukazac postawç pokolenia, ktôre walczylo o niezawislosc panstwa polskiego. Okresem
tworzqcym fabulç wystawy byly lata od zalozenia Szkoly Lubelskiej w 1905 roku do wybuchu
II wojny swiatowej w 1939 roku3. Najwazniejszymi elementami spajajqcym calosc bylo czlon-

1 Szerzej na tem at wystawy w wydanym przez M u
zeum Lubelskie informatorze w opracowaniu autorki scenariusza i kuratorki ekspozycji. Zob. M. Surmacz, Ucznio
wie szkol lubelskich w okresie I wojny swiatowej oraz wojny
polsko-bolszewickiej. Szkola Lubelska, Lublin 2015.
2 R elacja filmowa z otwarcia wystawy, zmontowana
przez studentôw historii U M C S Pauling G ajek i Jaroslaw a
M ichotç, https://ww w.youtube.com /w atch?v=pENaDiT4lfl.
3 O historii Szkoly Lubelskiej w tym okresie wiçcej
informacji w oddzielnym artykule. Zob. M. Surmacz,
Uczniowie Szkoly Lubelskiej w walkach o niepodleglosc
i granice panstwa polskiego w okresie I wojny swiatowej oraz
wojny polsko-bolszewickiej, „Studia i M aterialy Lubelskie”
2015, t. 18, s. 121-154.

kostwo uczniôw poszczegôlnych szkôl lubelskich
w tajnych organizacjach niepodleglosciowych
oraz walki w Legionach i Wojsku Polskim. Na
marginesie tych zdarzen zarysowaly siç niezwykle
historie dotyczqce wielu bohaterôw, wykraczajqce
poza ramy czasowe i tematykç wystawy. Okazjq do
przyblizenia rozbudowanych wqtkôw byly spotka
nia w przestrzeni ekspozycyjnej. Podczas kazdej
z odbywajqcych siç prelekcji mozna bylo zobaczyc
nieprezentowane na wystawie czasowej pamiqtki
ze zbiorôw prywatnych.
Pierwsze spotkanie mialo miejsce 8 listopada 2015 roku. Zorganizowane zostalo w formie
oprowadzenia kuratorskiego po wystawie. Oprowadzeniu towarzyszyla prezentacja umundurowania i wyposazenia formacji wojskowych z okresu
I wojny swiatowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W spotkaniu wziçli udzial czlonkowie trzech
grup rekonstrukcyjnych4. Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „Grenadiere” z Lublina zaprezentowala mundury zolnierzy Polskiej Sily Zbrojnej
z lat 1917-1918. Towarzystwo Historyczne „Rok
1920” z Warszawy odtworzylo sylwetki czlonkôw
Polskiej Organizacji Wojskowej z 1918 roku oraz
zolnierzy z wojny polsko-bolszewickiej. Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „II Brygada Legionôw Polskich” z Krakowa przedstawila postaci
zolnierzy austro-wçgierskich z lat 1914-1918 oraz
czlonkôw II Brygady z lat 1915-1916.
Drugie ze spotkan odbylo siç 15 listopada 2015
roku. Zatytulowane zostalo „Wspôlny nekrolog.
O Longinie Gladyszewskim i Waclawie Policzkiewiczu”. Spotkanie poswiçcono losom dwôch
absolwentôw Szkoly Lubelskiej z lat 1914-1915.
Obaj zginçli tego samego dnia - 13 czerwca 1920
roku, walczqc na rôznych frontach. Ich szczqtki
nie zostaly sprowadzone do Lublina. Podporucznicy Longin Gladyszewski i Waclaw Policzkiewicz
zostali pochowani niedaleko miejsc potyczek,
w ktôrych brali udzial. Pierwszy z nich w Bojarach nad rzekq Dzisnq, drugi przy stacji kolejowej
Korosten kolo Zytomierza. W rodzinnym miescie
4
W dniach 7 -8 listopada 2015 roku wymienione
grupy rekonstrukcyjne urz^dzily w Lublinie pokazy w ra
m ach rocznicy utworzenia w miescie w listopadzie 1918
roku rz^du tymczasowego.
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bliscy i przyjaciele poleglych zorganizowali nabozenstwo zalobne,
o czym informowal wspôlny ne
krolog w prasie5. Zachowany wycinek z gazety dal tytul spotkaniu,
ktôre poprowadzili bratankowie
zolnierzy - profesor fizyki UMCS
Longin Gladyszewski oraz doktor
nauk medycznych Pawel Policzkiewicz. Prowadzqcy przedstawili
sylwetki swych stryjôw poprzez
pryzmat zachowanych pamiqtek
oraz rodzinnych wspomnien. Poruszono wqtek zolnierskich mogil. Z relacji wynikalo, ze ojciec
Fot. 1. Wyzwalanie Lublina w inscenizacji grup rekonstrukcyjnych, 7 listopada
Longina, Andrzej Gladyszewski,
2015 roku. Fot. Grzegorz Antoszek
oczekiwal na sprowadzenie do
Lublina prochôw syna przez wladze wojskowe.
Trzecie spotkanie poswiçcone bylo StanislaOdszukania grobu Waclawa na Ukrainie podjql wowi Magierskiemu8*, znanemu lubelskiemu farsiç w 1923 roku jego ojciec, Henryk Policzkiewicz. maceucie, muzykowi, fotografikowi, zolnierzowi
Miejscowa ludnosc wskazala mu mogilç mlodego Armii Krajowej, absolwentowi Szkoly Lubelskiej
dzielnego dowôdcy6. Ostatecznie ojciec posta- z 1923 roku. 22 listopada 2015 roku Grzegorz
nowil pozostawic szczqtki syna tam, gdzie zosta- Sztal z Oddzialu Lubelskiego Stowarzyszenia Mily zlozone przez oddanych mu towarzyszy broni. losnikôw Dawnej Barwy i Broni, zajmujqcy siç
Kolejnq poruszonq na spotkaniu sprawq bylo po- losami czlonkôw skoligaconych rodzin Jankowsmiertne przyznanie obu poleglym Orderôw Wo- skich i Magierskich, wyglosil wyklad „Harcerz
jennych Virtuti Militari kl. V Wsrôd pamiqtek po Stanislaw Magierski”. Wsrôd materialôw wypoWaclawie Policzkiewiczu na wystawie mozna bylo zyczonych od syna Stanislawa, Jana Magierskie
zobaczyc przyznany mu order wraz z dyplomem go, na wystawie pokazano fotografie i dokumenty
nadania. Niestety rodzina Gladyszewskich nie poswiçcone okresowi nauki w Szkole Lubelskiej.
otrzymala naleznego Longinowi Orderu Virtuti Zdjçcia Stanislawa z wczesniejszych lat oraz
Militari. Po latach okazalo siç, ze wskutek zanie- z pôzniejszego okresu zycia mozna bylo zobaczyc
dban ze strony urzçdnikôw wojskowych zaniecha- w trakcie prezentacji polqczonej z opowiesciq
no sprawy, podajqc za powôd rzekomq niemozli- o zyciu bohatera. Glôwnym wqtkiem omawianewosc odnalezienia krewnych poleglego7.
go biogramu byla przynaleznosc do Harcerskiego
Batalionu Wartowniczego — formacji powolanej
w lipcu 1920 roku. Jej czlonkami byli chlopcy
z mlodszych klas, niezdolni do sluzby wojskowej,
5 N ekrolog z podzi^kowaniami za uczestnictwo w naale odpowiednio przeszkoleni w organizacjach
bozeftstwie zalobnym od rodzin poleglych w „Ziemi Lu
belskiej” z 14 lipca 1920, nr 310.
skautowych. Powierzono im przekazywanie poczty
6 Pisze o tym we wspom nieniach o Waclawie Policzkurierskiej oraz pilnowanie porzqdku w miescie.
kiewiczu Kazimierz Juszczakowski, nauczyciel ze Szkoly
Poza epizodem harcerskim z czasôw szkolnych
Lubelskiej. Zob. Prywatne M pkie Gimnazjum im. Stefana
Stanislawa Magierskiego przytoczono obszerBatorego („Szkola Lubelska”) w XXX-lecie, Lublin 1936,
ne
informacje o jego rodzicach, Lucynie z Jaros. 286-289.
7 Rodzina Gladyszewskich dotarla do dokumentow
w Centralnym Archiwum Wojskowym, z ktorych wynika, ze juz na pocz^tku 1921 roku zlozono wniosek o przy
znanie poleglem u Longinowi Gladyszewskiemu O rderu
Virtuti Militari. Sprawa ciqgn^la si^ przez kolejne lata.
W jednym z pism, wystawionym z dat^ 3 listopada 1926
roku, jest mowa o zwrocie orderu z adnotacj^, ze „nie odnaleziono rodziny odznaczonego oficera” . Dekad^ pozniej
wniosek ponownie wplyn^l do Dowodztwa Okr^gu Korpusu N r II w Lublinie. Bye moze wybuch II wojny swiatowej uniemozliwil ostatecznie uhonorowanie jednego
z obroftcow Ojczyzny. Informacje na podstawie kopii akt
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C A W udostçpnionych przez prof. Longina Gladyszewskiego.
8
Stanislaw Jacek M agierski (1904-1957) - wlasciciel
rodzinnej firmy „Hurtownia drogeryjna i sklad m ateria
lôw aptecznych i farb. J. M agierski i S-ka”, wspôlzalozyciel
Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, trzykrotnie
wiçziony na zamku lubelskim za dzialalnosc konspiracyjn^, w latach 1941, 1943, 1944. Zob. Slownik biograficzny
miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek, A . A . W itusik,
t. 1, Lublin 1993, s. 171-173 (oprac. K. Jarzembowski).

Fot. 2. Pawel Policzkiewicz i Longin Gladyszewski z synem
Grzegorzem przed otwarciem wystawy, 23 pazdziernika 2015
roku. Fot. Piotr Maciuk

Czwarte ze spotkan mialo tytul „Profesor Wladyslaw Godziszewski”11. Bohaterem wykladu byl
maturzysta Szkoly Lubelskiej z 1917 roku, a takze
jej pôzniejszy pracownik, nauczyciel historii w latach 1929-1936, doktor nauk humanistycznych
oraz porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskie
go. Spotkanie odbylo siç 29 listopada 2015 roku,
w sto dwudziestq rocznicç urodzin Wladyslawa
Godziszewskiego. Poprowadzila je jego wnuczka,
Marta Polanska z Dzialu Archeologii Muzeum
Lubelskiego. Waznym wqtkiem biograficznym
poruszonym przez prowadzqcq byla przynaleznosc
dziadka do tajnych organizacji niepodleglosciowych, takich jak Polska Organizacja Wojskowa
oraz Wojskowa Kadra Szkolna utworzona z inicjatywy POW, zrzeszajqca uczniôw ze wszystkich
lubelskich szkôl srednich. Kolejnq omôwionq
czçsciq zyciorysu byla sluzba wojskowa oraz rozwijajqca siç kariera naukowa i praca nauczycielska.
Przytoczony zostal fragment credo pedagogicznego dolqczonego do podania o pracç w charakterze
nauczyciela Szkoly Lubelskiej.

szynskich i Janie Magierskim, wlascicielu skladu
aptecznego przy ulicy Krakowskie Przedmiescie
w Lublinie. Waznq czçsciq spotkania bylo takze
wspomnienie o zonie Stanislawa Magierskiego,
Danucie, côrce lubelskich lekarzy i spolecznikôw Marii i Pawla Jankowskich9. W 2010 roku
jej losom zostala poswiçcona wystawa „Druhna
Danusia”10. Ekspozycjç zrealizowano w tej samej
sali wystawowej Bramy Krakowskiej, w ktôrej rok
wczesniej odbyly siç spotkania dotyczqce wychowankôw Szkoly Lubelskiej.

9 M aria Jankow ska (1897-1937) - lekarz, inicjatorka budowy Dom u Dziecka w dzielnicy Dziesi^ta. M. Ja n 
kowska i jej m^z doktor Pawel Jankow ski (1875-1919)
byli czlonkami Polskiej Partii Socjalistycznej. W okresie
I wojny swiatowej dzialali aktywnie na rzecz legionistow.
D oktor Jankowski w 1917 roku zasiadal w Tymczasowej
Radzie Stanu. Zob. Slownik biograficzny miasta Lublina,
t. 1, s. 115-117 (oprac. K. Jarzembowski).
10 Wystawa nosila podtytul „W stulecie urodzin Danuty Magierskiej (1 9 1 0 -1 9 8 4 )” . Zob. M. Surmacz, Druh
na Danusia, „Lublin. Kultura i Spoleczefetw o” 2010, nr 4,
s. 36-39.

W pôzniejszych latach jako profesor gimnazjalny Wladyslaw Godziszewski prowadzil rôwniez amatorskie kôlko teatralne. Z jego inicjatywy
powolano do istnienia Lubelski Oddzial Szkolny
Ligi Morskiej i Kolonialnej, ktôry w 1934 roku
zorganizowal pierwszy w miescie teoretyczny kurs
zeglarski. Tragicznym finalem opowiesci o losach
bohatera spotkania byl wqtek katynski. Paradoksem okazalo siç, ze Godziszewski zginql na Smolenszczyznie, ktôrej dziejami zajmowal siç w swojej pracy naukowo-badawczej.
11 W ladyslaw Godziszewski (1895-1940) - historyk,
nauczyciel, zolnierz 35. Pulku Piechoty, absolwent Wielkopolskiej Szkoly Podchorqzych Piechoty w Bydgoszczy z 1920 roku, czlonek Towarzystwa Przyjaciol N au k
w Lublinie, zgin^l w Katyniu. Zob. J. Feduszka, Historyk
i zolnierz Wladyslaw Godziszewski (1 8 9 5 -1 9 4 0 ), „Zam ojski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 1-2, s. 5 4 -5 6 ;
A . Winiarz, Lubelska lista katynska, Lublin 1997, s. 5 3 -5 6 ;
Slownik biograficzny miasta Lublina, pod red. E Jusiaka,
M. Siomy, J. Ternesa, t. 4, Lublin 2014, s. 8 7 -6 9 (oprac.
J. Doroszewski).
12 Archiwum Pafetwowe w Lublinie, nr zespolu 533
- Prywatne M^skie Gimnazjum i Liceum „Szkola Lubel
ska” im. Stefana Batorego w Lublinie, lata 1906-1948,
sygn. 6, k. 5 3 -5 4 - credo pedagogiczne W. Godziszew
skiego, 26 lipca 1929 r.
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Fot. 3. Grzegorz Sztal opowiadajqcy o Stanislawie Magier
skim, 22 listopada 2015 roku. Fot. Jacek Dolifiski
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W pracy nauczycielskiej - pisal kandydat na posadç historyka - widzç urzeczywistnienie tego, co
dlawione bylo we mnie przez szkolç zaborcz^, a co
rozbudzonym i zahartowanym zostalo w pracy tajnej pozaszkolnej, to znaczy ksztaltowanie hartu ducha polskiego12.

Fot. 4-7. Podczas spotkania na temat poleglych wychowankow Szkoly Lubelskiej, 15 listopada 2015 roku. Fot. Jacek Dolifiski

6 grudnia 2015 roku w Muzeum Historii Miasta Lublina mialo miejsce spotkanie poswi^cone
tworczosci Jozefa Korczaka13, wychowanka Szkoly
Lubelskiej, zolnierza dywersyjnych oddzialow legionowych i zapomnianego poety. O ile o sluzbie
wojskowej zachowaly si^ pewne informacje, o tyle
jego wiersze sq wciqz nieznane. Poza jednym tomikiem14 i kilkoma rozproszonymi utworami nie
pojawily si^ dotqd zadne opracowania tworczosci
poetyckiej Korczaka. Glos w tej sprawie zabrala
Urszula Gierszon, poetka i prozaiczka, bibliotekarka od lat zwiqzana z Lubelskim Oddzialem Zwiqzku Literatow Polskich. N a spotkaniu, zatytulowanym „Poeta-legionista Jozef Korczak”, wylonil
si^ niezwykly obraz czlowieka refleksyjnie oce13 Jozef Korczak (1891-1920) - harcerz, czlonek Polskiej Organizacji Wojskowej, pracownik Biura Prasowego
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zob. Slownik biograficzny dzialaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 3, Warszawa
1992, s. 290-291 (oprac. A . Leinwand).
14 J. Korczak, Przed switem, Warszawa 1922. Wydany
posmiertnie tom ik ze wst^pem autorstwa Andrzeja Struga (Tadeusza G aleckiego) oraz Tadeusza Holowki.
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niajqcego otaczajqcq go rzeczywistosc wojennq,
a przy tym pragmatycznego dowodcy w sluzbach
wywiadowczych. Zdaniem prowadzqcej w wierszach Korczaka mozna odnalezc dynamiczne,
a zarazem harmonijne polqczenie przeciwienstw
- wrazliwosci i twardego charakteru. W utworze
o wymownym tytule Patria daje si^ slyszec glos
przedstawiciela mlodego pokolenia naznaczonego grozq wojny. „Czy ty wyrosniesz z tego morza
krwi - brzmiq pierwsze strofy wiersza - ktore po
ziemi wzdluz i wrzesz bez konca tak si^ rozlalo,
jak purpura slonca o rannym swicie spoza sinej
mgly”15*. Poecie towarzyszylo przeczucie naglego
konca zycia. W utworze Wedeta pisal, ze „smierc
z przeznaczeniem po cichutku chodzi”. Zginql
18 pazdziernika 1920 roku w bitwie pod Nowymi
Trokami, w miejscowosci Michniszki.
Ostatnie, szoste spotkanie, zatytulowane
„Zyciorys nieposledni Stanislawa Czechowicza”,

15
Ksigga pamiqtkowa 25-lecia harcerstwa na Lubelszczyznie. Wspomnienia i dokumenty 1911—1936, Lublin
2001 (reprint wydania z 1936 roku), s. 37 -3 8 .

Fot. 10. O braciach Jozefie i Stanislawie Czechowiczach
opowiada Jaroslaw Cymerman z Muzeum Literackiego przy
ul. Zlotej, 13 grudnia 2015 roku. Fot. Jacek Dolifiski

Fot. 11. Krzysztof Polafiski przed zdj^ciem pradziadka W la
dyslawa Godziszewskiego, otwarcie wystawy 23 pazdziernika
2015 roku. Fot. Piotr Maciuk

odbylo si^ 13 grudnia 2015 roku, tym razem
w Muzeum Literackim im. Jozefa Czechowicza
przy ulicy Zlotej 3. Jego bohaterem byl Stani
slaw Czechowicz16, legionista, erudyta, starszy
brat znanego lubelskiego poety, Jozefa. W 1920
roku ukonczyl Szkoly Lubelskq. Walczyl w Legionach Polskich. W obozach jenieckich przeszedl
wiele ci^zkich chorob. Po powrocie do rodzin
nego miasta studiowal prawo na Uniwersytecie
Lubelskim oraz pracowal jako nauczyciel laciny
w prywatnym zenskim gimnazjum Waclawy Arciszowej. Opanowal biegle kilka j^zykow obcych.
Przetlumaczyl z niemieckiego obszerne fragmenty
dziel filozoficznych Artura Schopenhauera. Chory na gruzlic^ zmarl w mlodym wieku. Zapewne
jego przezycia wojenne staly si^ inspiracjq dla
niektorych opowiadan Jozefa Czechowicza. Byc

moze pod wplywem oczytanego brata mlodszy
z Czechowiczow zainteresowal si^ takze awangardq literackq. Choc sam Stanislaw wyrazal si^
lekcewazqco o poezji, do dzis kwestiq spornq pozostaje autorstwo cz^sci utworow podpisywanych
inicjalami „SC ”. Niektorzy przypuszczajq, ze nie
nalezy uznawac ich kazdorazowo za jeden z pseudonimow artystycznych Jozefa Czechowicza.
Moze w kilku przypadkach nalezaloby polqczyc
wspomniane inicjaly z osobq i tworczosciq starszego z braci? O niezwyklej i zapomnianej postaci —Stanislawie Czechowiczu —w muzeum przy
ulicy Zlotej zaplanowano wystawy biograficznq
„Indywidualnosc na miar^ wcale nieposledniq”.
Roboczy tytul zostal zaczerpni^ty ze wspomnien
posmiertnych o Stanislawie autorstwa Czeslawa
Bobrowskiego, rowniez wychowanka Szkoly Lubelskiej17.

16
Stanislaw Czechowicz (1899-1925) - absolwent
Szkoly Lubelskiej, harcerz, student Uniwersytetu Lubelskiego, zolnierz 1. Pulku Piechoty Legionow Polskich.
17 C . B. [Czeslaw Bobrowski], Stanislaw Czechowicz
Zob. K. Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963, s. 8 5 -8 9
(1899—1925). Wspomnienia pozgonne, „Przegl^d Lubelskoi in.
-Kresowy” 1925, nr 7, s. 15.
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Fot. 9. Wnuczki Wladyslawa Godziszewskiego, od lewej
Jadwiga Lab^cka i Marta Polafiska, 29 listopada 2015 roku.
Fot. Jacek Dolifiski
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Fot. 8. Na spotkaniu prowadzonym przez Urszul^ Gierszon
czytane byly wiersze Jozefa Korczaka, 6 grudnia 2015 roku.
Fot. Malgorzata Surmacz

Opisane spotkania towarzyszqce wystawie
o uczniach dawnego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie stanowily rozwini^cie tematyki
poruszonej na ekspozycji. Zaproszenie do poprowadzenia spotkan czlonkow rodzin wychowankow Szkoly Lubelskiej pokazalo, jak istotna jest
pami^c utrwalana przez kolejne pokolenia. Zaangazowanie osob spokrewnionych z bohaterami
ozywilo przekaz, nadajqc mu cechy zywej lekcji
historii. Dodatkowo forma wystqpien prowadzqcych spotkania — swobodna opowiesc nasycona
emocjami, utrzymana w tonie gaw^dziarskim —
wzmocnila odbior u widzow w roznym wieku18.
18 Zwiehczeniem pracy nad ekspozycji jest jej odbior
przez zwiedzajicych. W przypadku wystawy, gdzie pojawia
si^ bohater zbiorowy, zachodzi koniecznosc wyznaczenia
wspolnej cechy, wokol ktorej budowana jest calosc przekazu. Rozbudowane w^tki mozna zaprezentowac w czasie
towarzysz^cych wystawie wydarzeft, co pozwala pozyskac
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Poza wqtkiem legionowym, spajajqcym wszystkie
zyciorysy bohaterow wystawy, w prezentacji ich
losow wylonily si^ takze inne zagadnienia, mogqce byc zapowiedzii odr^bnych wystaw biograficznych. „Zyciorys kazdego czlowieka —napisano we
wspomnieniach o ostatnim przedwojennym dyrektorze Szkoly Lubelskiej Zygmuncie Kukulskim
—to historia tworzenia si^ jego osobowosci na tle
trafu i przypadkow losu, wlasnych usilowan, czynow i walki z przeciwnosciami”19.

szersze grono odbiorcow. Zob. J. Gorka, Promocja wy
staw, „Szkolenia Narodow ego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorow”, t. 1: A B C organizacji wystaw czasowych w muzeach, Warszawa 2012, s. 27-39.
19 Zbiory specjalne Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. H. topaciftskiego w Lublinie, sygn. 2162, k. 175
190 - Stefan Kunowski, Profesor Zygmunt Kukulski jako
pedagog.

