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KULTURA

„Dzieje Pu³tuska”
– najlepsz¹ ksi¹¿k¹ 2016 roku

Archiwum Diecezjalne w P³ocku, autorzy korzystali tak¿e ze zbiorów m. in. Archiwum G³ównego Akt Dawnych, Archiwum Rzymskiego Towarzystwa Jezusowego i Archiwum Pañstwowego
w P³ocku. Ksi¹¿kê wyda³a Akademia
Humanistyczna im. A. Gieysztora. Zaprezentowane w niej ilustracje pochodz¹
w wiêkszoœci ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pu³tusku. Atutem ksi¹¿ki
jest te¿ edytorska starannoœæ, w tym estetyczna, twarda ok³adka.
Do powstania ksi¹¿ki przyczyni³ siê
komitet redakcyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Koseskiego,
rektora Akademii Humanistycznej im. A.
Gieysztora, w sk³adzie: Wojciech Dêbski,
burmistrz Pu³tuska do 2014 r., dr hab.

Rados³aw Lolo, dziekan Wydzia³u Historycznego AH im. A. Gieysztora, dr hab.
prof. AH Bronis³aw Nowak, poprzedni
dziekan Wydzia³u Historycznego AH,
Krzysztof Nuszkiewicz, burmistrz Pu³tuska, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
i prof. dr hab. Janusz Szczepañski. Recenzentem zosta³ prof. dr hab. Edward
Potkowski. Jako partnerzy przedsiêwziêcia zostali wymienieni: Miasto Pu³tusk,
Andrzej Grabowski Grupa POLMLEK,
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta¿owe ISBUD Józef £atyfowicz, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe GER-POL Krzysztof Gierczak, DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk; oprócz nich do
wydania ksi¹¿ki przyczynili siê i inni nie
wymienieni z nazwiska darczyñcy.

- Idea by³a taka: wspó³redaktorem
I tomu jest profesor Henryk Samsonowicz, honorowy obywatel Pu³tuska, a II
tomu — profesor Adam Koseski, te¿ honorowy obywatel Pu³tuska — zaznaczy³
z uœmiechem Rados³aw Lolo, wspó³redaktor naukowy i jeden z autorów. Poproszony o wypowiedŸ na temat „Dziejów Pu³tuska” t. I powiedzia³: — Uda³o
siê doprowadziæ do wydania pierwszej
w historii Pu³tuska ksi¹¿ki opisuj¹cej jego dzieje na tysi¹cu stron (t. I liczy ponad 450 stron, t. II, który uka¿e siê
w ci¹gu najbli¿szych tygodni, jeszcze
wiêcej — od red.). Nasze pokolenie historyków, mówiê pokolenie, choæ jesteœmy w ró¿nym wieku, z ca³¹ pewnoœci¹
drugiej takiej ksi¹¿ki nie napisze. Trudno bêdzie te¿ komuœ innemu napisaæ naukow¹ monografiê konkurencyjn¹ do
tej, nie dlatego, ¿e jest dobra, ale dlatego,
¿e trudno bêdzie do³o¿yæ coœ nowego
z historii miasta.
Rados³aw Lolo przypomnia³, ¿e ostatnie opracowanie dziejów miasta („Dzieje miasta Pu³tuska“) ukaza³o siê ponad
20 lat temu, liczy³o 43 strony, nie zawiera³o przypisów i mia³o skromn¹ bibliografiê.
- Pu³tusk, którego czasy œwietnoœci
przypad³y na okres staropolski, nie mia³
monografii. Istnia³y pojedyncze studia,
opracowania, a¿ siê pojawi³a, i mówiê to
bez tzw. fa³szywej skromnoœci, Akademia Humanistyczna i wznowiono „Studia i materia³y z dziejów miasta i regionu“. Policzyliœmy, ¿e w kolejnych 8 tomach serii ukaza³o siê 114 artyku³ów
dotycz¹cych historii miasta. Dziêki tego
typu pracy i wielu innym publikacjom,
które uda³o siê wydaæ m.in. we wspó³pracy z samorz¹dem miejskim i powiatowym (…), nast¹pi³ prze³om. Dziêki temu mo¿na by³o napisaæ „Dzieje Pu³tuska“ — opowiedzia³ o przygotowaniach
do napisania monografii miasta nad Narwi¹ Rados³aw Lolo.
„Dzieje Pu³tuska“ t. I zosta³y zaprezentowane w pu³tuskim ratuszu podczas Dni Patrona Pu³tuska œw. Mateusza
w 2016 r. Obecnie czeka nas uroczystoœæ
zwi¹zana z t¹ ksi¹¿k¹.
O terminie i miejscu wrêczenia nagrody Liber Mazovia zawiadomimy czytelników na naszych ³amach.
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nien zawieraæ wszelkie
wyjaœnienia i dane niezbêdne do w³aœciwego
odczytywania rozwi¹zañ
konkursowych”. Do opisu technicznego nale¿a³o
do³¹czyæ
informacjê
o materiale, z jakiego ma
zostaæ wykonana rzeŸba
(preferowany br¹z) oraz
okreœliæ cenê realizacji
projektu.
Komisjê konkursow¹
w sk³adzie: Katarzyna
Krystoszyk, artystka malarka, przewodnicz¹ca
komisji, Ró¿a Krasucka,
zastêpca burmistrza, zastêpca przewodnicz¹cej,
Aleksandra Wnorowska,
in¿ynier architekt krajobrazu, studentka SGGW,
sekretarz komisji, Izabela Sosnowicz-Ptak, artystka plastyk, dyrektor
Miejskiego Centrum
Kultury i Sztuki i Maciej
Zaprezentowany w ratuszu zwyciêski projekt
Cybulski, rzecznik prasowy Festiwalu im. K.
Klenczona burmistrz
Krzysztof Nuszkiewicz
powo³a³ 14 marca, dzieñ
przed og³oszeniem konkursu. Dwa tygodnie
póŸniej burmistrz swoim
zarz¹dzeniem zmieni³
sk³ad komisji: Izabelê
Sosnowicz-Ptak zast¹pificzn¹ i opisow¹, ka¿d¹ opatrzon¹ sze- ³a Aneta Purzycka, kierownik Samoœciocyfrowym god³em. Projekt graficzny dzielnego Referatu Turystyki i Promocji
„£aweczki Klenczona” mia³ przed³o¿yæ Urzêdu Miasta.
Na konkurs nap³ynê³y tylko cztery
w 4 rzutach (z przodu, z boku, z ty³u,
z góry) wraz z wymiarowaniem oraz wi- prace. Ocenia³y je 29 marca, bior¹c pod
zualizacj¹. Dodatkowo mia³ przys³aæ uwagê: spe³nienie ideowych za³o¿eñ
„opis ideowy i techniczny”, który „wi- konkursu, jakoœæ walorów artystycznych

dzie³a i rozwi¹zañ detalu architektonicznego, kalkulacjê przewidywalnych kosztów realizacji zadania, same panie (wymienione wczeœniej). Maciej Cybulski
do Pu³tuska nie przyjecha³.
„Zgodnie z za³o¿eniami konkursowymi zosta³a zaprojektowana ³awka z odlan¹ z br¹zu postaci¹ Krzysztofa Klenczona. Postaæ muzyka w pozycji siedz¹cej,
graj¹cej na gitarze, w aran¿acji stylizowanej na lata 60. -70. XX w. zgodnie
z ówczesn¹ mod¹ i wed³ug archiwalnych
zdjêæ artysty. Postaæ zwrócona w kierunku przeciwleg³ego kierunku ³awki w celu poprawienia interakcji rzeŸby z jej
u¿ytkownikami” — zacytowa³a opis
zwyciêskiej pracy oznaczonej god³em
232313 Katarzyna Krystoszyk, przewodnicz¹ca komisji. Uzasadni³a wybór: —
RzeŸba dobrze wpisuje siê w miejsce
i ogólny krajobraz. £aweczka nawi¹zuje
do innych elementów architektonicznych umieszczonych wokó³ fontanny.
Ten projekt jest najbardziej wartoœciowy
i najbardziej godny realizacji. Istotny element — koszty realizacji pomnika s¹
w czytelny sposób oszacowane. Moim
zdaniem to najlepsza propozycja.
Autorem zwyciêskiej pracy okaza³ siê
nie artysta plastyk, ale architekt (tak
przedstawia siê na portalach zawodowych) Aleksander Mazij i to on otrzyma³
nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³. Zarówno
jego pracê, jak i pozosta³e jeszcze przed
odkodowaniem mo¿na by³o zobaczyæ
w ratuszu.
Rozstrzygniêcie konkursu nie zlikwidowa³o w¹tpliwoœci: co do terminu og³oszenia konkursu i czasu jego trwania,
sk³adu komisji (zabrak³o w niej maj¹cych
znaczny dorobek artystów rzeŸbiarzy
oraz przedstawiciela Alicji Klenczon
i Fundacji im. Krzysztofa Klenczona,
a tak¿e, zdaniem czêœci rozmówców, pu³tuszczanina Jerzego Kondrackiego, „oj-

ca chrzestnego” Festiwalu imienia K.
Klenczona, przedsiêbiorcy), regulaminu
konkursu, opracowanego raczej przez architekta ni¿ artystê plastyka, w którym
nie podano terminu realizacji rzeŸby oraz
nie okreœlono jednoznacznie, kto bêdzie
j¹ wykonywa³: czy autor projektu, czy zupe³nie inna osoba oraz samego projektu.
- Moim zdaniem konkurs zosta³ og³oszony za póŸno. Decyzja Rady Miejskiej
w sprawie wzniesienia ³aweczki Klenczona zapad³a wczeœniej (8 lutego — od red.)
i wtedy mo¿na by³o og³osiæ konkurs. Obawiam siê, ¿e mo¿emy nie zd¹¿yæ z realizacj¹ projektu do czasu Festiwalu Klenczona — powiedzia³ poproszony o komentarz Maciej Cybulski, rzecznik prasowy
Festiwalu, prezes zarz¹du Fundacji imienia Krzysztofa Klenczona. Przyzna³: —
Mia³em byæ w komisji, ale w dniu, kiedy
odbywa³o siê rozstrzygniêcie konkursu,
nie mog³em przyjechaæ. Doda³: — Uwa¿am, ¿e ostatnie zdanie, jeœli chodzi
o projekt i wygl¹d ³aweczki, powinno nale¿eæ do pani Alicji Klenczon.
Podobnie i inni przedstawiciele Fundacji, w tym Jerzy Kondracki, uwa¿aj¹,
¿e miasto powinno uzyskaæ akceptacjê
projektu ze strony Alicji Klenczon.
Jak nieoficjalnie siê dowiedzieliœmy,
Alicja Klenczon, patronka honorowa Festiwalu, mia³a w¹tpliwoœci dotycz¹ce
wygl¹du twarzy postaci z projektu, nie
uzna³a jej za podobn¹ do twarzy zmar³ego mê¿a, oraz kszta³tu ³aweczki.
Koszty pomnika — ³aweczki Krzysztofa Klenczona ma ponieœæ miasto (maj¹ one wynosiæ do 60 tys. z³), tym samym
nie musi prosiæ nikogo poza cz³onkami
komisji konkursowej o opiniê. Nie musi,
ale mo¿e. Czy samorz¹d weŸmie pod
uwagê opiniê Alicji Klenczon, czy nie,
oka¿e siê w najbli¿szym czasie. Spotkanie Komitetu Festiwalowego ma odbyæ
siê po 25 kwietnia.
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Zosta³y ni¹ „Dzieje Pu³tuska — tom
I do 1795 roku” — pierwsza monografia
miasta nad Narwi¹ pod redakcj¹ naukow¹ Henryka Samsonowicza i Rados³awa
Lolo. Wydawc¹ jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku, a do wydania monografii
przyczyni³ siê samorz¹d gminy Pu³tusk.
W tegorocznej VII edycji konkursu
„Mazowiecka ksi¹¿ka roku” ksi¹¿ki ocenia³o powo³ane przez redaktora naczelnego „TC” Ryszarda Maruta jury, pod jego przewodnictwem, z³o¿one z dziennikarzy i bibliotekarzy. Cz³onkowie
kapitu³y konkursu za najciekawsz¹, najbardziej wartoœciow¹ ksi¹¿kê regionaln¹
2016 roku uznali „Dzieje Pu³tuska —
tom I do 1795 roku”.
Ksi¹¿ka ma inny ni¿ podobne publikacje uk³ad: chronologiczno-problemowy. Otwiera j¹ tekst dotycz¹cy archeologii Pu³tuska, synteza wyników badañ
archeologicznych. Dzieje grodu, a potem
miasta w œredniowieczu oraz w XVI-XVIII w. zosta³y przedstawione osobno,
a dzieje Koœcio³a osobno, z tym ¿e w obu
przypadkach autorzy spojrzeli na nie
przez pryzmat zagadnieñ, a nie wy³¹cznie chronologii. W ramach dziejów miasta osobne podrozdzia³y poœwiêcono np.
mieszczanom, ich pochodzeniu spo³ecznemu i etnicznemu oraz ich ¿yciu codziennemu, co szczególnie zainteresuje
wspó³czesnych pu³tuszczan. Ostatnie
dwa rozdzia³y dotycz¹ oœwiaty i kultury
w epoce staropolskiej oraz architektury

Projekt wybrany

Fot. Izabela Koba

Kapitu³a konkursu
Liber Mazovia wybra³a
najlepsz¹ regionaln¹
ksi¹¿kê wydan¹
w 2016 roku.

„Dzieje Pu³tuska” t. I zaprezentowali w ratuszu: (od lewej) burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz, W³odzimierz Pela, Krzysztof
Wiœniewski, rektor AH Adam Koseski i Rados³aw Lolo

i sztuki w Pu³tusku — od czasów œredniowiecza do XVIII wieku. Ka¿dy
z tekstów autorstwa: W³odzimierza Peli,
Zbigniewa Morawskiego, Krzysztofa
Wiœniewskiego, Rados³awa Lolo, Artura
K. F. Wo³osza i zmar³ego w 2014 r. ks.
Tadeusza ¯ebrowskiego zosta³ opatrzony przypisami. Ca³oœci dope³niaj¹: licz¹ca ponad 20 stron bibliografia (jest to
pierwsze zestawienie bibliografii do
dziejów Pu³tuska w czasach staropolskich), wykaz skrótów i indeks nazwisk.
Wstêp napisali redaktorzy naukowi:
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz i dr
hab. Rados³aw Lolo. Ka¿dy z rozdzia³ów
poprzedzi³a kwerenda archiwalna. Po
raz pierwszy na potrzeby dziejów Pu³tuska zosta³o „gruntownie spenetrowane”

£aweczka Klenczona
Tylko cztery prace wp³ynê³y
na konkurs na projekt rzeŸby
plenerowej „£aweczka
Klenczona” w Pu³tusku.
Komisja konkursowa wybra³a
pracê Aleksandra Mazija.
Projekt wybrany, ale pozosta³y zwi¹zane z konkursem w¹tpliwoœci. Pozosta³o te¿ pytanie, czy projekt zaakceptuje
Alicja Klenczon, wdowa po muzyku
i patronka honorowa Festiwalu im.
Krzysztofa Klenczona.
Konkurs na projekt rzeŸby plenerowej
„£aweczka Klenczona” zosta³ og³oszony
15 marca, a ju¿ dwa tygodnie póŸniej
(bez jednego dnia) 28 marca up³ywa³
ostateczny termin sk³adania prac. Artyœci, absolwenci szkó³ wy¿szych artystycznych, mieli opracowaæ koncepcjê pomnika — ³aweczki z postaci¹ Krzysztofa
Klenczona, uwzglêdniaj¹c instalacjê
umo¿liwiaj¹c¹ odtwarzanie wybranych
melodii z jego repertuaru oraz sposób
mocowania pomnika do pod³o¿a. Przewidziano, ¿e pomnik stanie na skwerze
przy fontannie w Pu³tusku, w pobli¿u
zamku. Uczestnik konkursu mia³ przys³aæ opracowanie zawieraj¹ce czêœæ gra-
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– z akceptacj¹ Alicji Klenczon,
czy bez niej?

