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23 maja 2017 r. klasa IIB, pod opieką wychowawcy oraz pani Beaty Daniewskiej, wzięła udział w 

grze miejskiej, która pozwoliła uczniom poznać artystyczną duszę i historię Lublina. Szlak którym 

podążali drugoklasiści poprowadził ich śladami pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów. 

 

Lublin dawniej i dziś 

I. Kamienica Rynek 16 – miejsce, w którym tworzył muzyk Jan z Lublina 

 Tablica pamiątkowa renesansowego muzyka Jana z Lublina 

II. Kamienica Rynek 3 – miejsce narodzin Aleksandra Zelwerowicza 

III. Kamienica Grodzka 24 – miejsce stancji Józefa Ignacego Kraszewskiego 

IV. Kamienica Rynek 17 - miejsce narodzin Henryka  Wieniawskiego, 

 Tablica pamiątkowa poświęcona Henrykowi Wieniawskiemu 

 Siedziba Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego 

V. Teatr Stary  

VI. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

VII. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie  

 Pomnik Henryka Wieniawskiego 

Postacie związane z Lublinem 

I. Jan z Lublina  

II. Aleksander Zelwerowicz 

III. Józef Ignacy Kraszewski 

IV. Henryk Wieniawski  

 „Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Kino Rialto 

Akcja: Ogród Saski 
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KARTA PRACY 

Zanim wyruszycie na wędrówkę: 

Umówcie się na zwiedzanie Teatru Starego. 

TRASA WĘDRÓWKI 

1.  Przyporządkujcie numery miejsc punktom na mapie 

 

 
 

I. Kamienica Grodzka 24  

II. Kamienica Rynek 16  

III. Kamienica Rynek 3  

IV. Kamienica Rynek 17  

V. Teatr Stary  

VI. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

VII. Peowiaków 6 

VIII. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie  

IX. Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 

X. Cmentarz przy ulicy Lipowej 

XI. Centrum Spotkania Kultur 

 

 

 

 
 

 Początek spotkania: Wzgórze Zamkowe 
 

Kamienica Grodzka 24 

2.  a) Czyja podobizna znajduje się na kamienicy mieszczącej się przy ul. Grodzkiej 24? 

Na kamienicy znajduje się podobizna Józefa Ignacego Kraszewskiego – polskiego pisarza, publicysty, wydawcy, 

historyka, działacza społecznego i politycznego, malarza, autora z największą liczbą wydanych książek i wierszy w 
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historii literatury polskiej. 

b) Jaki związek miała ta postać z Lublinem? Odszukajcie w Internecie informacji na ten temat. 

W latach 1826-1827 kształcił się w szkole wojewódzkiej w Lublinie. W kamienicy mieszkał na stancji u swojego 

profesora Ostrowskiego. Sam Kraszewski nie wspomina dobrze okresu mieszkania w mieście, aczkolwiek 

wspomina Lublin w kilku swoich dziełach takich  jak;  "Obrazy z życia i podróży" i '' Bezsenne noce" oraz opisuje 

Lublin we wstępie do dzieła pt. "Maleparta". 

c) We wstępie do wydanej w 1843 roku powieści pt. "Maleparta" Józef Ignacy Kraszewski poświęcił kilka słów 

Lublinowi. Zapoznajcie się z poniższym fragmentem. 

Znacie zapewne Lublin? Któż by go nie znał dzisiaj i komuż na myśl nie przychodzą wdzięczne jego okolice, stare 

kościoły, malownicze dwie stare bramy, czysty Kapucyński kościółek, smętna fara, ponury Dominikański, 

niesjnacznie odnowione Jezuickie mury i zamek? Znacie go, jakim jest dziś, spokojnym, czystym, odświeżającym się, 

jak podtatusiały staruszek, co nową kładzie perukę i wygala siwą brodę, żeby się wydać młodszym; znacie go z 

nowymi jego gmachami, z pięknym Krakowskim Przedmieściem, z czystymi placami, ogrodami, brukami i szosą. Ale 

nie stary Lublin trybunalski, nie stary to ów gród rokoszowy i jarmarkowy, sławny swymi piwnicami na Winiarach, 

norymberskimi sklepami, błotem ulic, wrzawą żołdaków, palestrą z piórem za uchem i szerpentyną u pasa; nie stare 

to miasto, co się chlubiło kilkudziesięcioma kościołami i wskazywało fundacje Leszka Czarnego, co się chlubiło 

zamkiem, w którym Długosz ćwiczył Kazimierzowe dzieci, stołem, na którym podpisano Unię, szczerbami w 

murach, jednymi po ruskich kniaziach, drugimi po Mindowsie, jeszcze innymi po rokoszach Zygmuntowskich. 

d) Zredagujcie notatkę, w której zapiszcie, z czego, według pisarza, znany był Lublin. 

Lublin według autora był znany przede wszystkim ze starych kościołów - Kapucyńskiego, Dominikańskiego i Fary 

oraz z dwóch bram. Kraszewski uważał, że nasze miasto było spokojne, czyste i odnowione. Podziwiał piękne 

Krakowskie Przedmieście z nowymi gmachami oraz place, ogrody i szosę pokrytą brukiem. Sławę Lublinowi 

przynosiły piwnice na Winiarach,  norymberskie sklepiki, a wokół nich błoto na ulicach i wrzawa żołdaków.  Na 

lubelskim zamku  Długosz miał nauczać potomków króla Jana Kazimierza, tu też znajdowały się miejsca 

ufundowane przez Leszka Czarnego. Lublin rozpoznawano jako miejsce,  gdzie podpisano unię realną z Litwą w 

1569r.  
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Kamienica Rynek 3 

3.  a) W tej kamienicy narodził się w 1877 roku w kamienicy urodził się Aleksander Zelwerowicz. Fakt ten został 

upamiętniony umieszczeniem na fasadzie domu tablicy pamiątkowej. Zapiszcie, kim była ta postać? 

Aleksander Zelwerowicz był polskim aktorem, reżyserem, pedagogiem, dyrektorem scen w Łodzi i Wilnie, 

dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie.  Występował gościnnie w Poznaniu, Wilnie i Lublinie. Reżyserował 

również i występował gościnnie w Rydze i w Pradze. Podczas II wojny światowej ukrywał Leona Feinera. W 1949 

roku był delegatem Krajowej Rady Obrońców Pokoju na Kongres Obrońców Pokoju w Paryżu. Został pochowany w 

Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W 1977 roku wraz z córką Heleną 

Orchoń-Zelwerowicz otrzymał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznawany osobom ratującym 

Żydów podczas Holocaustu przez izraelski Instytut Pamięci Jad Waszem. 

b) Wymieńcie trzy role teatralne, w które wcielił się Aleksander Zelwerowicz. 

Trzy najbardziej rozpoznawalne role Aleksandra Zelwerowicza: 

- Grabiec w „Balladynie” J. Słowackiego (1902) 

- Czepiec w „Weselu” S. Wyspiańskiego (1905)  

- Major w „Fantazym” J. Słowackiego (1917) 

c) Ustalcie, która uczelnia wyższa w Polsce nosi imię Aleksandra Zelwerowicza. 

W 1955 roku jego imię otrzymała PWST w Warszawie, obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza. 

 

 
 

Kamienica Rynek 16 

4.  a) Odpowiedzcie na pytania. Czyje podobizny umieszczone są na kamienicy? Czym zajmowały się te postacie? W 

jakich wiekach żyły? 

Na kamienicy umieszczono podobizny: Jana z Lublina i Henryka Wieniawskiego.  

Jan z Lublina był organistą i kompozytorem epoki renesansu, twórcą tabulatury organowej. Żył w XVI wieku. 

Henryk Wieniawski był kompozytorem i skrzypkiem. Dzięki Wieniawskiemu do europejskiej literatury skrzypcowej 

dodano poloneza. Henryk Wieniawski żył w latach 1835-1880.  

b) W jakim stylu architektonicznym zbudowana została ta kamienica? 

Kamienica Rynek 16 została zbudowana w stylu renesansowym, który charakteryzował się prostotą kompozycji, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Feiner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lena_Zelwerowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lena_Zelwerowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_w%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%9Awiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad_Waszem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Teatralna_im._Aleksandra_Zelwerowicza_w_Warszawie
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symetrią budowli. wydatnymi gzymsami i fryzami. 

c) Z jakim instrumentem muzycznym związany był Jan z Lublina? 

Jan z Lublina związany był przede wszystkim z organami oraz innymi instrumentami klawiszowymi: klawesynem, 

klawikordem, szpinetem , pozytywem, regałem. 

d) Ustalcie czy Jan z Lublina faktycznie pochodził z tego miasta 

Jan najprawdopodobniej pochodził z Lublina, ale działał w Kraśniku. 

 

Kamienica Rynek 17 

5.  a) Na podstawie tablic pamiątkowych ustalcie, kto narodził się w kamienicy przy ul. Rynek 17. 

W kamienicy przy ul. Rynek 17 urodziło się dwóch znanych kompozytorów: Józef oraz Henryk Wieniawscy. Była 

ona również domem m.in. takich osób jak: Jakub Żendzian, Augustyn Bronet, Ignacy Baranowski. W 1834 r. 

właścicielem został Tadeusz Wieniawski, ojciec kompozytorów Józefa i Henryka.  

b) Czym zajmowała się każda z nich?   

Pierwszym zapisanym w historii właścicielem kamienicy był Walenty Stano, który pełnił funkcję rajcy lubelskiego. 

W 1598 r. kamienicę przejął Jakub Żendzian, który był złotnikiem i rajcą lubelskim. W tej samej kamienicy urodził 

się m.in. znany polski kompozytor, Henryk Wieniawski oraz Ignacy Baranowski, który był polskim lekarzem i 

profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. 

c) Jaką funkcję obecnie pełni ta kamienica? 

Obecnie kamienica jest siedzibą Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Społecznej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Szkoły Muzycznej dla Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa, Towarzystwa 

Śpiewaczego „Echo", Towarzystwa Miłośników Lublina oraz lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Opieki nad 

Zwierzętami „Animals". Ponadto na parterze budynku znajduje się restauracja „Sielsko Anielsko". 



6 
 

d) Z jakim instrumentem związany był Henryk Wieniawski? 

 Henryk Wieniawski był związany ze skrzypcami. 

 
 

 

Teatr Stary 

6.  a) Przeprowadźcie wywiad z pracownikiem Teatru Starego. Dowiedzcie się: kiedy powstał budynek Teatru 

Starego, co mieściło się w nim poza teatrem? 

Od pracownicy Teatru dowiedzieliśmy się, że Teatr Stary został wybudowany w 1822 roku według projektu 

Łukasza Rodakiewicza. Początkowo mieściły się w nim: lubelska scena dramatyczna i operowa, oraz w XX wieku 

także kino. Oryginalnie budynek podzielony był na cztery piętra: parter, krzesła na 1 piętrze, balkon i galerię. Teatr 

Stary w Lublinie jest najstarszym po Teatrze Starym im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, zachowanym teatrem 

w Polsce. Pierwsze przedstawienie w tym teatrze odbyło się 20 października 1822r. Przez wiele lat w jego budynku 

mieściło się kino o nazwie „Théâtre Optique Parisien". W późniejszych latach kino nosiło nazwę „Rialto", a później 

„Staromiejskie". Ostatni seans kinowy w tym budynku odbył się w 1981 roku. Prace remontowe Teatru Starego 

zaczęły się w 2007 roku i trwały aż do 2012 roku. W wyniku przebudowy budynek uzyskał dwie dodatkowe 

kondygnacje podziemne mieszczące magazyny oraz zaplecze sanitarne. 

b) Wypiszcie tytuły spektakli, jakie można obejrzeć w Teatrze Starym w bieżącym miesiącu. 

Spektakle, które można obejrzeć w Teatrze Starym w maju:  

- „Machia” 

- „Kwartet” 

 - „Kawaler z różą” 

 - „Berlin, czwarta rano” 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: KINO RIALTO. Obecnie Teatr Stary - Stare Miasto (ul. Jezuicka, róg Dominikańskiej). 

7.  a) Zapoznaj się z opisem akcji harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów.  

Akcja przeprowadzona przez harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów miała następujący przebieg: 

„W końcu marca 1944 roku na polecenie „Ryszarda” przeprowadzono akcję przeciw kinom. Pierwszego dnia 
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dokonano rozrzucania ulotek, w których tłumaczono kinomanom, ·że niemiecka propaganda ogłupia i zastrasza 

Polaków, a pieniądze za bilety finansują Propagandenamt. Drugiego dnia dokonano gazowania i użyto kwasu. 

Petardy do gazowania wykonano we własnym zakresie ze starych klisz uzyskanych z zakładu fotograficznego, w 

którym pracował „Bil”. Klisze zwinięto ciasno w rolki i zawinięto w gazety. Petarda taka była zapalana, a następnie 

przydeptywana dla stłumienia ognia, natomiast klisze w gazetach tliły się dalej, wydzielając śmierdzący i duszący 

dym. Gazowanie przeprowadzono w kinie Rialto na Starym Mieście, gdzie w tzw. lożach na balkonie można było 

niezauważalnie zapalić i przydeptać świecę dymną, a potem zrzucić na parter. Panika była wspaniała, tak że nieomal 

wyłamano drzwi wejściowe". 

b) Podzielcie się tą historią z napotkaną osobą (przechodzień, pracownik urzędu, sprzedawca, itp.). 

Udokumentujcie wykonanie tego zadania zdjęciami. 

Powyższą historią podzieliliśmy się z pracownicą Teatru Starego, która nie znała wcześniej jej dokładnego 

przebiegu.  

 
 

 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

8.  a) Dowiedzcie się, kiedy aktorzy Teatru przyjęli na swojego patrona Juliusza Osterwę. 

Aktorzy Teatru przyjęli na swojego patrona Juliusza Osterwę 18 sierpnia 1949 r. 

b) Wymieńcie po trzy nazwiska aktorek i aktorów zatrudnionych w tym Teatrze. Wykorzystajcie zdjęcia 

umieszczone w holu Teatru. 

Aktorzy zatrudnieni w Teatrze im. Juliusza Osterwy: 

-Tomasz Bielawiec 

 -Daniel Dobosz 

- Witold Kopeć 

- Marta Ledwoń 

- Lidia Olszak 

-Teresa Filarska 
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c) Podajcie tytuł najnowszego spektaklu, granego w Teatrze im. Juliusz Osterwy. 

Najnowszym spektaklem granym w Teatrze im. Juliusza Osterwy jest ,,Stopklatka” . 

  

 

Ul. Peowiaków 6 

9.  "Corso" i "Apollo" 

W okresie międzywojennym w Lublinie działało sześć kinoteatrów, w których oprócz pokazów filmowych, 

występowały trupy aktorskie, kabarety i variete, a nawet rozgrywały się mecze pięściarskie. Wszystkie lubelskie 

przybytki X Muzy miały świetnie zaopatrzone bufety, a ceny biletów w zależności od standardu wynosiły 24 gr, 54 

gr i 1,04 zł. Większa liczba kin gwarantowała zróżnicowany repertuar, w którym 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Wśród ówczesnych kin na pierwsze miejsce wysuwały się dwa: „Corso” i „Apollo”. 

 

Kino „Corso” mieściło się przy ul. Radziwiłłowskiej 3 (spłonęło w 1944 roku), a 

jego właścicielami była szwajcarska rodzina Schreitterów. Sala kinowa pełniła 

początkowo funkcję sali do nauki jazdy na wrotkach (otworzonej 28.X.1911 r. przez 

angielskich instruktorów), o czym długo przypominał witraż z wrotkarzem u wejścia 

do kina. Od września 1912 r. sala została przejęta przez pana Kazanowskiego, który otworzył tu kino "Oaza"  

(słynne z projekcji Nędzników). Po I wojnie światowej zwiększyła się pojemność sali kinowej z 240 do 1000 miejsc, 

co było zapowiedzią nowego kina - "Corso". 

Kino „Corso” miało trzy rodzaje miejsc: I, II i III kategorii, najlepsze miejsca miały poduszkowe obicia. Liczna 

widownia kina przy Radziwiłłowskiej składała się z mieszczaństwa, dzieci i młodzieży, ludności żydowskiej. To 

tutaj pokazano po raz pierwszy w Lublinie film kolorowy W cieniu samotnej sosny oraz filmy trójwymiarowe, na 

które widzowie wraz z biletami otrzymywali czerwono-zielone okulary, które następnie w odpowiednich 

momentach nakładali, doznając niesamowitych przeżyć. 

 

Drugie znamienite kino, „Apollo” (późniejsze „Wyzwolenie”), znajdowało się przy ul. Szpitalnej 6 (obecnie 

Peowiaków 6) i było kinem bardzo eleganckim. Sala wyposażona była w uchylane, miękkie fotele, kotary i, 

podobnie jak „Corso”, posiadała balkon. Ponadto u wejścia do „Apollo” znajdował się migający neon, a w czasie 

przerw obsługa rozpylała na widowni wodę kolońską. Zarówno „Corso”, jak i „Apollo”, miały w swoim repertuarze 

filmy ambitniejsze, jako jedyne stale reklamowały swoje seanse w ,,Ekspresie Lubelskim” i ,,Głosie”. (Źródło: Teatr 

NN) 

a) Zapytajcie dwóch przechodniów, czy wiedzą, co mieściło się w przeszłości przy ul. Peowiaków 6. Wykonanie 

zadania udokumentujcie zdjęciem. 

Pytania zadaliśmy pięciu osobom, ale tylko jedna powiedziała nam, że w przeszłości przy ul. Peowiaków 6 
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znajdowało się kino ,,Wyzwolenie” . 

b) Znajdźcie informacje o innych kinach w Lublinie, które stanowiły konkurencję dla kina „Wyzwolenie”. Jakie 

kina znacie/odwiedzacie w Lublinie?  

Kino „Wyzwolenie”, dawniej „Apollo”, było jednym z kin najczęściej odwiedzanych w Lublinie. Miało ono 

również swoją konkurencję. Jedną z nich było kino „Kosmos”, znajdujące się przy ulicy Króla Leszczyńskiego 

60. Funkcjonowało w latach 1989-2009. Kolejną konkurencją było kino „Robotnik”, znajdujące się przy ulicy 1 

Maja. 

Obecnie odwiedzamy takie kina jak: Cinema City, Multikino i Bajka. 

  

  

 

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 

10.  Zapytajcie pracownika Centrum Kultury o nazwę teatru, który działa w tym obiekcie i wywodzi się z lubelskiego 

nurtu teatru studenckiego. 

Teatr działający obecnie na terenie Centrum Kultury nosi nazwę Provisorium. Teatr ten został założony przez 

studentów polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Stefana Aleksandrowicza, Mirosława 

Grudnia, Wiesława Kaczkowskiego i Jana Twardowskiego w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” pod 

koniec 1971roku.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Marii_Curie-Sk%C5%82odowskiej_w_Lublinie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademickie_Centrum_Kultury_w_Lublinie
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Centrum Kultury w Lublinie w 2009 rozpoczęło generalny remont budynku, który zakończył się w 2013. Jego celem 

było zaadaptowanie dotychczasowej siedziby – klasztoru z I połowy XVIII wieku wraz z przylegającym do niego 

placem oraz parkiem – na wielofunkcyjny ośrodek kulturalny. Inwestycja ta, finansowana z unijnego programu 

Infrastruktura i Środowisko, stworzyła szereg możliwości zbudowania nowych przestrzeni dla kultury, turystyki, 

działań artystycznych i edukacyjnych. W budynku przy ul. Peowiaków 12 mieści się: Centrum Kultury w Lublinie, 

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima 

Łopacińskiego oraz galeria Art Brut. 

 

  
 

Cmentarz przy ul. Lipowej 

11.  Zapalcie znicz na cmentarzu przy ul. Lipowej na mogile harcerza/harcerki Szarych Szeregów. 

Znicz zapaliliśmy na grobie Stanisława Leopolda Lubczyńskiego ps. „Lach”- Harcerza Rzeczpospolitej, 

majora, lekarza medycyny, harcerza Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej. 

Druh Lubczyński walczył w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu 

pułkownika M. Sokołowskiego ps. „Grzymała”. 

Więzień nr 72040 niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Buchenwald. 
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Starszy strzelec 4-th Polish Truck Company US Army w okupacyjnej strefie Niemiec. 

 

Centrum Spotkania Kultur 

12.  a) Korzystając z plakatów, Informacji CSK sprawdźcie, co przewiduje kalendarz na najbliższy weekend. Zapiszcie 

dwa wybrane wydarzenia. 

CSK na najbliższy weekend przewiduje wystawę pt. ,,Szkło” oraz wystawę fotograficzną pt. ,,Jestem” .  

b) Jak nazywa się kawiarnia znajdująca się w obrębie budynku? 

Restauracja znajdująca się w CSK nazywa się „Panie Przodem ". 

c) Ile pięter liczy gmach CSK? 

Gmach Centrum spotkania kultur liczy 8 pięter ( dwa podziemne, trzy naziemne oraz 3 pietra szkieł). 

Historia Centrum Spotkania Kultur sięga roku 1974, kiedy w Lublinie rozpoczęto budowę teatru i filharmonii, 

mających mieścić się w pokaźnym obiekcie zajmującym docelowo trzy sale widowiskowe o łącznej liczbie około 

2300 miejsc. Początkowy zamysł autorstwa między innymi ówczesnego dyrektora Teatru Osterwy w Lublinie 

Kazimierza Brauna zakładał powstanie niewielkiego teatru, ale w nowoczesnym – jak na ówczesne czasy PRL – 

stylu. Jednak wskutek decyzji podjętych w PZPR oraz warszawskich planistów zdecydowano się na budowę 

zdecydowanie większego gmachu. Projektantem został Stanisław Bieńkuński. Decyzję o budowie władze podjęły w 

1972 roku, a budowa ruszyła właśnie w 1974
.
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Pomnik Henryka Wieniawskiego na rogu ulic Skłodowskiej i Grottgera 

13.  a) Dowiedzcie się, kiedy odsłonięto pomnik Henryka Wieniawskiego. 

Pomnik Henryka wieniawskiego został odsłonięty 14 października 1978 roku. 

b) Zapytajcie pracownika Filharmonii, czy pomnik zawsze stał w tym miejscu. 

Pomnik Henryka Wieniawskiego stał wcześniej, na skwerze przy Domu Żołnierza, pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a 

Al. Racławickimi, a w obecnym miejscu znajduje się od 4 września 2005 roku. 

c) Opiszcie pomnik w kilku zdaniach. 

Figura z jasnego piaskowca przestawia stojącą postać, w schematycznie potraktowanym stroju (z wyraźniej 

zaznaczonym żabotem), trzymającą w prawej ręce skierowany ukośnie ku dołowi smyczek, a w lewej, analogicznie, 

skrzypce. W dolnej części figura zaciera się, faktura zaczyna przypominać korę drzewa. 

 

 
 

 


