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propozycji skorzystały ogółem 602 osoby zainteresowane historią, zwłaszcza polską 
działalnością niepodległościową w epoce zaborów.

J.W.

Krzemieniec -  miasto wielkiej tęsknoty
15 lipca 2008 r. została otwarta w Muzeum Niepodległości wystawa poświęcona 

międzywojennemu Krzemieńcowi. Wystawa była ukoronowaniem kilkuletnich wysił
ków Muzeum Niepodległości mających na celu zgromadzenie pamiątek i archiwaliów 
związanych z Krzemieńcem. W roku 2003 w Muzeum Niepodległości z inicjatywy 
członków Koła Krzemieńczan przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy została powoła
na Kolekcja Krzemieniecka. Składają się na nią dzieła sztuki (obrazy, rysunki), archi
walia, pocztówki, fotografie i wydawnictwa, które wszechstronnie obrazują specyfikę 
przedwojennego Krzemieńca i dokumentują współczesne działania, mające na celu za
chowanie pamięci o tym mieście. Kolekcja liczy obecnie około 450 pozycji.

W okresie międzywojennym miasto było ewenementem na skalę krajową. Decydo
wało o tym przede wszystkim jego położenie. Mieczysław Orłowicz w „Ilustrowanym 
przewodniku po Wołyniu” pisał: „Pod względem piękności położenia wybija się Krze
mieniec na czoło miast wołyńskich, a w Polsce pod tym względem niewiele ma sobie 
równych. Leży on w wąskim, a głębokim jarze, esowato wygiętym, wśród wyso
kich i stromych wzgórz. Dnem jaru płynie niewielki potoczek, a równolegle z nim 
biegnie wzdłuż szosy z Dubna do Wiśniowca, która przecina całe miasto, główna uli
ca Krzemieńca, którą jest ul. Szeroka. Na stokach wzgórz rozsiadły się malownicze 
dworki, położone wśród dużych sadów, pełnych orzechów włoskich, z których handlu 
słynie Krzemieniec od dawna. Krzemieniec szczególnie malowniczo przedstawia się 
oglądany z Góry Bony od ruin zamku”. Ponadto na terenie miasta znajdował się kom
pleks Liceum Krzemienieckiego, w skład którego wchodziło ogólnokształcące gimna
zjum typu matematyczno-przyrodniczego (1922-1938), gimnazjum zreformowane usta
wą z 1932 r. (1932-1939), gimnazjum dwóch typów: matematyczno-przyrodnicze i huma
nistyczne (1932-1939), szkoła ćwiczeń (powszechna 7-klasowa), Seminarium Nauczy
cielskie (1921-1935), Pedagogium -  dwuletnie studium pomaturalne (1935-1939), 
Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Białokrynicy, Gimnazjum Spółdzielcze (1937-1939), 
Niższa Szkoła Ogrodnicza w Ledóchowie, Niższa Szkoła Stolarska w Smydze, Niższa 
Szkoła Murarska w Białokrynicy, Niższa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Wiś- 
niowcu. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem zwiedzających, nie tylko ze 
środowisk kresowych. Od początku kwietnia 2009 r. jest prezentowana w nowo otwar
tym budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
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Dni Pamięci Pawiaka 23-26 września 2008
W drugiej połowie września każdego roku w Muzeum Więzienia Pawiak (Oddział 

Muzeum Niepodległości w Warszawie) odbywają się Dni Pamięci Pawiaka. Uroczyste 
obchody organizowane są dla byłych więźniów, ich rodzin, a przede wszystkim dla 
mieszkańców Warszawy oraz młodego pokolenia -  harcerzy, młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej ze szkół współpracujących z Muzeum. Na program Dni składają się lekcje 
muzealne, spotkania z byłymi więźniami -  świadkami historii, wykłady znanych war
szawskich historyków, projekcje filmów historycznych oraz spektakle historyczno-lite
rackie w wykonaniu artystów scen warszawskich.


