
 
                                                             KRZYSZTOF  J. GUZEK

                                                                   POLSKIE  TOWARZYSTWO  WEKSYLOLOGICZNE- 
                                                                                  THE  HERALDRY  SOCIETY  OF  SCOTLAND

             

   Z  D  U  N  Y    k/ Ł  O  W  U  I  C  Z  A    -    K  R  A  K  Ó  W      -      S  T  Y  C  Z  E  N     2 0 2 0



  
                              Skarby  z  czasów  panowaniaa   Władysława   Łokietka

Najcenniejsze wyroby rzemiosła artystycznego będą Na wystawie naa Wawelu z okazji 700. rocznicy koronacji 
Władysława Łokietka." na wystawie na Wawelu „Skarby epoki Piastów" prezentowane są najcenniejsze wyroby rzemiosła 
artystycznego. Z różnych miejsc  sprowadzono ponad 50 eksponatów – materialnych symboli tamtych czasów. 

Wystawa upamiętnia przypadającą na 20 stycznia 2020 roku siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka. 
Wydarzenie to otwarło nową kartę w dziejach Polski. Zakończył się ostatecznie okres rozbicia dzielnicowego i dokonało się 
długo oczekiwane odrodzenie Królestwa. Z powodu okoliczności politycznych, szczególnie czeskich pretensji do polskiego 
tronu, książę Władysław zmienił dotychczasową tradycję i wybrał na miejsce sakry królewskiej nie Gniezno, lecz Kraków. Od 
tego czasu kościołem koronacyjnym stała się katedra na Wawelu – miejsce kultu św. Stanisława. Poza kilkoma wyjątkami, 
większość polskich monarchów oraz ich małżonek przyjęło koronę w jej murach.
         Rocznica pierwszej wawelskiej koronacji dała okazję do sprowadzenia i pokazania szerokiej publiczności wybitnych 
zabytków złotnictwa oraz klejnotów pochodzących z okresu panowania dynastii Piastów.

Jak wiadomo ze źródeł, w XIII stuleciu w skarbcu wawelskiej świątyni przechowywano insygnia władzy królewskiej, 
wśród nich włócznię św. Maurycego, którą w roku 1000 otrzymał Bolesław Chrobry od cesarza Ottona III przy gnieźnieńskim 
grobie św. Wojciecha. Na wystawie towarzyszy jej miecz zwany Szczerbcem, użyty podczas Łokietkowej koronacji. 
Sporządzone na tę okazję korona, berło i jabłko przepadły w późniejszych wiekach.

Poza zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu i katedry krakowskiej zachowały się one w historycznych kościołach, 
głównie małopolskich, wielkopolskich, a także mazowieckich. Najstarsze z nich datowane są na wiek X, najpóźniejsze pochodzą 
z wieku XIV. Spośród dzieł najcenniejszych trzeba wymienić krzyż zestawiony z dwóch złotych koron z połowy XIII stulecia,
należący do najwybitniejszych osiągnięć złotnictwa europejskiego, oraz zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w 
starosądeckim klasztorze klarysek. Prawdziwym wydarzeniem jest prezentacja w Krakowie najcenniejszych klejnotów tak 
zwanego skarbu ze Środy Śląskiej: wspaniałej złotej korony kobiecej ozdobionej orłami oraz zapony (Muzeum Narodowe w 
Wrocławiu). Najwyższy poziom artystyczny reprezentują fundacje Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na polskim tronie. 
Obok siebie znalazły się kielichy z Trzemeszna, Stopnicy i Kalisza oraz hermy (popiersia) św. Marii Magdaleny ze Stopnicy i 
z katedry w Płocku.



        

                   Wawel był  gęsto oplakatowany …



              

       Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Sali Senatorskiej z arrasami biblijnymi  –
                                                  najbardziej reprezentacyjnej komnacie w Zamku na Wawelu  - 
               z udziałem prof. Jana Ostrowskiego, długoletniego, emerytowanego Dyrektora zamku na Wawelu 
                  i prof. Andrzeja \Batleja, nowego dyrektora wawelskiego zamku, ucznia prof. J. Ostrowskiego



       

                                          Miecz koronacyjny królów polskich zwany "Szczerbcem"

                    Jeden z najcenniejszych zabytków i unikatowe świadectwo polskiej historii.
                                              Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii Piastów. 
                                  Przechowywany w Skarbcu Koronnym w Zamku Królewskim na Wawelu.



     

                      Szczerbiec Oprawa  Ewangeliusza  Anastazji  -  ok. 1170
             Na głowni herb Orzeł Biały                                                 Należy do wybitnych dzieł sztuki złotniczej



          

                         Krzyż z diademów z XIII w.(w głębi) i relikwiarz św. Zygmunta z XIII w.



                                      

Infuła  przypisywana  św. Stanisławowi, patronowi królestwa Polskiego – XII w.
   (  z lewej – foto na ekspozycji, z prawej  - foto w katalogu wystawy)



         

                 Ekspozycja -  "Sztuka w służbie liturgii" – pastorał, kielichy



     Sarkofag Władysława Łokietka na Wawelu – okazji wystawy przystrojony wieńcami biało-czerwonymi,
                                                 między nimi  piastowski  Orzeł Biały.

                                        



     

          Katalog wystawy – wydawnictwo na najwyższym poziomie edytorskim



             Katalog wystawy "Skarby epoki Piastów" =  strona tytułowa z herbem Orzeł  Biały ze Szczerbca



                 Katalog wystawy – "Atrybuty dostojników kościoła" -  pastorał z ok. 1350 r.



Katalog wystawy – ""Sztuka w służbie dworu"  – korona kobieca z XIV wieku  



                Katalog wystawy – "Sztuka w służbie liturgii"   puszka na komunikanty z koncha XIII wieku"



       
                                                         Zaproszenie na konferencję naukową na Wawelu



Program konferencji naukowej na Wawelu



          

                       Program konferencji  naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie



              



       


