14

28 marca 2017 r.

PATRZĄC W NIEBO

Rozmaitości ASTRONOMICZNE
Profesor Józef Stasiński

Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

www.facebook.com/cwintpoland

Nr (75) 13/2017

W poprzednim numerze Patrząc w NIEBO przedstawiliśmy postać profesora Józefa Stasińskiego,
artysty rzeźbiarza, medaliera, wykładowcy akademickiego, człowieka o wielu talentach, niesamowitej
pracowitości i skromności, a przy tym o dużym poczuciu humoru oraz dystansu do siebie i swoich
dokonań. Spotykając się wielokrotnie z Profesorem Stasińskim i jego żoną Katarzyną byliśmy zawsze
pod dużym wrażeniem ich ciepła i gościnności co sprawiało, że dom Stasiński był zawsze pełny interesujących gości z kraju i ze świata i tak jest do dnia dzisiejszego, a opowieści Profesora ukazywały jego
erudycję i rozległą wiedzę humanistyczną – prawdziwy człowiek renesansu!
Potwierdzeniem jego ogromnego dorobku artystycznego jest olbrzymia liczba około dwóch
tysięcy wykonanych medali – perełek sztuki medalierskiej, liczne płaskorzeźby i rzeźb, pomniki oraz duże formy przestrzenne. Na prośbę czytelników Patrząc w NIEBO w dzisiejszym
numerze przedstawiamy kilka interesujących realizacji profesora Stasińskiego. Rozpoczynamy od monumentalnego Pomnika Ofiar Faszyzmu, który stanął w miejscu byłego obozu
hitlerowskiego w Chełmnie nad Nerem. To przestrzenne, niesamowicie wymowne dzieło Profesor zrealizował z architektem Jerzym Buszkiewiczem w latach 1962-1964. Wielkość, skala, symbolika tego dzieła robią ogromne wrażenie. Po drugiej stronie prezentujemy dzieła zrealizowane dla Katedry Poznańskiej: pomnik kardynała Augusta Hlonda Profesor Józef Stasiński – kadr z filmu TVP 1 HD Notacje historyczne Józef Stasiński. Mój styl
oraz płaskorzeźby Apostołów w podstawie mensy Ołtarza Głównego.
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Katedra Poznańska: pomnik kardynała Augusta Hlonda
oraz podstawa mensy Ołtarza Głównego z odlanymi
w spiżu płaskorzeźbami apostołów. Źródło archiwum CWINT

Pomnik Ofiar Faszyzmu
Źródło: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
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