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BUDOWA POMNIKA W WARSZAWIE
UPAMIĘTNIAJĄCY WKŁAD POLSKI W UPADEK
MURU BERLIŃSKIEGO I ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Z okazji 30. rocznicy upadku Muru Berlińskiego i
zjednoczenia Niemiec w fundacji Adalbert Stiftung
zrodził się pomysł wybudowania pomnika w
centralnym łatwo dostępnym miejscu publicznym
Warszawy.
Pomnik zostanie wykonany przez naszą niemiecką
fundację, ponieważ my Niemcy chcemy wykorzystać
wszelką okazję do podziękowań i uznania wobec
różnych polskich organizacji i osobistości z okresu
narzuconego panowania komunistycznego, do
których zalicza się w szczególności papież Jan Paweł
II i Solidarność.
Pomnik w postaci rzeźby zostanie wykonany przez
znanego niemieckiego rzeźbiarza profesora Joachima
Albrechta, który stworzył już berliński pomnik fundacji
Adalbert Stiftung w postaci rzeźby „Powstająca z
klęczek”. Forma i kształt zostały uzgodnione z tym
artystą po ustaleniu konkretnej lokalizacji, aby pomnik
również w odpowiedni sposób wpisywał się w
otoczenie.

Brązowy model rzeźby

Adalbert-Stiftung
„POWSTAJĄCY”
RZEŹBA ALBRECHTA DLA WARSZAWY

Do projektu rzeźby wystarczyły trzy pro le,
wprowadzone w trójfazowy obieg. Jej nachylenie, a
tym samym obrót, wynikają w rzucie poprzecznym na
powierzchniach trójstronnego pryzmatu. Pro le te
pochodzą z linii tylnych kroczących gur, zawsze
obejmujące połowę wysokości ciała. Obrys boczny
nogi jest zastępowany obrysem tułowia (od dołu
podkolanowego do łopatki), po czym następuje korpus
zamknięty potylicą. Takie nietypowe przestawienie
wysokości ciał może występować na ruchomych
schodach lub na schodach spiralnych, mając
jednocześnie w zasięgu wzroku trzy znajdujące się
jedna za drugą osoby. Forma ludzka została
zredukowana do najbardziej wyrazistych proporcji
rozmiarów kończyn, w godnej różnicy z tradycyjną
nauką o proporcjach. W podwójnym rytmie trójkowym
każdego pro lu ciała stopnie zakrzywienia dłuższych
krzywych zwiększają się na zmianę i otaczają ciało
rzeźby w kształcie spirali. Obrót nie następuje
wówczas w równomiernych okręgach, lecz podobnie
do zmieniającego się rytmu kroczenia i wchodzenia.
Wykonywana rzeźba zwęża się na środku i przy tym
dynamicznym momencie obrotowym powstaje kształt
kręgu. Można więc to określić jako „postać czasu”.
Cecha szczególna wynika z ciągle wklęsłych konturów.
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Podczas gdy kontury obejmują objętość rzeźby w
dolnej połowie, w górnej połowie sięgają otaczającej
pustej przestrzeni.

Aby te świadomie zaskakujące skręcanie
i otwieranie kształtu zrealizować od wewnątrz do
zewnątrz, wielkości rzeźby muszą być
„wyprostowane”, a jej ustawienie odnosić się do
wymiarów człowieka.
Po uniesieniu na wysokość kolana i ustawieniu na
niewielkiej okrągłej podstawie betonowej środek
powinien sięgać średniej wysokości oczu, to znaczy
znajdować się na horyzoncie przechodzących lub
stojących obserwatorów.
Odlewnia Siempelkamp (Krefeld) odlała masywnie
z żelaza wysoką na 265 cm rzeźbę „Powstający”
metodą piaskową na podstawie modelu z tworzywa
sztucznego. Pionowa szczelina zmniejsza wrażenie
realnego ciężaru 1,7 t, a nawiązujące do ciała
krzywizny maskują mocowanie do podłoża miękko
odbijającymi powierzchniami. Ta żelazna rzeźba,
której ziarnista powłoka odlewu pozostała
porowata, szybko pokrywa się rdzą. Kolor z czasem
ściemnieje.

Hans Joachim Albrecht
maj 2021
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MIEJSCE USTAWIENIA
Jako miejsce ustawienia wybrano lokalizację na trawniku przed liceum im. Jarosława Dąbrowskiego
na ulicy Świętokrzyskiej. W zasięgu wzroku, na rogu z ulicą Kopernika, znajduje się nowym pomnik
Solidarności. Bezpośrednio w pobliżu znajduje się również ulica upamiętniająca Tadeusza
Mazowieckiego.

Model gra czny położenia pomnika
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W zagłębieniu wykonanym od chodnika obrócono trójkątną podstawę rzeźby o kilka stopni
względem przodu budynku i przebiegu ulicy. Stwarza do widoczny stopień swobody. Piesi i osoby
oczekujące na przystanku mogą również łatwiej zauważyć skręcenie rzeźby i w miarę możliwości je
zaobserwować.
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Na tablicy informacyjnej na pomniku znajduje się
poniższy tekst w języku niemieckim, polskim i
angielskim
Latem 1989 roku w wyniku pokojowej rewolucji w Polsce
obalono komunistyczną republikę ludową i utworzono
demokratyczną III. Rzeczpospolitą Polską. W ten sposób
polski ruch wolnościowy po długich latach prześladowań i
represji, z ojcowską pomocą i ośmielany przez papieża
Jana Pawła II, osiągnął cel swojej walki. Jako wiodąca
siła wśród ruchów opozycyjnych w Europie ŚrodkowoWschodniej związek Solidarność w znacznym stopniu
przyczynił się do upadku sowieckiego systemu władzy i
podziału Europy. W ten sposób nawiązał on do tradycji
polskich bojowników o wolność w XIX wieku i ich
historycznego wezwania „Za wolność waszą i naszą!”.
Umożliwiło to jeden z najważniejszych kroków na drodze
do wolnej i połączonej Europy – zjednoczenia
społeczeństwa niemieckiego po upadku Muru
Berlińskiego.
Aby zachować pamięć o ruchach wolnościowych w
Europie Środkowo-Wschodniej i nadal żywo kultywować
ich wartości, grono obywateli niemieckiego miasta
Krefeld utworzyło w 1989 roku fundację i nazwało ją na
część wielkiego europejskiego świętego Wojciecha,
biskupa Pragi i patrona Polski. Co dwa lata przyznaje ona
Międzynarodową Nagrodę Św. Wojciecha związaną z
pokojem, wolnością i współpracą w Europie oraz wspiera
w ogólnoeuropejskiej perspektywie porozumienie między
narodami grupy wyszehradzkiej przez spotkania i
publikacje.

Jako upamiętnienie zasług polskich sąsiadów dla Europy
i Niemiec fundacja Adalbert-Stiftung ustawiła ten pomnik
w pobliżu pomnika Solidarności, aby udokumentować w
ten sposób chęć do pojednania i przyjaźni między
Niemcami a Polską ze zobowiązaniem do wspólnych
wartości w wolnej Europie. Otrzymuje przy tym wsparcie
od rządu landu Nadrenii Północnej-Westfalii.
Pomnik został wykonany przez Hansa-Joachima
Albrechta. Nazywa się „Powstający” i symbolizuje zwrot
człowiek od jego powstania z przeszłości do wolnego
spojrzenia i przejścia w przyszłość, którą sam sobie
tworzy.

Model tablicy informacyjnej
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CEL
Nowy pomnik w centrum Warszawy przedłużający cel
działalności fundacji Adalbert Stiftung ma szczególnie
podkreślić i upamiętnić szczególny wkład krajów św.
Wojciecha Polski, Słowacji, Czech i Węgier do
upadku Muru Berlińskiego oraz zjednoczenia
Niemiec. W związku z tym fundacja Adalbert-Stiftung
już w 2017 roku w centralnym punkcie strefy fundacji
Berliner Mauer przy ulicy Bernauer Straße w Berlinie,
w uzgodnieniu z ambasadorami krajów św.
Wojciecha, wybudowała pomnik. W 30. rocznicę
upadku Muru Berlińskiego, 30 listopada 2019 r.,
prezydent Niemiec Steinmeier zaprosił prezydentów
czterech krajów św. Wojciecha pod ten pomnik i tam
złożył z nimi kwiaty.
Do realizacji naszego projektu w Warszawie
konieczne były intensywne konsultacje z różnymi
urzędami. Ponadto wykonanie mocno utrudniła
pandemia koronawirusa.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do rządu
landu Nadrenii Północnej-Westfalii, a w szczególności
do ministra spraw krajowych i europejskich oraz
międzynarodowych landu Nadrenii PółnocnejWestfalii, pana dr. Stephana Holthoffa-Pförtnera, za
silne wsparcie projektu. Ponadto serdecznie
podziękowania składamy na ręce osób
o d p o w i e d z i a l n y c h w m i e ś c i e Wa r s z a w a , w
szczególności prezydenta miasta Rafała
Trzaskowskiego, pana Michała Krasuckiego i pana
Jacka Najdera.

Dziękujemy również polskiemu prezydentowi panu
Andrzejowi Dudzie oraz byłemu ambasadorowi
Polski w Niemczech oraz UE w Polsce, panu dr.
Markowi Prawdzie, za poparcie i wspieranie
naszego projektu.
Pomnik w Warszawie był niezwykle istotną sprawą
dla naszego zmarłego we wrześniu 2020 roku
wieloletniego przewodniczącego prof. dr. Hansa
Süssmutha.
Nigdy nie miał dość podkreślania, jak wartościowe i
istotne były impulsy z krajów grupy wyszehradzkiej,
w szczególności z Polski, dla upadku muru i
zjednoczenia Niemiec.
Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że zrealizowaliśmy
ten projekt również w jego imieniu.
Przewodniczący fundacji Adalbert-Stiftung
maj 2022

Prof. dr Hans Hermann Henrix
Dr H. Dieter Gobbers
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Ku pamięci

Prof. dr. Hans Georg
Süssmuth
(4 marca 1935 – 26 września 2020)

Dzięki osobistej prawości i pracy naukowej, którą jako wieloletni kierownik katedry wydziału historycznego
Uniwersytetu Heinricha Heine w Düsseldorfie w szczególności poświęcił badaniu Niemiec i relacjom Niemiec
ze swoimi wschodnimi sąsiadami oraz ich historii, Hans Süssmuth od 1991 współtworzył kierunku działania
fundacji Adalbert Stiftung. Jako zaangażowany europejczyk był głęboko przekonany o istotnym znaczeniu
krajów św. Wojciecha Polski, Słowacji, Czech i Węgier dla pokojowej rewolucji oraz upadku Muru Berlińskiego,
zjednoczenia Niemiec oraz procesów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Najpierw jako członek rady nadzorczej, a następnie zarządu fundacji Adalbert Stiftung z Krefeld, której
przewodniczącym był od 2001 roku do śmierci, podkreślał pracę fundacji przez perspektywę różnorodności
rozwoju europejskiego. Krytycznie zwracał uwagę na doświadczenia z dominacji Zachodu i zależności
Wschodu. Jego główną ideą niezmiennie był stały rozwój całej Europy. Tej idei służyły spotkania naukowe
fundacji w Europie, tygodniowe seminaria studentów z Europy Wschodniej i Zachodniej, podobnie jak tradycja
międzynarodowej nagrody św. Wojciecha związanej z pokojem, wolnością i współpracą w Europie. Jego cel
polegający na upamiętnieniu wkładu krajów św. Wojciecha w upadek muru oraz niedopuszczaniu do
zapomnienia, wyrażał się w szczególności w projektach pomników, np. w Bratysławie i Berlinie.
Pomnik w Warszawie był dla niego szczególnie istotny i do ostatniego dnia życia pracował nad realizacją tego
projektu.
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FUNDACJA ADALBERT-STIFTUNG

urodzony w 1938 in Wormditt/Prusy Wschodnie
(obecnie Orneta w Polsce), przyjechał w 1949 roku do
Krefeld nad Dolnym Renem i chodził tam do
gimnazjum humanistycznego. Studia artystyczne
rozpoczął w 1958 roku na akademii w Kassel, a od
1962 roku pracuje jako wolny rzeźbiarz. W 1967 roku
został pełnoetatowym wykładowcą w szkole
artystycznej i rzemieślniczej, a kiedy stała się
wydziałem projektowania szkoły wyższej Dolnego
Renu, pełnił funkcję dziekana w latach 1970-74. Do
2000 roku nauczał jako profesor podstaw sztuki oraz
głównych specjalizacji kolor i plastyka.

Fundacja utworzona w 1989 roku w podobnym czasie
co pokojowe rewolucje w Europie Środkowej i
Wschodniej chce przyczynić się do intelektualnokulturowego rozwoju całej Europy. Jest to organizacja
prywatna bez żadnych wpływów państwowych.

Rezultatem pracy rzeźbiarskiej od 1964 roku była
seria wystaw, a od 1969 roku duże zlecenia na
rzeźby. Jego nauczanie łączące praktykę i teorię
sztuki zmotywowała Albrechta do pisania i
publikowania; przełożyło się to na wykłady,
konferencje i członkostwa w gremiach i fundacjach
kulturowych w całej Europie.
W tym miejscu należy wyróżnić wykłady i pisma
Albrechta, których był autorem na początku lat 90. XX
wieku dla politechniki w Budapeszcie, dla tamtejszego
Muzeum Ernsta i Muzeum Vasarely. Ponadto w 1993
roku ukazała się trójjęzyczna broszura na temat
własnych dzieł w Budapeszcie.
Również w Polsce Muzeum Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie w swojej galerii na zamku Reszel (Burg
Rössel) zorganizowała latem 2013 roku obszerną
retrospektywę Albrechta, której towarzyszył
trójjęzyczny katalog, z uzupełnieniem przez
kameralną wystawę z miejscu urodzenia artysty z
okazji 700-lecia miasta Orneta/Wormditt.
Wyczerpujące informacje na stronie w
ww.albrecht-skulptur.de

Celem fundacji jest tworzenie perspektyw
ogólnoeuropejskiej wspólnoty w Europie Środkowej i
Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem krajów
św. Wojciecha Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz
współpraca w ten sposób przy trwałym rozwoju
Europy.
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