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24 kwietnia (wtorek) godz. 18
MOSTY DAWNEGO OLSZTYNA

Kładki, mosty, mostki i wiadukty, mosty drewniane, murowane i żelazne, które powstawały 
i funkcjonowały kiedyś w Olsztynie. O wszystkich postara się opowiedzieć Rafał Bętkowski, 

pokazując te, które już nie istnieją. W jakich okolicznościach powstawały, jak były budowane,  
jak się zmieniały, komu służyły. Od najstarszego mostu, którego relikty odnaleźli archeolodzy 

przed Wysoką Bramą, do najmłodszego mostu, otwartego niedawno przy ul. Pieniężnego.

8 maja (wtorek) godz. 17
PREZENTACJA EKSPONATU MIESIĄCA – NOTATNIKI Z WRZESINY

„Notatniki z Wrzesiny”, to zbiór pochodzących z lat 1922-1943 notatników, w których właściciele, 
przypuszczalnie członkowie jednej z rodzin zamieszkałych we Wrzesinie, odnotowywali ważniejsze 

i mniej ważne wydarzenia dnia codziennego. Sporządzane po polsku i po niemiecku zapiski nie 
były pisane „ku pamięci potomnych” - dają one wgląd w autentyczne życie codzienne warmińskiej 
rodziny chłopskiej z pierwszej połowy XX w. Zbiór zaprezentuje ich właściciel, Rafał Bętkowski.

19 maja (sobota) godz. 11
MÓJ ZABYTEK

Wernisaż wystawy prac zgłoszonych do V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 
„Mój zabytek”. Przyjdź i przekonaj się, że każdy umiejętnie sfotografowany 

historyczny przedmiot, a nawet drobiazg może stać się zabytkiem z prawdziwego zdarzenia!
Współorganizator: Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna

19 maja (sobota) godz. 19-24
NOC MUZEÓW

Noc naukowców i kolekcjonerów w Muzeum Nowoczesności! W kolejnej edycji imprezy spotkają 
się miłośnicy i zbieracze lamp naftowych, starych aparatów fotograficznych czy instrumentów 

muzycznych z naukowcami, prezentującymi nierzadko spektakularne zjawiska fizyczne. 
Jeśli chcesz przekonać się na własne oczy, czym jest bania Herona albo na czym polega 

doświadczenie Reynoldsa, tudzież „pomalować” dźwiękiem czy odświeżyć 
umiejętności gry na walizkowym komputerze, zapraszamy!

Współorganizator: Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

ZAPRASZAMY DO MUZEUM NOWOCZESNOŚCI
ul. Knosały 3b, 10-015 Olsztyn, tel. 89 521 27 41.

GODZINY ZWIEDZANIA:

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK: 11:00-17:00

SOBOTA-NIEDZIELA: 11:00-18:00

PIĄTEK: MUZEUM NIECZYNNE

Grupy zorganizowane prosimy o rezerwację: 

tel. (89) 521 27 41, e-mail: muzeum@mok.olsztyn.pl

WSTĘP WOLNY

biuletyn redaguje zespół MUZEUM NOWOCZESNOŚCI

Pochodzący z 1912 r. kalendarz więzienny wydany przez Areszt Śledczy we Wrocławiu 



opracowane w taki sposób, aby były poręcznym źródłem informacji 
ułatwiającym pełnienie służby. Zawierały np. aktualne przepisy, 
regulamin więzienny, taryfy pocztowe, słownik gwary przestępczej, 
zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach więziennych 
i wiele innych. Ponadto funkcjonariusze mogli w nich znaleźć ciekawe 
informacje o Polsce i świecie z zakresu historii, geografii, religii itp. 

.......Po 1945 roku w Polsce ogólnodostępne kalendarze więzienne 
przestały się ukazywać, nie licząc okazjonalnych wydawnictw takich 
jak prezentowany Kalendarz byłego więźnia politycznego z 1948 r. 
Pierwszy dostępny dla funkcjonariuszy pojawił się dopiero w roku 
2000 w formie książeczkowej. Zawierał regulaminy, kkw oraz adresy 
wszystkich sądów, prokuratur, zakładów karnych i aresztów 
śledczych. W 2005 r. pojawiły się kalendarze naścienne wydane 
z okazji 15-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Od 
tego roku nieprzerwanie ukazują się kolejne kalendarze w różnych 
formach. Do najszerszego grona odbiorców docierał ze swoimi 
kalendarzami branżowy miesięcznik Forum Penitencjarne, który 
rozpoczął ich wydawanie w  2009 r. Na każdy rok przygotowywano 
po dwa wzory kalendarzy trójdzielnych: jeden z promocji oficerskich, 
a drugi z uroczystości państwowych. Po raz ostatni Forum wydało 
kalendarze na rok 2016. W roku następnym rolę wydawcy przejął 
Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie. Dzisiaj wiele 
zakładów karnych wydaje własne kalendarze.

.......W 1998 r. ukazał się kalendarz przeznaczony dla więźniów do cel 
mieszkalnych. Poza rysunkami satyrycznymi, zawierał on 
przykładowe wzory pism urzędowych dla skazanych. Pomysł 
podchwycono w Zakładzie Karnym w Barczewie i już w roku 
następnym wydano pierwszy „Kalendarz Barczewski”. Do dzisiaj 
wydano 19 roczników (przerwa w 2002 r.). 

.......Na wystawie w Muzeum Nowoczesności mogą Państwo 
zobaczyć ekspozycję kalendarzy więziennych, pochodzących ze 
zbiorów Jacka Moczulskiego. Kalendarzy tak przedwojennych,  jak 
i współczesnych, wiszących w biurach i celach mieszkalnych, 
służących do zapisywania notatek i noszonych w portfelach, 
stojących na biurkach funkcjonariuszy oraz sprzedawanych w akcjach 
charytatywnych. Można też samemu sprawdzić, jak działa „Kalendarz 
przypadających terminów upływu kar” z 1928 r. 

.......W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, również 
Służba Więzienna obchodzi stulecie swojego istnienia. Finał tych 
obchodów nastąpi 8 lutego 2019, kiedy minie dokładnie sto lat od 
wydania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu 
w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. 

.......Stosowanie różnych miar czasu, w tym kalendarzy znanych we 
współczesnej formie, towarzyszy więziennictwu od początku jego 
istnienia. Więzienie to szczególne miejsce, w którym obliczaniem 
czasu zajmują się wszyscy - i uwięzieni, i pilnujący ich funkcjonariusze. 
Skazani zaraz po przekroczeniu bramy więzienia z konieczności 
szybko uczą się dokładnego liczenia czasu. Tu najważniejsze staje się 
kiedy, a nawet o której godzinie będzie można wyjść na upragnioną 
wolność. Funkcjonariusze dokładnie przeliczają wyroki, aby obliczyć 
czas jaki więzień ma spędzić za murami. Kalendarze więzienne 
odmierzają czas jednym i drugim. 

.......Od końca XVIII w. w Prusach funkcjonowały druki „Kalendarzy 
terminów zwolnień”. Ułatwiały one i porządkowały kwestie 
terminowego wypuszczania skazanych po odbyciu kary. Pierwsze 
- w formie książeczkowej - pojawiły się w Anglii w drugiej połowie XIX 
w. Służyły one przede wszystkim sędziom w planowaniu 
i odnotowywaniu wyników rozstrzygnięć w sprawach zwolnień 
z kilku największych więzień Jej Królewskiej Mości.

.......Prawdopodobnie dopiero w pierwszych latach XX w. pojawiły się 
kalendarze więzienne do użytku funkcjonariuszy i urzędników 
pracujących bezpośrednio w oddziałach mieszkalnych. Najstarszy 
z prezentowanych na wystawie pochodzi z 1912 r. z wrocławskiego 
aresztu. Poza funkcją kalendarza zawiera przydatne informacje 
dotyczące taryf pocztowych przesyłek, telegramów, paczek w obiegu 
krajowym i zagranicznym. Ponadto służył jako podkładka do 
wypełniania raportu stanu skazanych podczas apelu.

.......W niepodległej Polsce obliczanie czasu kary następowało 
początkowo zgodnie z przepisami „Ordynacji więziennej” z dnia 21 
grudnia 1898 r. Następnie posługiwano się „Kalendarzem (tabelą) 
przypadających terminów upływu kar”. W latach 1927-1929 ukazały 
się w formie książeczkowej trzy roczniki „Kalendarza Funkcjonariusza 
Więziennego”. Wszystkie, poza normalną funkcją użytkową, zostały 

.....

Jacek Moczulski


