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OPEN DAYS to przedsięwzięcie, które na stałe zagościło w kalen-
darzu największych wydarzeń w Brukseli. Tydzień Miast i Regionów, 
organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regio-
nów, przyciąga corocznie rzeszę siedmiu tysięcy uczestników z ca-
łej Europy. W imprezie poświęconej najważniejszym zagadnieniom 
polityki regionalnej weźmie w tym roku udział 213 regionów i miast 
z 33 europejskich krajów. 

Nic więc dziwnego, że wśród partnerów Open Days 2009 nie za-
braknie także Wielkopolski. Stoi przed nią nie lada wyzwanie – od 
dziesięciu miesięcy trwają przygotowania do ambitnego warszta-
tu organizowanego w partnerstwie o nazwie „Regiony Spójności na 
rzecz Silnej Europy” (ang. Cohesive Regions for a Stronger Europe), któ-
remu przewodniczy właśnie nasz region. Wielkopolska przygotowuje 
warsztat wraz z ośmioma regionami: Andaluzją, Castillą La Mancha, 
Finlandią Południową, Wschodnimi Prowincjami Holenderskimi, au-
striacką Karyntią, brytyjskim hrabstwem Lancashire, czeskim Pilznem 
i grecką prefekturą Ilia.

Warsztat „Regiony debatują o przyszłości polityki spójności” cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem – jako pierwszy ze 128 warszta-
tów Open Days został całkowicie wypełniony przez uczestników już 
w lipcu! Celem debaty, która odbędzie się 6 października w siedzibie 
Wielkopolski w Brukseli, będzie włączenie partnerów regionalnych, 
w tym praktyków samorządowych, w proces wymiany poglądów na 
temat wizji przyszłej polityki spójności. Ich zadaniem będzie przed-
stawienie własnych doświadczeń z poprzedniego i bieżącego okre-
su programowania, które mogłyby wpłynąć na jakość interwencji 

podejmowanych w przyszłości. Moderatorem deba-
ty będzie Zastępca Dyrektora Generalnego DG REGIO 
Michele Pasca-Raymondo. 

Zapewne tak ważne wydarzenie dołączy do in-
nych interesujących przedsięwzięć, jakie zrealizowa-
no w trakcie sześcioletniego już funkcjonowania Biura 
Informacji Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. 
Od początku istnienia BIWW koncentruje swą działal-
ność na promowaniu województwa w Unii Europej-
skiej. Równie ważnym zadaniem jest dostarczanie do 
Wielkopolski wiedzy na temat funduszy i programów 
wspierających rozwój regionu oraz prowadzenie sze-
roko pojętej współpracy z innymi regionami europej-
skimi. BIWW doradza lokalnym przedsiębiorcom chcą-
cym uzyskać informacje na temat aktualnych wymo-
gów unijnych, promuje wielkopolski potencjał gospo-
darczy, pomaga w nawiązywaniu kontaktów z partne-
rami zagranicznymi, współpracuje z wielkopolskimi 
europosłami. Coraz częściej zajmuje się również lob-
bingiem, wspierając wielkopolskie projekty i inicjaty-
wy w instytucjach unijnych.

W dotychczasową historię działalności BIWW wpisu-
je się wiele istotnych wydarzeń. Wśród nich z całą pewnością przywołać 
warto koncert z okazji 5-lecia obecności Wielkopolski w Brukseli z udzia-
łem kompozytora Jana A. P. Kaczmarka. Unijnym uznaniem cieszyły się 
także działania podejmowane na rzecz Gruzji: szkolenie samorządowców  
w Tbilisi z Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przygotowanie podręcz-
nika EPS dla samorządów gruzińskich oraz konferencja w Komitecie 
Regionów poświęcona współpracy UE z Gruzją. Cenną inicjatywą było 
także powołanie Klubu Wielkopolan w Brukseli – zrzeszającego blisko 
setkę pracowników instytucji europejskich, którzy pochodzą z nasze-
go regionu. Ważnym obecnie projektem realizowanym przez wielko-
polskie przedstawicielstwo jest utworzenie Europejskiej Sieci Instru-
mentów Finansowych – międzynarodowej sieci poświęconej wymia-
nie doświadczeń i wspieraniu wdrażania w regionach i krajach UE in-
strumentów finansowych, takich jak JEREMIE i JESSICA. Inicjatywa ta, 
wraz z tegorocznym warsztatem Open Days, otwiera nowy wymiar 
działalności BIWW – pokazuje, że Wielkopolska potrafi już doskonale 
odgrywać rolę lidera na arenie europejskiej i prowadzić prace zgro-
madzeń, których członkami są zagraniczne regiony, a nawet państwa 
członkowskie UE.

OPEN DAYS belong to the most important annual 
events in Brussels. The week of Cities and Regions, or-
ganised by the European Commission and the Com-
mittee of the Regions, attracts seven thousand partici-
pants from all over Europe every year. This year 213 re-
gions and cities from 33 European countries will take 
part in the event dedicated to the most important is-
sues of regional policy. Wielkopolska is also one of the 
partners of the Open Days 2009. The region faces a se-
rious challenge – preparations for an ambitious work-
shop organised in a partnership led by our region and 
called “Cohesive Regions for a Stronger Europe” have 
been ongoing for the last ten months. Wielkopolska 
has been preparing the workshop together with eight 
regions: Andalusia, Castilla La Mancha, Southern Fin-
land, Eastern Dutch Provinces, Austrian Carinthia, Brit-
ish County of Lancashire, Czech Plzeň and Greek Pre-
fecture Ilia.

The workshop “Regions’ brainstorming on the fu-
ture cohesion policy” has been met with great interest 

– as the first of the 128 Open Days workshops it was 
already fully filled with participants as early as June. 
The aim of the debate taking place on the 6th Octo-
ber in the Wielkopolska Office in Brussels will be to 
get the regional partners, including self-government 
practitioners, involved in the process of exchanging 
views concerning the vision of the future cohesion pol-
icy. Their task will be to present their own experienc-
es from the previous and the current programming 
period, which could influence the quality of interven-
tions taken in the future. The debate’s moderator will 
be the DG REGIO Deputy Director General Michele 
Pasca-Raymondo.

This important event will surely join other inter-
esting undertakings implemented since the Wielko-
polska Office in Brussels was established six years ago. 
From the beginning, the Office has been focusing its 
activity on the promotion of the region in the Euro-
pean Union. Providing Wielkopolska with knowledge 
on funds and programmes supporting regional devel-
opment, as well as cooperation with other European 
regions, are equally important tasks. The Information 
Office of the Wielkopolska Region provides advisory 
services for local entrepreneurs in the realm of current 
EU requirements, promotes Wielkopolska’s econom-
ic potential, helps to establish contacts with foreign 
partners, and cooperates with MEPs from Wielkopol-
ska. The Office’s responsibilities also include lobbying 

– support for Wielkopolska’s projects and initiatives in 
the EU institutions.

So far the Office has organised many important 
events. One of the most memorable was the concert on 
the occasion of the fifth anniversary of Wielkopolska’s 
presence in Brussels with the participation of the com-
poser Jan A.P. Kaczmarek. Actions taken for Georgia: 
training sessions for the Tbilisi self-government authori-
ties on the European Neighbourhood Policy, preparation 
of ENP handbook for Georgian self-governments and a 
conference in the Committee of the Regions dedicated to 
the cooperation of the EU and Georgia, were all met with 
EU recognition. The establishment of the Wielkopolska 
Club in Brussels for almost a hundred employees of the 
European Institutions, who come from our region, was 
also a very valuable initiative. Currently the most impor-
tant project implemented by the Wielkopolska represen-
tation is the establishment of the European Network on 
Financial Instruments – an international network ded-
icated to exchange of experiences and support for the 
implementation of the Jeremie and Jessica instruments 
in EU regions and countries. The initiative, together with 
this year’s Open Days workshop, opens a new dimension 
of the Office’s activity – confirming that Wielkopolska can 
successfully play the role of a leader in the European are-
na and conduct the works of partnerships whose mem-
bers are foreign regions as well as EU Member States.
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Stary Browar w Poznaniu



Wielkopolska należy do największych, 
tak pod względem powierzchni, liczby lud-
ności, jak i potencjału gospodarczego, re-
gionów kraju. Obszar obecnego wojewódz-
twa wielkopolskiego (prawie 30 tysięcy km2 
i drugie miejsce w kraju) jest większy od te-
rytoriów takich państw, jak Albania, i pra-
wie taki sam jak terytorium Belgii. Liczba 
ludności (3,3 mln) z kolei przekracza liczbę 
obywateli Łotwy i niewiele ustępuje liczbie 
mieszkańców Irlandii i Litwy.

W rankingu atrakcyjności wszystkich 
regionów Polski, dokonanym na podsta-
wie wielu czynników, Wielkopolska zajmu-
je czołowe miejsce. Podobnie usytuowany 
jest region w rankingu sukcesu rozwojo-
wego, pod względem wielkości napływu 
inwestycji zagranicznych oraz atrakcyjno-
ści inwestycyjnej. W Poznaniu, stolicy re-
gionu, liczącym 566 tysięcy mieszkańców, 
usytuowane są fabryki takich światowych 
koncernów, jak: Volkswagen, Bridgestone-
Firestone czy Beiersdorf.

Gospodarkę regionu na tle kraju charak-
teryzuje wysoki potencjał i poziom rozwo-
ju. Wielkość wytworzonego produktu kra-
jowego brutto ogółem (9,1% w skali kraju), 
jak też w przeliczeniu na mieszkańca, sytu-
uje województwo wielkopolskie na trzecim 
miejscu w Polsce.

W Wielkopolsce, będącej najbardziej 
proinwestycyjnym regionem, bezrobocie 
jest najniższe w Polsce. Ponad 57% ludno-
ści mieszka w miastach. Stolica regionu to 
silny ośrodek akademicki (studiuje tu oko-
ło 120 tysięcy studentów). Samorządy Wiel-
kopolski utrzymują ożywione kontakty pa-
tronackie z wieloma regionami i miejsco-
wościami w Europie. Region posiada Biuro 

Informacyjne Województwa Wielkopolskie-
go w Brukseli. Znaczenie europejskie mają 
Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wielkopolska położona jest w zachod-
niej części Polski, w środkowym dorzeczu 
rzeki Warty. Poznań znajduje się w połowie 
drogi między Berlinem a Warszawą (odle-
głość miasta od obu tych stolic wynosi 300 
km). W historii Polski region ten zajmuje 
miejsce szczególne. To historyczna kolebka 
państwa polskiego. Gniezno i Poznań były 
w średniowieczu stolicami Polski. 

Ważną rolę w dziejach Polski i Europy 
odegrał zjazd gnieźnieński, który odbył 
się w marcu 1000 roku, kiedy to do Gnie-
zna, do grobu św. Wojciecha, przybył, za-
przyjaźniony wcześniej z tym biskupem – 
męczennikiem, cesarz Otton III. Zjazd ten 
oznaczał przyjęcie Polski do grona państw 
europejskich. Nałożenie diademu na gło-
wę Bolesława Chrobrego i wręczenie 
włóczni św. Maurycego przez cesarza in-
terpretowane jest jako początek niepod-
ległego i suwerennego państwa polskiego. 
Ogłoszono wówczas powstanie pierwszej 
na ziemiach Polski metropolii katolickiej 
ze stolicą w Gnieźnie.

Tradycję organizowania zjazdów gnieź-
nieńskich – jako ważnych w dziedzinie du-
chowej i politycznej w skali europejskiej 

– zapoczątkowano pod koniec XX wieku. 
W cyklicznych spotkaniach uczestniczyli 
m.in. prezydenci: Węgier, Czech, Niemiec, 
Słowacji, Litwy, Ukrainy i Polski.

W XVIII wieku Wielkopolska była naj-
lepiej rozwiniętym gospodarczo regio-
nem Polski. Był to region wielokulturo-
wy. Mieszkało tu wielu Niemców i Ży-
dów. W wyniku II rozbioru Polski (1793 r.) 

została ona wcielona do Prus (m.in. jako 
Wielkie Księstwo Poznańskie). W wyniku 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 
w 1918 roku oraz następstw I wojny świa-
towej i konferencji wersalskiej Wielkopol-
ska znalazła się ponownie w odrodzonym 
państwie polskim.

W okresie zaboru pruskiego, jako wy-
raz konfrontacji narodowej i gospodarczej 
z państwem zaborczym, ukształtował się 
specyficzny etos Wielkopolan. Jego cechą 
charakterystyczną jest większa niż gdzie 
indziej gospodarność i zmysł praktycz-
ny. Charakterystyczne cechy Wielkopolan 
to także: pracowitość i dobra organizacja 
pracy, oszczędność, przywiązanie do tra-
dycji i silny patriotyzm lokalny. Mają oni 
własną gwarę, zwyczaje i tradycje. Otwar-
ci są na innowacyjne idee i wyzwania glo-
balnej gospodarki. Przez wieki Wielkopol-
ska odgrywała ważną rolę w transferze 
kulturowym z Europy Zachodniej na zie-
mie polskie. 

Zgodnie ze strategią rozwoju regionu 
do 2020 roku do najmocniejszych stron re-
gionu należą: korzystne położenie w prze-
strzeni europejskiej na osi wschód – zachód, 
dobrze wykształcona, wielofunkcyjna aglo-
meracja poznańska, dużo obszarów chro-
nionych i terenów o niskim poziomie de-
gradacji środowiska, wysoka aktywność 
mieszkańców, dobrze wykształcona siła ro-
bocza, zróżnicowana i dynamiczna gospo-
darka, potencjał naukowo-badawczy oraz 
dobrze rozwinięta infrastruktura (autostra-
dy, lotnisko). 

Autor jest profesorem UAM oraz dyrektorem 
Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Andrzej Sakson

Miejsce Wielkopolski 
w Europie
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Wielkopolanie w Europie 
Kiedy Polski nie było na politycznej mapie Europy, polski 

artysta musiał o uznanie polskości dobijać się w świecie. 

Feliks Nowowiejski w 1898 roku w konkursie kompozy-
torskim w Londynie otrzymał główną nagrodę za kompozycję 
Pod sztandarem pokoju. Nagroda pozwoliła mu na studia kom-
pozytorskie w Konserwatorium im. Juliusa Sterna w Berlinie. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeniesie się do 
Poznania, z którym będzie związany do końca życia.

W tym samym berlińskim konserwatorium pobierał nauki 
gry na fortepianie Roman Maciejewski. W roku 1919 powrócił 
wraz z rodzicami do Polski i zamieszkał w Lesznie. Naukę kon-
tynuował w Konserwatorium w Poznaniu, Poznań zapamięta 
go jako kierownika artystycznego Chóru im. Stanisława Mo-
niuszki. Przełomowym w karierze był recital w Instytucie Pro-
pagandy Sztuki. Występ zaowocował licznymi znajomościa-
mi, m.in. z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem, 
dzięki poparciu którego artysta odbył tournée koncertowe po 
Bałkanach oraz uzyskał stypendium na studia muzyczne w Pa-
ryżu, gdzie studiował pod kierunkiem Nadii Boulanger. Poznał 
wtedy m.in. Igora Strawińskiego, Francisa Poulenca, a także za-
przyjaźnił się z Arturem Rubinsteinem. W 1938 roku wyjechał 
na tournée do Anglii. Tam poznał swoją przyszłą żonę, szwedz-
ką tancerkę Elvi Gallen. Po ślubie osiedli w Szwecji, artysta 
koncertował. Zawarł znajomość z Ingmarem Bergmanem, do 
którego spektakli teatralnych komponował muzykę (m.in. do 
Macbetha Williama Shakespeare’a i Caliguli Alberta Camusa). 
Wyjechał do USA na zaproszenie Artura Rubinsteina. Praco-
wał tam jako organista w kościołach katolickich w Los Ange-
les oraz stworzył 70-osobowy Roman Choir, z którym koncer-
tował w Kalifornii. Od 
1977 roku do śmierci 
w roku 1998 miesz-
kał ponownie w Göte-
borgu. 

 
Maciej Zaremba z Poznania po maturze w 1969 roku z rodziną wyemi-
grował do Szwecji. Roznosił przesyłki, był salowym w szpitalu, operatorem 
dźwigu na budowie – tak poznawał życie i język. Studiował historię filmu 
i historię idei. Jego dziennikarstwo zaczęło się od Solidarności – w 1981 
roku wrócił do Polski z zamówieniami od kilku redakcji. W stanie wojennym 
jako kierowca ciężarówki przyjeżdżał z pomocą, a przy okazji zbierał mate-
riały. Znalazł się w gronie osób, które pomagały polskiej opozycji demokra-
tycznej. Dziś jest wpływowym publicystą największego szwedzkiego dzien-
nika „Dagens Nyheter”. Pisze o kulturze i polityce, przemianach społecznych. 
Tłumaczy polską literaturę, m.in. poezję Zbigniewa Herberta. W artykułach 
i książkach (dotąd napisał cztery) pokazuje Szwedom przede wszystkim 
ich samych. W 1997 roku ujawnił sprawę przymusowych sterylizacji, które 
państwo szwedzkie przeprowadziło w latach 1935–1976 na tysiącach oby-
wateli, głównie kobietach, samotnych matkach wielu dzieci, bezdomnych 
i niepełnosprawnych umysłowo. Efekty dziennikarskiego śledztwa przed-
stawił w książce De rena och de andra... (Czyści i inni, 1999). 

Aleksander Janta Połczyński był synem cenionego 
w Poznaniu lekarza. Jego babcia była Angielką. W wieku 
lat siedemnastu w 1925 roku rozpoczyna studia poloni-
styczne. Wcześnie ujawnił swój talent pisarski. Już w trak-
cie studiów zdążył wydać cztery książki. Prawdziwą jego 
pasją stało się dziennikarstwo, więc kontynuował studia 
w tym kierunku w Paryżu. Rozgłos przyniósł mu opubli-
kowany na łamach „Wiadomości Literackich” w 1931 roku 
wywiad z Alfredem Douglasem, kochankiem Oskara Wil-
de’a. Nie tylko Polska, ale i Europa wtedy nie były jeszcze 
gotowe na otwartą rozmowę o związkach homoseksual-
nych. Janta udowodnił, że potrafi o tym rozmawiać szcze-
rze, z dystansem, ale i zrozumieniem. Po raz drugi zasko-
czył czytelników, publikując książkę reporterską z sowiec-
kiej Rosji, Patrzę na Moskwę. Wkrótce Janta stanie się oby-
watelem świata, będzie pierwszym polskim reporterem 
w Afganistanie i korespondentem z Japonii. Wojna za-
stała go w Paryżu, gdzie udawał Francuza. Z okupowa-
nej Francji udało mu się wydostać w 1942 roku. Po woj-
nie osiadł w Ameryce. Niestety nie mógł już publikować 
w kraju, więc jego wywiady, reportaże i książki drukowa-
ły oficyny emigracyjne. 

W notatniku reporterskim Aleksandra Janty Połczyń-
skiego znajdą się zapisane rozmowy z takimi sławami, 
jak: Charlie Chaplin, Mahatma Gandhi, Ignacy Jan Pade-
rewski, prezydent Roosevelt, Witold Gombrowicz czy An-
dre Gide. 

Na europejskich dworach w roku 1543 rozprawia-
no o trzech dziełach: Mikołaja Kopernika De orbitam 
celestim, Andreasa Vesaliusa De corpus homini i Kle-
mensa Janickiego Elegiach i epigramatach. Trzy lata 
wcześniej Ianicius (Klemens z Januszkowa pod Gnie-
znem), syn chłopski, kończył swą doktorską rozpra-
wę na akademii w Padwie. Jego talent, nie naukowy, 
lecz poetycki, docenił papież Paweł III, nagradzając go 
wawrzynem za zbiór elegii, napisanych klasycznym 
łacińskim elegijnym dystychem. 

O Feliksie Nowowiejskim słyszało każde 
dziecko w polskiej szkole, ale sławy europej-
skiej artysta nie zyskał. O Romanie Macie-
jewskim wie cały muzyczny świat, został za-
pamiętany dzięki swemu monumentalnemu 
dziełu Missa pro defunctis (Requiem) na soli-
stów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. 

W 1585 roku Juda Loew ben Bezaleel 
zostaje rabinem Poznania. Rozpoczyna swo-
je nauki, ale nie one przyniosą mu sławę w ca-
łej Europie. Dla miejscowej gminy żydowskiej 
jest autorytetem w wielu dziedzinach, zwłasz-
cza Talmudu. Gdy pod koniec stulecia prze-
bywa w Pradze, odbywa wiele potajemnych 
spotkań na królewskim dworze. Czeski mo-
narcha był miłośnikiem kabały, a Juda Loew 
ben Bezaleel jej wytrawnym znawcą. W tym 
czasie wśród wielkopolskich Żydów rodzi się 
legenda, wedle której Juda Loew ben Bezaleel 
miał ożywić gliniane monstrum Golema. 
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Dwadzieścia lat przed przybyciem Jana A. P. Kacz-
marka do Kalifornii Hollywood podbije kołysanką do 
filmu Romana Polańskiego Rosemary’s Baby Krzysz-
tof Komeda. Miał w wieku ośmiu lat rozpocząć na-
ukę gry na fortepianie w poznańskim konserwato-
rium. Wojna przekreśliła ten plan. Po wojnie postano-
wił poświęcić się medycynie. Po ukończeniu studiów 
rozpoczął staż i miał zostać laryngologiem. Jednak 
muzykowanie pociągało go bardziej. Zakłada jazzo-
wy sekstet, który debiutuje na pierwszym festiwalu 

jazzowym w Polsce w Sopocie w 1956 roku. Sekstet Komedy odkrywa przed publicznością nowoczesny 
jazz, do tej pory oficjalnie nie grany. Udział w kolejnych festiwalach „Jazz Jamboree” owocują pierwszymi 
kontaktami z zagranicznymi muzykami. W 1960 roku zespół Komedy wyjeżdża na tournée po krajach 
skandynawskich. Udane występy w klubach, sztokholmskim „Gyllene Cirkeln” i kopenhaskim „Montmar-
tre”, przynoszą propozycje nagrania płyty i nagrania muzyki do filmów. Longplay nagrany dla wytwórni 
Metronom jest pierwszą płytą stworzoną przez polskich jazzmanów na Zachodzie. O sukcesie zdecy-
dowały improwizatorskie talenty kolegów z zespołu i oryginalność kompozycji lidera. W 1963 roku Ko-
meda tworzy muzykę do filmu duńskiego reżysera Henninga Carlsena Hvad med os? (Co z nami?). Nie 
jest to pierwsza ilustracja filmowa Komedy, który zadebiutował w 1958 roku muzyką do filmu Romana 
Polańskiego Dwaj ludzie z szafą. Polscy melomani zapamiętali muzykę z filmu Nóż w wodzie Romana 
Polańskiego. Krzysztof Komeda skomponował muzykę do 65 filmów. Temat z filmu Kattorna (Cats) Hen-
ning’a Carlsena stał się standardem jazzowym. 

Wielkopolanie w Europie 
23 kwietnia 2009 roku Krzesimir Dębski 

poprowadził koncert jubileuszowy poznań-
skiej filharmonii w 40. rocznicę śmierci Kome-
dy. Krzesimir jest cenionym w Polsce kompo-
zytorem muzyki filmowej, symfonicznej, ale też 
muzykiem jazzowym. Z tej ostatniej działalno-
ści był znany w Europie.

Przyjechał do Poznania z Wałbrzycha 
studiować kompozycję i dyrygenturę w Po-
znańskiej Akademii Muzycznej. W 1980 roku 
z kolegami z akademii zakłada zespół String 
Connection, w którym gra na elektrycznych 
skrzypcach i komponuje. W ciągu kilku lat 
muzycy nagrali sześć płyt i zagrali kilkaset 
koncertów. Formacja brzmi bardzo nowocze-
śnie i często jest porównywana z Weather Re-
port. Biorąc pod uwagę atuty zespołu, nie dzi-
wi to, że artysta zdobywa laury na wielu kon-
kursach. Amerykański magazyn „Down Beat” 
w 1985 roku umieścił go na liście dziesię-
ciu najlepszych skrzypków jazzowych. Przez 
ostatnie dwadzieścia lat poświęca się kompo-
zycji. Ma w dorobku 50 utworów symfonicz-
nych, 11 koncertów, 4 oratoria, kilkadziesiąt 
ilustracji filmowych do filmów fabularnych, 
seriali, pisze również piosenki. 

Jan A. P. Kaczmarek 
przyjechał do Poznania 
z Konina studiować pra-
wo. Togi adwokackiej ni-
gdy nie przywdzieje, bo-
wiem jego pasją stanie 
się muzyka. Dołączył do 
zespołu Teatru Ósmego 
Dnia. Ilustrował muzycz-
nie spektakle, grając na 
fiodoli, wraz z Piotrem 
Banaszakiem grającym na 
flecie i gitarze. Pod koniec 
lat 70. muzycy rozpoczęli 
samodzielną karierę es-
tradową, grając muzykę 
improwizowaną. Jednak 

Jan marzy o komponowaniu dużych form. Marze-
nie spełni, gdy zamieszka w Kalifornii w 1989 roku 
i zajmie się komponowaniem muzyki filmowej. 
Spośród tych pierwszych ilustracji filmowych war-
to zwrócić uwagę na muzykę do filmu Agnieszki 
Holland Plac Washingtona z 1997 roku. W 2005 
roku otrzymał nagrodę Oscara za muzykę do filmu 
Marzyciel (Finding Neverland). W następnym roku 
kupuje zrujnowany pałac w miejscowości Rozbitek 
(Wielkopolska), w którym po remoncie ma powstać 
ośrodek zajmujący się warsztatami twórczymi dla 
filmowców wszystkich specjalności. 

Jan A. P. Kaczmarek skomponował muzykę do 
ponad trzydziestu filmów i spektakli, trzy orato-
ria i nagrał kilka płyt z muzyką autorską dla Sony 
Music – Classic. Prowadzi bogatą działalność kon-
certową, na przykład w 2007 roku na specjalnym 
koncercie z Poznańską Filharmonią prezentował 
w Brukseli muzykę do europejskiej superproduk-
cji Wojna i pokój. 

Sławomir Magala 
rozpoczynał błyskotliwą 
karierę naukową, gdy 
powstawała Solidarność. 
Dał się już poznać jako 
publicysta, krytyk arty-
styczny i tłumacz litera-
tury amerykańskiej. Jako 
naukowiec zajmował się 
wtedy metodologią na-
uki i socjologią kultu-
ry. Powiew wolności dał 
Polakom szanse na wy-
jazdy zagraniczne i sty-
pendia, skorzystał więc 
z niej i wyjechał w 1981 
roku na stypendium ha-
bilitacyjne w Alexander 
von Humboldt Stiftung 
(Frankfurt nad Menem). 
Stan wojenny zaskoczył 
go za granicą. Od poło-
wy lat osiemdziesiątych 
jest profesorem Erasmus 
University w Rotterda-
mie. Jest redaktorem 
naczelnym „Journal of 
Organizational Change 
Management”. Ostatnio 
w Londynie ukazały się 
kolejne jego dwie książ-
ki: Cross Cultural Compe-
tence i The Management 
of Meaning In Organiza-
tions. Nadal publikuje 
też w kraju i przyjeżdża 
na gościnne wykłady. 

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojen-
nego w Polsce zmuszało wielu ludzi do wyboru: zejście 
do „podziemia” albo emigracja.

Wojtek Pawlak, podówczas student prawa UAM, 
działający w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, 
rozpoczyna wydawanie w podziemiu pisma „Veto”.  
W 1983 roku emigruje do Francji, gdzie kończy studia 
ekonomiczne. Z rodziną osiedla się w Tuluzie, gdzie 
rozpoczyna błyskotliwą karierę w banku Agro Credit, 
jako analityk i doradca w agrobiznesie. W ramach od-
budowy polskiej gospodarki i dostosowania jej do eu-
ropejskich standardów trzeba skonstruować Agencję 
Rynku Rolnego. Wojtek Pawlak podejmuje się tego za-
dania i wraca do kraju. Kiedy „agencja” powstała i roz-
poczęła działalność, powrócił do Poznania i został do-
radcą banku GBW SA. Jego karierę przerywa tragiczny 
wypadek samochodowy. 

Współcześni Wielkopolanie uczestniczą w tworzeniu kultury europejskiej i o sławę nie muszą już 
zabiegać.

„Pierwsi Wielkopolanie zyskali sławę w Europie już 
w epoce renesansu”. Od takiego zdania wypadało-
by rozpocząć poważną akademicką rozprawę. Przede 
mną jednak inne zadanie: o których Wielkopolanach, 
którzy dokonali w świecie wielkich i ważnych rzeczy, 
chciałbym opowiedzieć Europejczykowi? 
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Wielkopolska to historyczny i etniczny region położony w za-
chodniej części kraju, zamieszkany przez mniej więcej 3 miliony 
osób. Na obecnych ziemiach Wielkopolski, w średniowieczu okre-
ślanych jako Polonia Maior, czyli Wielka Polska, przed ponad tysią-
cem lat narodziło się państwo polskie. Dziś Wielkopolska to region 
przemysłowo-rolniczy o znaczącej pozycji w kraju.

W dużej części Wielkopolski dominuje urozmaicony krajobraz 
wzgórz, jezior i lasów, dostrzegalna jest bogata historia regionu, 
którą odzwierciedlają liczne zabytki z różnych okresów dziejowych 
od X po XX wiek, muzea, zabytki techniki i fortyfikacji, ciekawe pla-
cówki kultury i obiekty współczesności – to główne elementy atrak-
cji krajoznawczych Wielkopolski. 

Region ma bardzo dobrą sieć dróg i linii kolejowych. Poznań 
posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z wszystkimi ważniej-
szymi miastami w kraju. 300-kilometrowa podróż z Warszawy do 
Poznania trwa niecałe 3 godziny, w ciągu dnia pociągi kursują do 
stolicy co godzinę. Kilka pociągów ekspresowych łączy Poznań 
z Berlinem, oddalonym zaledwie o 280 kilometrów. Z Poznania 
można dotrzeć bezpośrednim pociągiem do Kolonii, Bazylei, Am-
sterdamu, Frankfurtu nad Menem, Monachium 
i Innsbrucku, a w kierunku wschodnim do Mo-
skwy, Kijowa i Saratowa. Z nowoczesnego portu 
lotniczego Ławica odlatują samoloty do około 15 
miast Europy i basenu Morza Śródziemnego. Przez 
Poznań przebiega autostrada A2 (E30), która do 
2012 roku połączy Warszawę z Berlinem i siecią 
autostrad europejskich.

Najciekawsze obszary i obiekty przyrody chro-
nione są w Wielkopolskim Parku Narodowym (jed-
nym z 23 parków narodowych w kraju), 13 par-
kach krajobrazowych, w ponad 100 różnorod-
nych rezerwatach przyrody i jako pomniki przy-
rody. Liczne są zabytki budownictwa i sztuki. Na 
szczególną uwagę zasługują piękne pałace z XVIII 
i XIX wieku, często położone w rozległych parkach, 
kościoły, a szczególnie kościoły drewniane, których jest ponad 200 

– najstarsze z nich pochodzą z XVII wieku.
Krajoznawczy przekładaniec – miejsca i miejscowości najcie-

kawsze w Wielkopolsce (uszeregowane w kolejności położenia 
z północy na południe):

Skrzatusz – (wieś, 15 km na pn. zach. od Piły), barokowy kościół 
z XVII wieku związany tradycją z królem Janem III Sobieskim 
i zwycięstwem nad Turkami 
pod Wiedniem. 

Czarnków – (miasto, nad No-
tecią, 40 km na pd. zach. od 
Piły), niegdyś potężny gród 
nadnotecki, gotycki kościół 
z bogatym wnętrzem, w Go-
raju, 5 km na zachód wśród 
wzgórz, na skraju rozległej 
doliny Noteci, wśród pięk-
nych lasów, budowla z po-
czątku XX wieku o charakte-
rze zamkowym.

Wągrowiec – (miasto, 55 km 
na pn. wsch. od Poznania) 
nad rzeką Wełną, założone 

w XIV wieku przez cystersów, pięknie położone nad Jeziorem 
Durowskim, gotycki kościół z XVI wieku, 10 km na północny 
wschód wieś Tarnowo Pałuckie z bardzo cennym drewnianym 
kościołem z końca XIV wieku, jednym z najstarszych w Pol-
sce.

Międzychód – (miasto, 80 km na zach. od Poznania) położony nad 
Wartą w bogatej w jeziora okolicy Pojezierza Międzychodzko- 

-Sierakowskiego, ciekawy układ i zabudowa miasta, m.in. do-
mami tkaczy z XVIII wieku.

Sieraków – (miasto, 70 km na pn. zach. od Poznania) w pięknej okoli-

cy: jeziora, lasy w centrum Sie-
rakowskiego Parku Krajobra-
zowego, cenny renesansowo- 

-barokowy kościół z XVII wieku, 
zamek-muzeum, Stado Ogie-
rów, liczne ośrodki wczasowe.
Trzemeszno – (miasto, 12 km 
na wsch. od Gniezna) – baro-
kowy, okazały kościół z XVIII 
wieku z reliktami sięgającymi 
XI i XIV wieku.
Skorzęcin – (ośrodek wcza-
sowy, 20 km na pd. wsch. od 
Gniezna) położony wśród la-

sów nad dużym jeziorem Niedzięgiel.
Nowy Tomyśl – (miasto, 60 km na zach. od Poznania), ośrodek wi-

kliniarstwa, muzeum wikliny.
Zbąszyń – (miasto, 80 km na zach. od Poznania) położone nad Obrą 

i Jeziorem Zbąszyńskim, relikty zamku, barokowy kościół z XVIII 
wieku, ośrodek muzyki ludowej, w okolicy – w Kosieczynie 
i Chlastawie – ciekawe drewniane kościoły z XVII–XVIII wieku.

Rakoniewice – (miasto, 60 km na zach. od Poznania) rynek m.in. 
z domami podcieniowymi, 
Wielkopolskie Muzeum Po-
żarnictwa z bogatymi zbio-
rami, ongiś ośrodek handlu... 
pijawkami.
Grodzisk Wielkopolski – 
(miasto, 50 km na zach. od 
Poznania), historyczna zabu-
dowa miasta, 3 zabytkowe 
kościoły, dawniej znany ośro-
dek produkcji piwa.
Wielkopolski Park Narodo-
wy – (15–25 km na pd. od Po-
znania) muzeum form polo-
dowcowych: jeziora, wzgórza, 
lasy, popularny teren wyciecz-

Włodzimierz Łęcki

Krajoznawczy przekładaniec

Lednica – (jezioro, 35 km na wsch. od Poznania) 
centrum Lednickiego Parku Krajobrazowego, 
skansen, relikty budowli z X wieku.

Wolsztyn – (miasto, 70 km na 
zach. od Poznania) leżące nad 
Obrą i jeziorami, interesujący 
układ urbanistyczny; latem 
pięknie ukwiecone; baroko-
wy kościół; wielką atrakcją 
jest jedyna czynna w Europie 
parowozownia, parowozy pro-
wadzą normalne i turystyczne 
pociągi, m.in. do Poznania, na 
początku maja wielki „zlot” pa-
rowozów z kilku państw Euro-
py przyciągający tysiące miło-
śników kolei.

Szamotuły – (miasto, 35 km na pn. 
zach. od Poznania) niegdyś jeden 
z ośrodków reformacji, zamek-mu-
zeum z bogatymi zbiorami, m.in. 
cenną kolekcją ikon, gotycki kościół 
kolegiacki, 10 km na północ Słopa-
nowo, z drewnianym kościołem z 
XVII wieku i bogatą polichromią.
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kowy mieszkańców 
Poznania; piękne 
Jezioro Góreckie; 
w Szreniawie cie-
kawe Muzeum Na-
rodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno- 

-Spożywczego.
Środa Wielkopolska – 

(miasto, 35 km na 
pd. od Poznania), 
zabytkowa zabu-
dowa centrum mia-
sta, piękny gotycki 
kościół kolegiacki 
z XV wieku, w Ko-
szutach (5 km na 
pn.) w szlacheckim 
dworku urocze mu-
zeum regionalne.

Czeszewo – (wieś, 60 km na pd. wsch. od Poznania) drewniany ko-
ściół i stara karczma z XVIII wieku; nad Wartą lasy łęgowe Żer-
kowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego o charakterze la-
sów pierwotnych, starorzecza, przeprawa do lasów promem.

Stary Licheń – (wieś, 15 km na pn. od Konina) – jedna z najliczniej 
odwiedzanych miejscowości pielgrzymkowych, największy ko-
ściół w Polsce z przełomu XX i XXI wieku, ogrody, pomniki.

Koło – (miasto, 25 km na wsch. od Konina) – leży nad Wartą, ru-
iny zamku z XIV wieku, gotycki i barokowy kościół, 20 km na 
wschód Kłodawa z kopalnią soli kamiennej i podziemną tra-
są turystyczną.

Przemęt – (wieś, 25 km na pn. zach. od Leszna) położony wśród 
jezior, w Przemęckim Parku Krajobrazowym, piękny barokowy 
kościół pocysterski z XVII–XVIII wieku; w okolicy ośrodki wcza-
sowe.

Kościan – (miasto, 50 km na pd. od Poznania) zabytkowe centrum 
miasta, cenny gotycki kościół farny z bogatym wyposażeniem, 
8 kilometrów na wschód Racot z klasycystycznym pałacem 
i stadniną koni.

Lubiń – (wieś, 60 km na pd. od Poznania) kościół i klasztor Bene-
dyktynów z XI wieku, kościół barokowy 
z licznymi fragmentami romańskimi, ko-
ściół parafialny romański, przebudowany 
w gotyku i renesansie.
Gostyń – (miasto, 70 km na pd. od Po-
znania) okazały kościół farny, gotycki 
z XV wieku; 2 kilometry na wschód od 
centrum na Świętej Górze bazylika Fili-
pinów, kopia z XVIII wieku weneckiego 
kościoła Santa Maria della Salute, pięk-
na monumentalna architektura, bogate 
wnętrza.
Rawicz – (miasto, 30 km na pd. od Lesz-
na) leży przy granicy ze Śląskiem, bardzo 
dobrze zachowany układ urbanistyczny 
i zabudowa miasta z XVIII wieku, kościół 
z XVIII wieku – dzieło K. Langhausa, ładny 
kościół neogotycki z początku XX wieku.

Dobrzyca – (wieś, 30 km na pn. zach. od Kalisza) klasycystyczny 
pałac i park z XVIII wieku, muzeum ziemiaństwa; najgrubszy 
platan w Polsce, ponad 10 metrów obwodu.

Opatówek – (miasto, 10 km na wsch. od Kalisza) – w dawnym bu-
dynku fabryki z XIX wieku Muzeum Przemysłu m.in. z bogatą 
kolekcją fortepianów.

Antonin – (wieś, 15 km na pd. od Ostrowa Wlkp.) – leży wśród 
lasów i stawów, upamiętniony pobytem Fryderyka Chopina, 
drewniany pałac z początku XIX wieku, rozległy park z prze-
stojami starych dębów.

Ostrzeszów – (miasto, 30 km na pd. od Ostrowa Wlkp.) położo-
ny w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich; fragmenty zamku z XIV 
wieku, gotycki kościół; 10 km na południowy zachód najwyż-
sze wzniesienie Wielkopolski – Kobyla Góra 284 metrów n.p.m.); 
20 kilometrów na południowy zachód wieś Bralin z ciekawym 
drewnianym kościołem odpustowym z XVIII wieku. 

Dr Włodzimierz Łęcki jest autorem wielu publikacji na temat Wielko-
polski oraz byłym wojewodą wielkopolskim.

Śmiełów – (wieś, 75 km na pd. wsch. 
od Poznania) leży na skraju doliny 
Warty; piękne widoki; pałac i park 
z XVIII wieku upamiętnione poby-
tem w 1831 roku wybitnego poety 
Adama Mickiewicza; muzeum, od-
dział Muzeum Narodowego w Po-
znaniu.

Gołuchów – (wieś, 15 km na pn. zach. od Kalisza) rozległy park- 
-arboretum, zamek, przebudowany w XIX wieku, obecnie mu-
zeum, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; muzeum 
leśnictwa, zagroda żubrów; nieopodal wsi głaz św. Jadwigi 
o obwodzie 22 metrów, największy w Wielkopolsce.

Ląd – (wieś, 20 km na zach. od Konina) monumentalne założenie 
kościelno-klasztorne Cystersów z XIII wieku, obecnie baroko-
we, kościół z bogatym wnętrzem, w klasztorze polichromia 
z XIV wieku.

Rogalin – wieś (20 km na pd. 
od Poznania) rozległe za-
łożenie parkowo-pałaco-
we na skraju doliny War-
ty: okazały pałac z XVIII 
wieku – oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, 
park z wiekowymi dęba-
mi, kopia rzymskiej kapli-
cy z I wieku naszej ery; wo-
kół lasy Rogalińskiego Par-
ku Krajobrazowego.

Kórnik – (miasto, 20 km na pd. od Poznania) miasto o zabytkowej 
zabudowie, romantyczny zamek z XIV wieku, przebudowany 
w XIX wieku – muzeum wnętrz i pamiątek historycznych, park- 

-arboretum z najbogatszą kolekcją gatunków drzew i krze-
wów w Polsce (3000 gatunków i odmian), jedna z najliczniej 
odwiedzanych przez turystów miejscowości w Polsce. 



12

W
ło

dz
im

ie
rz

 Ł
ęc

ki

N
aj

zn
ac

zn
ie

js
ze

 
m

ia
st

a 
W

ie
lk

op
ol

sk
i

Poznań, Stary Rynek



13

POZNAŃ

Poznań – miasto bogatej historii i za-
bytków: jeden z głównych ośrodków na-
uki, przemysłu i kultury w Polsce – położo-
ny jest nad Wartą, w centrum historyczne-
go regionu, Wielkopolski.

To właśnie tu – w Wielkopolsce przed 
ponad tysiącem lat narodziło się państwo 
polskie, a Poznań obok Gniezna, Ostro-
wa Lednickiego i Kruszwicy był jednym 
z głównych ośrodków nowo powstające-
go kraju. W 966 roku Polska przyjęła chrze-
ścijaństwo, dwa lata później w Poznaniu 
założono pierwsze na ziemiach Polski bi-
skupstwo i zbudowano katedrę; stało się 
ono później metropolią królów i książąt 
z dynastii Piastów. Prawa miejskie otrzy-
mał Poznań w 1253 roku. Miasto położone 
na skrzyżowaniu szlaków handlowych, sta-
nowiące własność królewską, stało się waż-
nym centrum rzemiosła i handlu, jednym 
z głównych w kraju. W XIX wieku miasto 
znajdujące się pod zaborem pruskim było 
ośrodkiem działań patriotycznych i nie-
podległościowych. Ich uwieńczeniem było 
zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, które 
w 1919 roku przyniosło wolność prawie ca-
łej Wielkopolsce. 

Po zniszczeniach II wojny światowej 
Poznań szybko się odbudował i znacznie 
rozwinął. Dziś liczy 570 tysięcy mieszkań-
ców i jest jednym z przodujących miast 
w procesie przemian społecznych i gospo-
darczych, jakie nastąpiły w kraju po 1990 
roku.

Najstarsze zabytki miasta położone 
są na Ostrowie Tumskim, wyspie usytu-
owanej między rzekami Wartą i Cybiną. 
Centralną budowlą Ostrowa Tumskiego 
jest katedra, najstarsza świątynia chrze-
ścijańska w Polsce, pierwotnie zbudowa-
na w 968 roku, rozbudowana w wiekach 
późniejszych. Obecnie prezentuje się jako 
trójnawowa bazylika gotycka, otoczona 
wieńcem kaplic. W podziemiach znajdują 
się relikty budowli z X wieku, m.in. bapty-
sterium i fragmenty grobów pierwszych 
władców Polski. Wnętrze zdobi piękny go-
tycki ołtarz główny z 1512 roku oraz spiżo-
we płyty nagrobne z XV i XVI wieku. W ka-
plicach znajdują się liczne nagrobki bisku-
pów i dostojników świeckich z okresu od  
XIV do XX wieku, m.in. w Złotej Kaplicy 
z wystrojem w stylu bizantyjskim mieści 
się grobowiec oraz pomnik Mieczysława 
I i Bolesława Chrobrego. Piękne otoczenie 
katedry stanowią dwie gotyckie budowle: 
kościół Najświętszej Marii Panny z XV wie-
ku zachowany w niezmienionej, pierwot-
nej formie i psałteria z początku XVI wie-
ku – dom dla psałterystów – śpiewaków 
katedralnych. Nieopodal nich wznosi się 
gmach Akademii Lubrańskiego, zbudo-

wany na potrzeby pierwszej w Poznaniu 
uczelni o charakterze szkoły wyższej, zało-
żonej w 1518 roku, dziś mieszczący bardzo 
ciekawe Muzeum Archidiecezjalne.

Na wschód od Ostrowa Tumskiego po-
łożona jest niewielka dzielnica Śródka, od 
XV do XVIII wieku odrębne miasto. Na skra-
ju Śródki stoi romański kościół św. Jana Je-
rozolimskiego z XII wieku, jedna z pierw-
szych w Polsce budowli wzniesionych 
z cegły. W jego sąsiedztwie rozciąga się 
Jezioro Maltańskie (pow. 64 ha) powstałe 
przez spiętrzenie wód rzeki Cybiny. Przy je-
ziorze tym zbudowano liczne obiekty, two-
rząc jeden z najlepszych w Europie torów 
regat wioślarskich i kajakowych. W 2009 
roku na Jeziorze Maltańskim odbyły się 
wioślarskie mistrzostwa świata. Tu też 
znajduje się jedyny w Polsce, czynny cały 
rok stok narciarski ze sztuczną nawierzch-
nią. Dalej wśród lasów położony jest jeden 
z większych i ładniejszych w Polsce ogro-
dów zoologicznych.

Na prawym brzegu Warty rozciąga się 
Stare Miasto, obejmujące obszar miasta śre-
dniowiecznego, bogate w zabytki, pamiątki 
historyczne i muzea. Wśród zabudowy ryn-
ku wyróżnia się piękny renesansowy ratusz 
wzniesiony w połowie XVI wieku przez wło-
skiego architekta Jana Baptistę Qadro. 

W ratuszu posiadającym zabytkowe 
wnętrza mieści się Muzeum Historii Miasta 
Poznania. Zabudowa rynku i sąsiednich ulic 
stanowi jeden z najładniejszych zespołów 
staromiejskich w Polsce.

Wśród kilku zabytkowych kościołów 
Starego Miasta na szczególną uwagę za-
sługuje piękny kościół przy ul. Gołębiej. 
Zbudowany na przełomie XVII i XVIII wie-
ku posiada niezwykle bogate wyposażenie 
wnętrza, m.in. monumentalne filary i ołta-
rze. Na Górze Przemysła położone są pozo-
stałości poznańskiego zamku, budowli po-
wstałej w XIV wieku, obecnie mieszczącej 
Muzeum Sztuk Użytkowych. Stoi tam też 
barokowy kościół Franciszkanów z XVIII 
wieku. Wśród kilku muzeów położonych 
na Starym Mieście do ciekawszych należą 
Muzeum Instrumentów Muzycznych z bo-
gatą kolekcją instrumentów z Polski i całe-
go świata. Wielkopolskie Muzeum Wojsko-
we, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
oraz muzeum wybitnego pisarza polskie-
go, laureata Nagrody Nobla z 1905 roku – 
Henryka Sienkiewicza. 

Wiele zabytków położonych jest na 
obrzeżu Starego Miasta, m.in. przy pl. Ber-
nardyńskim wznosi się okazały, barokowy 
kościół Franciszkanów – Bernardynów. Na 
północ od Starego Miasta, na wzgórzu św. 
Wojciecha znajdują się dwa zabytkowe ko-
ścioły: gotycki św. Wojciecha z kryptą zasłu-
żonych Wielkopolan i barokowy św. Józefa, 
a także Cmentarz Zasłużonych Wielkopo-

lan i monumentalny pomnik armii „Poznań” 
wsławionej walkami w 1939 roku.

Współczesne centrum miasta, położo-
ne na zachód od Starego Rynku, powsta-
ło w XIX wieku i na początku XX wieku. 
Ozdobą placu Wolności jest klasycystycz-
ny budynek Biblioteki Raczyńskich z 1829 
roku wzorowany na paryskim Luwrze. Tak-
że przy pl. Wolności stoją: gmach Muzeum 
Narodowego z począczku XX wieku z bo-
gatą galerią malarstwa polskiego i obcego 
oraz gmach jednego z najstarszych hoteli 
w Europie – hotelu „Bazar”.

W zachodniej części śródmieścia po-
łożony jest zespół monumentalnych gma-
chów zbudowanych na początku XX wieku 
w stylach historycznych, m.in. opera (jedna 
z czołowych scen operowych w kraju) oraz 
Collegium Minus Uniwersytetu ze słynącą 
z doskonałej akustyki aulą. Na placu A. Mic-
kiewicza stoją dwa pomniki: Adama Mickie-
wicza oraz Poznańskiego Czerwca upamięt-
niający robotnicze powstanie w 1956 roku.

Na północ od centrum znajdują się po-
zostałości cytadeli, olbrzymiej twierdzy 
zbudowanej w XIX wieku, prawie całkowi-
cie zniszczonej w 1945 roku. Obecnie jej 
obszar zajmuje rozległy park, a na stokach 
wzgórza położone są cmentarze wojenne. 
W centrum miasta znajdują się są tereny 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
jednych z największych w Europie. Każde-
go roku odbywa się tu ponad 25 różnych 
imprez targowych.

Na Łazarzu, w Parku Wilsona wznosi się 
Palmiarnia, jedna z największych palmiarni 
w Europie, z niezwykle bogatą kolekcją ro-
ślin tropikalnych.

Na obrzeżach miasta rozciągają się duże 
obszary parków i lasów, m.in. w części za-
chodniej urozmaicone jeziorami. Wśród 
nich jest Jezioro Kierskie (pow. 300 ha), zna-
czący w kraju ośrodek żeglarski.

Poznań jest też doskonałym punktem 
wypadowym do zwiedzania innych cieka-
wych miejscowości Wielkopolski, m.in. pia-
stowskiego Gniezna i Ostrowa Lednickiego, 
zamku i parku w Kórniku, pałacu i parku 
z tysiącletnimi dębami w Rogalinie, zam-
ku w Szamotułach, Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.

GNIEZNO

Gniezno powszechnie uważane jest za 
pierwszą stolicę Polski. Na wzgórzu między 
jeziorami w X wieku istniał duży czteroczło-
nowy gród, który był ośrodkiem państwa 
plemiennego Polan, dziś określanego jako 
Państwo Gnieźnieńskie. Pierwszy historycz-
ny władca Polski książę Mieszko I z dynastii 
Piastów wzniósł w drugiej połowie X wie-
ku świątynię chrześcijańską. Syn Mieszka I, 
Bolesław Chrobry, znacznie rozszerzył gra-

Poznań, Stary Rynek
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nice Polski i stworzył sprawny system zarzą-
dzania państwem. W 1000 roku utworzo-
no w Gnieźnie pierwszą na ziemiach Polski 
metropolię – arcybiskupstwo kościoła kato-
lickiego. Z pielgrzymką do grobu św. Woj-
ciecha w Gnieźnie przybył cesarz niemiec-
ki Otton III, uroczyście przyjmowany przez 
Bolesława Chrobrego. Była to pierwsza wi-
zyta dyplomatyczna głowy innego pań-
stwa w Polsce. Wkrótce w katedrze gnieź-
nieńskiej Bolesław Chrobry koronował się 
na króla Polski. Arcybiskupi gnieźnieńscy 
aż do końca XVIII wieku byli koronatami 
królów polskich, także wówczas, gdy stoli-
ca Polski znajdowała się w Krakowie, a po-
tem w Warszawie.

Katedra gnieźnieńska, mająca jako je-
dyna w Polsce tytuł Bazyliki Prymasow-
skiej, należy do najwspanialszych świątyń 

w kraju. Gotyc-
ka bryła katedry 
p o c h o d z ą c a 
z XIV i XV wie-
ku otoczona jest 
wieńcem kaplic, 
a fronton zdo-
bią dwie wynio-
słe wieże. Nie-
zwykle bogate 
jest wnętrze ko-
ścioła: liczne pły-
ty i pomniki na-
grobne, wspa-
niałe portale 
i kute kraty przy 
wejściach do ka-
plic, konfesja św. 
Wojciecha i oł-
tarze przydają 
mu niepowta-
rzalnego uroku. 
W podziemiach 
znajdują się re-

likty budowli przedromańskiej z X wieku 
i romańskiej z XI wieku. Katedra dominu-
jąca nad miastem otoczona jest licznymi 
zabytkowymi kanoniami, w ich otoczeniu 
wznosi się pałac arcybiskupi, będący od XV 
wieku rezydencją prymasów Polski.

Nieopodal wzgórza katedralnego poło-
żone jest Stare Miasto z ciekawą zabudową 
głównie z XIX wieku. Wśród zabytków wy-
różniają się gotyckie kościoły, m.in. św. Jana 
z unikatową polichromią z XIV wieku.

Nad jeziorem Jelonek położony jest 
kompleks nowoczesnych gmachów miesz-
czących m.in. Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego z ekspozycją multimedial-
ną przedstawiającą najdawniejsze dzieje 
(X–XIV w.) Polski.

Gniezno położone na turystycznym 
Szlaku Piastowskim łączącym miejscowo-
ści między Poznaniem i Inowrocławiem jest 
jego najciekawszą miejscowością. Atrakcyj-

ne są okolice miasta. W pagórkowatym te-
renie położonych jest kilkanaście jezior, 
z których Jezioro Powidzkie ma 1100 ha 
powierzchni, a Jezioro Popielewskie 50 m 
głębokości. Nad Jezioro Powidzkie prowa-
dzi linia kolei wąskotorowej sprzed ponad 
stu lat, po której w okresie letnim kursują 
specjalne pociągi turystyczne.

Do najciekawszych miejsc w okolicach 
Gniezna należą Dziekanowice i Ostrów Led-
nicki oraz Czerniejewo.

Nad dużym jeziorze Lednica, we wsi 
Dziekanowice położony jest Wielkopolski 
Park Etnograficzny, jeden z największych 
w Polsce skansenów. Na jego terenie znaj-
duje się 70 budynków zabudowy wiejskiej 
Wielkopolski z okresu od XVIII do XX wieku.

Na wyspie jezio-
ra – Ostrowie Led-
nickim znajduje się 
grodzisko, pozosta-
łość grodu z X wieku 
z reliktami palatium 
książęcego z cza-
sów Mieszka I i Bo-
lesława Chrobrego. 
W grodzie lednic-
kim według tradycji 
miał urodzić się król 
Bolesław Chrobry.

Gniezno, miasto 
liczące około 70 ty-
sięcy mieszkańców, 
położone jest 50 km 
na północny wschód 
od Poznania, przy 
szosie nr 5 z Pozna-
nia przez Bydgoszcz 
do Gdańska i szosie 
nr 15 przez Toruń do 
Olsztyna. Linia kole-
jowa: Poznań – Ino-
wrocław – Gdańsk 
i do Olsztyna.

KALISZ

Miasto w południowej Wielkopolsce, 
drugie co do liczby mieszkańców w regio-
nie, od XIV do XVIII wieku i w drugiej poło-
wie XX wieku było miastem wojewódzkim. 
Jest miejscowością o najstarszej metryce 
pisanej w Polsce. W Zarysie geografii napi-
sanym przez geografa rzymskiego Klaudiu-
sza Ptolemeusza w 147 roku naszej ery mia-
sto wymienione zostało jako Kalisia. Osada 
tu istniejąca leżała na Szlaku Bursztyno-
wym wiodącym z Cesarstwa Rzymskiego 
nad Bałtyk. W okresie od IX do XIII wieku 
istniał tu gród należący do Piastów, będący 
stolicą udzielnego księstwa. Prawa miejskie 
od 1257 roku. Miasto zostało bardzo znisz-
czone przez wojska pruskie w początkach 
I wojny światowej. Dziś jest prężnym ośrod-

kiem przemysłowym, kulturalnym i admini-
stracyjnym.

W dzielnicy staromiejskiej położonych 
jest kilka uznanych obiektów zabytkowych, 
z których część pochodzi z początkowe-
go okresu powstawania miasta. Nieopodal 
dawnych murów obronnych miasta wzno-
si się gotycki, obecnie katedralny kościół 
św. Mikołaja z XIII–XIV wieku z bogatym 
wyposażeniem wnętrza, m.in. z kaplicą po-
siadającą polichromię autorstwa jednego 
z twórców kierunku sztuki tzw. Młodej Pol-
ski, Władysława Tetmajera. Barokowe formy 
mają kościół św. Józefa, pojezuicki i kościół 
Franciszkanów. Każdy z nich ma ciekawe 
wyposażenie wnętrza: ołtarze, obrazy, na-
grobki. Klasycystyczny pałac biskupi pocho-

dzi z 1825 roku, stoi 
on na skraju parku, 
nieopodal fragmen-
tów dawnych murów 
obronnych. Bogate 
zbiory ma Muzeum 
Ziemi Kaliskiej, m.in. 
historyczne i z dzie-
jów włókiennictwa, 
z którego miasto 
dawniej słynęło.

Teatr Kaliski jest 
miejscem corocznych 
Kaliskich Spotkań Te-
atralnych, imprezy 
o randze ogólnopol-
skiej. Klasycystycz-
ny gmach teatru stoi 
nad Prosną, na skra-
ju jednego z najstar-
szych w kraju parków 
miejskich, założone-
go w końcu XVIII wie-
ku. W południowej 
części miasta, na Za-
wodziu położone jest 
grodzisko na miejscu 
grodu z IX–XIII wieku. 

W ostatnich latach postawiono tam drew-
niane budowle formą nawiązujące do daw-
nej zabudowy. 

Kalisz liczy 110 tysięcy mieszkańców, 
położony jest 125 km na południe od Po-
znania. Węzeł drogowy: m.in. drogi do Ło-
dzi, Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania. Linia 
kolejowa Wrocław – Warszawa.

KONIN

Miasto to zrobiło zawrotną karierę po 
odkryciu w okolicy bogatych złóż węgla 
brunatnego w połowie XX wieku. Liczba 
mieszkańców z 10 tysięcy w 1950 roku 
wzrosła do 60 tysięcy w 1980 roku, obecnie 
miasto liczy 80 tysięcy mieszkańców.

Początki osadnictwa sięgają XII wieku, 
prawa miejskie od końca XIII wieku. Obec-

Gniezno

Kalisz, fot. UM Kalisz
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nie Konin składa się z dwóch części: sta-
rego miasta i nowego miasta powstałe-
go w drugiej połowie XX wieku. W zespo-
le staromiejskim stoi gotycki kościół far-
ny z XIV–XV wieku z ciekawą polichromią 
z początku XX wieku. Przy kościele znaj-
duje się oryginalny zabytek: słup drogowy 
z piaskowca (unikat w Polsce) z datą 1151 
i napisem łacińskim, dokumentującym po-
stawienie go na zamku konińskim w poło-
wie drogi między Kaliszem i Kruszwicą.

Centrum starówki stanowi pl. Wolno-
ści z zabudową z XIX wieku i początków 
XX wieku. W północnej części miasta, na te-

renie dawnej wsi Gosławice położony jest 
gotycki zamek z XV wieku po gruntownej 
odbudowie, mieszczący Muzeum Okrę-
gowe. Obok zamku znajduje się niemiec-
ki skansen budownictwa wiejskiego i nie-
opodal gotycki kościół na planie ośmiobo-
ku ze sklepieniem palmowym wspartym na 
jednej kolumnie.

W okolicach Konina położonych jest 
kilka dużych jezior, połączonych kanałami 
umożliwiającymi przepływ wód służących 
do chłodzenia turbin dwóch dużych elek-
trowni.

Na północ od miasta znajdują się wiel-
kie „dziury w ziemi” – odkrywki kopalni wę-
gla brunatnego „Konin”.

Konin, miasto mające 80 tysięcy miesz-
kańców, leży przy autostradzie, szosie kra-
jowej i linii kolejowej Poznań – Warszawa. 
Szosa krajowa łączy Konin z Bydgoszczą 
i Wrocławiem. 

LESZNO

Południowa Wielkopolska granicząca 
ze Śląskiem to region bardzo wysokiego 
poziomu rolnictwa i... cennych zabytków. 
Ośrodkiem tej części Wielkopolski jest Lesz-
no, jedno z młodszych miast tej krainy. Pra-
wa miejskie otrzymało Leszno w 1547 roku. 
Rozwój miasta związany był z przybywa-
niem tu w kilku fazach imigrantów z ogar-
niętego wojnami Śląska. W XVII wieku 
w Lesznie mieszkał i działał wybitny uczo-
ny czeski Jan Amos Komeński, twórca racjo-
nalnych zasad pedagogiki, 
stosowanych do dzisiaj. Na 
przełomie XVII i XVIII wieku 
miasto było własnością kró-
lewskiego rodu Leszczyń-
skich. Córka króla polskiego 
Stanisława Leszczyńskiego, 
Maria, została żoną Ludwi-
ka XV i królową Francji. 

Zespół staromiejsk i 
Leszna należy do najcie-
kawszych w Wielkopolsce. 
Rynek i sąsiednie ulice mają 
zabudowę w dużej części 
z XVIII i XIX wieku. Piękny 
jest stojący na rynku ratusz 
z XVII wieku, ozdobiony wy-
soką, wysmukłą wieżą. Trzy 
położone nieopodal rynku 
kościoły należały w prze-
szłości do trzech różnych 
wyznań: katolickiego, ewan-
gelicko-augsburskiego i kal-
wińskiego. Najbardziej oka-
zały jest kolegiacki kościół 
św. Mikołaja, z bogatym barokowym wypo-
sażeniem. Przy kościele św. Krzyża znajdu-
je się dawny cmentarz z unikatową kolek-
cją bogato rzeźbionych nagrobków z XVII 
i XVIII wieku.

W Lesznie znajduje się centrum wy-
szkolenia lotniczego ze szkołą szybowco-
wą. Organizowane są tu często międzyna-
rodowe zawody szybowcowe, m.in. w ran-
dze mistrzostw świata.

Okolice Leszna zasobne są w cenne za-
bytki. W Rydzynie – zabytkowym mieście 
z zachowaną prawie w pełni zabudową 
z XVIII wieku – położony jest okazały pałac- 

-zamek początkami sięgający XIV wieku, dziś 
w formach barokowych. Mieści się w nim 
hotel i stylowa restauracja. W niedalekich 
Pawłowicach w niezmienionej formie za-
chował się okazały klasycystyczny pałac 
z XVIII wieku, dzieło wybitnego architekta 

K. G. Langhansa – twórcy Bramy Branden-
burskiej w Berlinie. W sąsiedztwie Leszna 
położonych jest kilkanaście malowniczych 
jezior i ośrodków wypoczynkowych.

Leszno leży przy szosie i linii kolejowej 
z Poznania do Wrocławia, 75 km na połu-
dnie od Poznania, liczy 60 tysięcy miesz-
kańców.

PIŁA

Miasto położone nad rzeką Gwda, nie-
opodal rozległej doliny Noteci, początka-
mi sięga XIV wieku, jednak znaczący roz-
wój nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy 
to powstał duży węzeł kolejowy. W 1945 
roku miasto zamienione w twierdzę zosta-
ło zniszczone w 72 procentach, najbardziej 
ze wszystkich miast Wielkopolski. Współcze-

sna Piła jest po od-
budowie i przebu-
dowie miastem no-
woczesnym z sze-
rokimi arteriami 
komunikacyjnymi. 
Pamiątki z histo-
rii gromadzą Mu-
zeum Okręgowe 
(z bardzo ciekawy-
mi zbiorami z okre-
su secesji) i Mu-
zeum im. Stanisła-
wa Staszica (1755–
1826, wybitnego 
geografa, geologa, 
działacza gospo-
darczego, urodzo-
nego w Pile). God-
ny obejrzenia jest 
modernistyczny ko-
ściół św. Antoniego 
z lat trzydziestych 
XX wieku.

Okolice Pi ły 
obfitują w lasy i jeziora. Rzeka Gwda sta-
nowi atrakcyjny szlak kajakowy. Z racji du-
żego spadku na Gwdzie znajduje się kilka 
niewielkich elektrowni wodnych, niektóre 
z nich pochodzą z przełomu XIX i XX wieku 
i należą do najstarszych na świecie.

Nad jeziorami i rzekami, dopływa-
mi Gwdy znajdują się ruiny fortyfikacji hi-
tlerowskich pobudowanych w latach 30. 
XX wieku, wchodzących w skład linii umoc-
nień Wału Pomorskiego. Umocnienia te 
zdobyli w lutym 1945 roku żołnierze I Ar-
mii Wojska Polskiego walczącej w ramach 
Frontu Wschodniego.

Piła jest dużym węzłem drogowym 
i kolejowym. Liczy 75 tysięcy mieszkań-
ców. Przez miasto wiodą linie kolejowe Po-
znań – Kołobrzeg, Berlin – Gorzów – Byd-
goszcz i do Gdańska. Szosy Poznań – Kosza-
lin i Szczecin – Bydgoszcz. 

Konin, fot. UM Konin

Leszno,  fot. UM Leszno
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Ponad połowa środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu przeznaczana jest 
na ochronę wód. Wspomogły one budowę 
oczyszczalni ścieków w Łęce Opatowskiej 
oraz Śremie, Miejskiej Górce, Kościanie 
i wielu innych. Przez ponad 15 lat działalno-
ści WFOŚiGW przekazał na dofinansowanie 
inwestycji ekologicznych w regionie blisko 
1,5 miliardów złotych. W 2008 roku wiel-
kość wsparcia przekroczyła 150 milionów 
złotych. Otrzymały je przede wszystkim 

samorządy podejmujące rozbudowę sieci 
kanalizacyjnych oraz termomodernizacje 
szkół, szpitali i innych budynków użytecz-
ności publicznej. 

WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczy 
w realizacji osi priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko – w jego ramach budowane będą sie-
ci kanalizacyjne w Krotoszynie, Pleszewie, 
Obornikach i Rawiczu – oraz Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007–2013, w którym dla wo-

jewództwa wielkopolskiego w priorytecie 
III „Środowisko przyrodnicze” przewidziano 
173,8 milionów euro. Dzięki tym środkom 
realizowane będą przedsięwzięcia o klu-
czowym znaczeniu dla regionu, m.in. pro-
jekty ochrony wód dorzecza Noteci oraz 
modernizacji Kanału Ślesińskiego. Ale sko-
rzysta z nich również wiele gmin i powia-
tów, a także nadleśnictwa przygotowujące 
programy edukacyjne oraz jednostki stra-
żackie, które otrzymają nowoczesne pojaz-
dy i sprzęt ratowniczy.  

Biogazownia na składowisku odpadów w Po-
znaniu

Termomodernizacja szpitala w Koninie
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W dzisiejszych czasach, ukierunkowa-
nych na przyszłość, rzadko się powraca do 
historii, jednak mówiąc o nauce w Wiel-
kopolsce, trzeba się choć na chwilę cof-
nąć o prawie 100 lat do czasów, kiedy po-
wstawała nowoczesna instytucja naukowa 
w stolicy Wielkopolski, która była unika-
tem na skalę europejską. Kiedy niemiecki 
zaborca nie pozwalał na utworzenie pol-
skiej uczelni, sami obywatele zorganizowa-
li zupełnie prywatne towarzystwo naukowe, 
które tak dzięki nim rozkwitło, że stało się 
uniwersytetem. Nie ma też kraju, gdzie tak 
jak w Wielkopolsce tworzono by i otwiera-
no nowy uniwersytet, kiedy jeszcze trwa-
ły działania I wojny światowej. Siłą upra-
gnionej uczelni byli jej profesorowie, któ-
rzy przybyli do niej nie tylko ze wszystkich 
dzielnic, ale także z Europy i USA, bo tylko 
tam w czasie utraty niepodległości przez 
Polskę młodzi Wielkopolanie mogli zdo-
bywać wyższe wykształcenie. Uczelnia od 
razu zyskała miano nowatorskiej, wprowa-
dzając nauczanie prawa powiązane z nauką 
ekonomii, socjologię czy język angielski, co 
wówczas było zupełnym novum.

Korzenie całej nauki w Wielkopolsce 
tkwią w tamtym obywatelskim i nowocze-
snym przedsięwzięciu, bo z tego „smarkate-
go” uniwersytetu powstały kolejne uczelnie 
Wielkopolski.

Ma też Poznań swoich noblistów. To 
profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza i profesor nauk 
o Ziemi z Zakładu Badań Środowiska Rol-
niczego i Leśnego PAN w Poznaniu Zbi-
gniew W. Kundzewicz. Pierwszy znawca 
ptaków i klimatu, drugi – badacz konse-
kwencji zmian klimatu. Obaj współpraco-
wali z IPCC, czyli Międzyrządową Komi-
sją ds. Zmian Klimatu, organizacją, która 
w październiku 2007 roku za prace nad 
globalnym ociepleniem, wraz z Alem Gore, 
otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Dzięki 
drobiazgowym i bardzo szerokim analizom 
udało się uchwycić tempo i zasięg tych nie-
pokojących zmian, o których tyle mówiono 
we wszystkich językach świata na szczycie 
klimatycznym COP 14 w 2008 roku – po raz 
pierwszy światowa impreza tej rangi odby-
wała się w Polsce i właśnie w Poznaniu. 
Ochrona środowiska to dziś temat numer 1 
w świecie, ale chodzi nie tyle o diagnozę, 
ile o przeciwdziałanie. To domena Uniwer-
sytetu Przyrodniczego – tam realizowany 
jest między innymi europejski grant Ada-
gio: Polska razem z całą Europą głowi się, 
jak przystosować rolnictwo do zmian kli-
matu. Trzeba przestawić się na uprawę in-
nych roślin, na pojawianie się innych cho-
rób i szkodników. Profesor Janusz Olejnik 
z Uniwersytetu Przyrodniczego wspina się 
często na 10-piętrową wieżę w głębi lasu, 
by za pomocą najnowocześniejszych me-

tod i aparatury śledzić, jak lasy i mokradła 
pochłaniają dwutlenek węgla – wyłapywa-
nie jego nadmiaru z atmosfery to kolejny 
problem do rozwiązania w krajach uprze-
mysłowionych Europy. O precyzji tych ba-
dań świadczy fakt, że pomiary dokonywane 
są co 40 sekund.

Stosunkowo niedawno Europa odkry-
ła, że w miarę postępu zanika bioróżnorod-
ność; giną dawne rasy zwierząt i odmiany ro-
ślin. I tu dzięki dalekowzroczności uczonych 
Wielkopolska ma się czym pochwalić: dzięki 
ich badaniom i pracom hodowlanym zacho-
wał się pradawny koń tarpan, żyjący na wol-
ności, czy świnia złotnicka, z której mięso 
służy do wyrobu... szynek parmeńskich. Je-
śli już jesteśmy przy żywności, warto wspo-
mnieć o stworzonym na Uniwersytecie Przy-
rodniczym przeboju, jakim jest wzbogacona 
żywność prozdrowotna: niezwykle zdrowe 
chipsy owocowe i warzywne.

Świnia inspiruje nie tylko konsumentów 
– biotechnologowie i genetycy wspólnie 
z medykami z Uniwersytetu Medycznego 
prowadzą bada-
nia nad możliwo-
ścią hodowli or-
ganów do trans-
plantacji.

Pr a k t y c z n y 
zmysł Wielkopo-
lan predestynuje 
ich do ekonomii 

– we wszystkich 
rankingach Uni-
wersytet Ekono-
miczny w Poznaniu zajmuje drugie miejsce 
w Polsce. Kiedy świat się otworzył dla Polski, 
niezwykle ważne było poznanie gospodarki 
i finansów międzynarodowych, z uwzględ-
nieniem biznesowej specyfiki każdego kra-
ju. Bliskość wschodnich sąsiadów i dawne 
z nimi kontakty sprawiają, że poznańscy 
ekonomiści mogą być ekspertami dla wszel-
kiego biznesu na linii Wschód – Zachód. 

Gospodarka współczesna bez informa-
tyki nie istnieje. Informatyzacją i e-gospo-
darką zajmuje się na Uniwersytecie Ekono-
micznym specjalny wydział. Dziełem na-
ukowców z tego wydziału we współpracy 
z europejskimi partnerami jest system Arco, 
czyli wirtualne muzea. Naukowcy z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, zajmujący się towa-
roznawstwem, zdobyli dla swego wydziału 
międzynarodowy znak jakości ISO 9000. 
Opracowali m.in. jadalne opakowania do 
niektórych towarów spożywczych. 

W dziedzinie informatyki rywalizują ze 
sobą naukowcy z Politechniki Poznańskiej 
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ci 
pierwsi mają znane w świecie osiągnięcia 
w dziedzinie szeregowania zadań, inteli-
gentnych systemów wspomagania decyzji 
i w bioinformatyce – zajmuje się tym „wiel-

ka trójca” z Politechniki Poznańskiej: profeso-
rowie Jan Węglarz, Roman Słowiński i Jacek 
Błażewicz. Samoloty bezzałogowe, mogące 
wspomóc wojska w Afganistanie, ale także 
na przykład badające zanieczyszczenie śro-
dowiska, to również „konik” informatyków 
z politechniki, której studenci regularnie 
zajmują pierwsze miejsca w międzynaro-
dowym konkursie Microsoftu ImagineCup. 
Wielki projekt Platformy Bezpieczeństwa, 
realizowany na politechnice, obejmuje tak-
że ideę zaprzęgnięcia informatyki do analizy 
akt sądowych i wykrywania przestępstw go-
spodarczych w globalnej gospodarce. 

Uniwersytet kontynuuje chlubnie trady-
cje kryptologiczne sprzed wojny, choć dziś 
poznańscy uczeni zajmują się bardziej szy-
frowaniem przepływu pieniędzy niż odczy-
tywaniem depesz wojennych, jak odkrywcy 
tajemnicy Enigmy. 

Do Poznania przyjeżdżają uczyć się an-
gielskiego nawet Japończycy, bo na po-
znańskiej anglistyce można zdobyć lepszy 
akcent ponoć niż w Londynie. Chemicy 

uniwersyteccy spe-
cjalizują się w tak 
zwanej biżuterii che-
micznej – wytwarza-
niu rzadkich i po-
trzebnych w niewiel-
kich ilościach, ale za 
to bardzo cennych 
związków, na przy-
kład katalizatorów. 
Potrafią związać też 
to, czego nie potrafi 

łączyć natura – w związkach krzemoorga-
nicznych świat organiczny łączy się z mine-
ralnym. Oprócz uczelni działają w Poznaniu 
instytuty badawcze. Kilka lat temu na tar-
gach w Brukseli furorę robiły czapki z ko-
nopi, chroniące przed promieniowaniem 
kosmicznym. Ten żartobliwy gadżet miał 
zwrócić uwagę na stworzone w poznań-
skim Instytucie Włókien Naturalnych m.in. 
materiały budowlane z konopi – zdrowe 
i tanie. Czy mogą posłużyć do budowy 
domu pasywnego? Za kilka lat w Unii Eu-
ropejskiej wszystkie nowe domy mają być 
budowane w tej technologii – na poznań-
skiej politechnice jest jedyny w Polsce ośro-
dek przygotowujący do niej fachowców. Sil-
ne jest środowisko genetyków poznańskich, 
współpracujących z Amerykanami w bada-
niu na poziomie molekularnym przyczyn 
powstawania nowotworów.

Środowisko naukowe Poznania wraz ze 
studentami tworzy „miasto w mieście”, li-
czące ponad 140 tysięcy osób. W ostatnich 
latach wyrastają w Poznaniu nowoczesne 
kampusy, laboratoria i wielkie centra mię-
dzydyscyplinarne skupiające nanotechno-
logów, mechatroników, biomechaników, in-
formatyków, biologów i lekarzy.  

Maria Rybicka

Naukowe 
miasto  
w mieście



Chociaż termin „spo-
łeczeństwo oparte na 
wiedzy” dopiero nie-
dawno zyskał popu-
larność, wiedza i inno-
wacyjność zawsze były 
cechami cenionymi 
w Wielkopolsce. Jedna 
z przygód, które zostały 
zapoczątkowane w Po-
znaniu i były oparte na 
wiedzy, zmieniła bieg 
historii XX wieku.

W czasie obu wojen światowych kryp-
tografia i łamanie szyfrów, do tej pory eg-
zystujące w zamkniętym świecie dyploma-
cji i tajnych służb, po raz pierwszy w histo-
rii zostały wykorzystane na masową skalę. 

W obu konfliktach mi-
litarnych łamacze szy-
frów wnieśli decydują-
cy wkład w zwycięstwa 
swoich krajów. Jednak 
operacje kryptologów 
w obu wojnach różniły 
się tak bardzo, jak różni-
li się ich główni aktorzy. 
W czasie I wojny świa-
towej wśród kryptolo-
gów dominowali lingwi-
ści, wykorzystujący zna-
jomość języka przeciw-
nika jako główne narzę-
dzie ataku na kody i szy-
fry. Kryptolodzy z cza-
sów II wojny światowej 
byli w większości ma-
tematykami, niektórzy 
wśród nich należeli do 
elity w tej dyscyplinie 

naukowej. Nagłe przejście od lingwistyki 
do matematyki sygnalizuje, że w okresie 
pomiędzy obiema wojnami w kryptologii 
dokonała się rewolucja. Chcielibyśmy za-
znajomić Państwa z jej sprawcami i głów-
nymi aktorami.

I wojna światowa była ostatnim kon-
fliktem, w którym główną rolę odgrywało 
osobiste męstwo żołnierzy; kolejny global-
ny konflikt został zdominowany przez ma-
szyny. Ten trend zaznaczył się także w kryp-
tologii, gdzie ręczne tworzenie kodów i szy-
frów zostało zastąpione przez maszyny szy-
frujące. Ich pojawienie się wywarło istotny 
wpływ na sposób prowadzenia wojny. Kie-
dy generał Guderian szkicował swoją dok-
trynę wojny błyskawicznej, przypisał w niej 
kluczową rolę maszynie Enigma. Radio mia-
ło umożliwić koordynację działań samolo-
tów i czołgów, a Enigma – uczynić ich wza- 
jemną komunikację bezpieczną. Sama 
Enigma była dla kryptologów wyzwaniem 
równie poważnym, jak wojna błyskawicz-
na dla tradycyjnie myślących generałów. 

Aby otrzymać liczbę generowanych przez 
nią możliwości, trzeba dodać ponad 30 zer 
do szacowanej liczby atomów we wszech-
świecie. Łamanie tradycyjnych szyfrów wy-
magało analizy liczby możliwości porażają-
cej przeciętny umysł, jednak wyobrażalnej. 
Liczba kombinacji w Enigmie przekraczała 
granice ludzkiej wyobraźni, nic więc dziw-
nego, że większość służb kryptologicznych 
świata podeszła do nowego wyzwania z ci-
chą rezygnacją, nie podejmując prób ataku 
na szyfr uważany za niemożliwy do złama-
nia. Niektórzy z czytelników mogą pamię-
tać, że wojskowy model Enigmy został zła-
many po raz pierwszy w 1932 roku przez 
polskiego matematyka, Mariana Rejewskie-
go. Wykorzystując czysto teoretyczne rozu-
mowanie, zdołał on odtworzyć konstrukcję 
maszyny i odczytać kilka depesz. Wkrótce 
po tym sukcesie dołączyło do niego dwóch 
młodszych kolegów ze studiów na Uniwer-
sytecie Poznańskim, Jerzy Różycki i Hen-
ryk Zygalski; razem utworzyli jeden z naj-
bardziej skutecznych zespołów w historii 
kryptologii. Spoglądając na historię zła-
mania kodu Enigmy z perspektywy czasu, 
można odnieść wrażenie, że kluczowa rola 

Marek Grajek

ENIGMA
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matematyków może się wydawać czymś 
naturalnym. Ostatecznie współczesna kryp-
tologia to w decydującej mierze dziedzina 
matematyki stosowanej. Ale w 1928 roku, 
kiedy polskie Biuro Szyfrów podjęło wy-
zwanie Enigmy, sprawy wyglądały zupełnie 
inaczej. Na dobrą sprawę wyglądały inaczej 
także w 1939 roku, kiedy jeszcze na kilka 
tygodni przed wybuchem wojny szefowie 
brytyjskiej służby kryptologicznej otwarcie 
zwalczali pomysł zatrudniania matematy-
ków, uważając ich za ludzi niepraktycznych 
i pozbawionych kontaktu z rzeczywisto-
ścią. Jak zatem doszło do tego, że Rejewski, 
Różycki i Zygalski trafili do grona łamaczy 
szyfrów?

Wszystkie ślady prowadzą do Maksy-
miliana Ciężkiego, szefa niemieckiej sekcji 
polskiego Biura Szyfrów, oraz jego najbliż-
szych współpracowników, Antoniego Pal-
lutha i Wiktora Michałowskiego. Wszyscy 
byli Wielkopolanami i powstańcami wiel-
kopolskimi. Kiedy stanęli przed wyzwa-
niem Enigmy, zastosowali niekonwencjo-
nalne podejście. W pierwszym odruchu 
Ciężki przedstawił próbki niemieckich de-
pesz inżynierowi Ossowieckiemu, słyną-
cemu ówcześnie ze zdolności czytania li-
stów zamkniętych w kilku kopertach. Jed-
nak szyfr Enigmy okazał się kopertą nie-
przejrzystą nawet dla niego. Kolejny krok 
Ciężkiego był równie nieortodoksyjny, lecz 
nawiązywał wprost do wielkopolskich tra-
dycji systematycznego, długoplanowe-
go i cierpliwego traktowania problemów. 
Oficer wybrał grupę ponad 20 studentów 
matematyki Uniwersytetu Poznańskie-
go, zorganizował dla nich półroczny kurs 
w zakresie kryptologii i zapewnił jego ab-
solwentom ponad trzy lata terminowa-
nia w zawodzie łamacza szyfrów. Tylko 
trzech kandydatów na kryptologów prze-
trwało pełen program szkoleniowy; do tej 
pory nie usłyszeli nawet nazwy maszyny, 
której złamanie miało stać się ich zada-
niem. Dopiero w październiku 1932 roku 
Ciężki przekazał Rejewskiemu całość wie-
dzy, jaką polski wywiad uzyskał dotąd na 
temat Enigmy, prosząc o przyjrzenie się 
problemowi. Wcześniejsza decyzja o za-
trudnieniu matematyków oraz cierpliwość 
w ich edukacji miały zadziwiająco szybko 
przynieść korzyści. Rejewski nie zmarno-
wał ani chwili na próby zastosowania nie-
co zdezaktualizowanych metod klasycznej 
kryptologii. Zamiast tego przedstawił ma-
szynę w formie układu matematycznych 
równań, który rozwiązał w ciągu trzech 
miesięcy. Jego sukces był bezpreceden-
sowy, lecz daleki od przypadku, i opierał 
się na wcześniejszych decyzjach Ciężkie-
go. To przecież Maksymilian Ciężki zdecy-
dował się zatrudnić matematyków, zain-
westował blisko cztery lata w ich trening 

oraz wybrał Rejewskiego, Różyckiego i Zy-
galskiego spośród innych kandydatów.

Ciężki miał zresztą stać się wkrótce oj-
cem kolejnego sukcesu, tym razem w nie-
co bardziej sensacyjnym wymiarze. Po 
rekonstrukcji Enigmy kryptolodzy stanę-
li przed równie poważnym wyzwaniem 
opracowania metod łamania kluczy do 
szyfru. Nie wiedzieli, że klucze do szyfru 
regularnie lądują na biurku ich dowódcy. 
Niemiecki zdrajca sprzedawał tajne doku-
menty francuskiemu wywiadowi, a Fran-
cuzi dzielili się z Polakami informacjami, 
które uważali za nieprzydatne. Mając oba 
elementy – maszynę i klucze do szyfru – 
polskie Biuro Szyfrów mogło czytać nie-
mieckie depesze bez potrzeby dalszych 
poszukiwań. Jednak Ciężki zadecydował 
inaczej. Uznał, że w wypadku wojny fran-
cuskie źródło informacji wyschnie, pozo-
stawiając kryptologów w ciemności wła-
śnie wtedy, gdy informacja o zamiarach 
przeciwnika będzie szczególnie cenna. Są-
dził też, że bez dostępu do kluczy jego ze-
spół zdoła opracować własne metody ich 
rekonstrukcji, zapewniając pełną niezależ-
ność działań polskiego wywiadu. Kryptolo-
dzy nie zawiedli jego nadziei.

Najbardziej doniosłą decyzję podjął 
jednak Ciężki latem 1939 roku. W stycz-
niu tego samego roku uczestniczył wraz 
ze swoim dowódcą, pułkownikiem Lan-
gerem, w paryskim spotkaniu przedsta-
wicieli wywiadów Francji, Polski i Wielkiej 
Brytanii, w trakcie którego usiłowano sko-
ordynować ataki na szyfry Enigmy. Polscy 
oficerowie nie otrzymali przed wyjazdem 
zgody na ujawnienie swoich sukcesów, to-
też w oficjalnym brytyjskim raporcie zo-
stali określeni jako „głupcy i ignoranci”. Po-
wrócili do Polski z ciężką świadomością, 
że potencjalni sojusznicy nie radzą sobie 
z problemem. Ciężki doszedł do przeko-
nania, że sukces jego sekcji może wywrzeć 
decydujący wpływ na losy nadchodzącej 
wojny, toteż przekonał swojego zwierzch-
nika, po czym wspólnie wystąpili do do-
wódców w Sztabie Głównym o zgodę na 
wyjawienie sekretu łamania Enigmy wo-
bec potencjalnych aliantów. W trakcie spo-
tkania w podwarszawskich Pyrach między 
24 i 26 lipca 1939 roku polscy kryptolodzy 
przekazali swoim brytyjskim i francuskim 
odpowiednikom całość wiedzy na temat 
szyfrów Enigmy. Był to dar bez preceden-
su w świecie sekretnych służb, szczególnie 
w kontekście późniejszych sporów o Enig-
mę wewnątrz alianckiego obozu. Polacy 
nie stawiali warunków wstępnych ani nie 
oczekiwali wzajemności. Ich postawa nie 
wynikała także z oficjalnych porozumień; 
wojskowy sojusz pomiędzy Polską i Wielką 
Brytanią miał zostać zawarty dopiero mie-
siąc później.

Podczas II wojny światowej polskie 
metody ataków na Enigmę zostały zna-
cząco rozwinięte przez alianckich krypto-
logów. Brytyjski ośrodek kryptologiczny 
w Bletchley Park przeobraził się w praw-
dziwą fabrykę informacji wywiadowczych, 
zatrudniając u kresu wojny ponad 11 tysię-
cy osób. Zaprojektowane przez Rejewskie-
go i jego kolegów urządzenia przekształci-
ły się w skomplikowaną maszynerię, która 
z kolei tuż po zakończeniu wojny dała po-
czątek najwcześniejszym komputerom. Ob-
licze kryptologii zostało całkowicie zrewolu-
cjonizowane; lingwistyczne metody prawie 
zupełnie ustąpiły miejsca matematyce. Jed-
nak niemal wszystkie wojenne osiągnięcia 
alianckich kryptologów znajdowały swój 
początek w teoretycznych pomysłach pol-
skiej trójki. Wiele lat później brytyjski mate-
matyk, zresztą także weteran łamania szy-
frów Enigmy w czasie wojny, profesor Jack 
Good, określił jedną z koncepcji Mariana 
Rejewskiego mianem „twierdzenia, które 
wygrało II wojnę światową”.

W 1943 roku Maksymilian Ciężki trafił 
do niemieckiej niewoli, stając się jednym 
z zaledwie kilku ludzi świadomych złamania 
Enigmy, którzy znaleźli się w rękach prze-
ciwnika. Jednak przesłuchiwany przez ofi-
cerów niemieckiego wywiadu zdołał prze-
konać ich, że Enigma jest bezpieczna. Stało 
się to tuż przed alianckim desantem w Nor-
mandii, kiedy wiedza o zamiarach przeciw-
nika była szczególnie cenna. Wyzwolony 
z niewoli przez Amerykanów w maju 1945 
roku trafił ostatecznie do Wielkiej Brytanii, 
gdzie zmarł w roku 1951, oderwany od ro-
dziny, w biedzie i samotności.

Nawet zasługi Rejewskiego, Różyckiego 
i Zygalskiego nie doczekały się jeszcze peł-
nego uznania. Nic więc dziwnego, że przez 
długi czas także Ciężki pozostawał w całko-
witym zapomnieniu, a nawet dzisiaj jego 
nazwisko jedynie sporadycznie pojawia się 
w kronikach kryptologii i II wojny świato-
wej. Jednak historycy są zgodni, że osiągnię-
cia kryptologów skróciły wojnę o 2 – 3 lata, 
oszczędziły miliony istnień ludzkich i ochro-
niły nasz kontynent przez użyciem broni ją-
drowej. Dzięki nim Poznań mógł zbudować 
pozycję jednego z najważniejszych ośrod-
ków akademickich w kraju, a studenci po-
znańskiej uczelni mogą poszukiwać poko-
jowych zastosowań swojej wiedzy. Zresztą 
z dobrymi rezultatami – zespoły reprezen-
tujące poznańskie uczelnie regularnie zaj-
mują czołowe pozycje w prestiżowych kon-
kursach międzynarodowych. Dzięki ich suk-
cesom finał konkursu „Imagine Cup” orga-
nizowanego przez Microsoft odbędzie się 
w 2010 roku właśnie w Polsce. 

Marek Grajek jest autorem książki „Enigma. 
Bliżej prawdy”.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu to największa uczelnia w północno-za-
chodniej Polsce, odwołująca się do tradycji Aka-
demii biskupa Jana Lubrańskiego z 1518 roku 
i późniejszego Kolegium Jezuickiego, które 
w 1611 roku otrzymało od króla Zygmunta III 
Wazy przywilej uczelni akademickiej. Obecnie 
na UAM studiuje ponad 46 tysięcy studentów 
studiów I i II stopnia oraz niemal 1300 dokto-
rantów.

UAM dzisiaj to 14 wydziałów, ośrodki za-
miejscowe w całej Wielkopolsce i w wojewódz-
twie lubuskim, a w samym Poznaniu m.in. no-
woczesny, ponad stuhektarowy kampus Mora-
sko. UAM to również bogactwo 225 kierunków 
i specjalności oraz ponad 80 studiów podyplo-
mowych.

Uniwersytet jest największym pracodawcą 
w Wielkopolsce zatrudniającym blisko 5 tysię-
cy osób, w tym 2800 nauczycieli akademickich 
(318 profesorów z tytułem, 454 doktorów habi-
litowanych i 1514 doktorów).

Baza naukowo-dydaktyczna to:  
• ponad 193 tysiące metrów kwadratowych 

powierzchni,
• 1694 miejsca w bibliotekach, które łącznie 

gromadzą prawie 4 miliony woluminów, nie li-
cząc czasopism i zbiorów elektronicznych,

• 2000 komputerów, przeznaczonych do 
użytku studentów.

Na rok akademicki 2009/2010 przygoto-
wano około 10 000 miejsc, a proces rekrutacji 
prowadzony był na 151 kierunkach i specjalno-
ściach. Ogólnie kandydowało ponad 26 tysięcy 
chętnych.

UAM to uczelnia nowoczesna, z powo-
dzeniem sięgająca po dotacje z Unii Euro-
pejskiej – w ramach procesu aplikacji o środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, korzy-
stając z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, w 2009 roku jednostki UAM będą realizować 
projekty o łącznej wartości ponad 67 milionów 
złotych.

Doktoraty Honoris Causa na Uniwersyte-
cie im. A. Mickiewicza są przyznawane od 1922 
roku na mocy uchwały Senatu. Dotychczas 
otrzymało tę najwyższą godność akademicką 
ponad 120 osób. W gronie uhonorowanych są 
m.in. Jan Paweł II, Maria Curie-Skłodowska, Jó-
zef Piłsudski, Kazimierz Ajdukiewicz, Krzysztof 
Penderecki, Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak), 
Wisława Szymborska, ale również wybitne oso-
bowości z zagranicy: Javier Solana, Peter Brook, 
Jean Pierre Ebel, Albert Arnold Gore. Wszyscy 
uhonorowani poprzez fakt osobistego przyję-
cia dokumentu wyrażają symboliczną akcep-
tację. 

Z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia 
uczelnia wybiła wyjątkową monetę – dukata 
lokalnego z wizerunkiem pierwszego rekto-
ra Uniwersytetu Poznańskiego (później UAM), 
profesora Heliodora Święcickiego. 

UAM uniwersytetem otwartym dla kandy-
datów niepełnosprawnych.   



 Jest takie miejsce na mapie Wielkopol-
ski, gdzie w pięknym nadwarciańskim kra-
jobrazie obok późnobarokowej rezydencji 
z ogrodem francuskim i parkiem krajobra-
zowym podziwiać można również znako-
mite zbiory malarstwa z przełomu XIX i XX 
wieku. To oczywiście Rogalin z pałacem Ra-
czyńskich i galerią stworzoną przez Edwar-
da Aleksandra Raczyńskiego. Mówiąc o Ga-
lerii Rogalińskiej, mamy na myśli zarówno 
zbiór obrazów gromadzony przez tego mi-
łośnika sztuki i wytrawnego kolekcjonera 
na przestrzeni niemal 50 lat, jak i specjalnie 
wybudowany w latach 1910–1911 gmach, 

w którym ów zbiór liczący niemal 500 dzieł 
był udostępniany publiczności.

 Dzieło Edwarda Aleksandra Raczyńskie-
go oceniane jest jako działanie mecenasow-
skie najwyższej próby i zjawisko wyjątkowe 
na ziemiach polskich w czasach zaborów. 
Jego kolekcja ukazywała bowiem po raz 
pierwszy obrazy polskich artystów w sze-
rokim kontekście sztuki zachodnioeuropej-
skiej, będąc równocześnie świadectwem 
smaku epoki. Nazwiska reprezentowanych 
tu artystów mówią same za siebie. Obok 
Matejki, Malczewskiego, Gierymskiego, Wy-
spiańskiego czy Weissa znajdujemy tu m.in. 

Zuloagę, Chabasa, Simona i Martena, Stuc-
ka, Thaulowa i Slevogta, impresjonistów 
belgijskich, Holendrów i wielu innych.

Dziś za sprawą odtworzenia Galerii Ro-
galińskiej w kształcie zbliżonym do nada-
nego jej przez kolekcjonera, z obrazem 
Jana Matejki Joanna d’Arc – największym 
z namalowanych przez niego płócien – jest 
ona zjawiskiem unikatowym nie tylko pod 
względem artystycznym, ale też kulturo-
wym i historycznym. 

Joanna Nowak jest kierownikiem oddziału 
Muzeum Narodowego Pałacu w Rogalinie
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Pałac w Rogalinie

Joanna Nowak 

Galeria Rogalińska – 
miejsce wyjątkowe
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Andrzej Wilowski

Trzy kultury,  
trzy religie

Ląd. Klasztor Cystersów
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Pierwszą stolicą Polski było Gniezno. 
Jego rangę, jako centralnego ośrodka wła-
dzy powstającego państwa piastowskie-
go, potwierdził zjazd gnieźnieński w 1000 
roku. Od chrztu Mieszka I w 966 roku po-
stępowała szybka chrystianizacja państwa. 
Umocnić nową wiarę miał kult św. Wojcie-
cha. Dla Wielkopolski jednak przełomowym 
był wiek XIII. Mimo rozbicia dzielnicowego 
prowincja szybko stała się najnowocze-
śniejszą dzielnicą, jak na realia średniowie-
cza. Zdecydowała o tym polityka Bolesława 
Pobożnego. Wprowadził on na terenie Wiel-
kopolski przywileje oparte na tak zwanym 
prawie niemieckim, co przyczyniło się do 
szybkiego rozwoju miast. Za swojego pano-
wania sprowadził do Wielkopolski francisz-
kanów, którzy szybko rozwinęli działalność 
ewangelizacyjną. Powstały liczne domy za-
konne i kościoły. 

Przełomowym dla rozwoju osadnictwa 
Żydów na terenie Wielkopolski były „przy-
wileje kaliskie” nadane im przez Bolesława 
Pobożnego w 1264 roku. 

Lokacja miasta Poznania w 1253 roku 
miała znaczenie formalne. Od dawna był 
to ważny ośrodek w życiu religijnym i han-
dlowym. Działały tu prężnie dwie parafie: 
św. Wojciecha i św. Marcina, a z racji po-
łożenia miasta na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych przyciągało ono wielu kup-
ców i rzemieślników. Uzyskanie praw miej-
skich sprawiło, że handel i rzemiosło stały 
się charakterystycznym elementem życia 
miasta. Wśród osiadłych tu w tym czasie 
rzemieślników sporą grupę stanowili na-
pływający z Zachodu Niemcy. Przybyli też 
z tego kierunku Żydzi. Przypuszcza się, że 
duży wpływ miały na to pierwsze w Euro-
pie Zachodniej pogromy. Na podstawie śre-
dniowiecznych źródeł można szacować, że 
Żydzi stanowili 30% ludności miasta. 

Przybysze osiedlali się przede wszyst-
kim w miastach, zajmowali się bowiem 
głównie handlem i rzemiosłem. Stosunki 
przybyszy z mieszczanami nie układały się 
idealnie. W przypadku Żydów sprawiały to 
różnice religijne i obyczajowe, w odniesie-
niu do Niemców – trudności w porozumie-
waniu się z nimi. Podstawą rozstrzygania 
sporów były ustne oświadczenia i zezna-
nia składane pod przysięgą na krzyż przed 
sędzią. Kłopot polegał na tym, że Żyd nie 
mógł złożyć przysięgi przed chrześcijani-
nem, więc jego zeznanie nie miało mocy, 
a zeznania przybyszy z Niemiec nie dały 
się jasno zinterpretować z racji różnic języ-
kowych. To tylko jeden przykład trudności 
zakłócających stosunki społeczne. Silna od-
rębność Żydów powodowała, że czas tych 
różnic nie zacierał. Odmienność często jest 
źródłem obaw i nieufności. W XIV wieku 
rozpowszechniane były oskarżenia o pro-
fanacje hostii przez Żydów. W Poznaniu 

synagoga i kościół Domini-
kanów zajmowały sąsiednie 
parcele, ta bliskość niepoko-
iła mieszczan. Mimo oskar-
żeń przyznać trzeba, że do 
tragedii nie doszło, tak jak 
na przykład we Wrocławiu, 
gdzie dwaj oskarżeni o pro-
fanację Żydzi przypłacili to 
życiem. Mimo wszystko to-
lerancja istniała. 

Wielkopolscy miesz-
czanie, włościanie, a na-
wet drobna szlachta, czuli się zaniedby-
wani w opiece duszpasterskiej swoich pa-
rafii. Z inicjatywy poznańskich mieszczan 
w 1456 roku przybywają do miasta bernar-
dyni. Nowy kościół lokowany poza murami 
ówczesnego miasta pod Bramą Wrocławską 
jest chętnie nawiedzany przez mieszkań-
ców podmiejskich wsi i osad, odwiedza-
jącą miasto szlachtę z prowincji i samych 
mieszczan. Przyciągały wiernych atrakcyj-
ność i przystępność obrzędów; wspólne 
śpiewy, misteria, życie kościoła nie ograni-
czało się do mszy. Ta forma religijności zy-
ska sobie miano charakterystycznego dla 
Polski „katolicyzmu ludowego”. 

Reformacja w XVI wieku trafi w Wiel-
kopolsce na dobry grunt wśród osadników 
pochodzenia niemieckiego. Kościół katolic-
ki ma dla nich charakter narodowy, więc nie 
czują się z nim związani. 

W Wielkopolsce osiedlają się uchodźcy 
przed prześladowaniami religijnymi: bra-
cia czescy, ocaleni hugonoci, po wojnie 
z Hiszpanią Niderlandczycy. W XVIII wieku 
z okolic Bambergu przybyły tysiące bezro-
botnych robotników rolnych w poszukiwa-
niu pracy. Wielkopolska w tym czasie słynę-
ła z wysokiej kultury rolnej. Większość tych 
emigrantów się spolonizowała, choć do dziś 
mówi się o „Bambrach”, bowiem zachowali 
pewną odrębność obyczajową. 

Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku za-
początkował silną politykę germanizacyj-
ną pruskiej prowincji. Powstanie po Kon-
gresie Wiedeńskim w 1815 roku Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego wzbudziło nadzie-
je wśród Polaków, że Berlin ograniczy się 
jedynie do protektoratu, zarządzania pro-
wincją, ale pozostawi im 
pewne swobody. Tymcza-
sem głównym narzędziem 
w germanizacji stała się 
pruska administracja. Pola-
cy w zaborze pruskim opa-
nowali sztukę uzyskiwania 
swobód obywatelskich, przy 
jednoczesnym respektowa-
niu rygorystycznych prze-
pisów. Polem bitwy była 
płaszczyzna gospodarcza, 
organizowano kółka rolni-

cze i spółki zarobkowe. Postawiono na or-
ganizacje i współpracę. Ostoją polskości 
pozostał Kościół katolicki. 

Dla władz niemieckich języczkiem 
u wagi stali się Żydzi. Początkowo ich sta-
tus w zaborze był niejasny. Podzielono ich 
na dwie kategorie: zasymilowanych i tole-
rowanych. Część Żydów identyfikowała się 
z Niemcami, inni byli nastawieni kosmopo-
litycznie, jeszcze inna grupa czuła się zasy-
milowana, ale z Polską. Rok 1848 ujawnił, 
że ten urzędowy podział się nie sprawdził, 
spora bowiem grupa Żydów, zwłaszcza 
inteligencji żydowskiej, poparła ruch na-
rodowowyzwoleńczy. Postanowiono zan-
tagonizować Żydów z Polakami, traktując 
ich jak Niemców pod względem prawnym, 
ale „drugiej kategorii”, czyli jako mniejszość 
narodową. 

Konflikt wystąpił, kiedy w Radzie Mia-
sta Poznania przewidziano dwa krzesła 
w ramach parytetu dla „mniejszości”, wie-
dząc o tym, że zasiadający na nich będą re-
prezentować interesy niemieckie. 

W okresie międzywojennym relacje na-
rodowościowe i wyznaniowe układały się 
w miarę poprawnie. 

W czasie II wojny światowej okupant 
postanowił wziąć odwet za Powstanie Wiel-
kopolskie z 1918 roku, a w stosunku do Ży-
dów była stosowana polityka ekstermina-
cji. Przekreśliło to na wiele lat wielkopolskie 
doświadczenia koegzystencji i tolerancji. 
Od 1989 roku Wielkopolanie odbudowują 
tę tradycję. 

Wielkopolska to kresy wschodnie Euro-
py Zachodniej i kresy zachodnie dla Europy 
Wschodniej.  

Poznań. Kościół św. Wojciecha, Dni JudaizmuLąd. Klasztor Cystersów

Kalisz. Cmentarz Ewangelicki
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Poznań to jeden z najprężniejszych 
ośrodków polskiej kultury. To miasto zna-
nych w świecie chórów, zespołów instru-
mentalnych, teatrów i festiwali. Orkiestra 
Kameralna Agnieszki Duczmal, Poznań-
skie Słowiki, Teatr Ósmego Dnia, Między-
narodowy Konkurs Skrzypcowy im. Hen-
ryka Wieniawskiego czy Festiwal Teatralny 

„Malta” to wizytówki regionu znane daleko 
w świecie.

Odbywający się co pięć lat w Pozna-
niu Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Henryka Wieniawskiego jest najstarszą 
taką imprezą na świecie. Po raz pierwszy 
odbył się w 1935 roku w Warszawie, ale 
od 1952 roku znalazł swoje miejsce w Po-
znaniu. Organizatorem konkursu jest tu-
tejsze Towarzystwo Muzyczne im. H. Wie-
niawskiego. Kolejna edycja konkursu od-
będzie się w 2011 roku, a na czele jury sta-
nie tym razem światowej sławy skrzypek 
Maxim Vengerov. Pierwsza nagroda to 25 
000 USD. Wśród zwycięzców konkursów 
w minionych latach byli m.in. Dawid i Igor 
Ojstrachowie, Tatiana Grindienko, Wadim 
Brodski, Keiko Urushihara, Bartłomiej Ni-
zioł, Piotr Pławner, Alena Bajewa i Agata 
Szymczewska. Od 1957 roku konkursowi 
skrzypcowemu towarzyszy Międzynaro-
dowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wie-
niawskiego.

Poznań uważany jest też za stolicę pol-
skich chórów. Do najbardziej znanych na 
świecie zespołów zaliczany jest obchodzą-
cy właśnie 70-lecie istnienia Chór Chłopię-
co-Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznań-
skie Słowiki”, kierowany przez profesora 
Stefana Stuligrosza. Przez 70 lat słuchano 
tego zespołu na całym świecie od USA po 
Japonię, a przez jego szeregi przewinęło się 
ponad 2000 śpiewaków. Młodszy od niego 
jest założony przez Jerzego Kurczewskie-
go, a obecnie prowadzony przez Jacka Sy-
kulskiego Poznański Chór Chłopięcy. Jego 
członkowie są lub byli uczniami założonej 
przez Kurczewskiego jedynej w Polsce Po-
znańskiej Szkoły Chóralnej. 

Cenionym w świecie zespołem jest za-
łożona i kierowana od ponad 40 lat przez 

Agnieszkę Duczmal Orkiestra Kameralna 
Polskiego Radia „Amadeus”. O jej pozycji 
świadczą nie tylko koncerty na całym świe-
cie z gwiazdami pierwszej wielkości, ale 
także liczne nagrania płytowe. Nagranie 
z Trzema utworami w dawnym stylu Henry-
ka Mikołaja Góreckiego znalazło się w roku 
2008 na II miejscu brytyjskiej listy najczę-
ściej słuchanych utworów muzyki klasycz-
nej „The UK’s classical favourites”.  

Nie można pominąć również odbywają-
cego się od 1974 roku w Kaliszu Międzyna-
rodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych 
oraz Międzynarodowych Warsztatów Jazzo-
wych w Chodzieży.  

Swoistą mekką jazzu stał się unikatowy 
na skalę ogólnopolską klub jazzowy Blue 
Note, gdzie usłyszeć można gwiazdy świa-
towego jazzu z najwyższej półki. A mówiąc 
o jazzie, jedną z najmłodszych wizytówek 
kulturalnych Wielkopolski jest poświęcony 
słynnemu twórcy muzyki filmowej i jazzma-
nowi, Krzysztofowi Komedzie-Trzcińskiemu, 
odbywający się w Poznaniu festiwal „Kome-
da – Pamięć – Inspiracje”. 

Koniecznie trzeba też tutaj przywołać 
największą polską imprezę rockową, jaką 
jest Jarocin Festival w Jarocinie. W latach 
70. i 80. był to swoisty wentyl, miejsce, 
gdzie młodzież mogła eksponować często 
trudne do zrozumienia przez ówczesnych 
decydentów swoje emocje i poglądy. To 
w Jarocinie dawały o sobie szerzej znać ze-
społy, które później zdobywały ogólnopol-
ską popularność. Teraz jest to miejsce spo-
tkań zarówno całej polskiej czołówki rocko-
wej i jej fanów, jak i wielu cenionych grup 
zagranicznych. Aby hasło ,,Jarocin gitarami 
stoi” było pełne, odnotujmy, że miasto to 
stało się jednym z dwóch najważniejszych 
obok Poznania miejsc, w których odbywa 
się stworzony z inicjatywy światowej sławy 
gitarzysty Łukasza Kuropaczewskiego festi-
wal „Polska Akademia Gitary”.  

 W podpoznańskim Luboniu działa też 
założona przez Remigiusza Łupickiego naj-
większa poza Warszawą polska wytwór-
nia płytowa. Skupia muzyczną młodzież, 
ale jej dumą są składanki z płytowej serii   

Marek Zaradniak 

Wizytówki 
wielkopolskiej 
kultury

Poznań. Teatr Wielki
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„… & the City” zawierające nagrania świa-
towej czołówki od muzyki chillout po kla-
sykę.    

Światową sławę zyskał Teatr Ósmego 
Dnia założony w 1964 roku jako teatr stu-
dencki. W latach siedemdziesiątych uważa-
no go za jeden z najważniejszych zespołów 
awangardowych wywodzących się z tego 
nurtu. Od 1979 roku działał jako teatr za-
wodowy, ale po 6 latach w 1985 roku zo-
stał formalnie rozwiązany, a większość ak-
torów wyemigrowała do Włoch. W 1989 
roku działalność teatru w Poznaniu wzno-
wiono. Realizowane spektakle były niezwy-
kle ostrymi, ironicznymi komentarzami na 
temat PRL-u. Podczas stanu wojennego ze-
spół występował na ulicach i w kościołach. 
Artyści wielokrotnie byli szykanowani za 
swoją postawę polityczną. Długoletnim li-
derem zespołu był Lech Raczak, a obecnie 
kieruje nim Ewa Wójciak. 

Od 1973 roku działa założony przez 
Conrada Drzewieckiego Polski Teatr Tańca. 
Dziś kieruje nim Ewa Wycichowska, a dumą 
teatru są nie tylko znakomite spektakle, ale 
furorę robią organizowane co roku między-
narodowe warsztaty tańca współczesnego, 
na które miejsca trzeba rezerwować z wie-
lomiesięcznym wyprzedzeniem. Niestety 
mimo sukcesów ten znakomity zespół nie 
doczekał się nadal 
własnej siedziby.

Jedną z naj-
bardziej znanych 
wizytówek Wiel-
kopolski w świe-
cie jest odbywa-
jący się od 1991 
roku w Poznaniu 
M i ę d z y n a ro d o -
wy Festiwal Te-
atralny „Malta”. Po-
wstał, aby stwo-
rzyć w Polsce oka-
zję do zaprezen-
towania teatrów 

offowych, nie-
repertuarowych, 
eksperymental-
nych. Z czasem 
jego formuła 
poszerzała się, 
obejmując tak-
że inne sfery 
sztuki. Obecnie 
na „Malcie” wy-
stępują muzycy 
rozrywkowi, jak 
choćby Goran 
Bregović, teatry 
tańca, cyrkow-
cy, odbywają się 
seanse filmowe. 

„Malta” to zresztą 
nie tylko festiwal teatralny, ale także znako-
mite koncerty. Jedno z największych wyda-
rzeń tegorocznego lata w Polsce – koncert 
słynnej grupy Radiohead na poznańskiej Cy-
tadeli został wyprodukowany właśnie przez 
Maltę.  

Wreszcie jednym z rezultatów działal-
ności festiwalu „Malta” jest „Nostalgia Festi-
val”. Jego druga edycja roz-
pocznie się 5 października. 
Jej bohaterami tym razem 
będą: muzyka uważanego za 
jednego z najważniejszych 
twórców współczesnej mu-
zyki europejskiej, ukraińskie-
go kompozytora Valentina Si-
lvestrova oraz twórczość Car-
la Gesualda da Venosy – żyją-
cego na przełomie XVI i XVII 
wieku wybitnego kompozy-
tora włoskiego. 

Znakomicie też udaje 
się w Poznaniu w ostatnim czasie adapta-
cja na potrzeby kultury dawnych obiektów 
przemysłowych. 

Jedyną budowlą na Ziemi, jaką widać 
z kosmosu, jest chiński mur, ale jedyną bu-
dowlą w Poznaniu, którą zachwyca się cały 
świat, to Stary Browar.

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary 
Browar otwarto w li-
stopadzie 2003 roku. 
Wita nas tu znakomi-
ta rzeźba Igora Mito-
raja, polskiego artysty 
tworzącego w Toska-
nii we Włoszech. Cen-
trum łączy w sobie 
galerię artystyczną 
oraz obiekt handlo-
wy. W Starym Browa-
rze znajduje się około 
210 punktów handlo-
wych i gastronomicz-
nych o powierzchni 
około 130 000 me-

trów kwadratowych. Budynek został zapro-
jektowany na podstawie projektu dawnego 
Browaru Huggerów – przez Studio ADS, a in-
westorem była należąca do Grażyny Kulczyk 
firma Fortis. Wystrój pasaży jest dziełem zna-
komitego scenografa Ryszarda Kai.

Stary Browar doczekał się wielu nagród, 
w tym nagrody Międzynarodowej Rady 
Centrów Handlowych (ICSC – The Interna-
tional Council of Shopping Centers) dla Naj-
lepszego Centrum Handlowego na świecie 
w kategorii obiektów handlowych średniej 
wielkości. 

W innym miejscu w zabytkowej Dru-
karni działa wielkopolskie centrum designu. 
Jego misją, tworzoną przez Pro Design, fir-
mę, która m.in. jest właścicielem budynku, 
jest kompleksowe wsparcie rozwoju desi-
gnu w Wielkopolsce. Jedno z pięter budyn-
ku udostępniono poznańskim artystom na 
ich działalność twórczą. Dzięki tym zabie-
gom Drukarnia na nowo odżyła.  

Jeśli popuścić wodze wyobraźni, to za 
kilka lat poznaniacy, a także przyjeżdżają-
cy tutaj turyści będą chodzić na koncerty 
i spektakle do Starej Gazowni, która we-

dług koncepcji zaprezentowanej przez 
Stowarzyszenie Czasu Kultury przeobrazi 
się w centrum kultury z teatrem, galerią 
i miejscami, gdzie będą mogły odbywać 
się warsztaty twórcze. Wszystko ma być na 
najwyższym światowym poziomie, dlatego 
mówi się, że tak jak Muzeum Guggenheima 
zmieniło oblicze hiszpańskiego Bilbao, tak 
Nowa Gazownia zmieni Poznań. W 2016 
roku centrum działać już ma pełną parą, 
a rok 2016 to czas, w którym Poznań może 
być Europejską Stolicą Kultury.  

Miano to będzie dzierżyć wspólnie 
z jednym z miast hiszpańskich. By tak się 
jednak stało, Poznań, przygotowując stra-
tegie, idee, festiwale i projekty artystyczne, 
musi pokonać swoich konkurentów, m.in. 
Toruń, Łódź i Gdańsk.

Pierwsza ocena miast aspirujących do 
miana Europejskiej Stolicy Kultury odbę-
dzie się jesienią przyszłego roku. 

To tylko fragment potencjału arty-
stycznego, jakim może poszczycić się Wiel-
kopolska.   

Poznań. Stary Browar

„Poznańskie Słowiki” oraz poznańscy filharmonicy

Poznań. 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego



26

Poznań. Tor Regatowy Malta
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To nie jest tak, że piłka ręczna narodziła 
się w Polsce, a tym bardziej w Wielkopol-
sce. Jej ślady – jak bardzo wielu sportowych 
dyscyplin – można odnaleźć już w starożyt-
nej Grecji czy Rzymie. W Helladzie grę zbli-
żoną do współczesnej piłki ręcznej zwano 
uranią, a wśród Rzymian herpastum. Pierw-
sze sformalizowane zasady handballu poja-
wiły się za sprawą Duńczyka Holgera Nielse-
na na przełomie XIX i XX wieku. Skąd więc 
swojski szczypiorniak?!

Odpowiedź jest jasna i trochę roman-
tyczna, jak na wiele wątków polskiej historii 
przystało. Piłka ręczna na polskich ziemiach 
objawiła się właśnie w regionie wielkopol-
skim, w Szczypiornie, kiedyś niewielkiej 
miejscowości, obecnie dzielnicy Kalisza. 
Tam istniał jeniecki obóz, w którym zna-
leźli się żołnierze Legionów Polskich. Jed-
nym z 3,5 tysiąca internowanych był tak-
że 20-letni poeta Władysław Broniewski. 
W jego zapiskach można wyczytać takie 
zdanie: „Pobyt w obozie jenieckim w Szczy-
piornie zawsze będzie mi się kojarzyć z zupą 
z brukwi, suchym chlebem, czarną kawą i za-
bawą szmacianką”. Ten opis dotyczy roku 
1917, bo wtedy od lipca do grudnia jeńcy 
przebywali w obozie pod Kaliszem.

Wspomniana przez Broniewskiego szma-
cianka służyła do gry w piłkę ręczną. We-
dług kaliskich muzealników nie ma, niestety, 
w zbiorach fotografii z jenieckich meczów. 
Zachowały się tylko te z typowych ćwiczeń 
gimnastycznych. Zresztą wątpliwości doty-
czących pojawienia się w Szczypiornie gry do-
tąd nieznanej na polskich ziemiach jest wię-
cej. W luźnych opowieściach najczęściej roz-
powszechniana jest opinia, że jeńcy nauczyli 
się piłki ręcznej od niemieckich wartowników. 
To jednak dość wątpliwa hipoteza. Historycy 
bardziej skłaniają się ku teorii, że na jeniecki 
grunt przeszczepił grę któryś z legionistów, 
który poznał ją wcześniej w Danii lub Niem-
czech. Tu jako prekursorów szczypiorniaka 
wskazuje się najczęściej, na podstawie wspo-
mnień, majora Stanisława Grzmota-Skotnic-
kiego i kaprala Antoniego Jarząbka.

Nikt jednak nie kwestionuje, że to Szczy-
piorno jest miejscem narodzin piłki ręcznej 
w Polsce. Grano według niemieckiej wersji 
przepisów w drużynach 11-osobowych. Ła-
two nie było, bo przecież szmacianka imitu-
jąca piłkę to worek wypchany różnego ro-
dzaju szmatami. O kozłowaniu w tej sytu-
acji nikt nie myślał, ale gra zakorzeniła się 
tak mocno, że później uprawiali ją z zapa-
łem żołnierze Batalionu Pogranicznego. To 
oni w 1918 roku zdobyli obóz w Szczypior-
nie, który stał się ich koszarami. I właśnie ta 
data symbolicznie wyznacza narodziny pol-
skiej piłki ręcznej.

 W samym grodzie nad Prosną szczy-
piorniacką pasję kultywuje drugoligowa eki-
pa o nazwie nomen omen Szczypiorno Ka-
lisz. Cała Wielkopolska potęgą w piłce ręcz-
nej nie jest. W polskiej ekstraklasie obec-
nie gra beniaminek Nielba Wągrowiec, ale 
dużo większe są współczesne wyczyny za-
wodników pochodzących z regionu, a wy-
stępujących w innych klubach. Brązowym 
olimpijskim medalem z igrzysk w Montre-

alu w 1976 roku może poszczycić się bram-
karz tamtej reprezentacji, Henryk Rozmiarek. 
Młodsi kibice z zachwytem patrzyli na grę 
biało-czerwonych na mistrzostwach świa-
ta w Niemczech w 2007 roku, gdzie wy-
walczyli srebro, i dwa lata później na zakoń-
czony brązowym krążkiem Polaków turniej 
w Chorwacji. W zespole narodowym o te 
trofea postarali się wychowankowie Ostro-
vii – Marcin i Krzysztof Lijewscy oraz Bartło-
miej Jaszka, zaczynający przygodę z piłką 
ręczną w Tęczy Kościan – Bartosz i Michał 
Jureccy, a także Artur Siódmiak, były gracz 
Nielby Wągrowiec.

Nie dziwi też fakt, że prezesem Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce jest poznaniak – An-
drzej Kraśnicki. Nie dziwi, bo przecież dla 
polskiej piłki ręcznej rodzinnym domem 
jest od ponad 90 lat wielkopolskie Szczy-
piorno. Tam zaczęła się biało-czerwona hi-
storia tej gry. 

Krzysztof Ratajczak jest dziennikarzem Radia 
Merkury w Poznaniu

Krzysztof Ratajczak

Szczypiorniak,  
czyli handball  
po wielkopolsku

Poznań. Tor Regatowy Malta
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Stolica Wielkopolski – Poznań 
– chce być... miastem olimpij-
skim. W tym stwierdzeniu nie 
ma odrobiny żartu. W piątek 
4 września 2009 roku w siedzi-
bie Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego w Lozannie 
przedstawiciele miasta złoży-
li specjalną aplikację o przy-
znanie Poznaniowi organiza-
cji Igrzysk Olimpijskich Dzieci 
i Młodzieży w roku 2014. Go-
spodarza imprezy, oficjalnie 
uznanej za dzieło MKOl, pozna-
my w lutym 2010 roku. Uzyska-
nie możliwości zorganizowania 
tego wydarzenia dałoby stolicy 
regionu prawo używania olim-
pijskiej symboliki. O tym, jak 
wiele ona znaczy we współcze-
snym świecie, nikogo przekony-
wać nie trzeba, a same starania 
o igrzyska wskazują na otwar-
tość całej Wielkopolski na wiel-

kie promowanie się poprzez 
sport. Przykłady świadczą, że to 
zamierzenie już się udaje...

EURO 2012 I DUMA WIELKOPOLSKI

Dokładnie 13 maja 2009 roku prezydent 
Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA – Michel 
Platini oficjalnie ogłosił, że Poznań będzie 
jednym z czterech polskich miast-organiza-
torów meczów mistrzostw Europy w 2012 
roku. To pokłosie wcześniejszego, podję-
tego w kwietniu 2008 roku, postanowie-
nia o przyznaniu prawa do zorganizowa-
nia tej wielkiej futbolowej imprezy Polsce 
i Ukrainie. W Poznaniu i Wielkopolsce sta-
rania o bycie ośrodkiem EURO 2012 pod-
jęto wiele lat wcześniej. Najistotniejszym 
argumentem była pełna modernizacja sta-
dionu przy ulicy Bułgarskiej, którą zainicjo-
wano już w 2002 roku. Projekt przebudo-
wy zakłada uzyskanie przez obiekt statusu 
Elite zgodnego z wymogami UEFA. Doce-
lowa pojemność to 46 tysięcy 676 miejsc, 
a w trakcie mistrzostw Europy 41 018 sie-
dzisk dla kibiców. Cała operacja przygoto-
wania stadionu do mistrzostw ma zakoń-
czyć się do czerwca 2010 roku.

 EURO 2012 nie było jedynym moty-
wem tworzenia nowoczesnego stadionu 

w Poznaniu. Tutaj piłkarska gorączka fa-
nów jest bowiem obecna codziennie za 
sprawą występów drużyny polskiej eks-
traklasy – Lecha Poznań. Klub, który był 
pięciokrotnie mistrzem kraju i także pięć 
razy zdobywał Puchar Polski, jest dla kibi-
ców w regionie wręcz kultowy. Nie przez 
przypadek Lecha nazywa się Dumą Wiel-
kopolski, podobnie jak słynną Barcelonę 
Dumą Katalonii. W kontekście mistrzostw 
Europy piłkarzy w 2012 roku przygoto-
wuje się cały region. Oficjalnymi ośrod-
kami pobytowymi dla drużyn są Opaleni-
ca z piłkarskim centrum Remes, skupiają-
cym obok części hotelowej aż 23 boiska 
treningowe, oraz Jarocin. W rozbudo-
wie infrastruktury hotelowej i drogowej 
uczestniczą niemal wszystkie miejscowo-
ści Wielkopolski.

REGATOWY TOR W ŚRODKU MIASTA

 Powodem do dumy jest także znany na 
całym świecie tor regatowy poznańskiego 
Jeziora Maltańskiego. Od lat jest oceniany 
najwyżej przez światowe federacje sportów 
wodnych. W 2009 roku odbyły się tutaj po 
raz pierwszy w historii Wioślarskie Mistrzo-
stwa Świata, które zgromadziły ponad 1700 
uczestników z 54 krajów świata. Gospoda-
rze oprócz pochwał za perfekcyjną organi-
zację mogli cieszyć się medalami polskich 

Krzysztof Ratajczak

Sportowy rytm 
regionu
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zawodników, między innymi poznańskich 
wioślarek, mistrzyń świata – Julii Michal-
skiej i Magdaleny Fularczyk oraz srebrnej 
medalistki Magdaleny Kemnitz. Najlepszą 
na globie od pięciu lat wioślarską czwórką 
dowodzi uznany przez federację FISA za tre-
nera numer 1 w tej dyscyplinie sportu Alek-
sander Wojciechowski, mieszkający w stoli-
cy Wielkopolski.

 Na Jeziorze Maltańskim ścigali się kil-
ka lat temu nawet piloci motorowodnej 
Formuły 1, ale obiekt został stworzony 
już w 1990 roku na kajakarskie mistrzo-
stwa świata. Po raz kolejny czempionat 
globu kajakarek i kajakarzy zawita do Po-
znania, na tor położony w centrum miasta, 
w 2010 roku. Cały kompleks toru regatowe-
go Malty nie ogranicza się tylko do funkcji 
sportowych dla wioślarstwa czy kajakar-
stwa. Jest to wspaniałe miejsce sportowej 
rekreacji dla wszystkich z polem minigolfa, 
alejkami do joggingu i jazdy rowerem czy 
nawet z torem saneczkowym. Na drugim 
brzegu jeziora powstaje długo oczekiwany 
aquapark ze źródłami termalnymi i base-
nem pływackim o olimpijskich wymiarach. 
To ma być kolejny argument przemawiają-
cy za przyznaniem w niedalekiej przyszło-
ści Poznaniowi Światowych Igrzysk Studen-
tów, czyli letniej Uniwersjady.

FENOMEN ŻUŻLOWY I HOKEJOWY

 Wielkopolska słynie też jako silny ośro-
dek sportu żużlowego. Sztandarowym klu-
bem w ostatnich latach jest bez wątpienia 
Unia Leszno – mistrz Polski z 2007 roku 
i wicemistrz kraju z 2008 roku. Ekipa zwa-
na „leszczyńskimi Bykami” zawsze – co naj-
cenniejsze – opierała się na własnych wy-
chowankach, choć, co zrozumiałe, w profe-
sjonalnym sporcie o sile zespołu stanowili 
też znakomici zagraniczni żużlowcy. Przy-

kładem świetnej aklimatyzacji w Lesznie 
i całym regionie jest jeden z najlepszych 
na świecie zawodników – Australijczyk 
Leigh Adams, od kilkunastu lat jeżdżą-
cy w barwach Unii. Doceniono to, nada-
jąc „Kangurowi” honorowe obywatelstwo 
Leszna. Zresztą arenę żużlowych zmagań 

– stadion imienia Alfreda Smoczyka – po-
znali już wszyscy najlepsi w światowym 
speedwayu. I to nie tylko ze względu na 
występy w meczach polskiej ekstraligi, ale 
przede wszystkim dlatego, że Leszno jest 
od lat organizatorem największych imprez. 
Tu właśnie rozgrywane są turnieje cyklu 
Grand Prix o indywidualne mistrzostwo 
świata, a prawdziwą furorę robią też finały 
Drużynowego Pucharu Świata. Ten ostat-
ni w 2009 roku zakończył się efektownym 
triumfem polskiej reprezentacji, w któ-
rej nie zabrakło żużlowców Unii Leszno – 
Krzysztofa Kasprzaka i Jarosława Hampela. 
Żużlowe Leszno nadaje ton innym ośrod-
kom, ale zaangażowania w tej dyscyplinie 
sportu nie brakuje w Gnieźnie, Ostrowie 
Wielkopolskim, Pile, Rawiczu, a ostatnio 
również w Poznaniu.

 Inną dyscypliną, którą można określić 
jako wielkopolski fenomen, jest hokej na 
trawie. Ten olimpijski sport w Polsce sku-
pia się tylko w kilku regionach, ale abso-

lutnym centrum jest Wielkopolska. Tu sie-
dziby mają klubowe ekipy, reprezentujące 
polski hokej w rozgrywkach europejskich 

– takie jak poznański Pocztowiec, Grunwald 
czy AZS AWF. Ponad 90% zawodników na-
rodowej drużyny biało-czerwonych pocho-
dzi właśnie z tych zespołów, a ponadto Pol-
ski Związek Hokeja na Trawie, mający siedzi-
bę w Poznaniu, rozpoczął ostatnio organi-
zacyjną ofensywę. Już w lutym 2010 roku 
odbędą się w stolicy Wielkopolski Halowe 
Mistrzostwa Europy, a rok później w pawi-

lonach Międzynarodowych Targów Poznań-
skich zagrają najlepsze drużyny tej odmiany 
hokeja na świecie, walcząc o mistrzostwo 
globu.

ZŁOTE MŁOTY Z WIELKOPOLSKI

 Pisząc o fenomenach wielkopolskie-
go sportu, nie można zapomnieć o ostat-
nich wydarzeniach na lekkoatletycznych 
mistrzostwach świata w Berlinie. Wszyst-
kim zapierały dech występy sprintera 
z Jamajki – Usaina Bolta, bijącego rekor-
dy w biegach na 100 i 200 metrów. Jed-
nak trzeci rekord na tej największej im-
prezie to wyczyn pochodzącej z Rawicza 
młociarki AZS AWF Poznań – Anity Wło-
darczyk. Jej rzut na odległość 77, 96 me-
trów olśnił świat „królowej sportu”. Mo-
mentalnie wdarła się do elity tej lekko-
atletycznej konkurencji i zanosi się na jej 
wieloletnie panowanie. Szlak znakomi-
tych występów specjalistów rzutu mło-
tem wyznaczał jednak wcześniej obecny 
wicemistrz świata 33-letni Szymon Ziół-
kowski z poznańskiego AZS. To on jest 
jedynym złotym medalistą olimpijskim 
z Wielkopolski. Stanął na najwyższym 
podium igrzysk w Sydney w 2000 roku, 
a dwanaście miesięcy później okrasił to 
tytułem najlepszego na świecie podczas 
zawodów w kanadyjskim Edmonton. Do-
świadczony mistrz już zapowiada, że ry-
wale mogą drżeć na igrzyskach olimpij-
skich w Londynie w 2012 roku. A Szymo-
nowi można wierzyć...

90 LAT AWF POZNAŃ

 Obraz wielkopolskiego sportu byłby 
niepełny, gdyby zapomnieć o sportowej 
uczelni z pięknymi tradycjami. W 2009 roku 
jubileusz 90-lecia istnienia obchodzi Akade-
mia Wychowania Fizycznego imienia Euge-
niusza Piaseckiego w Poznaniu. To uczelnia 
o ukształtowanej marce, kierowana w tej 
kadencji przez jednego z najwybitniej-
szych specjalistów od walki z dopingiem 
w sporcie – profesora Jerzego Smorawiń-
skiego. Jej ukończeniem może poszczycić 
się wielu znakomitych sportowców i trene-
rów. Obecnie studentkami AWF Poznań są 
między innymi tegoroczne mistrzynie świa-
ta – wspomniane już w tym tekście wioślar-
ki Julia Michalska i Magdalena Fularczyk, 
lekkoatletka Anita Włodarczyk czy kajakar-
ka Małgorzata Chojnacka. To właśnie na tej 
uczelni najpełniej splata się sportowa trady-
cja ze współczesnością i duchem fair play. 
I na te wątki, patrząc całościowo na regio-
nalny sport w fleszowy sposób zaprezen-
towany na tych łamach, warto najbardziej 
zwrócić uwagę. Wielkopolska ma swój wy-
razisty sportowy rytm. 
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Na gruncie międzynarodowej kultury 
jednym z najbardziej uniwersalnych spo-
sobów ukazania europejskiej tożsamo-
ści i jej ideowej podstawy – postrzegania 
świata w duchu myślenia humanistyczne-
go, jest sztuka. To właśnie ona może posłu-
żyć za klucz otwierający pamięć o dziejach 
państwowości w kontekście docenienia roli 
i znaczenia różnych narodów. Z tej perspek-
tywy warto bliżej zapoznać się z najcenniej-
szym zabytkiem romańskiej sztuki odlew-
niczej w Polsce – Drzwiami Gnieźnieńskimi, 
których historia powstania jest dowodem 
kulturowych związków z późniejszymi pań-
stwami Unii Europejskiej, a zawartą w nich 
artystyczną wizję można odczytać jako wy-
rażenie potrzeby umacniania wartości mię-
dzy europejskimi sąsiadami. 

Drzwi Królewskie – Porta Regia, bo 
również takim mianem określa się ten za-
bytek, zdobią południową kruchtę archika-
tedry gnieźnieńskiej. Na ich dwóch skrzy-
dłach widnieje po dziesięć nierównych 
kwater z płaskorzeźbami ludzi i zwierząt, 
które oplata ornament roślinny. Biblijna te-
matyka odlanych w brązie scen jest wyra-
zem dwunastowiecznej wizji artystów two-
rzących na zlecenie księcia Mieszka III Sta-
rego bądź arcybiskupa gnieźnieńskiego – 
Zdzisława lub Bogumiła. Zwrócenie uwagi 
na sakralną treść dzieła umożliwia pełniej-
sze zrozumienie istoty sztuki romańskiej, 
do której upowszechnienia przyczynił się 
Kościół, dążący do kulturowego zjedno-
czenia narodów dawnej Europy. W tym 
kontekście figuralne sceny umieszczo-
ne na Drzwiach Gnieźnieńskich, poprzez 
swój romański charakter, odbijają hierar-
chizację społecznych stosunków i konser-
watyzm w postrzeganiu religii przez poko-
lenia, których następcy stali się członkami 
Unii Europejskiej. 

O legendzie Drzwi Gnieźnieńskich 
można mówić zarówno w kontekście miej-

sca ich powstania, jak i samych twórców. 
Wskazówką przybliżającą do poznania ta-
jemnicy tego zabytku są umieszczone na 
nim inskrypcje, które w XIX wieku odczy-
tał kanonik Ignacy Polkowski. Na ich pod-
stawie wiemy, że wykonawców było trzech, 
w tym jeden pochodzący z Francji lub 
z Włoch – mistrz Piotr. Zainteresowanie 
budzi też kwestia kraju, w którym je wyko-
nano. Badania z lat pięćdziesiątych wska-
zują, że zostały odlane w Polsce. Z euro-
pejskiego punktu widzenia ciekawsze jest 
jednak przekonanie Dietmara Albrechta, 
który twierdzi, że stworzono je w Hilde-
sheim, jako efekt inspiracji Drzwiami Bern-
warda z 1015 roku, znajdującymi się w ka-
tedrze w Niemczech. I choć Drzwi Bern-
warda ukazują kunszt sztuki ottońskiej, 
jest to prawdopodobne, gdyż w Polsce 
sztuka romańska była nieustannie podda-
wana niemieckim i czeskim wpływom. Jest 
również możliwe, że odlanie w Drzwiach 
Gnieźnieńskich scen z życia świętego Woj-
ciecha zainspirowało sposób przedstawie-
nia życia świętych m.in. na relikwiarzu św. 
Hadelina z Vise czy na retabulum ołtarzo-
wym św. Remakla ze Stavelot. W kompo-
zycji Drzwi Gnieźnieńskich warto również 
zauważyć podobne motywy stylistyczne, 
które można odnaleźć w żywocie święte-
go Wacława czy w pochodzących z 1136 
roku, ilustrowanych rękopisach Hildeber-
ta. Jeden z motywów w Ewangeliarzu pra-
skim przypomina Prusów podczas sceny 
przyjazdu świętego Wojciecha. Poza tym 
gnieźnieński patron jest odziany w spięty 
na ramieniu płaszcz, którego fałdy mogą 
posłużyć za kaptur, wobec czego nie moż-
na być obojętnym, jeśli spojrzymy na po-
dobnie ubranego Hildeberta, którego au-
toportret zdobi wnętrze praskiej bibliote-
ki metropolitarnej. Możliwość świadome-
go wykorzystania czeskiej inspiracji tłuma-
czy fakt, że Praga obok Gniezna była dru-

gim oficjalnym ośrodkiem kultu świętego 
Wojciecha. 

Historyczne inspiracje wskazują, że 
Drzwi Gnieźnieńskie mogą odgrywać rolę 
dziejowego dokumentu i być wizualnym 
odzwierciedleniem społeczno-politycz-
nej myśli minionej epoki, niosąc w sobie 
romańskie przesłanie „Biblii ubogich”, któ-
ra w osiemnastu scenach, opisując życie 
i śmierć świętego Wojciecha, stanowi punkt 
odniesienia dla kulturowej świadomości eu-
ropejskich społeczeństw, bo przecież posza-
nowanie chrześcijaństwa jest jedną z pod-
staw odnajdywania tożsamości w ramach 
Wspólnoty Europejskiej. Znajduje to uza-
sadnienie w nawiązującym do sztuki mo-
zańskiej ikonograficznym programie Drzwi 
Gnieźnieńskich, który nawołuje do propa-
gowania chrześcijańskiej cywilizacji w Pru-
sach i na Pomorzu, traktując to jako zadanie 
ogólnonarodowe. Na Drzwiach Gnieźnień-
skich utrwalono postaci i zdarzenia waż-
ne dla kształtowania sakralnej kultury pol-
skiej i europejskiej. Religię bowiem w ów-
czesnych czasach chciano utożsamić z ca-
łokształtem codziennego życia, a jej po-
twierdzenia wielokrotnie szukano w kultu-
rze różnych narodów. Ukazują to utrwalone 
na Drzwiach Gnieźnieńskich sceny z poby-
tu świętego Wojciecha w Polsce, Czechach, 
Niemczech, Prusach i we Włoszech.

Drzwi Gnieźnieńskie, ze względu na 
swoją historię i artystyczną wartość, dla 
wielu europejskich społeczeństw mogą 
być „drzwiami” do otwarcia się na rolę re-
ligii i międzynarodowej kultury zrodzonej 
z szacunku do przeszłości, która stanowi 
uzasadnienie naszych współczesnych do-
konań.  

P.S. Umieszczony na drugiej stronie mo-
tyw Drzwi Gnieźnieńskich wykorzystaliśmy 
do zobrazowania ważnych momentów w hi-
storii Polski. 

Dominik Górny 

DRZWI 
GNIEŹNIEŃSKIE – 
artystyczna wizja 
religijnej kultury
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