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Wielkopolska wybitnych Europejczyków

 Byli z nami niemal od początku 
naszych dziejów. Znajdowali tu schronie-
nie i dobre  warunki do pracy. Wzbogaca-
li się żyjąc na wielkopolskiej ziemi, a my 
wzbogacaliśmy się dzięki ich obecności, 
dzięki ich pracy.  Przybywali  z  różnych  
powodów  i  w  różnych  okresach histo-
rycznych.  I wpisywali się w naszą wspól-
ną historię. Czasem nazwiskami, z których 
dziś jesteśmy dumni. Byli różnych naro-
dowości, różnych wyznań, różnych profe-
sji. Z czasem stawali się Wielkopolanami z 
wyboru, innym znów razem z Wielkopol-
ską łączyło ich tylko miejsce urodzenia lub 
jakiś czas pracy czy dzieła, które po sobie 
zostawili.  
 Od  XII-XIII  wieku  osiedlali  się  
na  tej  ziemi Żydzi i Niemcy. W wiekach 
XVI i XVII bezpieczną przystań znajdo-
wali tu innowiercy uciekający głównie 
spod władzy ultrakatolickich Habsburgów 

-  bracia czescy, arianie, kalwini, lutera-
nie...  Polscy władcy i prywatni właściciele 
zakładali dla nich nowe miasta, pozwalali 
wznosić świątynie, a oni wnosili w nasze 
życie nowe idee.  
 Z renesansową falą, a później z 
barokową modą napłynęli do Wielkopol-
ski Włosi, głównie artyści. Pod ich kierun-
kiem lub spod rąk wychodziły wspaniałe 
dzieła  architektury, malarstwa, rzemio-
sła. Wieki XVIII i XIX przyniosły nam 
budowle stawiane przez wybitnych nie-
mieckich architektów, a parki i ogrody za-
kładali francuscy i niemieccy ogrodnicy. 
Wśród znanych osób o cudzoziemskich 
korzeniach związani byli z Wielkopolską 
uczeni, muzycy, malarze, politycy, aktorzy. 
Nie sposób o wszystkich z nich napisać. 
Ale na pewno warto przyjrzeć się choćby 
niektórym z nich.  Czasem – niesłusznie 
zapomnianym.

Pałac w Pawłowicach,
fot. Z. Schmidt



32

Belgowie

Charles Malapert (1581-1630)

 Pierwszym w Polsce obserwato-
rium astronomicznym z prawdziwego zda-
rzenia, była  prawdopodobnie wieża kościo-
ła jezuickiego w Kaliszu. To właśnie w niej, 
na początku wieku XVII, belgijski astronom  
Charles Malapert prowadził swe badania 
z użyciem lunety z paralaktycznym mon-
tażem, którego był twórcą. Dzięki niemu 
Kalisz stał się najbardziej znaczącym ośrod-
kiem astronomicznym w ówczesnej Polsce.   
 Charles Malapert urodził się w 
1581 roku w Mons, w Belgii. Do Polski przy-
był prawdopodobnie około 1610 roku, już 
jako jezuita. W kolegium jezuickim w Kali-
szu uczył matematyki, jednocześnie prowa-
dząc badania astronomiczne, które przynio-
sły mu sławę.   
 Malapert opuścił Polskę w 1617 i 
udał się do Flandrii, gdzie na uniwersytecie 
w Duai wykładał matematykę, ale także kon-
tynuował rozpoczęte w Kaliszu obserwacje 
astronomiczne. Zmarł w 1630 roku, w Hisz-
panii.
 Obserwacje nieba za pomocą lu-
nety Malapert rozpoczął w Kaliszu w 1613 
roku i dziś ta data uznawana jest za pierw-
sze zastosowanie w Polsce lunety dla celów 
astronomicznych. Rok później uczony je-
zuita po raz pierwszy zastosował ją do ob-
serwacji plam na Słońcu, które uznawał za 
samoistne planety Słońca. Malapert badał  
także mgławice Oriona, Saturna, Jowisza z 
księżycami oraz Księżyc. W badaniach po-
magali mu jego kaliscy uczniowie: Szymon 
Perovius i Aleksy Sylvius.
 Uczony jezuita pozostawił po sobie 
wiele publikacji z zakresu astronomii i mate-
matyki, ale także ...zbiór wierszy wydany w 
Kaliszu w roku 1615 i dedykowany królewi-
czowi Władysławowi Wazie. 
 Dziś w Kaliszu imię belgijskiego 
astronoma nosi jedna z ulic. W Muzeum 

Okręgowym Ziemi Kaliskiej zobaczyć moż-
na kopie jego przyrządów astronomicznych, 
a przy kościele jezuickim przyjrzeć się wieży, 
z której prowadził swe obserwacje.  

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz 
tel. 62 757 16 08, tel./fax 62 757 16 09 
www.muzeum.kalisz.pl

Czesi

Dobrawa (? - 977)

 Czeska Doubravka w Polsce zwana 
jest Dobrawą lub Dąbrówką. Do dziś trud-
ności sprawia określenie pierwotnej formy 
jej imienia.  
 Była czeską księżniczką z dyna-
stii Przemyślidów, córką księcia czeskiego 
Bolesława I Srogiego. Do polskiej historii 
przeszła jako żona Mieszka I i matka Bole-
sława  Chrobrego oraz Świętosławy (żony 
Eryka Zwycięskiego, króla Szwecji, a po jego 
śmierci – żony Swena Widłobrodego, króla 
Danii).
 Nie wiadomo ani kiedy, ani gdzie 
się urodziła. Nic też nie wiadomo o jej dzie-
ciństwie i  młodości. Jej ślub w 965 roku z 
polskim księciem Mieszkiem I był wyni-
kiem sojuszu zawartego między polskim 
władcą a czeskim księciem Bolesławem, 
ojcem Dobrawy. Małżeństwo miało to poli-
tyczne przymierze wzmocnić. A że Mieszko 
był poganinem, a Dobrawa chrześcijanką, 
przypisuje się jej ważną rolę w chrystianiza-
cji Polski – wraz z jej dworem do Poznania 
przybyli chrześcijańscy duchowni, wśród 
których być może był też  pierwszy polski 
biskup, Jordan.  
 Dobrawa zmarła w 977 roku. Nie 
wiadomo, gdzie została pochowana. 
 Tradycja przypisuje jej założe-
nie kościołów Świętej Trójcy i św. Wita w 
Gnieźnie oraz kościoła Najświętszej Marii 

Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. 
Tego ostatniego na pewno nie fundowała, 
bowiem to świątynia XV-wieczna. Kaplica 
Dąbrówki znajdowała się po południowej 
stronie kościoła – jej relikty odnaleźli arche-
olodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza, pracujący pod kierunkiem prof. Han-
ny Kóčka-Krenz, latem 2009 roku. 

Jan Ámos Komenský (1592-1670)

 Czesi, którzy są z niego niezwykle 
dumni, nazywają  go „nauczycielem naro-
dów”.  Jego najważniejsze dzieła pedagogicz-
ne i nowoczesne  podręczniki (w tym słynny 
podręcznik do nauki łaciny „Janua lingu-
arum reserata”), a także dzieła filozoficzne 
(w tym, dotyczące rozwijanej przez niego 
teorii pansofii) powstały podczas pobytu w 

Lesznie w latach 1628-1656 (z przerwą w la-
tach 1642-48, gdy mieszkał w Elblągu). 
 Jan Ámos Komenský urodził się 28 
marca 1592 roku w Nivnicach na Morawach. 
Do Polski przybył w 1628 roku, uciekając 
przed prześladowaniami innowierców przez 
Habsburgów. Schronienie znalazł w Lesznie, 
które już od połowy wieku XVI było silnym 
ośrodkiem braci czeskich.  
 Ten wybitny czeski myśliciel dał 
podstawy współczesnej pedagogice. Był 
twórcą i propagatorem jednolitego systemu 
powszechnego nauczania, z podziałem na 
cztery, następujące po sobie, rodzaje szkół. 
Uważał, że nauczaniem powinny być objęte 
wszystkie dzieci, niezależnie od płci i stanu, 
a w początkowym okresie nauczanie powin-
no być prowadzone w języku ojczystym -  po 
łacinie dopiero w szkole średniej. 
 W Lesznie Komeński był nauczy-
cielem oraz rektorem tutejszego gimnazjum, 
słynącego z wysokiego poziomu nauczania. 
Angażował się w działania wspólnoty religij-
nej, a w 1632 roku został seniorem Jednoty 
Czeskiej. Leszno Komeński opuścił w 1656 
roku. Resztę życia spędził w Amsterdamie, 
gdzie zmarł 15 listopada 1670 roku.
 Dziś jego imię noszą w Lesznie: 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa (stoi przed nią 
pomnik Komeńskiego, autorstwa Ireneusza 
Daczki). Najstarsze popiersie czeskiego 
pedagoga (dzieło Alfreda Reichela) stoi w 
Lesznie od 1898 roku – początkowo przed 
kościołem św. Jana, a obecnie na  placu jego 
imienia.  
 W Muzeum Okręgowym czyn-
na jest stała ekspozycja poświęcona Janowi 
Amosowi Komeńskiemu oraz braciom cze-
skim. 

Muzeum Okręgowe w Lesznie
pl.  J. Metziga 17, 64-100 Leszno
tel. 65 529 61 40, fax 65 529 29 86
www.muzeum.leszno.pl

Popiersie Jana Ámosa Komenský’ego w Lesznie,
fot. Z.  Schmidt
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Francuzi

Augustin Denizot (1836-1910)

 W Wielkopolsce z jego dzieł naj-
lepiej zachował się park otaczający pałac w 
Zakrzewie. Urządzając go, Augustin Denizot 
założył także sady owocowe, które szybko 
stały się znane w całym regionie, rozwijając 
zainteresowanie ogrodnictwem 
wśród innych właścicieli ziemskich. 
 Augustin Denizot urodził się 16 
grudnia 1836 roku w Villers-aux-Bois we 
Francji. Młodego ogrodnika, w 1859 roku, 
sprowadził do Polski hrabia Albin Węsier-
ski, właściciel Zakrzewa. Jeszcze przed prze-
budową rezydencji powstał tu romantyczny 
park krajobrazowy, który do dziś zachował 
swój charakter. W 16-hektarowym parku ze 
stawem i strumykiem, rośnie około 50 ga-
tunków drzew i krzewów,  w tym pomniki 
przyrody  (lipa drobnolistna o obwodzie 322 
cm i platan klonolistny o obwodzie 387 cm). 
Niezwykle urokliwe są zabytkowe aleje kasz-
tanowców, lip, buków i platanów oraz szpa-
lery grabów.
 Denizot założył parki także m.in. w 
Uzarzewie i Kopaszewie, a w latach 1860-70 
w Turwi przekształcił park francuski w an-
gielskie założenie. Dziś charakter krajobra-

zowy zachowała tylko północna część parku 
– jego część południowa jest już  obszarem 
leśnym.
 Sława francuskiego ogrodnika 
szybko rozeszła się nie tylko po Wielkim 
Księstwie Poznańskim. Urządzaniem par-
ków i sadów Denizot zajmował się także 
na Pomorzu i Kielecczyźnie. W 1867 roku 
przeniósł się do Górczyna, wówczas koło 
Poznania (dziś część miasta) i założył własne 
przedsiębiorstwo ogrodniczo-sadownicze. 
Zmarł 6 listopada 1910 roku w Poznaniu. 

Proponowana trasa: 
Zakrzewo (koło Kłecka) - Uzarzewo - Turew

Hiszpanie

Sofia Casanova (1861-1958)

 Hiszpańsko-polska miłość wybu-
chła w Madrycie w roku 1885, gdy polski 
filozof Wincenty Lutosławski poznał mło-
dziutką, hiszpańską poetkę Sofię Casanovę 
(urodzoną 30 września 1861, w Almeiras w 
Galicji). Po ślubie w Madrycie, w 1887 roku, 
Sofia Casanova wyruszyła z mężem do Kra-
kowa, a później towarzyszyła mu w jego aka-
demickich wędrówkach po Europie. I nadal 
pisała – wiersze, prozę, artykuły o życiu w 
Polsce i Rosji. 
 Niestety, wspólne życie dwóch in-
dywidualności nie wytrzymało próby cza-
su – w 1907 roku Sofia i Wincenty rozstali 
się. Casanova przeniosła się do Madrytu, 
ale wróciła do Polski po wybuchu I wojny 
światowej i pracowała jako korespondentka 
hiszpańskiego dziennika „ABC”. Z dzienni-
kiem zerwała kontakty dopiero na początku 
II wojny światowej, gdy gazeta odmówiła 
wydrukowania jej reportażu z okupowanej 
Warszawy, ukazującego hitlerowskie zbrod-
nie. Cały czas tworzyła - za jej twórczość 
Hiszpanie, w 1926 roku, nominowali ją do 
Nagrody Nobla. Była jedną z wybitniejszych 

intelektualistek hiszpańskich końca XIX i 
pierwszej połowy XX wieku. 
 Po wojnie losy rzuciły ją do Po-
znania – zamieszkała z rodziną najmłodszej 
córki, Haliny, żony poznańskiego lekarza, 
Czesława Meissnera. I to w domu przy ulicy 
Noskowskiego spędziła ostatnie lata życia. 
 Sofia Casanova zmarła 16 stycznia 
1958 roku w Poznaniu i pochowana została 
na cmentarzu przy ulicy Lutyckiej. W domu 
przy ulicy Noskowskiego nadal mieszkają jej 
potomkowie (nie można go zwiedzać).

Niemcy

Maria Cunitz (1610-1664)

 Jan Heweliusz tytułował ją „Naj-
szlachetniejszą i Najuczeńszą Panią Cuni-
tio”. Bo też pochodząca ze Świdnicy Maria 

Pałac i park w Zakrzewie, 
fot. Z. Schmidt

Cunitz (zwana też Cunitia lub Kunic) była 
przez współczesnych uważana za równie 
wybitnego astronoma, co Jan Heweliusz i Jo-
hann Kepler. 
 Urodziła się w Wołowie 29 maja 
1610, prawdopodobnie w niemiecko-pol-
skiej rodzinie, jako córka Marii Schultz i 
doktora medycyny i filozofii Heinricha Cu-
nitza. Była fenomenalnie uzdolniona - wła-
dała greką, łaciną, hebrajskim, włoskim, 
francuskim, polskim i niemieckim. Grała na 
lutni, śpiewała, malowała, zgłębiała medycy-
nę, ale najbliższe były jej matematyka i astro-
nomia. Z dachu swego domu w Świdnicy 
obserwowała niebo i prowadziła obliczenia.  
 W latach 30. XVII wieku, w czasie 
wojny trzydziestoletniej, uciekając przed 
prześladowaniami protestantów, schroniła 
się wraz z mężem (matematykiem i astro-
nomem, Eliaszem von Löwen) w wielko-
polskich Łubnicach. Obydwoje znaleźli się 
tu pod opieką ołobockiej ksieni konwentu 
cysterek, Zofii Łubieńskiej, wspierającej 
prześladowane rodziny protestanckie. I tu 
w  Łubnicach, w pobliżu klasztoru cysterek 
w Ołoboku, powstało najważniejsze dzieło 
Marii Cunitz  - „Urania propitia”. Praca ta, 
będąca udoskonaleniem tablic rudolfińskich 
Keplera, przyniosła jej światową sławę. To 
także pierwsze dzieło astronomiczne, które 
zawiera efemerydy faz Wenus. Za badania 
ruchu i faz Wenus, dziś jeden z kraterów na 
tej planecie nosi nazwę Cunitz.
 Dzieło, wydane w 1650 roku w Ole-
śnicy, które Maria Cunitz zadedykowała ce-
sarzowi Ferdynandowi III, napisane zostało 
w dwóch wersjach językowych - po łacinie 
i po niemiecku, dzięki czemu Maria Cunitz 
stworzyła podwaliny naukowego słownic-
twa w tym języku.   
 Na Śląsk powróciła po zakończeniu 
wojny, w 1648 roku. Zmarła w Byczynie 22 
sierpnia 1664 roku.
 W Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Poznaniu znajduje się egzemplarz „Urania 
propitia” wydany w 1650 roku w Oleśnicy. 

Okładka dzieła Marii Cunitz „Urania Propitia”, 
fot. Z. Schmidt
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Tassilo von Heydebrand und der Lasa 
(1818-1899)

 Tassilo von Heydebrand und der 
Lasa, dyplomata, ale nade wszystko wybitny 
XIX-wieczny szachista niemiecki,  w Osiecz-
nej bywał częstym gościem. Szczególnie zaś 
od roku 1884, kiedy to tutejszy zamek, drogą 
dziedziczenia (po dziadku), objął jego syn, 
Heinrich Bernhard Heydebrand und der 
Lasa. W rękach rodziny von Heydebrandów 
był on do końca II wojny światowej.
 Tassilo von Heydebrand urodził się 
w 1818 roku w Berlinie. W szachy grywał już 
w czasach szkolnych. Należał do tzw. Berliń-
skiej Plejady czyli grupy siedmiu szachistów, 
którzy swoimi działaniami przyczynili się do 
rozwoju i popularyzacji szachów w Niem-
czech. 
 Tassilo był rewelacyjnym graczem, 
ale i teoretykiem oraz historykiem szachów. 
Jego szachowa biblioteka liczyła ponad 2000 

woluminów i uchodziła za jedną z najcen-
niejszych ówczesnych kolekcji. Sam też na 
temat szachów pisał i wydawał, w tym pod-
ręczniki i kodeksy szachowe. 
 Spędzając w Osiecznej coraz wię-
cej czasu Tassilo von Heydebrand, jako wy-
trawny koneser sztuki pomagał synowi przy 
przebudowie zamku, tu świętował swoje 80 
urodziny. Rok później, gdy jego zdrowie 
znacznie się pogorszyło lekarze zalecili mu 
wyjazd do Wiesbaden. On jednak wybrał 
Osieczną - wtedy też przewiózł tu swoją ko-
lekcję szachową. Zmarł 27 lipca 1899 roku. 
Pochowano go na ewangelickim cmentarzu 
w Osiecznej. Nekropolii już nie ma, ale oca-
lał grób wybitnego szachisty  - znajduje się 
na terenie dawnego cmentarza, na którym w 
2007 roku utworzono lapidarium.  
 Ocalała po II wojnie światowej 
część kolekcji szachowej Tassilo von Heyde-
branda trafiła do zbiorów Biblioteki Kórnic-
kiej PAN. W organizowanych od 2002 roku 

w kórnickim zamku zjazdach historyków 
szachów, uczestniczą także potomkowie 
Tassilo von Heydebranda.

Proponowana trasa: Osieczna – Kórnik 

Paul von Hindenburg (1847-1934)

 W skromnym domu przy ulicy 
Bergstraße 7 (obecnie ulica Podgórna 6)  w 
Poznaniu, w rodzinie pruskiego oficera,  2 
października 1847 roku, przyszedł na świat  
Paul von Hindenburg. 
 W Poznaniu rodzina Paula miesz-
kała od 1832 roku, gdy ojciec Paula, Ro-
bert von Hindenburg, rozpoczął służbę w 
stacjonującym tu 18 Regimencie Piechoty. 
Również w Poznaniu, w 1845 roku odbył 
się ślub Roberta von Hindenburga z Luisą 
Schwickart. W 1855 roku rodzina przeniosła 
się do Głogowa. Do Wielkopolski Paul Hin-
denburg wrócił w 1884 roku, by na 15 mie-
sięcy objąć dowództwo kompaniiw 58 Pułku 
Piechoty we Wschowie.
 Na kartach historii Paul von Hin-
denburg zapisał się jako doskonały nie-
miecki wojskowy, feldmarszałek i polityk, a 
w latach 1925-1934 - prezydent Niemiec w 
czasach  tzw. Republiki Weimarskiej. Mimo 
osobistej niechęci do Adolfa Hitlera, jako 

prezydent powołał go w 1933 roku na kanc-
lerza Rzeszy. 
 Paul von Hindenburg zmarł 2 
sierpnia 1934 roku w swoim majątku w Neu-
deck (obecnie Ogrodzieniec, województwo 
warmińsko-mazurskie). Wbrew jego woli 
pochowano go w pomniku-mauzoleum 
zbudowanym dla uczczenia zwycięstwa 
Niemców nad armią rosyjską w sierpniu 
1914 roku, na przedmieściach dzisiejszego 
Olsztynka. W styczniu 1945 roku Niemcy 
wywieźli trumnę z jego zwłokami, a pomnik 
wysadzili. Prochy feldmarszałka pochowano 
w kościele św. Elżbiety w Marburgu. 

Robert Koch (1843-1910)

 Na wolsztyńskiej ziemi zaczęła 
się kariera jednego z pierwszych laureatów 
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, 
niemieckiego lekarza, Roberta Kocha. Ab-
solwent uniwersytetu w Getyndze, swoją 
pierwszą pracę podjął w 1869 roku w Ra-
koniewicach – gabinet znajdował się  przy 
obecnej ulicy Pocztowej 13. Koch miał wów-
czas 26 lat. W 1872 roku objął stanowisko le-
karza okręgowego, w pobliskim Wolsztynie. 
I to tu rozpoczął prace nad etiologią wąglika. 
Nie miał do dyspozycji laboratorium – ba-
dania prowadził w kącie gabinetu, w którym 

Zamek w Osiecznej,
fot. Z. Schmidt

Herb Heydebrandów na zamku w Osiecznej, 
fot. Z. Schmidt

Muzeum doktora Roberta Kocha w Wolsztynie, 
fot. Z. Schmidt 

Wnętrze Muzeum doktora Roberta Kocha, 
fot. Archiwum Urzędu Miasta w Wolsztynie
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przyjmował pacjentów. Jego cichym współ-
pracownikiem był polski aptekarz Józef 
Knechtel, pomagała mu także żona Emma, 
od której w prezencie na 28 urodziny dostał 
mikroskop. Wyniki swych badań przedsta-
wił na konferencji Niemieckiego Towarzy-
stwa Medycznego we Wrocławiu w 1876 
roku. Otworzyły mu one drogę do Berlina, 
do którego przeniósł się w roku 1880, by w 
Cesarskim Instytucie Zdrowia rozpocząć 
badania nad bakteriami gruźlicy. To za ich 
odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla w 1905 
roku. 
 Koch miał dobre kontakty z Pola-
kami, mówił po polsku, a w uznaniu jego 
medycznych zasług, w 1890 roku Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu (szczegól-
nie wyczulone na przejawy antypolskości) 
nadało mu członkostwo honorowe. 
 Robert Koch zmarł w Baden Baden 
w 1910 roku. 
 O Kochu w Wolsztynie pamiętano 
zawsze. W okresie międzywojennym było tu 
niewielkie muzeum, po wojnie izba pamięci, 
którą w roku 1996, dzięki Fundacji Polsko-
-Niemieckiej i Stowarzyszeniu Naukowe-

mu im. Roberta Kocha, przekształcono w 
muzeum. Mieści się ono w XIX-wiecznym 
budynku dawnego szpitala, gdzie mieszkał 
ten światowej sławy lekarz, bakteriolog, od-
krywca m.in. laseczki wąglika, przecinkow-
ca cholery i prątka gruźlicy. Dziś w muzeum 
można zobaczyć oryginalne wyposażenie 
jego laboratorium, z czasu zamieszkiwania 
w Wolsztynie. 

Muzeum Doktora Roberta Kocha
ul. Roberta Kocha 12, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 27 36
www.muzea-wolsztyn.com.pl

Carl Gotthard Langhans (1732-1808)

 Aż trudno uwierzyć, ze ten naj-
wybitniejszy niemiecki architekt wczesnego 
klasycyzmu, nie miał za sobą studiów ar-
chitektonicznych, lecz prawnicze odbyte na 
uniwersytecie w Halle. W dziedzinie archi-
tektury był samoukiem, samodzielnie  zgłę-
biał arkana matematyki i geometrii oraz brał 
lekcje rysunku.  
 Urodził się 15 grudnia 1732 roku 

w Kamiennej Górze. Wkrótce rodzina prze-
niosła się do Świdnicy, gdzie ojciec przez 
wiele lat był rektorem gimnazjum. Po stu-
diach osiadł we Wrocławiu. Pierwszym 
jego projektem był kościół ewangelicki w 
Głogowie, ale sławę przyniósł mu projekt i 
budowa pałacu dla książęcej rodziny Hatz-
feldtów we Wrocławiu.  Wśród jego dzieł 
są także m.in. pałac arcybiskupi i kuria ka-
noników na Ostrowie Tumskim oraz pałac 
Pachalych we Wrocławiu, ewangelickie ko-
ścioły w Wałbrzychu i Sycowie, ale także bu-
dowle w Berlinie, do którego ściągnięto go 
w 1766 roku (w 1788 roku objął stanowisko 
dyrektora Wyższego Dworskiego Urzędu 
Budowlanego). Langhans miał swój udział 
we wznoszeniu wielu budowli w  Berlinie 
i Poczdamie. Jego dziełem jest m.in. roz-
budowa opery berlińskiej, teatru w Char-
lottenburgu, wnętrza pałacu Bellevue (dziś 
oficjalna rezydencja prezydenta Niemiec) 
– po zniszczeniach II wojny światowej pałac 
odbudowano zmieniając wnętrza, ale pozo-
stawiono ocalały owalny pokój Langhansa. 
Ukoronowaniem berlińskiego okresu  i naj-
wybitniejszym dziełem Langhansa stała się 
Brama Brandenburska, będąca dziś symbo-
lem niemieckiej stolicy.  
 W Wielkopolsce Langhans był 
twórcą pałacu w Pawłowicach, który zapro-
jektował i wzniósł dla Maksymiliana Anto-
niego Mielżyńskiego, pisarza wielkiego ko-
ronnego i podkomorzego króla Stanisława 
Augusta. Mielżyński, koneser sztuki, był 
znakomicie wykształcony i ogromnie boga-
ty. Mawiano, iż stosownie do swej niebywa-
łej fortuny zafundował sobie w Pawłowicach 
iście królewską rezydencję, którą uznawano 
za "jeden z najpyszniejszych pałacy w Po-
znańskiem". Otoczony parkiem klasycy-
styczny zespół pałacowy składa się z pałacu 
i dwóch oficyn połączonych półkolistymi 
galeriami, które w takiej roli pojawiły się w 
Wielkopolsce po raz pierwszy. Pawłowicki 
pałac był pierwszym zwiastunem klasycy-
zmu w Wielkopolsce.

 Dziełem Langhansa w Wielko-
polsce są także wieża kościoła w Poniecu 
oraz dawny kościół ewangelicki pw. Świętej 
Trójcy w Rawiczu (obecnie katolicki pw. św. 
Andrzeja Boboli). Carl Gotthard Langhans 
zmarł 1 października 1808 roku we Wrocła-
wiu-Dąbiu. 

Proponowana trasa: 
Pawłowice – Poniec - Rawicz

Peter Joseph Lenné (1789-1866)

 Nazywano go mistrzem krajobra-
zu. Parki i ogrody, które zakładał do dziś 
wprawiają zwiedzających w zachwyt. Był 
jednym z najwybitniejszych architektów 
krajobrazu doby klasycyzmu. 
 Peter Joseph Lenné urodził się 
29 września 1789 roku w Bonn, jako syn 
nadwornego ogrodnika pruskiego. Dzię-
ki swym umiejętnościom i wiedzy, w 1822 
roku został  dyrektorem  Ogrodów Królew-
skich, a w  1845 roku - dyrektorem general-
nym Ogrodów Pruskich. 

Pałac w Pawłowicach,
fot. Z. Schmidt Kościół w Poniecu,

fot. Z. Schmidt
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 Lista jego dokonań jest długa (od 
Wiednia po Koblencję), ale do najsłynniej-
szych należą: park pałacowy Sanssouci w 
Poczdamie oraz kompleks ogrodów Tiergar-
ten i park Klein-Glienicke w Berlinie. 
Peter Joseph Lenné zmarł 23 stycznia 1866 
w Poczdamie.
 Swój ogrodniczy ślad Lenné pozo-
stawił także w Wielkopolsce. W 1822 roku, 
na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wil-
helma III, zaprojektował Zwierzyniec w 
Złotowie oraz - będący wówczas jego czę-
ścią -  park pałacowy. Zwierzyniec był ogro-
dzonym terenem łowieckim dla cesarskiego 
rodu Hohenzollernów, ówczesnych właści-
cieli Złotowa. Wykorzystując pozostałość 
po dawnej puszczy,  Lenné utworzył impo-
nujący park krajobrazowy z tzw. ośmiornicą 
czyli 8 drogami wychodzącymi z centralnie 
umiejscowionej polany. Dziś, na jego terenie 
obejmującym około 100 ha powierzchni, 
usytuowano m.in. amfiteatr oraz ośrodek 
edukacji ekologicznej, a jedna z alei nosi 
imię Petera Josepha Lenné.
 Dziełem Lenné jest także obec-
ny park miejski w Jarocinie (pierwotnie 
30-hektarowy park otaczający neogotycki 
pałac Władysława Radolińskiego, ówczesne-
go właściciela Jarocina) oraz prawdopodob-
nie przypałacowe parki w Owińskach i Ra-
dojewie, które miał założyć dla właściciela 
tych dóbr Otto von Treskowa.

Proponowana trasa: 
Złotów – Owińska – Radojewo – Jarocin 

Johann Christian Heinrich Metzig (1804-
1868)

 Niemiecki lekarz tak polubił Lesz-
no i Polaków, że odmówił pruskim władzom 
wojskowym przeniesienia się do Głogowa i 
pozostał w Lesznie, otwierając tu prywatną 
praktykę. 
 Johann Christian Heinrich Metzig 
urodził się 20 maja 1804 w Skwierzynie. Po 
ukończeniu w 1826 roku studiów medycz-
nych w Berlinie, został lekarzem wojsko-
wym. Ze stolicy Prus przeniesiono go w 
1832 roku na rok do Strzałkowa, a następnie 
do Leszna. To tu, podczas swej pracy, zasły-
nął opracowaniem nowych metod leczenia 
ciężkich ran wojennych. 
 Był znakomitym lekarzem, ale i 
niezwykłym polonofilem, propagującym 
utworzenie w  Wielkopolsce samodzielnego 
księstwa polskiego, posiadającego własny 
sejm, konstytucję i uniwersytet, z królem 
pruskim jako władcą
 Wraz z upływem lat coraz bar-
dziej domagał się utworzenia państwa pol-
skiego i zaprzestania germanizacji. W 1863 
roku, głosami Polaków z powiatu krobsko-

-wschowskiego,  został posłem do sejmu 
pruskiego. Rok później stanął w obronie 
czterech posłów oskarżonych o udział w po-
wstaniu styczniowym. 
 Johann Metzig zmarł 1 październi-
ka 1868 roku,  w Lesznie. Pochowano go na 
ewangelickim cmentarzu przy kościele Św. 
Krzyża w Lesznie. W latach 50. XX wieku, 
gdy cmentarz likwidowano, grób Metziga 
przeniesiono w inne miejsce. W 1985 roku, 
prochy Metziga przeniesiono kolejny raz – 
jego grób znajduje się znów przy kościele 
pw. Św. Krzyża (dawnym zborze ewange-
lickim) – zdobi go pomnik wzorowany na 
pierwotnym nagrobku.  Tuż obok kościoła 
znajduje się plac, który nosi obecnie imię 
Jana Metziga.  

Julius von Minutoli (1805-1 860)

 Julius von Minutoli bywa 
porównywany z  Marcelim  Mot-
tym  -  tak  jak XIX-wieczny  Po-
znań znamy z opisów  Mottego, 
tak patrzymy nań oczami Minuto-
lego. Do polskiej historii Minutoli 
przeszedł przede wszystkim jako ry-
sownik XIX-wiecznego Poznania, choć 
do tego miasta przybył w 1832 roku, by ob-
jąć stanowisko radcy  rządowego do spraw 

wojskowych i policyjnych. Ale mimo iż był  
szefem  pruskiej  policji i z urzędu zwalczał 
polską działalność spiskową, dobrze zapisał 
się w pamięci Polaków. 
 Julius von Minutoli urodził się 
30 sierpnia 1805 roku w Berlinie jako syn 
Heinricha Menu von Minutoli, pruskiego 

Park krajobrazowy w Złotowie,
fot. Z. Schmidt

Plac doktora Jana Metziga w Lesznie,
fot. Z. Schmidt Grób doktora Jana Metziga w Lesznie, 

fot. Z. Schm,idt 

Rysunek Juliusa von Minutoli’ego przedstawiający 
kościół farny i kolegium jezuickie w Poznaniu,

fot. Z. Schmidt

Portret Juliusa von Minutoli’ego,
fot. Z. Schmidt
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generała pochodzącego z włoskiej rodziny 
i Wolfradine von Schulenburg. Starannie 
wykształcony, dowcipny, szybko stał się w 
Poznaniu duszą towarzystwa, utrzymując 
kontakty z najważniejszymi osobistościami 
miasta i  regionu, w tym także z Polakami.
 W Poznaniu poznał Mathildę von 
Rotenhan, z którą wziął ślub w 1834 roku 
w Berlinie, ale czwórka ich dzieci przyszła 
na świat w Poznaniu. Minutoli  nauczył  się  
polskiego, po polsku potrafiły też mówić 
jego dzieci. 
 W czasie pobytu w Poznaniu wyko-
nał około 100 rysunków z widokami miasta i 
jego zabytków (część z nich jest dziś w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Poznaniu), a 
także zabytków Wielkopolski.
 Wielkopolskie akcenty znalazły się 
także wśród jego rysunków ilustrujących 
przebieg rewolucji marcowej w  Berlinie w 
1848 roku (w 1847 został prezesem policji w 
Berlinie). Wśród tych ilustracji jest także ry-
sunek przedstawiający ósemkę Wielkopolan 
uwolnionych decyzją króla pruskiego Fryde-
ryka Wilhelma IV (skazanych uprzednio na 
śmierć w drugim procesie moabickim).
 W latach 1853-59 Minutoli był 
pruskim konsulem w Hiszpanii i Portuga-
lii. Zmarł na cholerę 5 listopada 1860 roku 
w pobliżu Shirazu (Iran), podczas objazdu 
kraju, do którego pojechał jako szef posel-
stwa pruskiego do Persji. 

Georg Wilhelm Neunhertz  (1689-1749)

 W Wielkopolsce jego dziełem są 
polichromie bodaj dwóch najwspanialszych  
barokowych kopuł – w kościołach w Lądzie i 
Gostyniu.  
 Georg Wilhelm Neunhertz urodził 
się w 1689 we Wrocławiu, jako syn malarza 
Christiana Neunhertza i Marii Magdale-
ny, córki Michaela Willmanna (dziadek był 
pierwszym nauczycielem malarstwa Geo-
rga Wilhelma). Kształcił się też pod okiem 
wuja Johanna Christopha Liški, po  którym 
w 1712 roku objął warsztat w Lubiążu, za-
łożony przez dziadka Willmana. Około roku 
1724 Neunhertz przeniósł się do Pragi, po-
tem na kilka lat osiadł we Wrocławiu, by 
ostatecznie w roku 1728 osiąść na stałe w 
Pradze.
 Jako znakomity malarz fresków po-
dejmował prace w różnych miejscowościach 
na terenie Czech, Polski, Litwy, a także ro-
dzinnego Śląska. Specjalizował się w monu-
mentalnym malarstwie freskowym. Pozo-
stały po nim znakomite freski w kościołach 
i  pałacach, a także olejne obrazy o tematyce 
religijnej. Był  jednym z najważniejszych 
malarzy późnego baroku na terenie  Europy 
środkowej.
Zmarł w Pradze 27 maja 1749 roku. 

Najwybitniejsze dzieła Georga Wilhelma 
Neunhertza w Wielkopolsce:
Ląd – polichromia 38-metrowej kopuły cy-
sterskiego kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny Wspomożenia Wiernych i św. Mi-
kołaja, przedstawiająca apoteozę Kościoła 
(1731–1732)
Rydzyna - polichromia stropu sali balowej 
zamku przedstawiająca apoteozę rodu Suł-
kowskich ze sceną zaślubin Aleksandra Józe-
fa Sułkowskiego z Anną z Przebendowskich
Gostyń – freski przedstawiające sceny z ży-
cia św. Filipa Neri na kopule kościoła pw.  
Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa 
Neri na Świętej Górze w Głogówku (1746)

Proponowana trasa: Rydzyna – Gostyń - Ląd

Max Friedrich Rabes  (1868-1944)

 Jego dzieła znajdują się w zbiorach 
muzeów m.in. w Berlinie, Dessau, Mona-
chium i Wiedniu, ale także w rodzinnych 
Szamotułach, w których urodził  się w roku 
1868.
 Ten niemiecki malarz, rzeźbiarz i 
ilustrator, malował głównie pejzaże i sceny 
rodzajowe, a charakter tych dzieł określa się 
jako bliskie impresjonizmowi. Duży wpływ 
na jego twórczość miały jego liczne podróże 
m.in. do Włoch, Grecji, Dani, Rosji, Turcji i 
Egiptu, krajów Azji i Afryki. Impresje z nimi 
związane przenosił na płótno. Aby mieć fun-
dusze na swoje liczne podróże i fascynacje 
Orientem, malował też scenografie dla te-
atrów, dekorował salony i jadalnie włoskiej 
burżuazji. W zamku w Szamotułach można 
obejrzeć jego obrazy: ”Widok cmentarza w 
Constanzy”,  „Pejzaż z Gebel el-Silsile na Ni-
lem”,  „Wnętrze cerkwi w Walamo w Finlan-
dii”,  „Ruiny wojenne w Tapiau”,  „Faworyta” 
oraz  ”Widok z Taorminy na Sycylii II” .

Muzeum - Zamek Górków
ul. Wroniecka 30, 64 - 500 Szamotuły
tel./fax 61 29 218 13, www.zamek.org.pl

Polichromia stropu sali balowej zamku w Rydzynie, 
fot. Z. Schmidt

Rysunek Minutoliego
przedstawiający Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

„Faworyta” M. F. Rabesa,
fot. Z. Schmidt

„Widok cmentarza w Constanzy” M. F. Rabesa,
fot. Z. Schmidt
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Ludvig Philipp Scharwenka (1847-1917
Franz Xavier Scharwenka (1850-1924)

 Obaj przyszli na świat w Szamo-
tułach, w niemiecko-polskiej rodzinie, jako 
synowie Niemca Augusta Wilhelma Schar-
wenki i Polki, Apolonii Emilii Golisch. Star-
szy, Ludvig Philipp, urodził się 16 lutego 
1847 roku, a młodszy, Franz Xavier -  
- 6 stycznia 1850 roku. 
 Bracia uczyli się początkowo w 
szkole parafialnej w Szamotułach, a Ludvig 
Philipp pierwsze muzyczne kroki stawiał 
pod okiem miejscowego organisty. W Po-
znaniu obaj podjęli naukę w Królewskim 
Gimnazjum Fryderyka Wilhelma. Dla Fran-
za Xaviera były to też pierwsze lata  samo-
dzielnego uczenia się gry na fortepianie oraz 
komponowania pierwszych utworów.  
 W 1865 roku rodzina przeniosła 
się do Berlina, gdzie bracia kontynuowali 
muzyczną edukację  w Neue Akademie der 
Tonkunst, pod kierunkiem Theodora Kulla-
ka. 
 W 1881 roku Franz Xavier założył 
w Berlinie konserwatorium, które od 1891 
roku prowadził jego brat Philipp. Franz Xa-
vier przeniósł się bowiem wtedy do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w 1891 roku założył (i 
prowadził do 1898 roku) szkołę muzyczną - 
Scharwenka Music School in New York City.
 Obaj bracia sporo komponowali, 
choć dziś bardziej znana i częściej wyko-

nywana jest spuścizna po Franzu Xavierze, 
który był także autorem podręcznika meto-
dyki gry na fortepianie. 
 Ludvig Philipp zmarł 16 lipca 1917 
roku w Bad Nauheim, a Franz Xavier - 8 
grudnia 1924 roku w Berlinie. 
 Dzieł obydwu braci można posłu-
chać podczas koncertów organizowanych 
przez Fundację Kultury Zamek Górków 
w Szamotułach. Utwory Franza Xaviera 
Scharwenki od kilku lat włącza do swego 
repertuaru Filharmonia Poznańska, z któ-
rej inicjatywy koncern fonograficzny Naxos 
wydał płytę „Franz Xaver Scharwenka – Pia-
no Concerto No.4, Polish National Dances”. 
Utwory, które znalazły się na tym krążku, 
nagrane zostały przez Orkiestrę Filharmo-
nii Poznańskiej oraz szwajcarskiego pianistę 
François Xaviera Poizat pod dyrekcją Łuka-
sza Borowicza.

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841)

 Ten niemiecki architekt, projektant  
i malarz, a także autor scenografii teatral-
nych, był jednym z najwybitniejszych twór-
ców klasycyzmu w Prusach.  
 Karl Friedrich Schinkel urodził się 
13 marca 1781 roku w Neuruppin. Szybko 
zdał egzaminy do służby państwowej, co 
pozwoliło mu na samodzielne prowadze-

nie budów. Mógł  więc już w roku 1800, po 
śmierci Friedricha Gilly’ego,  kontynuować 
realizację jego prac, w tym m.in. budowę 
klasycystycznego pałacu dla Otto von Tre-
skowa w Owińskach koło Poznania.

 W urzędniczej karierze Schinkel 
doszedł w roku 1838 do stanowiska dyrek-
tora generalnego pruskiego urzędu budow-
nictwa. Najważniejsze są jednak budowle, 
które po sobie pozostawił. Wśród najsłyn-
niejszych jego dzieł są Altes Museum,  Neue 
Wache (odwach straży królewskiej), Neues 
Schauspielhaus, most Schlossbrücke, pałac 
Glienicke czy gmach Akademii Budownic-
twa w Berlinie, Nowy Pawilon w Berlinie-
-Charlottenburgu, budowla i wnętrza pałacu 
Charlottenhof w parku Sanssouci w Poczda-
mie oraz zamek Babelsberg w Poczdamie.
 Schinkel wznosił budynki zarówno 
reprezentacyjne, jak i użyteczności publicz-
nej, kościoły, wille, pałace i zamki, a styl tych 
budowli ewoluował od romantycznego kla-
sycyzmu do neogotyku. Niezwykle ciekawe 
budowle pozostały po nim nie tylko w Ber-
linie i na terenie Niemiec, ale także w Polsce 
(w tym wiele w Wielkopolsce), Czechach, 
a nawet Rosji. Zmarł 9 października 1841 
roku w Berlinie.

Najważniejsze dzieła Karla Friedricha 
Schinkla w Wielkopolsce:

* pałac w Owińskach dla rodziny von Tre-
skow (1801–1806)
* pałac myśliwski dla księcia Antoniego Ra-
dziwiłła w Antoninie oraz stojące w parku 

Kościół w Buku, 
fot. Z. Schmidt

Wnętrze kościoła w Buku, 
fot. Z. Schmidt

Pałac rodziny von Treskow w Owińskich, 
fot. Z. Schmidt

Kościół pw. Królowej Polski w Gnieźnie,
fot. Z. Schmidt

Pałac myśliwski w Antoninie, fot. K. Piechocki 
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go otaczającym: szwajcarski dom syna księ-
cia Antoniego, Wilhelma i kaplica - mauzo-
leum rodziny Radziwiłłów (1822–1824); 
* kościół ewangelicki (obecnie katolicki pw. 
św. Stanisława) w Śmiglu (1827–1830) 
* pałac Kwileckich w Kwilczu (1828)
* szkice do przebudowy zamku w Kórni-
ku (1828) (przebudowa z wykorzystaniem 
opracowań Schinkla zrealizowana w latach 
1843-58) 
* kościół ewangelicki (obecnie katolicki  pw. 
św. Stanisława Kostki) w Złotowie (1828-
1831)
* kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa 
w Wolsztynie (1830–1832)
* pałac arcybiskupi w Gnieźnie (1830-36)
* pałac w Sypniewie (obecnie województwo 
kujawsko-pomorskie) (1835)
* kościół ewangelicki (obecnie katolicki pw. 
Niepokalanego Serca Maryi)
w Międzychodzie (1838–1840)
* kościół pw. św. Stanisława w Buku (1838–
1846)
* kościół ewangelicki (obecnie katolicki, gar-
nizonowy pw. Królowej Polski) w Gnieźnie  
(1840–1842)

Proponowane trasy: 
1. Buk – Śmigiel – Wolsztyn – Międzychód – 
Kwilcz
2. Kórnik – Gniezno – Antonin
3. Owińska – Sypniewo – Złotów

Szkoci

John Jonston (1603-1675)

 Choć był synem Szkota, Simona 
Johnstona of Cragaburn i Niemki, Anny 
Becker, to jednak w dorosłym życiu do swe-
go szkockiego nazwiska dodawał słowo „Po-
lonus”. Urodził się w kalwińskiej rodzinie, 
w 1603 roku w Szamotułach. Początkowo 
kształcił się w szkołach braci czeskich, a na-
stępnie studiował filozofię, teologię i język 
hebrajski w Saint Andrews w Szkocji. Do 
Polski wrócił w roku 1625  i do roku 1628 był 
nauczycielem domowym w rodzinie Korcz-
bok-Zawadzkich w Lesznie. To wtedy zain-
teresował się medycyną i botaniką, stając się 
z czasem wybitnym specjalistą w tych dzie-
dzinach, autorem wielu znakomitych dzieł 

przyrodniczych i medycznych, pisanych po 
łacinie. 
 Po podróżach i studiach zagranicz-
nych, powrócił do Leszna w 1631 roku, obej-
mując stanowisko nauczyciela Bogusława 
Leszczyńskiego, z którym rok później wyru-
szył w podróż po Europie. Po europejskich 
wojażach, już z tytułem doktora medycyny 
(Lejda, Holandia, 1634) Jonston powrócił w 
1636 roku do Leszna i został nadwornym le-
karzem Leszczyńskich, lekarzem miejskim, 
a także wykładowcą w tutejszym gimna-
zjum. Podczas pobytu w Lesznie zaprzyjaź-
nił się z Janem Amosem Komeńskim.   
 John Jonston, lekarz, przyrodnik 
(szczególnie interesowała go entomologia, 
botanika i ornitologia), filozof, pedagog, 
pozostawił po sobie wiele dzieł, w tym także 
encyklopedycznych.  
 Leszno opuścił w czasie wojen 
szwedzkich, w 1656 roku. Przeniósł się wte-
dy do swojego majątku w Składowicach, 
koło Lubina, gdzie zmarł 8 czerwca 1675 
roku. Pochowano go na nieistniejącym już 
dziś cmentarzu kalwińskim w Lesznie. Na 
miejscu dawnej nekropolii jest obecnie park 
miejski jego imienia.  W 1975 roku,  w 300. 
rocznicę śmierci Jonstona, ustawiono w nim 
pomnik poświęcony temu uczonemu, autor-
stwa Magdaleny Więcek-Wnuk. W zbiorach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie 
znajduje się ilustrowany atlas zoologiczny 
Jonstona „Historiae naturalis de quadru-
pedibus libri”, wydany we Frankfurcie nad 
Menem w latach 1650-1653. Według tra-
dycji, kamieniczka w Rynku pod numerem 
16 była domem Jonstona.  Niezmiennie, od 
1788 roku, mieści się w niej apteka. 
 W Szamotułach imię Jonstona nosi 
jedna z ulic. 

Proponowana trasa: Szamotuły  – Leszno 

Pałac Kwileckich w Kwilczu, 
fot. Archiwum Urzędu Gminy w Kwilczu

Pomnik Jana Janstona w Lesznie, 
fot. Z. Schmidt

Kamieniczka w Lesznie - Rynek 16,
fot. Z. Schmidt
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 Z kolei Andrea, w 1676 roku,  pod-
jął budowę kościoła dla filipinów na Świętej 
Górze koło Gostynia.  I choć prowadził ją 
według planów weneckiego architekta Bal-
tazara Longheny, to jednak Catenazziemu 
przypisuje się wiele odstępstw od pierwo-
wzoru, jakim dla tego kościoła była świąty-
nia Santa Maria della Salute w Wenecji. An-
drea zmarł w 1701 roku.  
 Najwybitniejszym spośród Cate-
nazzich był syn Andrei, Giovanni, uważany 
za jednego z najwybitniejszych architektów 
barokowych w Polsce. Do Wielkopolski 
przybył w latach 80. XVII wieku, a swą dzia-
łalność tu rozpoczął od budowy kościoła 
farnego w Lesznie. Po stryju Georgio, któ-
ry zmarł po 1686 roku, dokończył prace 
przy kościele cystersów w Przemęcie, a tak-
że wzniósł kościół w Białczu Starym koło 
Kościana. Jego dziełem jest także kościół 
cysterski w Obrze, rozbudowa klasztoru 
cysterek w Owińskach, kościół reformatów 
w Woźnikach koło Grodziska Wielkopol-
skiego oraz dworski (obecnie parafialny) 
kościół w Żerkowie. Najwybitniej jego ta-
lent ujawnił się jednak podczas prac przy 
budowie (prezbiterium i dokończenie tran-
septu) kościoła jezuickiego (obecna fara) w 
Poznaniu. On też zaprojektował i rozpoczął 
prace przy budowie kolegium jezuickiego (z 

Włosi

Andrea Catenazzi (ok. 1640 - po 1701) 
Georgio Catenazzi (ok. 1640 - po 1686)
Giovanni Catenazzi (ok. 1660 – po 1724)

 Rzadki to przypadek, gdy w tej sa-
mej branży działają za granicą trzy blisko 
spokrewnione ze sobą osoby. I wszystkie 
pozostawiają po sobie dzieła znamienite. A 
tak właśnie było w przypadku Catenazzich. 
Do Polski przybyli bowiem bracia Andrea 
i Georgio, a ich śladami – syn Andrei, Gio-
vanni.  
 Wszyscy, z pochodzenia Włosi, 
urodzili się w Morbio Inferiore koło Men-
drisio (dzisiejsza Szwajcaria). Andrea i jego 
brat Georgio - około roku 1640 (dokładne 
daty nie są znane), a syn Andrei, Giovanii – 
około roku 1660. 
 Bracia przybyli do Poznania w roku 
1661 lub 1662 i rozpoczęli pracę przy budo-
wie kościoła bernardynów, którą kierował 
Krzysztof Bonadura. Prawdopodobnie byli 
w tej świątyni współautorami monumental-
nej nawy z przyściennymi filarami. Georgio 
kierował budową po Bonadurze. Na swoim 
koncie ma też budowę kościoła  karmelitów 
bosych w Poznaniu, kościoły cysterskie w 
Przemęcie i Wągrowcu, a zwłaszcza przebu-
dowę średniowiecznego kościoła cystersów 
w Lądzie.  

powodu śmierci architekta około 1724 roku, 
kończone przez jezuickiego budowniczego, 
Jana Zelnera).
   
Proponowane trasy: 
1. Poznań – Białcz Stary – Leszno - Przemęt 
– Obra – Woźniki

2. Owińska – Wągrowiec 
3. Ląd - Żerków - Gostyń

Pompeo Ferrari (ok.1660-1736)

 Kościoły filipinów w Gostyniu i cy-
stersów w Lądzie nad Wartą czy też zamek w 
Rydzynie to perełki barokowej architektury 
wielkopolskiej. W ich powstaniu miał udział 
znamienity włoski architekt, Pompeo Ferra-
ri.
 Pompeo Ferrari urodził się w 
Rzymie około 1660 roku. Tam zdobył wy-
kształcenie (i dwukrotnie główne nagrody 
w konkursach architektonicznych rzymskiej 
Akademii św. Łukasza) i pewnie dlatego w 
Polsce przedstawiał się jako Romanus. 
 Ferrariego we Włoszech zauwa-
żyli, podczas swej podróży do tego kraju w 
1696 roku, Rafał i Stanisław Leszczyńscy. I 
to właśnie Stanisław Leszczyński, ówczesny 
wojewoda poznański, a później król Polski, 
sprowadził go około 1700 roku do  Rydzyny, 
by zajął się przebudową zachodniego skrzy-
dła tutejszego zamku. W  środkowej partii 
skrzydło uzyskało ryzalit - w przyziemiu ry-
zalitu Ferrari zaprojektował eliptyczny we-
stybul, a ponad nim dwukondygnacyjną salę 
balową.

Kościół karmelitów bosych w Poznaniu, 
fot. Z. Schmidt

Kościół w Przemęcie, 
fot. Z. Schmidt Wnętrze poznańskiej fary, fot. Arch. Wielkopolskiej

Organizacji Turystycznej, A. Piechocka

Kościół filipinów na Świętej Górze koło Gostynia, 
fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Kościół farny w Lesznie,
fot. Arch. Organizacji Turystycznej Leszno-Region
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 Włoski architekt osiadł na stałe w 
Wielkopolsce i przez kolejne dziesięciolecia 
projektował nie tylko budowle, ale także ele-
menty wystroju architektonicznego, w tym 
m.in. portale, ołtarze, nagrobki. Pozostawił 
po sobie około 20 znaczących  architekto-
nicznie dzieł. Zmarł 15 maja 1736 roku w 
Rydzynie. 
   
Najciekawsze prace w Wielkopolsce:

Gostyń - prace wykończeniowe kościoła fili-
pinów na Świętej Górze (m.in. kopuła) oraz 
klasztor filipinów 
Ląd nad Wartą - przebudowa klasztoru cy-
stersów (ołtarz w dawnym kapitularzu, pię-
tro klasztoru, Sala Opacka); główna nawa 
kościoła cystersów z 38-metrową  kopułą, 
trzy ołtarze boczne 
Leszno - odbudowa ratusza; nagrobki Lesz-
czyńskich w farze;  projekt zboru Świętego 
Krzyża;  kaplica grobowa W. Gruszczyńskie-
go przy zborze Świętego Jana (obecnie ko-
ściół pw. św. Jana Chrzciciela) 
Osieczna - klasztor i kościół franciszkanów
Owińska - kościół i klasztor cysterek 

Poznań - portal i ołtarz w farze (dawny ko-
ściół jezuicki),  kaplica i ołtarz główny w ko-
ściele Bożego Ciała, pałac arcybiskupi
Rydzyna – przebudowa zamku

Proponowana trasa: Rydzyna - Leszno - 
Osieczna – Gostyń - Ląd – Poznań - Owińska

Francesco Maria Lanci (1799-1875)

 Gdy przyjechał do Polski miał za-
ledwie 26 lat, a na swoim koncie już złoty 
medal za pracę dyplomową w rzymskiej 
Akademii św. Łukasza oraz honorowy tytuł 
profesorski tejże uczelni. 
 Ten włoski architekt (urodzony w 
Fano w 1799 roku),  całą swoją zawodową 
karierę związał z Polską. W 1825 roku spro-
wadzili go tu Małachowscy, by  przebudował 
ich rezydencję w Końskich. 
 Lanci działał także w Krakowie i 
jego okolicach, a od 1844 roku w Warszawie, 
gdzie na zlecenie Augusta Potockiego pro-
wadził m.in. przebudowę zespołu pałacowe-
go w Wilanowie.
 Najsłynniejszym jednak jego dzie-

łem jest Złota Kaplica w poznańskiej kate-
drze pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, wznie-
siona, z wykorzystaniem starszych murów, w 
latach 1835-41, jako mauzoleum pierwszych 
polskich władców. Kaplicę w stylu bizantyj-
skim, Lanci zaprojektował i zrealizował na 
zlecenie Edwarda Raczyńskiego, który też 
pokrył większą część kosztów tego przedsię-
wzięcia.
 W Wielkopolsce dziełem Lanciego 
są także neogotyckie przebudowy kościołów 
w Pępowie i Kórniku. 
 Francesco Maria Lanci zmarł 27 li-
stopada 1875 roku w Warszawie. 

Proponowana trasa: Poznań – Kórnik - 
Pępowo  

Giovanni Battista di Quadro (? – 1590/91)

 Dziś, gdy niemal każdy poznaniak 
wie, że twórcą tutejszego ratusza był Włoch, 
Giovanni Battista di Quadro trudno sobie 
wyobrazić, iż wiekach  XVII  i  XVIII  jego 
nazwisko poszło w niepamięć. To, że budow-
niczemu tego gmachu przywrócono należne 

miejsce i pamięć zawdzięczamy Józefowi Łu-
kaszewiczowi, poznańskiemu historykowi i 
pierwszemu dyrektorowi Biblioteki Raczyń-
skich, który w latach 30. XIX stulecia, od-
nalazł kontrakt, jaki rajcy miejscy podpisali 
z Włochem na przebudowę ratusza w roku 
1550. 
 Niewiele wiemy o tym najsłynniej-
szym poznańskim Włochu. Czy wyglądał 
tak  jak po wiekach przedstawił go poznań-
ski rzeźbiarz Władysław  Marcinkowski 
- młody, piękny, w powłóczystym płaszczu 
stoi  pochylony  nad  szkicownikiem (u stóp 
mający  wieżę kościoła  św.  Marii  Magdale-
ny i fragment tej świątyni)? Rzeźbę  przeto-
pili hitlerowcy w  czasie II wojny światowej, 
ale zachował się autorski  model, który trafił 
do muzeum. Powiększoną i nieco zmienioną 
jej kopię (zamiast fary św. Marii Magdaleny 
jest ratusz)  umieszczono w 1998 roku na  
fasadzie  kamienicy, w której mieści się Mu-
zeum Literackie Henryka Sienkiewicza, a w 
której niegdyś mieszkał Quadro. 
 Nie wiadomo dokładnie ani kiedy, 
ani skąd przybył do Poznania. Pochodził 

Złota Kaplica w poznańskiej katedrze,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Kórniku,
fot. Z. Schmidt
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z okolic Lugano, na pograniczu włosko-
-szwajcarskim. Do Poznania dotarł prawdo-
podobnie przez Śląsk, a w 1552 roku został 
miejskim architektem. W 1553 roku kupił 
i przebudował rynkową kamienicę pod nu-
merem 84, z której wykusza dziś spogląda na 
nas w kopii rzeźby Władysława Marcinkow-
skiego. Po początkowych sukcesach, zaczął 
ponosić finansowe klęski, miał procesy o 
długi i w końcu zmuszony został do wyprze-
daży majątku.
 Nie  wiadomo kiedy  zmarł. Ostat-
nia wzmianka o nim jako o osobie żyjącej  
widnieje  w aktach miejskich pod datą 10 
kwietnia 1590, zaś pierwsza o nieżyjącym 
już mistrzu 10 kwietnia 1591 roku. 

Żydzi

Leo Baeck (1873-1956)

 Jego imię noszą dziś nie tylko licz-
ne uczelnie i trzy instytuty  (w Jerozolimie, 
Londynie i Nowym Jorku) zajmujące się ba-
daniami nad historią niemieckojęzycznych 
Żydów, ale także odkryta w 1991 roku aste-
orida - 100047 Leobaeck. A w Lesznie, przy 
obecnej ulicy Chrobrego 34, wciąż stoi dom, 
w którym ten słynny rabin, jeden z najwy-
bitniejszych żydowskich filozofów XX wie-
ku, przyszedł na świat.
 Urodził się 23 maja 1873 roku, w 
rodzinie, w której rabinami byli obydwaj 
dziadkowie oraz ojciec Samuel, także filo-
zof. Dorastał w Lesznie, tu w roku 1891 zdał 
maturę w słynnym gimnazjum imienia Jana 
Amosa Komeńskiego. Studiował we Wro-
cławiu i  w Berlinie. Od 1897 do 1907 roku 
był rabinem gminy żydowskiej w Opolu. W 
1905 roku, opublikował swoje najwybitniej-

sze dzieło teologiczne „Das Wesen des Ju-
denthums” (”Istota judaizmu”). 
 W okresie międzywojennym dzia-
łał aktywnie w różnych organizacjach religij-
nych (był m.in. przewodniczącym Stowarzy-
szenia Rabinów w Niemczech), społecznych 
i kulturalnych. W czasie wojny, od 1943 roku 
przebywał w obozie koncentracyjnym w Te-
rezinie, cudem unikając śmierci.
 Po wojnie wyjechał do Wielkiej 
Brytanii i przyjął brytyjskie obywatelstwo. 
Wiele podróżował, wykładał, był m.in. 
prezesem Światowej Unii dla Judaizmu Po-
stępowego. Zmarł 2 listopada 1956 roku w 
Londynie. Tuż przed śmiercią ukończył dru-
gie ze swoich największych dzieł: „Ci Ludzie 
Izraela”. 

Akiva Eger (1761 – 1837)

 Był jednym z najwybitniejszych 
uczonych żydowskich XIX wieku, talmu-
dystą, autorem licznych dzieł z zakresu pra-
wa religijnego. I choć przyszedł na świat na 
terenie ówczesnych Węgier (w Eisenstadt, 
obecnie Austria, 8 listopada 1761 roku) to 
jednak z Wielkopolską związał całe swoje 
dorosłe życie. 
 Do Leszna przybył w wieku  16 lat, 
by zaręczyć się z Glückchen, córką bogatego 
kupca Itziga Marguliesa. W 1778 roku mło-
dzi się pobrali, a dzięki hojności teścia Eger 

mógł całkowicie poświęcić się studiom tal-
mudycznym. W 1780 roku otworzył szkołę, 
do której ściągali uczniowie z Polski, Nie-
miec, Czech i Węgier. 
 Po pożarze Leszna w 1790 roku, 
Akiva Eger z rodziną wyjechał wraz z inny-
mi pogorzelcami do Rawicza. W 1791 roku 
objął urząd rabina w Mirosławcu, który 
sprawował do roku 1815, kiedy to 14 wrze-
śnia został rabinem Poznania i Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego.  
 W historii Poznania zapisał się 
nie tylko jako najwybitniejszy rabin i wy-
kładowca w tutejszej jesziwie, ale i dzia-
łacz charytatywny, organizujący pomoc dla 
biednych, odwiedzający chorych, inicjator 
założenia żydowskiego szpitala. Dzięki swej 
wiedzy, działalności charytatywnej i skrom-
ności życia, cieszył się uznaniem nie tylko 
społeczności żydowskiej. 
 Zmarł 12 października 1837 roku – 
pochowany został na żydowskim cmentarzu 
przy obecnej ulicy Głogowskiej. Cmentarz 
ten funkcjonował do czasu zdewastowania 
go przez hitlerowców w czasie II wojny świa-
towej. Po wojnie jego teren zajęły  Między-
narodowe Targi Poznańskie. Jedyny nieza-
budowany fragment żydowskiej nekropolii 
ocalał na podwórku kamienicy przy ul. Gło-
gowskiej 26a. To  miejsce, gdzie pochowano 
Akivę Egera.

Poznański ratusz,
fot. Z. Schmidt

Rzeźba J. B. Quadro na fasadzie Muzeum Sienkiewicza 
w Poznaniu, fot. Z. Schmidt

Grób Akivy Egera przy ul. Głogowskiej 26 a w Poznaniu, 
fot. Z. Schmidt

Dom Leo Baecka przy ul. Chrobrego 34 w Lesznie, 
fot. Z. Schmidt
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 Dzięki staraniom poznańskiej gmi-
ny żydowskiej udało się temu skrawkowi 
ziemi przywrócić pierwotne przeznaczenie. 
W 2008 roku postawiono tu sześć macew 
z czarnego marmuru - na grobach Akivy 
Egera, jego drugiej żony, dwóch synów oraz 
symbolicznie dwóch innych rabinów. 
Aby wejść na cmentarz przy ul. Głogowskiej 
26a, należy na domofonie wybrać mieszka-
nie numer 7. 
 Wizerunek Akivy Egera, otoczone-
go grupą Żydów wśród tłumu mieszkańców 
Poznania, utrwalił Julius Knorr na obrazie 
„Rynek Poznański w 1838 roku” - można go 
oglądać w  Muzeum Historii Miasta Pozna-
nia.
 W 2008 roku imię Akivy Egera 
nadano skwerowi przy budynku byłej syna-
gogi w Poznaniu.

Henryk Henoch Glicenstein (1870-1942)

 W dwudziestoleciu międzywo-
jennym nazywano go najwybitniejszym 
współczesnym rzeźbiarzem żydowskim. Ten 
niezwykle utalentowany rzeźbiarz, malarz 
i grafik, pierwsze 13 lat swego życia spę-
dził w Turku, gdzie urodził się w 1870 roku 
jako syn Ichoszi Glicensteina (nauczyciela 
w szkole żydowskiej, parającego się również 
wytwarzaniem macew) i Rai Berkowicz. 
 Po latach, w spisanych przez siebie 
wspomnieniach, z sentymentem powra-
cał  do czasów dzieciństwa, gdy pomagał 
ojcu wykonując na naczółkach macew lwy, 
świeczniki czy błogosławiące dłonie.
 Turek opuścił w wieku 13 lat. Przez 
4 lata tułał się od miasta do miasta (rok spę-
dził w Kaliszu), utrzymując się z wykonywa-
nia drobnych rzeźb. W 1887 roku trafił  do 
Łodzi, gdzie pracował u różnych rzemieśl-
ników, szybko jednak wchodząc w tamtejsze 
środowisko artystyczne. 
 W latach 1890-95 studiował w 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, 
już wtedy zdobywając nagrody w rozma-
itych konkursach. W grudniu 1896 roku, z 
żoną Heleną Hirszenberg, wyjechał do Rzy-
mu. Tu powstają kolejne dzieła (m.in. rzeźba 
”Kain i Abel”, za którą w 1900 roku, na Wy-
stawie Światowej w Paryżu otrzymał srebrny 
medal). We Włoszech (w 1918 roku przyjął 
włoskie obywatelstwo) Glicenstein miesz-
kał do 1928 roku, kiedy to przeniósł się do 
Stanów Zjednoczonych. Zginął w wypadku 
samochodowym 30 grudnia 1942 roku w 
Nowym Jorku. 
 W Muzeum Okręgowym w Ko-
ninie prezentowana jest stała wystawa po-
święcona życiu i twórczości Glicensteina. Są 
na niej m.in. listy artysty, zdjęcia rodzinne, 
macewy wykonane w warsztacie jego ojca, 
ale nade wszystko prace Glicensteina, w tym 
rysunki, akwarele oraz płaskorzeźba „Santa”, 
podarowane konińskiemu muzeum przez 
Fundację Dreyfussa-Glicensteina z Nowe-

go Jorku. Są tu także gipsowy odlew rzeźby 
„Mesjasz”, rzeźby „Ruth i Boas”, „Portret sta-
ruszki”, „Portret dziewczyny”, „Grajek”,  po-
piersie portretowe młodej dziewczyny oraz 
obraz olejny „Pejzaż z Ligurii”.   
 W Turku imieniem Henryka He-
nocha Glicensteina nazwano jeden z placów. 

Muzeum Okręgowe   
ul. Muzealna 6, 62-505 Konin/Gosławice 
tel. 63 242 75 99, 63 242 74 31
www.muzeum.com.pl

Lilli Palmer (1914-1986)

 W encyklopediach piszą o niej 
„niemiecka aktorka teatralna i filmowa”, 
choć większość swoich filmów nakręciła 
poza Niemcami. 
 Z pochodzenia była Żydówką i na-
prawdę nazywała się Lillie Marie Peiser. Była 
córką Rose Lissmann i znanego poznańskie-
go lekarza Alfreda Peisera, naczelnego leka-
rza szpitala gminy żydowskiej. 
 Na świat przyszła 24 maja 1914 
roku w Poznaniu, w kamienicy przy ówcze-
snej Paulkirschstrasse (obecnie ul. Fredry 
13) i tu spędziła pierwsze lata swojego życia.
 Po I wojnie światowej, Peiserowie, 
jak większość poznańskich Żydów, wyjecha-
li z Poznania. Przenieśli się do Berlina, gdzie 
Lillie zdobyła wykształcenie, upierając się 
przy realizacji swego marzenia zostania ak-
torką. 
 Zadebiutowała na deskach teatru w 
Darmstadt, a wkrótce we Frankfurcie. Przy-
jęła artystyczny pseudonim Lilli Palmer. 
 Po dojściu Hitlera do władzy wy-
jechała najpierw do Paryża, a następnie do 
Londynu, gdzie zagrała w „Zbrodni bez 
ograniczeń”.  Przed wojną zagrała też m.in. 
w „Secret Agent” Alfreda Hitchcocka. 
 W 1945 roku z pierwszym mężem, 
aktorem Rexem Harrisonem, wyjechała do 
USA. Grała w produkcjach hollywoodzkich 
i na Brodway’u, krążyła między Ameryką i 

Europą kręcąc filmy w różnych krajach. 
 Po raz pierwszy po wojnie, z duży-
mi oporami, zagrała w niemieckim filmie ( 
„Fajerwerk”, 1954). Potem przyszły kolejne 
produkcje – za „Szatana zazdrości” (1956) 
otrzymała nagrodę „dla najlepszej niemiec-
kiej aktorki”. 
 W Ameryce i Europie, stworzyła 
niezapomniane kreacje w kilkudziesięciu fil-
mach oraz sztukach teatralnych.  
 Zmarła 27 stycznia 1986 roku w 
Los Angeles. 

Narodowość nieznana

Jordan (? – 984)

 Niewiele o nim wiadomo poza tym, 
że był pierwszym polskim biskupem. Nie 
wiadomo skąd się wywodził, ani dokładnie 
kiedy przybył na polskie ziemie. Być może 
już w 965 roku, wraz z orszakiem Dobrawy. 
W 968 roku został biskupem Polski – jego 
diecezja obejmowała całe państwo Mieszka 
I i zależna była bezpośrednio od Rzymu. Z 
całą pewnością można o nim powiedzieć, 
że odegrał doniosłą rolę w chrystianizacji 
Polski. Na czasy jego kierowania diecezją 
przypadła też budowa katedry w Poznaniu, 
pierwszej na ziemiach polskich. Biskup Jor-
dan zmarł prawdopodobnie w 984 roku. 
 Postać biskupa Jordana upamiętnia  
tablica z brązu (dzieło Wawrzyńca Sampa) 
umieszczona w posadzce nawy głównej po-
znańskiej katedry, w roku 2000.

Jedno z dzieł Henryka Henocha Glicensteina
w konińskim muzeum,
fot. Arch. Muzeum Okręgowego w Koninie
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Śladami znanych Europejczyków:

Antonin - Karl Friedrich Schinkel 
Białcz Stary - Giovanni Catenazzi 
Buk - Karl  Friedrich Schinkel
Gniezno - Karl Friedrich Schinkel
Gostyń - Andrea Catenazzi, Pompeo Ferrari, Georg  Neunhertz
Jarocin - Peter  Lenné
Kalisz - Charles Malapert
Konin i Turek - Henryk Henoch Glicenstein
Kórnik - Tassilo von Heydebrand, Francesco Lanci, Karl Friedrich Schinkel 
Kwilcz - Karl Friedrich Schinkel
Ląd nad Wartą  - Georgio Catenazzi, Pompeo Ferrari, Georg Neunhertz
Leszno - Leo Baeck,  Akiva Eger, Pompeo Ferrari, John Jonston, Jan Ámos Komenský,  Johann 
Metzig
Łubnice koło Ołoboku - Maria Cunitz
Międzychód - Karl Friedrich Schinkel  
Obra - Giovanni Catenazzi
Osieczna - Pompeo Ferrari, Tassilo von Heydebrand
Owińska - Giovanni Catenazzi, Pompeo Ferrari, Peter  Lenné, Karl Friedrich Schinkel 
Pawłowice - Carl  Langhans
Pępowo  - Francesco Lanci
Poniec - Carl  Langhans
Poznań  - Sofia Casanova, Andrea Catenazzi, Georgio Catenazzi, Giovanni Catenazzi, Maria 
Cunitz, Dobrawa, Akiva Eger, Pompeo Ferrari, Paul von Hindenburg, Jordan,  Julius von Mi-
nutoli, Lilli Palmer, Giovanni Battista di Quadro
Przemęt - Georgio Catenazzi, Giovanni Catenazzi
Rawicz -  Carl  Langhans
Rydzyna - Pompeo Ferrari, Georg Neunhertz
Szamotuły - John Jonston, Max Rabes,  Ludvig Scharwenka, Franz  Scharwenka
Śmigiel - Karl Friedrich Schinkel
Wągrowiec - Georgio Catenazzi
Wolsztyn - Robert Koch, Karl Friedrich Schinkel  
Woźniki - Giovanni Catenazzi
Zakrzewo (koło Kłecka) - Augustin Denizot
Turew - Augustin Denizot
Złotów - Peter  Lenné, Karl Friedrich Schinkel
Żerków - Giovanni Catenazzi

Wybrane noclegi 

Poznań
Sheraton Poznań Hotel
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
tel. 61 655 20 00, fax 61 655 20 01
www.sheraton.pl
Hotel Brovaria
Stary Rynek 73-74, 61-772 Poznań 
tel.  61 858 68 68, fax  61 858 68 69 
www.brovaria.pl
Hotel Safir 
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171  Poznań 
tel.  61 867 37 11, fax  61 867 83 36 
www.hotelsafir.pl
Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń
tel. 61 649 99 88, fax  61 649 99 89
www.hotelpoznanski.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Hanka” 
ul. Biskupińska 27, 60-463 Poznań Strzeszyn 
tel.  61  822 10 63, fax  61 840 71 28 
www.schroniskohanka.com

Gniezno 
Hotel PIETRAK
ul. Chrobrego 3, 62-200 Gniezno
tel./fax 61  426 14 97
www.pietrak.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno
tel./fax  61 426 27 80

Gostyń
Pensjonat „Absolwent” 
ul. Helsztyńskiego 3, 63-800 Gostyń
tel. 65 57 22 061
www.fundacja-absolwent.pl
Hotel „Cukropol” 
ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń
tel. 65 57 20 158
www.cukropol.pl

Kalisz 
Hotel Europa
Al. Wolności 5, 62-800 Kalisz
tel./fax  62 767 20 31/33
www.hotel-europa.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Handlowa 30, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 24 04

Konin 
Hotel Pałacyk
Aleje 1 Maja 15A, 62-510 Konin
tel.  63  245 77 77, fax  63  246 60 10
www.hotel-konin.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Staffa 5, 62-505 Konin-Gosławice
tel./fax 63 242 72 35
www.schronisko-goslawice.pl

Kościół w Złotowie, 
fot. Z Schmidt
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Ląd
Wyższe Seminarium Duchowne Księży 
Salezjanów w Lądzie 
Ląd 101, 62-406 Lądek
tel. 63 276  33  23, fax  63 274  37  85
www.lad.pl
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Ląd 39, 62-406 Lądek
tel. 63 276 33 07

Leszno 
Centrum Konferencji i Rekreacji  Akwawit 
ul. św. Józefa 5, 64-100 Leszno
tel. 65 529 37 81, fax 65 529 37 82
www.akwawit.pl
Hotel Wieniawa
ul. Rynek 29, 64 -00 Leszno
tel. 65 528 50 50
www.wieniawa.pl

Nowe Miasto n. Wartą
Gospodarstwo Agroturystyczne 
Folwark Konny
Hermanów 1, 63-040 Nowe Miasto n. Wartą
tel. 607 42 66 64
www.hermanow.pl

Osieczna 
Pałac w Witosławiu
Witosław 1, 64-113 Osieczna
tel. 65  535 05 96, 61 535 93 21
www.apiherba.pl
Pensjonat „Apollo”
ul. Śmigielska 7A, 64-113 Osieczna
tel. 65 535 07 21

Owińska
Hotel - Restauracja JAŚMIN
ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska
tel. 61 892 90 37
www.hotel-jasmin.pl

Prusim k. Kwilcza
Hotel Olandia
Prusim 5, 64-420 Kwilicz
tel. 61 291 53 79
www.olandia.pl

Przemęt 
Pałac Popowo Stare
ul. Lipowa 26
Popowo Stare, 64-234 Przemęt
tel./fax. 65 549 85 75 
tel. 503 922 151, 514 628 869
www.palac-popowo.pl 
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zagroda u Rzeźbiarza” 
Patryk Murek 
Górsko 31, 64-234 Przemęt 
tel. 65 549 47 37
www.zagrodaurzezbiarza.pl 

Rydzyna
Zamek SIMP 
64-130 Rydzyna
plac Zamkowy 1
tel. 65 529 50 40, 65 529 50 26
www.zamek-rydzyna.com,pl

Środa Wlkp.
Hotel Szablewski
ul. Brodowska 38c, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 40 61
www.szablewski.pl

Szamotuły
Hotel Maraton 
ul. Sportowa 6, 64-500  Szamotuły
tel. 61 292 19 61
www.maraton.szamotuly.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Obornicka 12, 64-500  Szamotuły
tel. 61 293 20 89
www.bursa-schronisko.pl
Pałac Baborówko
Baborówko, ul. Parkowa 1
64-500 Szamotuły
tel./fax 61 291 40 27
www.baborowko.pl

Wągrowiec 
Hotel „Pietrak” 
ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 58 25, fax 67 262 86 07
www.pietrak.pl

Wolsztyn 
Hotel Pałac Wolsztyn
ul. Drzymały 4, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 346 93 58, 68 346 93 59
www.palacwolsztyn.com.pl
tel. 68 384 27 46, 68 346 30 93, 
68 346 30 94, fax 68 346 30 95
Hotel Sportowy
ul. Bohaterów Bielnika 30, 64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 33 20
www.stadion.wolsztyn.pl
Hotel Kaukaska
ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn 
tel. 68 347 28 52, tel/fax  68 347 12 84 
www.kaukaska.pl

Wronki
Hotel Olympic
ul. Leśna 15a, 64-150 Wronki 
tel. 67 254 55 00, fax 67 254 55 11
www.hotel-olymic.pl

Kościół w Pępowie,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Poniecu,
fot. Z. Schmidt
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wydawnictwo bezpłatne

Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM – Międzynarodowe Targi
Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM - Ławica – lotnisko
60-189  Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl  

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl 

Gniezno 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl  

Kalisz
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl  

Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl
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