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Wielkopolska wybitnych Polaków

 Wielkopolska - kolebka pol-
skiego państwa, skarbnica zabytków 
gromadzonych od ponad tysiąca lat, 
bogata w historyczne wydarzenia, 
których pamięć jest tu wciąż żywa...   
To także kraina, w której swoje ślady 
pozostawili wielcy Polacy wszystkich 
epok. Władcy i politycy, pisarze i po-
eci, malarze i rzeźbiarze, kompozy-
torzy, naukowcy, mecenasi kultury, 
podróżnicy i odkrywcy, wojskowi, 
duchowni, działacze narodowi i go-
spodarczy, filantropi...  

 Jedni z tą ziemią byli związa-
ni od urodzenia, inni z wyboru, jesz-
cze inni byli tu tylko „na chwilę”, ale 
ta chwila była równie ważna dla nich, 
jak i dla Wielkopolan. Nie tylko im 
współczesnych. 
 Niektóre z tych śladów stały 
się ikonami w świadomości miesz-
kańców regionu, inne nieco się za-
tarły – spróbujmy je odnaleźć... Być 
może czasem zaskoczą nie tylko 
przybyszy z innych stron Polski, ale 
i rdzennych Wielkopolan...  

Pomnik J. Kilińskiego w Trzemesznie,
fot. Arch. Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie
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Adam Asnyk (1838-1897)

 Urodził się w Kaliszu, tu ukończył 
szkołę realną, która mieściła się w tym samym 
budynku, w którym dziś jest I Liceum Ogólno-
kształcącego noszące imię poety.  Po upadku 
powstania styczniowego, w którym uczestniczył, 
Asnyk nie mógł wrócić do Królestwa Polskiego. 
Osiadł najpierw we Lwowie, a potem w Krakowie. 
Do rodzinnego miasta „powracał” w wierszach. 
Droga mnie wiodła do starego grodu,/ Otoczone-
go ramionami Prosny... / Tam, wśród alei kaszta-
nowych chłodu, / Czerpałem tchnienie pierwszej 
życia wiosny, / Co w cudowności szatę obleka, / 
Jak sen zstępuje i jak sen ucieka. – pisał w wier-
szu „Rodzinnemu miastu”, opublikowanym po 
raz pierwszy w „Kaliszaninie” w 1870 roku. O 
związkach Asnyka z Kaliszem przypomina dziś 
pomnik poety, dłuta Jerzego Jarnuszkiewicza,  
stojący na placu Jana Pawła II.  

Edmund Bojanowski (1814-1871)

 W  Grabonogu koło Gostynia, w za-
chowanym do dziś klasycystycznym dworze z 
przełomu XVIII i XIX wieku urodził się Edmund 
Bojanowski, działacz oświatowy i religijny, zało-
życiel pierwszych na ziemiach polskich ochronek 
i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Dziś 
jest tu niewielkie muzeum etnograficzne,  a na 
piętrze pokoik, w którym zgromadzono pamiątki 
po bł. Edmundzie Bojanowskim. 
 Edmund Bojanowski zmarł w Gór-
ce Duchownej. W pokoju na plebani, w którym 
przez ponad rok mieszkał i pracował, jest dziś 
izba muzealna.  
 W 1930 roku, do kaplicy pw. Najświęt-
szego Serca Jezusa przy Zgromadzeniu Sióstr 
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Luboniu, przewieziono prochy Edmunda Boja-
nowskiego i złożono w sarkofagu.  W 1999 roku 
papież Jan Paweł II wyniósł  na ołtarze założycie-
la zgromadzenia. W tym samym roku kaplicę w 
Luboniu  ogłoszono Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego. 
 Imię błogosławionego nosi wiele insty-
tucji oświatowych, pod jego wezwaniem są też 
kościoły. Na Świętej Górze koło Gostynia, przy 
drodze prowadzącej do klasztoru filipińskiego, 
wznosi się jego pomnik. 

Hipolit Cegielski (1813-1868)

 Hipolit Cegielski - nauczyciel, filolog, 
przemysłowiec, wydawca i działacz społeczny 

urodził się w Ławkach koło Trzemeszna. Do dzi-
siaj zachował się tam dom, w którym przyszedł na 
świat.  W Ławkach spędził pierwsze lata życia. Od 
roku 1827 do 1830 był uczniem szkoły średniej 
w Trzemesznie, a następnie słynnego Gimnazjum 
św. Marii Magdaleny w Poznaniu (1830–35). W 
1840 roku, z tytułem doktora filozofii, ukończył 
studia filologiczne w Berlinie.  
 Do 1846 roku pracował jako nauczyciel 
w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. 
Gdy odmówił przeszukania mieszkań uczniów, 
podejrzanych o konspirację patriotyczną, został 
przez Prusaków usunięty ze szkoły. Zmuszony 
do poszukiwania nowego zajęcia otworzył w po-
znańskim „Bazarze” sklep z wyrobami żelaznymi. 
W następnych latach stworzył warsztaty napraw-
cze, wytwórnię narzędzi i maszyn rolniczych, 
a następnie fabrykę maszyn rolniczych, kotłów 
parowych i lokomobil.  Z dawnej fabryki Cegiel-
skiego przy ulicy Strzeleckiej pozostał tylko bu-
dynek kantoru z charakterystyczną ośmioboczną 
wieżą – dziś należy on do Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii. W 1919 roku produkcję prze-
niesiono na Wildę, na obecną ulicę 28 Czerwca 
1956. Dziś właśnie tam jest siedziba fabryki, a 
w Muzeum Zakładowym można zobaczyć m.in. 
biurko Hipolita Cegielskiego.
 Cegielski zmarł w 1868 roku, w Po-
znaniu. Pochowany został na nieistniejącym już 
cmentarzu świętomarcińskim. Symboliczny grób 
ma na Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. 

Wojciecha. W 2009 roku u zbiegu ulic Święty  
Marcin i Podgórnej stanął jego pomnik.  

Dezydery Chłapowski (1788-1879)

 Był postacią niezwykłą. Adiutant Na-
poleona, uczestnik powstania listopadowego, 
prekursor pracy organicznej w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim, nade wszystko zasłynął jako 
znakomity gospodarz. 
 Gdy w roku 1815 obejmował majątek 
w Turwi  nie miał pojęcia o pracy na roli. Aby tej 
wiedzy nabyć wyruszył w świat. Uczył się pozna-
jąc wzorcowe gospodarstwa w Niemczech, Anglii 
i Szkocji. Po powrocie do kraju w 1819 roku prze-
budował pałac w Turwi w duchu neogotyku, a w 
uprawach roślin i hodowli zwierząt zaczął stoso-
wać nowoczesne metody i wprowadzać nowinki 
techniczne. Swoją wiedzą dzielił się w książce „O 
rolnictwie”, a także organizując w swoim majątku 
praktyki rolnicze dla młodych ziemian. Zmarł w 
roku 1879, w wieku 91 lat, pochowany został na 
cmentarzu w Rąbiniu. 
 Dziś, stworzony przez niego w I poło-
wie XIX wieku unikatowy nie tylko w Polsce, ale i 
w Europie, nowy rolniczy krajobraz jest chronio-
ny w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego 
Chłapowskiego, a w pałacu w Turwi jest Stacja 
Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego i Le-
śnego PAN.  

Pomnik A. Asnyka w Kaliszu,
fot. Z. Schmidt

Dom E. Bojanowskiego w Granonogu,
fot. Z. Schmidt

Lokomotywa przy bramie wejściowej fabryki H. Cegielskiego 
w Poznaniu, fot. Z. Schmidt

Posiadłość D. Chłapowskiego - pałac w Turwi,
fot. Z. Schmidt
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Fryderyk Chopin (1810-1849)

 Poznań, Żychlin, Kalisz, Antonin i 
Strzyżew to miejsca, które Chopin odwiedził na 
pewno. W Poznaniu był dwukrotnie – we wrze-
śniu 1828 roku w drodze do i z Berlina, gdy to-
warzyszył prof. Feliksowi Pawłowi Jarockiego w 
jego podróży na zjazd przyrodników. Na pewno 
w Poznaniu nie grał, choć ciągle mówi o tym ta-
blica umieszczona na frontonie dawnej siedziby 
namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
księcia Antoniego Radziwiłła (obecnie Urząd 
Miasta), bowiem Radziwiłłów  nie było wtedy 
Poznaniu.
 W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania 
znajduje się popiersie Chopina, dłuta Marcina 
Rożka. Jego kopię umieszczono na tyłach urzę-
du, w parku Chopina. W Muzeum Instrumentów 
Muzycznych na Starym Rynku jest  Sala Chopi-
nowska z pamiątkami z kompozytorem związa-
nymi, a na dziedzińcu Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego, 
w 1910 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą 
100. rocznicę urodzin kompozytora. Oryginalna 
tablica (zniszczona przez Niemców w czasie II 
wojny światowej) była dziełem Władysława Mar-
cinkowskiego – obecna jest jej kopią. 
 Do Żychlina koło Konina, Chopin 
trafił przypadkiem – 2 września 1829 roku,  na 
wesele Melanii Bronikowskiej i Wiktora Adama 
Kurnatowskiego. Dziś tutejsze koło Towarzystwa 
im. Fryderyka Chopina jego muzykę popularyzu-
je poprzez organizowanie koncertów i festiwali. 
Do naszych czasów przetrwały też miejsca, które 
w 1829 roku Chopin odwiedził - kalwińska świą-
tynia, w której Melania Bronikowska i Wiktor 
Adam Kurnatowski brali ślub oraz dawny pałac 
Bronikowskich, zbudowany w latach 20. XIX 
wieku. Dziś mieści się w nim Zespół Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina. 
Na budynku znajduje się tablica pamiątkowa po-
święcona kompozytorowi, a w 2010 roku stanął 
przed nim pomnik kompozytora, dłuta Marcina 
Mielczarka.
 Chopin gościł w Kaliszu przejazdem co 
najmniej sześć razy - ostatni raz zatrzymał się tu 

wyjeżdżając na zawsze z kraju: od 3 do 5 listopa-
da 1830 roku. U zbiegu Głównego Rynku  i ulicy 
Zamkowej stała kamienica, w której artysta gościł 
podczas jednego z pobytów mieście nad Prosną. 
Na miejscu tamtego domu wznosi się dziś kamie-
nica z okresu międzywojennego, a o pobytach 
Chopina w Kaliszu przypomina umieszczona 
na niej płaskorzeźba, dzieło Wiesława Andrzeja 
Oźminy. 
 Miejscem w Wielkopolsce najbar-
dziej związanym z Chopinem jest pałac myśliw-
ski księcia Antoniego Radziwiłla, namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w Antoninie. 
Chopin gościł tu co najmniej dwukrotnie: w 1826 
oraz na przełomie października i listopada 1829 
roku. Muzyczna atmosfera panująca w pałacu 
wpłynęła także na jego twórczość. Słynny motyw 
rogów w trzeciej części jego Koncertu fortepiano-
wego f-moll zrodził się właśnie dzięki pobytowi w 
Antoninie. Tu pracował nad zaczętym wcześniej 
Trio g-moll op.8, które dedykował księciu Anto-
niemu Radziwiłłowi. Tutaj powstał też Polonez 
C-dur na fortepian i wiolonczelę oraz ćwiczenia 
na fortepian, przeznaczone dla księżniczek Ra-
dziwiłłówien – 4  spośród 12 Etiud z op. 10 

 W pałacu w Antoninie jest dziś mu-
zyczny salon poświęcony Chopinowi, a przed 
wejściem umieszczono popiersie kompozytora, 
autorstwa Mariana Owczarskiego. Radziwiłłow-
ski pałac słynie z międzynarodowego festiwalu 
„Chopin  w  barwach  jesieni”.

Maria Dąbrowska ( 1889-1965)
     
 Czyż mogą zabrzmieć o rodzinnej 
ziemi piękniejsze słowa niż te, która Maria Dą-
browska napisała w 1957 roku w liście do redak-
cji „Ziemi Kaliskiej: „Jestem dzieckiem ziemi 
kaliskiej. Z jej okolic i samego Kalisza czerpałam 
natchnienie do moich książek (...). Ta ziemia 
kształtowała moje poczucie artystyczne, styl i ję-
zyk całej mojej twórczości”. 
 Urodziła się w Russowie nieopodal Ka-
lisza, gdzie jej ojciec, Józef Szumski, był zarządcą 
majątku. Przyszła pisarka spędziła tu dzieciństwo 
i młodość - do 1907 roku. Do tych lat często wra-
cała w swej twórczości, a Russów stał się pierwo-
wzorem słynnego Serbinowa z „Nocy i dni”. 
 W latach 1901-05 uczyła się na pensji 
Heleny Semadeniowej oraz w gimnazjum żeń-
skim w Kaliszu. Do tego miasta powróciła w 
1910 roku i podjęła pracę nauczycielki geografii 
na pensji Wandy Motylewskiej. W tym też roku 
debiutowała na łamach „Gazety Kaliskiej” i „Za-
rania”. Po drodze były jednak Warszawa, Lozan-
na, Bruksela, skąd wracała do domu rodzinnego. 
Ostatnie wakacje w Russowie spędziła latem 1908 
roku, zajmując się m.in. zbieraniem pieśni ludo-
wych z okolic Kalisza, które wykorzystała przy 
pisaniu opowiadań  „Ludzie stamtąd”.
 Od 1971 roku w russowskim dworku 
jest muzeum poświęcone pisarce. Autentycznych 
przedmiotów, którymi się otaczała jest tu jednak 
niewiele - wszystkie z jej warszawskiego mieszka-
nia, bowiem z wyposażenia domu rodzinnego w 
Russowie nie zachowało się nic. 
 Ścisłe są związki Marii Dąbrowskiej z 
Kaliszem, który jako Kaliniec opisała w „Nocach 
i dniach” – dziś nazwę Kaliniec nosi jedno z ka-
liskich osiedli, a dwie spośród jego ulic nazwano 
Serbinowską oraz Barbary i Bogumiła. W 1960 

roku nadano Marii Dąbrowskiej tytuł Honorowe-
go Obywatela Kalisza, a w 1975 roku w tym mie-
ście odbyła się prapremiera filmu „Noce i dni” 
Jerzego Antczaka. 

Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818)

 Uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, 
generał, do historii wszedł przede wszystkim jako 
twórca Legionów Polskich we Włoszech. I ten z 
którego imieniem wiąże się polski hymn naro-
dowy. „Pieśń Legionów Polskich  we Włoszech”, 
która w 1927 roku stała się hymnem Polski od 
początku zwana była „Mazurkiem Dąbrowskie-
go”. Na polskich ziemiach „Mazurek” zabrzmiał 
pierwszy raz w Poznaniu – w listopadzie 1806 
roku, podczas triumfalnego wjazdu Jana Henry-
ka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do miasta. 
Pod ich przywództwem zwycięstwem zakończyło 
się wkrótce pierwsze powstanie wielkopolskie, a 
o pobycie Dąbrowskiego i Wybickiego w Pozna-
niu przypomina tablica na fasadzie pałacu Miel-
żyńskich.
 Generałowi Dąbrowskiemu, w uznaniu 
zasług, Napoleon podarował w 1807 roku mają-

Pomnik F. Chopina w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Grobowiec J. H. Dąbrowskiego w Winnej Górze,
for. Z. Schmidt
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tek w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej, 
w którym zamieszkał z  poślubioną jesienią tego 
samego roku w poznańskiej katedrze, Barbarą 
Chłapowską. Od tego czasu swój czas dzielił mię-
dzy Winną Górę, w której tworzył mauzoleum 
gromadzące narodowe pamiątki, a wojenne wy-
prawy, w których uczestniczył. 
 Zmarł w Winnej Górze i tu spoczął w 
kościele pw. św. Michała Archanioła.  Urna z jego 
sercem znajduje się Krypcie Zasłużonych przy 
kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu.  W pała-
cu w Winnej Górze, który stanął na miejscu daw-
nego dworu Dąbrowskiego, jest dziś niewielkie 
muzeum poświęcone pamięci twórcy Legionów 
Polskich we Włoszech, a w Środzie Wielkopol-
skiej -  w 1997 roku odsłonięto pomnik gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego. 

Michał Drzymała (1857-1937) 

 Michał Drzymała i jego wóz stały się 
symbolem walki z germanizacją w okresie zabo-
rów.  W1904 roku, na niewielkiej parceli w Pod-
gradowicach koło Rakoniewic, Drzymała chciał 
postawić dom. Na podstawie nowej ustawy, zgo-
dę na budowę musiały wyrazić władze admini-
stracyjne i Komisja Kolonizacyjna. Będący Pola-
kiem Drzymała, takiej zgody nie otrzymał. Kupił 
więc wóz, cygański lub cyrkowy i w nim z rodziną 
zamieszkał. 
 Głośno o Drzymale zrobiło się w 1907 
roku, gdy odwiedzili go zagraniczni dziennika-

rze, uczestniczący w zorganizowanym w pobliżu 
polowaniu. Fotografie i informacje o nim i jego 
wozie obiegły świat. Wkrótce na posesji stanął 
nowy, wygodniejszy wóz ufundowany ze składek 
społecznych. Słynnego chłopa niemieckie władze 
zaczęły wtedy szykanować - pod okiem żandar-
mów codziennie musiał on  wóz przesuwać, bo 
według przepisów nie mógł stać w jednym miej-
scu dłużej niż dobę. W końcu pruscy urzędnicy 
znaleźli przepis, który pozwolił im latem 1908 
roku wóz usunąć – zbyt niskie pomieszczenie 
wewnątrz wozu. W 1910 roku Drzymała sprzedał 
parcelę i przeniósł się do Cegielska w powiecie 
grodziskim. W 1925 roku odkrył go tam Józef 
Weyssenhoff, poszukujący tematów do patrio-
tycznych opowiadań dla dzieci. Dzięki pisarzowi 
znów doceniono Drzymałę - za swą postawę w 
czasach zaborów został odznaczony, otrzymał od 
państwa dożywotnią rentę, a w 1927 roku ponie-
mieckie gospodarstwo w Grabównie, w powiecie 
pilskim. Tam mieszkał do końca życia. Zmarł w 
1937 roku. Pochowano go na cmentarzu w Mia-
steczku Krajeńskim. Dwa lata później wieś Pod-
gradowice przemianowano na Drzymałowo. 

Izabella z Czartoryskich Działyńska 
(1830-1899)

 Córka księcia Adama Jerzego Czartory-
skiego i księżnej  Anny z Sapiehów, wychowywała 

się w Paryżu, w patriotycznej atmosferze Hotelu 
Lambert. Doskonale wykształcona, zajmowała się 
malarstwem i rzeźbą, od młodości kolekcjono-
wała dzieła sztuki. Te artystyczne pasje znalazły  
najpełniejszy wyraz w przebudowie zamku w Go-
łuchowie (którego stała się właścicielką po ślubie 
z Janem Działyńskim, w 1857 roku)  i stworzeniu 
tam wspaniałej kolekcji dzieł sztuki. Wzorując 
się na zamkach nad Loarą, gołuchowską rezy-
dencję ubrała we francuski kostium wtapiając w 
nią oryginalne, zabytkowe elementy, zakupywane 
w antykwariatach Europy. Dzięki niej, na zrębie 
XVI-wiecznego zamku wyrosło dzieło uznawane 
dziś za jeden z najciekawszych przykładów histo-
ryzmu w Europie. 
 Zbiory zgromadzone w Gołuchowie 
były imponujące. Za najcenniejsze uważano 
kolekcje waz greckich, biżuterii antycznej, śre-
dniowieczne i renesansowe emalie mistrzów z 
Limoges oraz obrazy malarzy niemieckich, fran-
cuskich, holenderskich, hiszpańskich, włoskich, a 
także polskie XVI-wieczne gobeliny. Zbiory były 
konserwowane i opracowywane, ukazywały się 
ich katalogi. Dla zabezpieczenia kolekcji Izabella 
utworzyła w 1893 roku ordynację gołuchowską.  
 Izabella Działyńska zmarła w Mento-
nie, we Francji. Pochowana została w kaplicy-
-mauzoleum w parku otaczającym zamek w Go-
łuchowie.
 Dziś w zamku w Gołuchowie jest mu-

zeum – oddział Muzeum Narodowego w Pozna-
niu. 

Tytus Działyński (1796-1861)

 Tytus Działyński, objąwszy kórnic-
kie dobra na początku XIX wieku przebudował 
zamek w style neogotyckim według projektów 
Karla Friedricha Schinkla,  czyniąc zeń nie tylko 
wygodną rezydencję, ale i miejsce gromadzenia 
zbiorów bibliotecznych oraz pamiątek narodo-
wych. 
 Przez całe życie Tytus Działyński nie 
szczędził sił i środków na nabywanie dzieł doty-
czących dziejów Polski, gromadził rękopisy i sta-
rodruki dając tym samym początek słynnej dziś 
Biblioteki Kórnickiej PAN. Własnym sumptem 
wydawał cenne źródła do dziejów Polski oraz 
zabytki literackie. W swoim pałacu w Poznaniu 
organizował wykłady z różnych dziedzin wiedzy, 
zabiegał o utworzenie uniwersytetu, był jednym z 
założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu, a także jego prezesem  w latach 
1858-61. Przy zamku w Kórniku założył słynne 
dziś arboretum.

Arkady Fiedler (1894-1985) 

 Dzięki jego książkom kolejne poko-
lenia mogą wędrować w najodleglejsze i najbar-

Tablica pamiątkowa poświęcona M Drzymale 
w Drzymałowie, fot. Z. Schmidt

Posiadłość I. Działyńskiej - zamek w Gołuchowie,
fot. Z. Schmidt Posiadłość T. Działyńskiego - zamek w Kórniku,

fot. Z. Schmidt
Kolekcja motyli A. Fiedlera w Muzeum w Puszczykowie,

fot. Z. Schmidt
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dziej egzotyczne zakątki Ziemi. Studiował filo-
zofię i nauki przyrodnicze na uniwersytetach w 
Krakowie i Poznaniu, walczył w powstaniu wiel-
kopolskim, a w czasie II wojny światowej w armii 
polskiej na Zachodzie. 
 Podróżował po świecie (był m.in. w 
Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Peru, na Madaga-
skarze i w Indochinach, w Afryce Zachodniej), a 
swoje wrażenia z tych wędrówek opisywał w cie-
szących się bardzo dużą popularnością książkach. 
Wydał 32 tytuły, przetłumaczone na 23 języki - 
m.in. „Kanada pachnąca żywicą”, „Ryby śpiewają 
w Ukajali”, „Zwierzęta z lasu dziewiczego”, „Jutro 
na Madagaskar”, czy „Dywizjon 303”, którym 
sławił odwagę polskich lotników walczących w 
Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej.
 Z najdalszych krańców świata wracał 
do swego domu w Puszczykowie. Jeszcze za jego 
życia, w 1974 roku, w jego domu otwarto Mu-
zeum - Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera. 
Dziś muzeum prowadzą synowie pisarza - Arka-
dy Radosław i Marek - nieustannie je poszerzając,  
także o eksponaty zwożone przez nich ze świata. 
Przy muzeum istnieje Ogród Tolerancji z unika-
tową w Europie kolekcją wiernych kopii słynnych 
monumentów - pomniejszonych (np. piramida 
Cheopsa) lub w skali 1:1 jak statek Krzysztofa 
Kolumba „Santa Maria”. 

Stanisław Grochowiak (1934-1976)

 Tutaj się Leszno od leszczyny wiedzie 
– tak pisał w wierszu „Wielkopolska” o swym 
rodzinnym mieście. Na narożnej kamienicy  No-
wego Rynku, pod numerem 21 wisi dziś tablica 
informująca, że  tu urodził się Stanisław Gro-
chowiak, poeta, prozaik, dramatopisarz, publi-
cysta. W Lesznie spędził dzieciństwo i młodość, 
w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Karola 
Kurpińskiego w 1951 roku zdał maturę.  W tym 
samym roku debiutował wierszami „Ave Maryja” 
i „Notuję deszcz...”, opublikowanymi w piśmie „W 
młodych oczach”,  dodatku  do „Słowa Powszech-
nego”. W 1953 roku przeprowadził się do Wrocła-
wia, a dwa lata później – do Warszawy. Do Leszna 
wracał jednak później w swoich wierszach (m.in. 

w „Miasteczko i ja…”, „Fragmenty architektury”).
Imię Stanisława Grochowiaka nosi dziś Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lesznie, która  gromadzi 
także wszelkie materiały z nim związane.  W jej 
siedzibie jest też Pokój Stanisława Grochowiaka - 
stała ekspozycja poświęcona poecie.

Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983)

 „W Poznaniu na wygnaniu” – jak za-
tytułowała jeden ze swoich wierszy jedna z naj-
wybitniejszych poetek polskich XX wieku, która 
w Poznaniu spędziła 36 lat życia. W niewielkim 
mieszkaniu pod numerem 8  przy ulicy Gajowej 
4, jest dziś Mieszkanie – Pracownia Kazimiery Ił-
lakowiczówny (oddział Biblioteki Raczyńskich). 
Tu mieszkała od 1947 roku aż do śmierci  w 1983 
roku. 
 Jej pokój pozostał taki jak za jej życia - 
stare żelazne łóżko, biurko, szafa, regały na książ-
ki, komoda, parawan, oszklona szafa na sprzęty 
kuchenne, lustro, kilka obrazów... W drugiej czę-
ści mieszkania wyeksponowano to, co związane 
jest z jej twórczością. Nie ma tu jednak żadnych 
rękopisów, bo zgodnie z ostatnią wolą poetki tra-
fiły do Biblioteki Kórnickiej. 
     Kazimiera Iłlakowiczówna urodziła się 
w Wilnie. Poetka i tłumaczka, zadebiutowała w 
1905 roku wierszem „Jabłonie” na łamach „Tygo-
dnika Ilustrowanego”, a swój pierwszy tomik po-
ezji zatytułowany „Ikarowe loty” wydała w 1911 
roku. W okresie międzywojennym pracowała w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a po prze-
wrocie majowym w 1926 roku została osobistą 
sekretarką Józefa Piłsudskiego. Po II wojnie świa-
towej wróciła do Polski w 1947 roku  i zamiesz-
kała w Poznaniu. W okresie powojennym wydała 
kilka tomików wierszy, wspomnienia „Trazymeń-
ski zając. Księga dygresji”, tom dramatów „Rzeczy 
sceniczne” oraz wiele tłumaczeń. 
 Zmarła w Poznaniu, ale pochowana zo-
stała na warszawskich Powązkach. Od 1983 roku 
przyznawana jest w Poznaniu poetycka nagroda 
nazwana jej imieniem. 

Jan Paweł II  (1920-2005)

 Papież  Jan Paweł II  podczas swoich 
pielgrzymek do Polski odwiedził Wielkopolskę 
kilkakrotnie. Na trasie pierwszej z nich znalazło 
się Gniezno, do którego przybył  3 czerwca 1979 
roku;  ponownie był w Gnieźnie 3 czerwca 1997 
roku, w czasie szóstej  pielgrzymki.
 Dwukrotnie odwiedził także Poznań  - 
20 czerwca 1983 roku (2. pielgrzymka)  oraz  - 3 
czerwca 1997 roku (6. pielgrzymka).  Z Poznania 
udał się do Kalisza -   4 czerwca 1997 roku.  Pod-
czas siódmej pielgrzymki przebywał w Licheniu 
– główne uroczystości związane z poświęceniem 
tamtejszej bazyliki odbyły się 7 czerwca 1999 
roku, ale  papież spędził w Licheniu dwie noce - z 
6 na 7 czerwca i z 7 na 8  czerwca.  Dziś papieskie 
apartamenty w Licheniu można zwiedzać cztery 
razy w roku, w dni  upamiętniające  ważne rocz-
nice w życiu Jana Pawła II –  2 kwietnia, 18 maja, 
6-8 czerwca  i 16 października. 
 W Wielkopolsce są liczne miejsca upa-
miętniające polskiego papieża. Jego pomniki  sto-
ją m.in. w Poznaniu, Kiekrzu, Kaliszu, Lesznie, 
Licheniu, Ostrowie Wielkopolskim, Witkowie.W 
2009 roku, w Gnieźnie odsłonięto pomnik upa-
miętniający obie pielgrzymki Jana Pawła II do 
grobu św. Wojciecha. 
 Najoryginalniejszy papieski pomnik 
(choć nie dotyczy czasów pontyfikatu), dzieło 
Jerzego Sobocińskiego z 2009 roku,  stoi w Zbą-
szyniu. Przedstawia on Karola Wojtyłę płynącego 
kajakiem i upamiętnia udział ówczesnego bisku-
pa krakowskiego w spływie Obrą w 1960 roku. 
Dziś imię Jana Pawła II (lub Karola Wojtyły)  
noszą szlaki kajakowe wiodące rzekami Rurzyca, 
Drawa i Obra.

Jan Kiliński  (1760-1819)

 Najsłynniejszy szewc Warszawy – jak 
o nim mówiono – pochodził z Wielkopolski. 
Urodził  się w Trzemesznie. Pod czujnym okiem 
brata, mistrza szewskiego z Poznania,  doskonale 
nauczył się rzemiosła. Mając 20 lat przeniósł się 
do Warszawy, gdzie szybko zyskał sławę dosko-

Pomnik J. Kilińskiego w Trzemesznie,
fot. Arch. Urzędu Miasta i Gminy  w Trzemesznie 

Pomnik Jana Pawła II w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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nałego rzemieślnika. Przede wszystkim zasłynął 
jednak jako bohater powstania kościuszkowskie-
go. Był wśród tych, którzy przygotowywali insu-
rekcję w Warszawie, a gdy w 1794 roku powstanie 
wybuchło  poprowadził oddziały uzbrojonych 
powstańców wypędzając garnizon rosyjski z mia-
sta.  Za zasługi został powołany w skład pierw-
szego rządu powstańczego - Rady Zastępczej 
Tymczasowej, a  naczelnik powstania Tadeusz  
Kościuszko mianował go pułkownikiem. Zasły-
nął też dzielną obroną Warszawy podczas oblęże-
nia miasta przez pruską armię.  
 W Trzemesznie, na obecnym pla-
cu Jana Kilińskiego stoi pomnik bohaterskiego 
szewca,  dłuta Zbigniewa Dunajewskiego,  odsło-
nięty w 1960 roku, w 200. rocznicę jego urodzin.

Maria Konopnicka (1842-1910)

 Choć nigdy we Wrześni nie była, to 
jednak z tym wielkopolskim miastem najsilniej 
jest identyfikowana. A wszystko za sprawą wier-
sza „O Wrześni” napisanego jako protest przeciw 
pruskim represjom wobec dzieci wrzesińskich. 
Przeciw prześladowaniom Polaków w zaborze 
pruskim skierowana była także „Rota”. We Wrze-
śni, w Parku im. Dzieci Wrzesińskich, w 1979 
roku odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej, 
dzieło Mieczysława Weltera i Józefa Stasińskiego.  
 Dziesięć  lat wcześniej pomnik poetki 
(dłuta Stanisława Horno-Popławskiego) stanął w 
Kaliszu (u zbiegu Nowego Świata i Ułańskiej),  do 
którego przyjechała jako dziecko w 1849 roku i 
z  którym związana była przez wiele lat. Na ścia-
nie pałacu Puchalskich, przy obecnym placu Jana 
Kilińskiego, gdzie mieszkała, znajduje się tablica 
informacyjna. W 1870 roku Konopnicka zade-
biutowała na łamach „Kaliszanina” wierszem „W 
zimowy poranek”. Miastu, uznawanemu za ro-
dzinne poświęciła trzy wiersze:  dwa zatytułowa-
ne „Kaliszowi” (1888 i 1907) i „Memu miastu” 
(1897). 
 W stulecie śmierci poetki, w  katedrze 
pw. św. Mikołaja w Kaliszu odsłonięto tablicę 
upamiętniającą ślub Marii z Wasiłowskich z Ja-
rosławem Konopnickim, który odbył się w tej 

świątyni we wrześniu 1862 roku.  Zaraz po ślubie 
poetka wyjechała z Kalisza na stałe – najpierw 
zamieszkała w Bronowie (dziś jest tam jej mu-
zeum), a potem w Gusinie na terenie ówczesnej 
guberni kaliskiej, a obecnie województwa łódz-
kiego. Ziemię kaliską ostatecznie opuściła w 1876 
roku.

Józef Kostrzewski (1885-1969)
 
 Wybitny archeolog, twórca polskiej 
szkoły archeologicznej urodził się w Węglewie 
koło Pobiedzisk. Uczył się w gimnazjach w Ostro-
wie Wielkopolskim, Gnieźnie oraz w Poznaniu, 
gdzie w 1907 roku zdał maturę w gimnazjum 
Wiktorii Augusty (obecnie Liceum Ogólno-
kształcące im. Karola Marcinkowskiego). Pracę 
zawodową rozpoczynał w Poznańskim Towarzy-
stwie Przyjaciół Nauk. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości był współtwórcą Uniwersytetu 
Poznańskiego, a następnie jego wieloletnim wy-
kładowcą i  pierwszym kierownikiem Katedry 
Prehistorii – tablica z jego wizerunkiem widnie-
je dziś na gmachu rektoratu UAM.  Po II wojnie 
światowej współtworzył Muzeum Archeologicz-
ne w Poznaniu, którym następnie przez wiele lat 
kierował. 
 Jego dorobek naukowy jest ogromny - 
obejmuje ponad 900 prac, w tym 11 monumen-
talnych syntez i monografii z zakresu prehistorii 

oraz wczesnego średniowiecza ziem polskich. Od 
najwcześniejszych lat prof. Kostrzewski prowa-
dził badania wykopaliskowe, w tym w Gnieźnie 
i  Poznaniu. Największą sławę przyniosły mu jed-
nak badania osady łużyckiej w Biskupinie, które 
rozpoczął w 1934 roku, a kontynuował także po 
II wojnie światowej. Do dziś jest to najsłynniejsze 
stanowisko archeologiczne w Polsce. 

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)

 Akcja najsłynniejszej jego powieści 
-  „Starej baśni” - toczy się w Wielkopolsce, na 
ziemiach nad jeziorem Lednica, na Ostrowie 
Lednickim i na terenach w pobliżu dzisiejszego 
Gniezna. Ale nie tylko to łączy pisarza z regio-
nem.  
 Po raz pierwszy Kraszewski odwiedził 
Wielkopolskę w 1867 roku. Przybył do Poznania 
20 maja i zamieszkał w Bazarze. Trzy dni później 
podejmowano go tu uroczystym obiadem, w któ-
rym uczestniczyło 150 osób. Podczas 11-dniowe-
go pobytu pisarz odwiedził także Mielżyńskich w 
Miłosławiu, zwiedził Gniezno i Środę Wielkopol-
ską, a 30 maja Hipolit Turno w pałacu w Objezie-
rzu, wydał  na jego cześć ucztę, na którą zapro-
szono wielkopolską elitę. O wizycie w Objezierzu 
przypomina dziś pamiątkowa tablica umieszczo-
na na frontonie pałacu. 
 Kraszewski gościł jeszcze w Poznaniu 

w 1871 roku, rok później przyjechał do Miłosła-
wia na pogrzeb Seweryna Mielżyńskiego,  a w 
latach 80. XIX  wieku pojawił się w Poznaniu z 
odczytami o teatrze. 
 Poznańskiemu Towarzystwu Przyja-
ciół Nauk pisarz ofiarował zbiór darów, które 
otrzymał z okazji jubileuszu 50-lecia twórczości 
literackiej. Dziś oglądać je można w Poznaniu, w 
Pracowni –Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego będącej oddziałem Biblioteki Raczyń-
skich. Istniejące od 1986 roku muzeum powstało 
dzięki kolekcjonerskiej pasji Mariana Walczaka, 
poznańskiego rzemieślnika, który swój groma-
dzony przez 30 lat zbiór w całości dotyczący Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego i jego twórczości, 
przekazał Poznaniowi w 1979 roku. 

Karol Kurpiński (1785-1857)

 Przyszły kompozytor, autor  m.in.  
„Warszawianki” oraz opery „Zabobon, czyli kra-
kowiacy i górale”, dyrektor Teatru Narodowego, 
urodził się we Włoszakowicach.  Do dziś we wsi 

Płaskorzeźba z wizerunkiem M. Konopnickiej 
w Kaliszu, fot. Z. Schmidt Portret J. I. Kraszewskiego w Muzeum jego imienia

w Poznaniu, fot. Z. Schmidt

Pomnik K. Kurpińskiego we Włoszakowicach,
fot. Z. Schmidt
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stoi kościół pw. Świętej Trójcy z I połowy XVII 
wieku, w którym ojciec Karola był organistą i w 
którym Karol został ochrzczony i stawiał swoje 
pierwsze muzyczne kroki. Na jego murze znajdu-
je się pamiątkowa tablica poświęcona kompozy-
torowi.   
 Natomiast w dawnym późnobaroko-
wym pałacu Sułkowskich, dziś siedzibie Urzędu 
Gminy, w dwukondygnacyjnej, trójkątnej sali od-
bywają się Ogólnopolskie Konkursy Młodych In-
strumentalistów im. Karola Kurpińskiego, orga-
nizowane przez Towarzystwo Muzyczne noszące 
imię kompozytora. W jednej z przypałacowych 
oficyn mieści się Izba Regionalna z ekspozycją 
poświęconą Karolowi Kurpińskiemu.

Urszula Ledóchowska (1865-1939)

 Był rok 1920, gdy Urszula Ledóchow-
ska, założycielka i przełożona Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwa-
nych powszechnie urszulankami szarymi, przy-
była z Danii do Pniew z grupką opuszczonych 
dzieci polskich robotników. Tu powstał dom 

macierzysty zgromadzenia, przy nim zakład św. 
Olafa czyli ochronka, a później - działająca do 
dziś - szkoła dla dziewcząt. Głównym celem zgro-
madzenia była praca wychowawcza wśród dzieci 
i młodzieży. 
 W latach 70. i 80. XX wieku przebudo-
wano dom, a dawna kaplica św. Olafa rozrosła się 
w obszerny kościół. Niezmieniony pozostał tyl-
ko niezwykle skromny pokój Matki Urszuli. W 
sąsiednim pomieszczeniu urządzono niewielkie 
muzeum. 
 Matka Urszula zmarła w Rzymie w 
1939 roku. Jej prochy sprowadzono do Polski w 
1989 roku - spoczęły w monumentalnym ołtarzu-
-sarkofagu w kaplicy znajdującej się na miejscu 
dawnego ołtarza. Od sześciu lat uznawana już 
wtedy była przez wiernych za błogosławioną - 
jej beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II, 20 
czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 2003 roku Ur-
szula ledóchowska została kanonizowana. Dziś 
w Pniewach jest Sanktuarium św. Urszuli Ledó-
chowskiej.

Stanisław Leszczyński  (1677-1766)
Maria Leszczyńska de Bourbon (1703-1768)

 Świetnie wykształcony do polityki 
wkroczył w wieku lat 20. Zaledwie dwa lata póź-
niej objął  stanowisko wojewody poznańskiego. 
Wchodzenie w  dorosłość zbiegło się w czasie 
ze wspomaganiem ojca, Rafała, w rozbudowie 
nowej rezydencji rodowej Leszczyńskich w Ry-
dzynie, która do dziś jest jednym z najwspanial-
szych założeń  barokowych w Polsce. Stanisław 
Leszczyński mieszkał tu najpierw z rodzicami, 
później z żoną Katarzyną z Opalińskich i córkami 
Anną i Marią. 
 Dwukrotnie wybrano go na kró-
la Polski i dwukrotnie zmuszono do abdykacji 
(1704-1709 i 1733-1736).  Po pierwszej abdyka-
cji, pozbawiony majątku,  wiódł  przez lata życie 
tułacza. Zagarnięte dobra zwrócono mu dopiero 
w 1735 roku. Trzy lata później sprzedał Rydzy-
nę Sułkowskim i na zawsze rozstał się z krajem. 
Wyjechał do Francji, gdzie objął w dożywocie 
darowane mu przez króla księstwa  Baru i Lota-

ryngii. Przez niemal trzy dziesięciolecia zaskarbił 
tam sobie miano dobrego gospodarza, mecenasa 
nauki i sztuki, inicjatora wielu przedsięwzięć kul-
turalnych.
 Gdy Stanisław Leszczyński obejmował 
Bar i Lotaryngię, jego córka Maria była już kró-
lową Francji, żoną króla Ludwika XV,  za którego 
wyszła za mąż w 1725 roku. Trzech jej wnuków 
(Ludwik XVI, Ludwik XVIII i Karol X) zostało 
królami Francji. Zmarła  w 1768 roku w Wersalu. 
Została pochowana w bazylice Saint-Denis pod 
Paryżem, nekropolii królów Francji, a jej serce 
spoczęło obok rodziców w kościele Notre Dame 
de Bonsecours w Nancy. 
 
Karol Marcinkowski (1800-1846)

 Urodził się w Poznaniu, tu też zdał ma-
turę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Znako-
mity lekarz, społecznik, filantrop, uczestnik po-
wstania listopadowego, stał się także duchowym 
przywódcą organiczników. Był jednym z pierw-
szych, którzy zrozumieli, że nie przez zbrojne 

powstania, ale przez rozwój ekonomiczny, krze-
wienie oświaty i kultury,  Polska może odzyskać 
niepodległość. 
 To z jego inicjatywy  w 1838 roku po-
wstała spółka Bazar, która wzniosła Bazar  - no-
woczesny hotel będący jednocześnie centrum 
polskiego życia gospodarczego, kulturalnego i 
towarzyskiego. W tym samym 1841 roku, kiedy 
otwarto Bazar, powstało też Towarzystwo Nauko-
wej Pomocy, pierwsza na ziemiach polskich in-
stytucja stypendialna, na czele której stanął Karol 
Marcinkowski.
 Karol Marcinkowski zmarł w Dąbrów-
ce Ludomskiej. Jego prochy w 1923 roku przenie-
siono z poznańskiego cmentarza świętomarciń-
skiego do kościoła pw. św. Wojciecha i złożono 
w sarkofagu z czerwonego marmuru, zaprojekto-
wanym przez Marcina Rożka. Na frontonie domu 
przy obecnej ulicy Podgórnej 6, gdzie przez wiele 
lat mieszkał Marcinkowski, jest dziś pamiątkowa 
tablica. Imię słynnego lekarza noszą w Poznaniu 
Uniwersytet Medyczny oraz I Liceum Ogólno-
kształcące. Jego pomniki stoją przed I LO oraz na 
Alejach Marcinkowskiego. 

Adam Mickiewicz (1798-1855)

 Pół  roku - od sierpnia 1831 do począt-
ków marca 1832 roku – spędził poeta w Wielko-
polsce.  Był to jego ostatni pobyt  w ojczyźnie. 
Wielu historyków literatury uważa, że bez tej „ką-
pieli w swojszczyźnie, jaką przyniósł pobyt w Po-
znańskiem”, być może nigdy nie powstałby „Pan 
Tadeusz”. Dziś nawet scenografia do filmu „Pan 
Tadeusz” Andrzeja Wajdy jest w Wielkopolsce – 
w Cichowie koło Kościana, gdzie stanął folwark 
Soplicowo  z dekoracjami z filmu. 
 Poeta przyjechał do Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego w połowie sierpnia 1831 roku, 
z zamiarem przedostania się do o ogarniętego 
powstaniem listopadowym Królestwa Polskie-
go. Planów tych jednak nie zrealizował, bowiem 
gdy znalazł się nad graniczną Prosną, powstanie 
chyliło się już ku upadkowi. Wieszcz pozostał w 
Wielkopolsce, goszcząc w wielu pałacach i dwo-
rach. 

Pomnik U. Ledóchowskiej w Pniewach,
fot. Z. Schmidt

Pomnik K. Marcimkowskiego w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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 Najsłynniejszy był jego pobyt w Śmie-
łowie, gdzie u Hieronima i Antoniny Gorzeń-
skich spędził aż trzy tygodnie. Pamięć o pobycie 
wieszcza w śmiełowskim pałacu przetrwała, a 
gdy w 1886 roku majątek ten kupili  Franciszek i 
Felicja Chełkowscy, stworzyli w nim miejsce kul-
tu Mickiewicza. W 1975 roku w  pałacu otwarto 
Muzeum Adama Mickiewicza  (oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu).   
 Lista miejscowości w Wielkopolsce, w 
których Mickiewicz przebywał jest długa, choć 
nie wszystkie pobyty są udokumentowane. Na 
pewno był m.in. w Kopaszewie, Choryni (dwu-
krotnie – we wrześniu 1831 roku oraz od połowy 
stycznia 1832 roku do końca pobytu w Wielko-
polsce, którą opuścił na początku marca; tu na-
pisał „Redutę Ordona”), Lubiniu, Budziszewku, 
Konarzewie koło Rawicza, Objezierzu, a także w 
Łukowie, gdzie u brata Franciszka spędził Boże 
Narodzenie 1831 roku. Kilkakrotnie zawitał do 
Poznania, a najdłużej przebywał tu w styczniu 
1832 roku – na domu (u zbiegu Alei Marcinkow-
skiego i ulicy 23 Lutego), który stoi na miejscu 

dawnego hotelu Berlińskiego jest dziś pamiątko-
wa tablica.  
 W Poznaniu wieszcz jest szczególnie 
honorowany. Tu, w 1859 roku stanął pierwszy 
na ziemiach polskich jego pomnik (przy koście-
le  pw. św. Marcina – jego kopia jest dziś na dzie-
dzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk przy ul. Mielżyńskiego) dłuta Władysława 
Oleszczyńskiego. Kolejny pomnik postawiono 
poecie na placu jego imienia w 1960 roku (dzieło 
Bazylego Woytowicza). Imię autora epopei naro-
dowej noszą w Poznaniu uniwersytet oraz VIII 
Liceum Ogólnokształcące.   

Mieszko I  (ok.922/945 – 992)
Bolesław Chrobry (967-1025)

 Książę Mieszko I, pierwszy historycz-
ny władca Polski i jego syn Bolesław Chrobry – 
pierwszy koronowany król Polski to niewątpliwie 
najważniejsze postaci piastowskiej dynastii. 
 Zjednoczenie części ziem polskich, 
przyjęcie w 966 roku chrztu i włączenie kraju w 
krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy, budowa 
i rozbudowa grodów obronnych to najważniejsze 
dokonania Mieszka I. Zjazd gnieźnieński, utwo-
rzenie metropolii w Gnieźnie i trzech nowych 
biskupstw, uniezależnienie Kościoła w Polsce od 
zwierzchnictwa niemieckiego i pierwsza w dzie-
jach koronacja królewska wpisują się na listę za-
sług Bolesława Chrobrego.    
 Śladów po pierwszych władcach jest w 
Wielkopolsce wiele. Szukać ich należy zwłaszcza 
na poznańskim Ostrowie Tumskim (katedra – 
nekropolia władców z dynastii Piastów, Złota Ka-
plica – mauzoleum pierwszych polskich władców 
z pomnikami Mieszka I i Bolesława Chrobrego; 
palatium Mieszka I odkryte przez archeologów 
w 1999 roku), na Ostrowie Lednickim (palatium 
z kaplicą –baptysterium Mieszka I,  relikty zabu-
dowy grodowej), Gnieźnie (katedra – miejsce ko-
ronacji Bolesława Chrobrego (jego pomnik stoi 
przed świątynią), Mieszka II,  Bolesława Śmiałe-
go, Przemysła II, Wacława II Czeskiego), pozo-
stałości grodów (dziś rezerwaty archeologiczne) 
w Gieczu i Grzybowie.  

Stanisław Mikołajczyk (1901-1966) 

 Choć urodził się w Westfalii, gdzie jego 
ojciec pracował jako górnik, pochodził z chłop-
skiej rodziny wielkopolskiej. W 1908 roku jego 
rodzice wrócili do Polski i osiedli najpierw w
Borzęcicach, a następnie w Strzyżewie koło
Dobrzycy.   
 Stanisław Mikołajczyk walczył  w po-
wstaniu wielkopolskim i wojnie 1920 roku.  Po 
powrocie z wojska objął po ojcu gospodarstwo w  
Strzyżewie. Ukończył szkołę rolniczą w Stęszewie 
oraz kurs na Uniwersytecie Ludowym  w Dalkach 
koło Gniezna. W 1930 roku kupił gospodarstwo 
rolne w Międzylesiu koło Wągrowca i tam za-
mieszkał.  
 Działalność polityczną rozpoczął w 
1922 roku wstępując do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Piast”. Założył Wielkopolski Zwią-
zek Młodzieży Wiejskiej,  aktywnie działał w 
Wielkopolskim Towarzystwie Kółek Rolniczych. 
Był członkiem władz naczelnych PSL, posłem na 
sejm. W czasie II wojny światowej, na emigracji,  
od lipca 1943 roku do listopada 1944 roku pełnił 
funkcję  premiera rządu RP na Uchodźstwie.
 Po zakończeniu wojny powrócił do 
kraju, objął stanowisko wicepremiera i szefa 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obawiając się 
aresztowania wyjechał potajemnie z Polski w 
1947 roku. Zmarł w 1966 roku w Waszyngtonie. 
 Prochy Stanisława Mikołajczyka oraz 
jego żony Cecylii  w 2000 roku przeniesiono na 
poznański Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. 
Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w 
Poznaniu stoi pomnik Stanisława Mikołajczyka, a 
w Dobrzycy jest głaz z pamiątkową tablicą. Tabli-
ce  jemu poświęcone znajdują się także w Błaże-
jewku, Borzęcicach, Kaliszu, Krotoszynie, Ostro-
wie Wielkopolskim, Starym Tomyślu i Poznaniu.

Kazimierz Nowak (1897-1937)

 Choć urodził się w Stryju koło Lwowa,  
po I wojnie światowej  zamieszkał w Poznaniu, 
gdzie podjął pracę urzędnika w towarzystwie 
ubezpieczeniowym. I to z Poznania wyruszył w 

1931 roku w podróż swojego życia – przez Afry-
kę, z północy na południe i z powrotem. Na ro-
werze. Wędrówkę rozpoczął w listopadzie 1931 
roku, by przez Aleksandrię, a następnie wzdłuż 
Nilu dotrzeć do Przylądka Igielnego w  maju 1934 
roku. Z południa na północ kontynentu wracał 
inną drogą - na rowerze,  konno, pieszo, łodzią, 
na dromaderze. Do Algieru dotarł w listopadzie 
1936 roku mając  za  sobą  przebytych 40.000  
km przez pustynie, dżungle, afrykańskie wioski 
i bezdroża. Z tej niezwykłej wędrówki zachowały 
się zdjęcia i kapitalnie napisane reportaże, które 
w latach 30. XX wieku ukazywały się w polskiej 
prasie. Odszukał je, zebrał i opracował pozna-
niak Łukasz J. Wierzbicki zafascynowany histo-
rią niezwykłego podróżnika. Drugie, poszerzone 
wydanie „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd” 
ukazało się  w 2007 roku nakładem poznańskiego 
wydawnictwa Sorus. 
 Kazimierz Nowak zmarł  w 1937 roku. 
Jego grób na poznańskim cmentarzu górczyń-
skim nie zachował się. W 2009 roku stanął tam 

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci K. Nowaka
w Poznaniu, fot. Z. Schmidt

Pomnik A. Mickiewicza w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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kamień poświęcony podróżnikowi. W 2006 roku 
na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu Ryszard 
Kapuściński odsłonił tablicę – mającą kształt 
Afryki - upamiętniającą Kazimierza Nowaka i 
jego podróż przez Czarny Ląd.     

Feliks Nowowiejski (1877-1946)  

 Gdy w 1919 roku postanowił osiąść na 
stałe w Poznaniu był już owiany sławą oratorium 
„Quo vadis” i  muzyką  napisaną do „Roty”  Marii 
Konopnickiej. Zamieszkał najpierw w kamienicy 
przy ul. Wyspiańskiego 12, a od 1929 roku we 
własnej willi przy alei Wielkopolskiej 11 – dziś w 
tej „Wilii wśród róż”  jest Salon Muzyczny - Mu-
zeum, w  którym nie tylko kultywuje się pamięć 
o kompozytorze, ale także organizuje liczne kon-
certy.   
 W okresie międzywojennym Nowo-
wiejski był najważniejszą postacią poznańskiego 
życia muzycznego. Tu rozwijał swą aktywność 
kompozytorską, dyrygencką,  organmistrzowską, 
pedagogiczną. Tu powstawały jego dzieła chó-

ralne,   symfoniczne, organowe, sceniczne, kon-
certy instrumentalne. Na deskach  poznańskiego 
Teatru Wielkiego odbyły się prapremiery: opery 
„Legenda Bałtyku”  (1924) oraz baletów „Na wsi i 
wesele” i  „Tatry”.  
 Feliks Nowowiejski zmarł w 1946 roku 
– pochowany został w Krypcie Zasłużonych na 
Wzgórzu św. Wojciecha.  

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

 Ten wielki pianista, kompozytor, poli-
tyk, obywatel świata, w świadomości Wielkopo-
lan, w zwłaszcza poznaniaków, zajmuje miejsce 
szczególne. Po raz pierwszy Poznań odwiedził 
w 1890 roku. Dał wówczas dwa koncerty na cele 
dobroczynne: 13 lutego w Sali Lamberta (obecnie 
kino Apollo) oraz 15 lutego w Teatrze Polskim. 
Drugi raz Paderewski koncertował w Poznaniu w 
listopadzie i grudniu roku 1901. 
 Ale najsłynniejszy był jego przyjazd do 
Poznania 26 grudnia 1918 roku.  Entuzjastycznie 

witany przez tłumy poznaniaków, Paderewski 
przejechał przez miasto do hotelu Bazar, z okien 
którego wygłosił  wieczorem płomienne, patrio-
tyczne przemówienie. Dzień później wybuchło 
zwycięskie powstanie wielkopolskie. W Poznaniu 
mistrz był wtedy do 1 stycznia 1919 roku. 
 Kolejny raz odwiedził Poznań w 1924 
roku, kiedy Uniwersytet Poznański nadał mu 
tytuł doktora honoris causa. A w 1931 roku w 
Poznaniu odsłonięto pomnik prezydenta Wo-
odrowa Wilsona, który Paderewski ofiarował po-
znaniakom.  
 Po raz ostatni Paderewski „był” w Po-
znaniu w roku 1992, kiedy jego prochy sprowa-
dzono z cmentarza Arlington w Waszyngtonie do 
Polski i złożono w warszawskiej katedrze pw. św. 
Jana Chrzciciela.  Uroczystości pogrzebowe trwa-
ły kilka dni. 2 lipca samolot z prochami przyleciał 
do Poznania. Trumnę, w wojskowej asyście, prze-
wieziono ulicami miasta do Auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza i wystawiono w jej holu, 
gdzie poznaniacy tłumnie składali hołd wielkie-
mu  Polakowi. Następnego dnia przewieziono ją 
przed hotel Bazar i do katedry, a 4 lipca do War-
szawy. 
 Imię Ignacego Jana Paderewskiego 
noszą w Poznaniu VI Liceum Ogólnokształcące 
i Akademia Muzyczna. Pamiątkowe tablice mu 
poświęcone znajdują się  w gmachu UAM oraz na 
budynku Bazaru.

Stanisław Przybyszewski (1868-1927)

 Kto dziś pamięta o tym, że ten pisarz, 
poeta, dramaturg, jedna z najbardziej barwnych 
(i skandalizujących) postaci Młodej Polski, ma 
w swym pisarskim dorobku także tłumaczenie... 
terminologii pocztowej? A przekładu tego (z nie-
mieckiego  na polski) dokonał w Poznaniu, gdzie 
od listopada 1919 roku do 30 września 1920 roku 
pracował jako zawiadowca biura tłumaczeń Dy-
rekcji Poczty Poznańskiej. Dziś rękopis ten jest 
w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wro-
cławiu. W gmachu siedziby poznańskiej poczty 
umieszczono natomiast tablicę poświęconą Przy-
byszewskiemu. 

 Do Poznania pisarz przyjechał w 
czerwcu 1919 roku i z żoną Jadwigą zamieszkał w 
mieszkaniu służbowym w gmachu Dyrekcji Pocz-
ty Poznańskiej, przy obecnej ulicy Kościuszki 75.  
Podczas pobytu Przybyszewskiego w Poznaniu, w 
Teatrze Wielkim wystawiono jego dramat „Mia-
sto”, ale dzieło nie zachwyciło publiczności. 
 W Wielkopolsce Stanisław Przyby-
szewski związany był także z Wągrowcem, gdzie 
w latach 1884-89 uczył się w tamtejszym gimna-
zjum i zdał maturę. Święta i wakacje w tym czasie 
zazwyczaj spędzał w wielkopolskich dworach u 
swoich bogatych kolegów z rodzin ziemiańskich 
(m.in. w 1885 roku Boże Narodzenie spędził w  
Dakowach Mokrych koło Opalenicy).

Edward Raczyński  (1786 – 1845)

 Właściciel pięknego pałacu w Roga-
linie, w  pamięci potomnych zapisał się przede 
wszystkim jako twórca Biblioteki Raczyńskich, 
działającej do dziś najstarszej biblioteki publicz-
nej w Polsce. To na jej potrzeby wzniósł specjalny 
gmach (przy obecnym placu Wolności w Pozna-
niu),  wyposażył go, wypełnił cennymi księgami i 
w 1829 roku podarował miastu. Sam pasjonował 
się historią, był także wydawcą i autorem, m.in. 
„Wspomnień Wielkopolski”. 
 Lista zasług Edwarda Raczyńskiego 
dla Poznania jest długa, choć - poza biblioteką  - 
szczególnie dwie zasługują na przypomnienie. To 
z jego inicjatywy (i za jego pieniądze)  wybudo-
wano w mieście pierwsze  wodociągi, co  przyczy-
niło się do poprawy standardów życia i zmniej-
szenia śmiertelności, to on ufundował posągi  
pierwszych władców  polskich w Złotej Kaplicy 
poznańskiej katedry. 
 Niezrozumiany przez współczesnych, 
odebrał sobie życie - wystrzałem z armaty na 
swojej ukochanej wyspie na jeziorze w Zanie-
myślu. Pochowany został przy kościele w  Zanie-
myślu, w grobowcu, który zdobi pomnik Hygiei 
mającej rysy żony Raczyńskiego, Konstancji – 
jego kopia stoi przed Biblioteką Raczyńskich w 
Poznaniu. Serce hrabiego złożono w mauzoleum 
rodzinnym w Rogalinie

Salon Muzyczny E. Nowowiejskiego w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu, fot. Z. Schmidt
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Marian Rejewski  (1905-1980)
Jerzy Różycki (1909-1942) 
Henryk Zygalski (1908-1978)

 Ich prace skróciły II wojnę światową 
o kilka lat. Genialni poznańscy matematycy do-
konali tego, co wszyscy uznawali za niemożliwe 
- złamali szyfr  Enigmy. Już w 1929 roku, jeszcze 
jako studenci wzięli udział w kursie kryptografii 
zorganizowanym  przez Sztab Generalny Wojska 
Polskiego. Prace nad niemiecką maszyną szyfru-
jącą Enigma rozpoczęli w 1932 roku i po kilku 
miesiącach, dzięki zastosowaniu metod matema-
tycznych w kryptologii, złamali jej szyfr.
 Prace nad Enigmą trwały w Polsce do 
wybuchu wojny, bo Niemcy nieustannie swoją 
maszynę ulepszali. Każda wprowadzana przez 
nich zmiana była jednak rozszyfrowywana przez 
poznańskich matematyków. Wyniki ich prac w 
czasie wojny umożliwiły wywiadowi brytyjskie-
mu odczytywanie przechwytywanych depesz nie-
mieckich. Złamanie szyfru Enigmy było najwięk-
szym wkładem Polski w zwycięstwo aliantów w II 
wojnie światowej. 
 Matematycy, tuż przed wybuchem  
wojny wyjechali do Francji, gdzie kontynuowali 
prace. Jerzy Różycki zginął podczas katastrofy 
statku w pobliżu Balearów, w 1942 roku. Henryk 
Zygalski i Marian Rejewski z Francji przedostali 
się do Wielkiej Brytanii. Pierwszy z nich nigdy do 
Polski nie wrócił – zmarł w Anglii w 1978 roku. 
Marian Rejewski powrócił do kraju, ale dopiero 
w latach 70. wyjawił swój wkład w rozszyfrowa-
nie Enigmy. Zmarł w 1980 roku w Warszawie. 
 W 2007 roku, przy dawnym zamku 
cesarskim, gdzie w okresie międzywojennym 
mieścił się Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
Uniwersytetu  Poznańskiego, stanął pomnik po-
święcony tej trójce matematyków i kryptologów, 
dzieło Grażyny i Mariusza Kozakiewiczów.   

Teresa Remiszewska (1928-2002)

 Przyszła na świat w Międzychodzie,  o 
czym dziś przypomina tablica na domu, w któ-
rym się urodziła. A dom to niezwykły – miesz-

kał w nim dziadek przyszłej żeglarki, dr Andrzej 
Chramiec, który pod koniec XIX wieku otworzył 
w  Zakopanem słynny  zakład wodoleczniczy. W 
1924 roku objął posadę lekarza powiatowego w 
Międzychodzie, gdzie - wykorzystując zdrowot-
ne walory wody siarczkowej z międzychodzkiego 
źródła i złoża borowiny - uruchomił Zakład Przy-
rodoleczniczy. 
 Teresa Remiszewska mieszkała w Mię-
dzychodzie tylko kilka miesięcy, po czym  wyje-
chała z  rodzicami do Gdyni. Żeglarka, jachtowy 
kapitan żeglugi wielkiej, do historii przeszła jako 
pierwsza Polka, która samotnie opłynęła Bałtyk 
(1970 rok), a w 1972 roku jako pierwsza Polka 
i czwarta kobieta na świecie, na jachcie s/y Ko-
modor, samotnie przepłynęła Atlantyk (w cza-
sie 57 dni, 3 godzin i 18 minut) biorąc udział w  
Transatlantyckich Regatach Samotnych Żeglarzy 
OSTAR. 
 Od 2004 roku w Międzychodzie orga-
nizowany jest co roku Festiwal Szanty im. Teresy 
Remiszewskiej. 

Władysław Reymont (1867-1925)

  Władysław Reymont na poprawę wła-
snego losu mógł sobie pozwolić dopiero po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości. Z kraju i 
zagranicy zaczął wtedy otrzymywać zaległe tan-
tiemy za „Chłopów”, dzięki czemu mógł spełnić 
swoje marzenie o ziemi nabywając resztówkę w 
Kołaczkowie koło Wrześni.    
 Kołaczkowo oczarowało Reymonta, 
choć wiedział, że wymaga ono inwestycji. W jed-
nym z listów z 1921 roku pisał:  Odbudowywam 
(...) zrujnowane budynki itp., czyli rujnuję się do-
szczętnie i co tylko mogę wyciągnąć z literatury 
pcham w krowie ogony.  Kołaczkowo piękniało 
stając się ośrodkiem życia kulturalnego. Bywali tu 
nie tylko okoliczni ziemianie, ale  przyjaciele pi-
sarza: Adam Grzymała-Siedlecki, Roman Dmow-
ski, Józef Weyssenhoff, Kornel Makuszyński. Tu 
prawdopodobnie powstały jego  opowiadania: 
„Osądzona”, „Księżniczka”, „Bunt” i „Legenda”. 
 W 1921 roku Reymont został pierw-
szym prezesem utworzonego właśnie Związku 
Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu, a 
dwa lata później - ławnikiem Sądu Okręgowego 
w Gnieźnie. Aktywnie działał społecznie, za co 

nagrodzono go tytułem „Honorowego obywatela 
Wrześni”. 
 Wieść o nagrodzie Nobla w 1924 roku 
za „Chłopów” zastała pisarza w Warszawie. Nie-
stety, sława i pieniądze przyszły za późno. Wła-
dysław Reymont zmarł w 1925 roku. Żona, która  
nigdy nie zaakceptowała wielkopolskiej przystani 
męża, sprzedała Kołaczkowo, choć pisarz chciał, 
by po jego śmierci powstał tu dom pracy twórczej 
dla literatów. 
 Dziś w pałacu w Kołaczkowie mie-
ści się małe muzeum pisarza, biblioteka i dom
kultury.

Marcin Rożek (1885-1944)
 
 Wolsztyn i Poznań to miasta najsilniej 
związane z rzeźbiarzem. Urodził się w Kosie-
czynie koło Zbąszynia. W Zbąszyniu zaczynał 
naukę, którą kontynuował w Wolsztynie dokąd 
przeniosła się jego rodzina.  
 Pierwsze rzeźbiarskie kroki stawiał w 
warsztacie kamieniarsko-sztukatorskim w Po-
znaniu. Do Poznania powrócił w 1913 roku, po 
studiach w Berlinie, Monachium i Paryżu. Brał 

Pomnik W. Reymonta w Kołaczkowie,
fot. Z. Schmidt

Rzeźby M. Rożka w Wolsztynie,
fot. Z. Schmidt
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udział w powstaniu wielkopolskim, a po odzy-
skaniu niepodległości współtworzył w Poznaniu 
Szkołę Sztuk Zdobniczych. Mieszkał krótko przy 
ulicy Święty Marcin 27, a następnie – aż do 1933  
roku – przy obecnej ulicy Kochanowskiego 4. 
Wtedy przeniósł się do Wolsztyna, do domu któ-
ry zbudował według własnego projektu. Dziś w 
willi tej jest poświęcone mu muzeum. 
 Aresztowany przez gestapo w 1942 
roku, trafił do Fortu VII w Poznaniu. W 1943 
roku przewieziono go do obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu, gdzie zmarł w 1944 roku. 
 Po artyście pozostały jego dzieła (m.in. 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu),  a tak-
że najsłynniejsze pomniki:  Fryderyka Chopina 
(oryginał obecnie w Sali Białej Urzędu Miasta 
Poznania, a w parku Chopina stoi jego kopia), 
Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (zniszczony 
w czasie wojny, zrekonstruowany w 1985 roku 
przez Jerzego Sobocińskiego), Siewcy w Luboniu.

Emilia Sczaniecka (1804-1896)
 
 Przyszła na świat w Brodach koło 
Lwówka, które w rękach jej rodziny były od XVIII 
wieku do 1874 roku. Ostatnim ich właścicielem 
był brat Emilii, Konstanty, ale   wskutek złego 
zarządzania majątkiem, poprzez przymusową li-
cytację, Brody i Wąsowo przeszły w ręce niemiec-
kie. 
 Emilia Sczaniecka była działaczką spo-
łeczną, wielką patriotką, sanitariuszką w trzech 
powstaniach - 1830, 1848 i 1863 roku. W czasie 
powstania listopadowego zbierała fundusze na 
organizację oddziałów wojskowych, pracowała 
też jako sanitariuszka w powstańczych szpitalach, 
za co paryskie Towarzystwo Monthyona i Fran-
klina „przyznało medal złoty pannie Emilii Scza-
nieckiej, Polce z Poznańskiego, za jej poświęcenie 
się w opatrywaniu i pielęgnowaniu w szpitalach 
warszawskich rannych w wojnie 1831 r. bez róż-
nicy, czy rannym był jej rodak czy nieprzyjaciel.”
Po powstaniu utrzymywała kontakty z przywód-
cami Wielkiej Emigracji. W 1846 roku opieko-
wała się Polakami osadzonymi przez Prusaków 
m.in. w Moabicie. W czasie Wiosny Ludów zało-

żyła lazaret w Lubomierzu, przeniesiony później 
do Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wspierała 
finansowo działalność emigracji polskiej po po-
wstaniu styczniowym, a także działania Banku 
Ziemskiego, założonego w Poznaniu do walki z 
Komisją Kolonizacyjną. Była założycielką pierw-
szego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet 
oraz instytucji Pomocy Naukowej dla Ubogich 
Dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachod-
nich.
 Większość czasu, gdy przebywała w 
Wielkopolsce, spędzała w swoim majątku w Pa-
kosławiu (dziś gm. Lwówek), gdzie założyła mały 
szpital, którego budynek przetrwał do dziś. Za-
chował się też jej pałac, choć znacznie rozbudo-
wany na przełomie XIX i XX wieku przez kolej-
nych właścicieli, Łąckich – dziś jest w nim szkoła 
i przedszkole. Pochowana została w swoich do-
brach, na cmentarzu w Michorzewie. 

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

 Po raz pierwszy Poznań odwiedził 
w 1880 roku – w hotelu Bazar czytał wtedy pu-
blicznie swoją nowelę „Za chlebem”. W tym sa-
mym roku, w Kaliszu, w sali koncertowej byłego 
Korpusu Kadetów (obecnie Centrum Kultury 
i Sztuki)  wygłosił  odczyty „O kraju i ludziach 
w Nowym Świecie”. W Kaliszu był także w 1904 
roku w ramach akcji na rzecz powodzian – m.in. 
odczytał wtedy w teatrze nowelę „Dwie łąki”.
 Dwukrotnie (w 1891 i 1895 roku) go-
ścił u Raczyńskich  w  Rogalinie, z którymi się 
przyjaźnił. Najgłośniejszy był jednak jego udział 
w odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego 
w Miłosławiu, w 1899 roku. O jego mowie na 
cześć wieszcza pisała  ówczesna prasa. Podczas 
tych uroczystości Sienkiewicz poznał  „... pięk-
ną  Wielkopolankę,  pannę Radziejewską, która 
uczyniła na mnie piorunujące wrażenie..”, jedną 
z czterech  Marii jego życia. Z Miłosławia Sien-
kiewicz pojechał do Śmiełowa, gdzie przebywał 
w gościnie u Józefa i Marii Chełkowskich. Dziś 
w śmiełowskim pałacu mieści się Muzeum Ada-
ma Mickiewicza, a pokój, w  którym mieszkał 
autor „Trylogii” nazwano Pokojem Sienkiewicza 

 Pomnik wystawiony wieszczowi był 
hołdem dla jego twórczości. Wielkopolanie nie 
zapomnieli, że Słowacki, entuzjasta Wiosny Lu-
dów, na  wieść o wybuchu powstania w Pozna-
niu i utworzeniu Komitetu Narodowego, mimo 
ciężkiej choroby, wyruszył z Paryża do Wielko-
polski. Do Poznania przyjechał 11 kwietnia 1848 
roku. Najpierw zatrzymał się w mieszkaniu Ka-
rola Libelta przy ulicy Święty Marcin, a następ-
nie u Juliana Bukowieckiego  przy ulicy Piekary 
12. W czasie tego jedynego pobytu w Poznaniu 
wziął udział w posiedzeniu Komitetu Narodowe-
go, podczas którego wygłosił płomienne przemó-
wienie, opowiadając się za prowadzeniem walki. 
Z Poznania wyjechał 7 maja, na żądanie pruskiej 
policji. Pod wpływem wydarzeń Wiosny Ludów 
w Poznańskiem powstały jego wiersze: „Powstał 
naród wykonawca”, „O! nieszczęśliwa, o! ucie-
miężona”, „Związano wieniec z rzeczy przeklę-
tych”, „Wyjdzie stu robotników”, „Biada wam - 
gdy się budzi duch”  oraz nieco ironiczny „I haj 
vivat Poznańczanie”. 

Muzeum H. Sienkiewicza w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Popiersie J. Słowackiego w Miłosławiu,
fot. Z. Schmidt

– przypomina o tym specjalna tablica  i popiersie 
pisarza.     
 Najwspanialszym jednak „pomnikiem” 
pisarza jest Muzeum Literackie Henryka Sienkie-
wicza powstałe w Poznaniu w 1978 roku, dzięki 
kolekcji Igo Mosia – pasjonata twórczości autora 
„Quo vadis” i przyjaciela rodziny Sienkiewiczów. 
W 2012 roku muzeum jest nieczynne z powodu 
trwającego w nim remontu.  

Juliusz Słowacki (1809-1849)

 Był 16 września 1899 roku, gdy w par-
ku otaczającym pałac w Miłosławiu odsłonięto 
pierwszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza 
Słowackiego, dłuta Władysława Marcinkowskie-
go. Wystawił go w swoim majątku Józef  Kościel-
ski,  zamożny  ziemianin, znany mecenas kultury. 
Na jego odsłonięcie zjechali najwybitniejsi przed-
stawiciele świata kultury, a główne przemówienie 
wygłosił  Henryk Sienkiewicz.  
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Stanisław Staszic (1755-1826)

 Pisarz, działacz polityczny i gospodar-
czy, uczony, ksiądz, czołowy przedstawiciel obo-
zu reform w czasie Sejmu Czteroletniego, jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego 
Oświecenia przyszedł na świat w 1755 roku w 
Pile. Był synem tutejszego burmistrza. Dziś, w 
odrestaurowanym dawnym domu Stasziców, 
przy ulicy Browarnej 18 mieści się Muzeum Sta-
nisława Staszica. Dom jest jedynym zachowanym 
budynkiem z  dawnego folwarku rodziców Staszi-
ca. Muzeum, gromadzące eksponaty i informacje 
związane z życiem i działalnością Stanisława Sta-
szica, inwentaryzujące stasziciana rozproszone 
po całej Polsce, jest ważnym centrum wiedzy o 
tym wybitnym Polaku.
 W Pile Staszic ma dwa pomniki - nad 
Gwdą  przy ul. Wodnej projektu Edwarda Haupta 
(z 1960 roku) oraz w zabytkowym Parku Miej-
skim im. Stanisława Staszica (dzieło Andrze-
ja Lejszysa z 1991 roku). Jego imieniem w Pile
honoruje się wiele miejsc (m.in. plac, szpital, 
szkoły).

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873)

 Choć urodził się w Głuszynie (dziś pe-
ryferyjnej części Poznania) to sławę przyniosły  
mu odkrycia i badania geologiczne i przyrodni-

cze prowadzone daleko poza granicami Polski 
– w obu Amerykach oraz w Australii, Nowej Ze-
landii i Tasmanii.  W Australii m.in. odkrył złoża 
złota, węgla i ropy naftowej, a także badał frag-
ment Wielkich Gór Wododziałowych. W 1839 
roku jednemu z nieznanych jeszcze szczytów na-
dał imię Mount Adine – Góra Adyny (na pamiąt-
kę swej wielkiej miłości, Adyny Turno z wielko-
polskiego Objezierza, na ślub z którą nie zgodził 
się jej ojciec). Rok później, 15 lutego 1840 jako 
pierwszy wszedł na najwyższy szczyt Australii i 
nazwał go Górą Kościuszki. Wyniki australijskich 
badań opublikowane po powrocie do Anglii przy-
niosły mu światową sławę i wysokie odznaczenia. 
W Australii jego imię nosi dziś pasmo górskie, 2 
szczyty, jezioro, rzeka i miasteczko. 
 Paweł Edmund Strzelecki zmarł w Lon-
dynie. W 1997 roku jego prochy sprowadzono do 
Poznania, gdzie spoczęły w Krypcie Zasłużonych 
na Wzgórzu św. Wojciecha.     

Wisława Szymborska (1923-2012)

 Poetka, laureatka Literackiej Nagrody 
Nobla (1996) urodziła się w Bninie (dziś część  
Kórnika)  - jej ojciec, Wincenty Szymborski, był 
zarządcą majątku hrabiego Władysława Zamoy-
skiego. Przyszła na świat w jednym z budynków 

dawnego folwarku Prowent, należącego do dóbr  
kórnickich. Dziś na domu tym jest  pamiątkowa 
tablica. 
 Gdy na rok przed Noblem, w 1995 roku 
odbierała doktorat honoris causa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza tak mówiła o swych 
związkach z Wielkopolską: Urodziłam się na 
ziemi wielkopolskiej, co oczywiście nie jest żad-
ną moją zasługą - ale tutaj pracował mój ojciec 
i jeszcze do niedawna żyli ludzie, którzy go pa-
miętali. Na tej ziemi odnajduję za każdym razem 
swoje pierwsze ujrzane w życiu krajobrazy. Tutaj 
było (i jeszcze jest, choć mniejsze) moje pierwsze 
jezioro, pierwszy las, pierwsza łąka i chmury. A to 
zalega w pamięci najgłębiej i chronione jest w niej 
jak wielka, uszczęśliwiająca tajemnica.
 Szymborscy w 1926 roku przenieśli się 
z Kórnika do Torunia, a następnie do Krakowa.  

Zofia Urbanowska  (1849-1939)

 Sławę  zyskała głównie jako autorka 
książek dla dzieci i młodzieży, pisanych w duchu  
pozytywizmu. Urodziła się w Kowalewku koło 
Konina – dziś w tamtejszym Domu Kultury jest 
izba pamięci jej poświęcona.  W dzieciństwie 
wiele czasu spędzała nie tylko w Koninie, ale tak-
że w Kościelnej Wsi koło Kalisza, w majątku swo-

jej babci.   Ojciec pisarki, Wincenty Urbanowski,  
administrator i dzierżawca w podkonińskich ma-
jątkach, zadbał o wykształcenie córki. Najpierw 
uczyła się na pensji w Kaliszu, a później w po-
znańskim Gimnazjum Sióstr Urszulanek.
 Zadebiutowała w 1871 roku w „Gazecie 
Polskiej”, gdzie przez kilka kolejnych lat  zamiesz-
czała m.in.  „Korespondencje znad Warty”. W 
1874 roku przeniosła się na wiele lat do Warsza-
wy. W tym samym roku ukazała się jej pierwsza 
nowela „Znakomitości”, ale z uznaniem czytel-
ników i krytyki spotkała się dopiero fantastycz-
no-przyrodnicza powieść  „Gucio zaczarowany” 
(1884) oraz „Księżniczka” (1886). 
 Po latach spędzonych w Warszawie  pi-
sarka powróciła do Konina na początku XX wie-
ku.  W dworku, w którym mieszkała aż do śmier-
ci, przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte, 
jest dziś Urząd Stanu Cywilnego. 

Jerzy Waldorff  (1910-1999)

 Choć urodził  się w Warszawie, wy-
chowywał się we dworze w Rękawczynie (gmina 
Orchowo, powiat słupecki), który jego rodzice 
kupili w 1914 roku.  Edukację rozpoczął w gim-
nazjum w Trzemesznie. Później uczęszczał do  
Gimnazjum św. Marii Magdaleny oraz  Gimna-

Grobowiec P. E. Strzeleckiego w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Dom W. Szymborskiej w Kórniku,
fot. Z. Schmidt Dom Z. Urbanowskiej w Konienie,

fot. Z. Schmidt

Kolekcja skrzypiec J. Waldorffa w Muzeum
Instrumentów Muzycznych w Poznamiu, fot. Z. Schmidt
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zjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
w którym w 1928 roku  zdał  maturę.  Studiował 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego i 
w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. W 
czasie nauki w Poznaniu mieszkał z rodzicami 
przy ulicy Grottgera 5. 
 Pisarz, krytyk muzyczny  i popularyza-
tor  muzyki, inicjator wielu wspaniałych przed-
sięwzięć kulturalnych,  w Wielkopolsce szcze-
gólnie  zapisał się dwoma. Jemu zawdzięczamy 
uratowanie Antonina  i stworzenia w pałacu Ra-
dziwiłłów miejsca kultu Fryderyka Chopina oraz 
pozyskanie zabytkowej kamienicy na rzecz Mu-
zeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. 
Dziś jedna z muzealnych  sal nosi jego imię.

Leon Wyczółkowski (1852-1936)

 Jeden z najwybitniejszych malarzy 
Młodej Polski ostatni okres życia związał z Wiel-

kopolską.  W 1922 roku Muzeum Wielkopolskie-
mu ofiarował swoją kolekcję - około 200 cennych 
przedmiotów rzemiosła artystycznego, pocho-
dzących od XV po XIX wiek. Wielkopolska nie 
pozostała dłużna - artyście przekazano resztówkę 
z dworem w Gościeradzu koło Bydgoszczy. 
 Malarz początkowo dzielił życie mię-
dzy Gościeradzem, gdzie spędzał  lata, a Krako-
wem, do którego wracał na zimowe miesiące. By 
być bliżej swego dworu, w 1929 roku przeniósł 
się do Poznania i zamieszkał przy obecnej ulicy 
Kasprzaka, o czym przypomina dziś tablica na 
kamienicy pod numerem 27.  Wtedy też powstał 
słynny cykl 10 akwarel i rysunków przedstawia-
jących zabytki Poznania, które u artysty zamó-
wiono z okazji  Powszechnej Wystawy Krajowej. 
Okres wielkopolski Wyczółkowski wykorzystał 
na prace nad cyklami graficznymi  poświęcony-
mi zarówno naszemu regionowi (wtedy powstał 
m.in. cykl ”Dęby rogalińskie”), jak i Pomorzu.

Jakub Wujek (1541-1597)

 Urodził się w Wągrowcu, gdzie też po-
bierał pierwsze nauki w szkole założonej przez 
cystersów. Dziś popiersie pierwszego tłumacza 
Biblii na język polski stoi przed farą w Wągrowcu. 
W 1565 roku wstąpił do zakonu jezuitów, a w 
1568 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Puł-
tusku, gdzie był kaznodzieją i profesorem retory-
ki. Tam też rozpoczął prace nad „Postyllą kato-
liczną „ czyli zbiorem kazań będących wykładem 
tekstu Biblii, co stało się początkiem dalszych 
jego prac nad polskim przekładem Biblii. 
 W 1571 roku przybył do Poznania, 
gdzie organizował, a w latach 1573-78 był pierw-
szym rektorem kolegium jezuickiego. W gmachu 
dawnego kolegium jezuickiego dziś mieści się 
Urząd Miasta Poznania. 
 Przekład Biblii zlecono mu w 1584 
roku. W 1593 roku, w Krakowie, gdzie wówczas 
mieszkał, wydany został „Nowy Testament” wraz 
z komentarzem, a rok później - przekład „Psałte-
rza”. Prace nad tłumaczeniem prowadził do koń-
ca życia. Gotowy przekład całej Biblii ukazał się 
jednak dopiero dwa lata po jego śmierci. 

Józef Wybicki (1747-1822)

 Uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, 
długoletni współpracownik gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego, z którym m.in. współdziałał w Le-
gionach Polskich we Włoszech, uczestnik wojen 
napoleońskich, a także autor wielu, niestety za-
pomnianych już dramatów, oper, komedii i utwo-
rów poetyckich... Wymieniać można długo. Ale 
w powszechnej świadomości Polaków - przede 
wszystkim autor słów polskiego hymnu narodo-
wego – „Mazurka Dąbrowskiego”. „Pieśń Legio-
nów Polskich we Włoszech” powstała w Reggio 
nell’Emilia, w 1797 roku.  Na ziemiach polskich 
zabrzmiała pierwszy raz w Poznaniu – w listo-
padzie 1806 roku, podczas triumfalnego wjazdu 
Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 
do miasta. 
 Wybicki był od 1780 roku właścicie-
lem majątku w Manieczkach koło Śremu, gdzie 
wzniósł dwór, w którym osiadł ze swą drugą 
żoną, Esterą Wierusz-Kowalską  (pierwsza żona, 
Kunegunda Drwęska, którą poślubił w 1773 
roku w wielkopolskiej Margońskiej Wsi, zmar-
ła w 1775 roku)  i gdzie na świat przyszła trójka 
jego dzieci. W miejscu, gdzie stał jego dwór jest 
dziś głaz z pamiątkową tablicą. Po Wybickim, w
podworskim parku  pozostała natomiast wznie-
siona przez niego barokowa kaplica w kształcie 
rotundy. 
 Autor polskiego hymnu zmarł w Ma-
nieczkach w 1822 roku; pochowano go na cmen-
tarzu w pobliskiej Brodnicy. W 1923 roku jego 
prochy przeniesiono do Krypty Zasłużonych 
przy kościele pw. św.  Wojciecha w Poznaniu. W 
pałacu w Margońskiej Wsi jest dziś izba pamięci 
poświęcona Józefowi Wybickiemu. 

Władysław Zamoyski (1853-1924)

 Wnuk Tytusa Działyńskiego i siostrze-
niec Jana Działyńskiego, któremu wuj przekazał 
kórnicki majątek, był postacią niezwykłą. Urodził 
się w Paryżu, tam zdobył wykształcenie i jako 
członek francuskiej komisji rządowej na wystawę 
powszechną w Sydney, odbył w latach 1879-81 

podróż do Australii i Oceanii (zbiory stamtąd 
przywiezione są dziś w zamku kórnickim). 
 Z Australii Zamoyski wrócił do Pol-
ski. Po pięciu latach zarządzania kórnickim ma-
jątkiem objęła go ustawa o ”rugach pruskich” – 
wraz z matką, Jadwigą z Działyńskich Zamoyską, 
jako obywatele francuscy musieli opuścić Wielkie 
Księstwo Poznańskie.  Osiedli w Galicji, gdzie 
Zamoyski zyskał ogólnopolską sławę. To on bo-
wiem, biorąc pożyczkę na hipotekę kórnickiego 
majątku, wykupił w ostatniej chwili Zakopane, 
dzięki czemu zyskał sobie przydomek „obroń-
cy Tatr”, a po 20 latach walk odzyskał dla Polski 
Morskie Oko. Górale nazwali go „polski władac”. 
 Przez cały okres wygnania Zamoyski 
osobiście, choć z daleka zarządzał Kórnikiem. 
Powrócił doń wraz z matką dopiero w roku 1920. 
Ostatnie lata życia spędził na robieniu intensyw-
nych porządków w Kórniku i przygotowaniach 
do utworzenia fundacji. Cały majątek postano-
wił przekazać narodowi, co też ze swoją siostrą 
Marią uczynił aktem donacyjnym 16 lutego 1924 
roku. 1 października 1924 roku projekt ustawy o 
Fundacji Zakłady Kórnickie został przyjęty przez 
Radę Ministrów, a 30 lipca 1925 roku zatwierdził 
ją Sejm. 
 Po II wojnie światowej majątek funda-
cji przejął Skarb Państwa. Od 1953 roku nadzór 
nad Biblioteką Kórnicką i zamkiem oraz arbore-
tum sprawuje Polska Akademia Nauk. Fundację 
Zakłady Kórnickie restytuowano w 2001 roku.

Popiersie J. Wybickiego w Margoninie,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze posiadłości W. Zamoyskiego - zamek
w Kórniku, fot. Z. Schmidt
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Wybrane obiekty:

ANTONIN
Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów 
w Antoninie
ul. Pałacowa 1, 63-422 Antonin
tel. 62 734 83 00/02, www.ckis.kalisz.pl

BISKUPIN 
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa 
tel. 52 302 50 25, 52 302 50 55 
www.biskupin.pl 

CICHOWO
Skansen Filmowy Soplicowo 
Cichowo 11, 64-010 Krzywiń
tel. 65 517 71 77, www.krzywin.pl

GIECZ 
Rezerwat Archeologiczny
Gród Wczesnopiastowski w Gieczu
Grodziszczko, 63-012 Dominowo
tel. 61 285 92 22, www.lednicamuzeum.pl

GNIEZNO
Bazylika prymasowska Wniebowzięcia NMP 
ul. Łaskiego 9, 62-200 Gniezno 
tel. 61 428 40 80 62, www.archidiecezja.pl

Muzeum Początków Państwa Polskiego 
ul.Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno 
tel. 61  426 46 41, www.mppp.pl 

GOŁUCHÓW
Zamek w Gołuchowie
63-322  Gołuchów 
tel. 62 761 50 94, fax  62 761 50 94
www.mnp.art.pl 

GÓRKA DUCHOWNA
Sanktuarium Matki  Bożej Pocieszenia
Górka Duchowna 47, 64-111 Lipno koło Leszna
tel. 65 534 02 04
www.gorkaduchowna.archpoznan.pl

GRABONÓG
Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen.Józefa Wybickiego w Grabonogu
63-820 Piaski, tel. 65 573 91 46, 65 573 91 47
sekretariat@grabonog.pl, www.grabonog.pl

GRZYBOWO 
Rezerwat Archeologiczny
Gród w Grzybowie
Grzybowo 10a, 62-300 Września
tel. 61  641 95 17
www.lednicamuzeum.pl

KOŁACZKOWO
Biblioteka Publiczna
pl. Władysława Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo 
tel. 61 438 53 13

KOWALEWEK
Dom Kultury OSP im. Zofii Urbanowskiej 
Izba Pamięci
62-585 Kowalewek
tel. 63 241 99 82
www.kowalewek.ckis.konin.pl

KÓRNIK 
Zamek w Kórniku
Biblioteka Kórnicka PAN
ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
tel. 61  817 00 81, fax 61 817 19 30
www.bkpan.poznan.pl

LESZNO
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Grochowiaka
ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno
tel. 65  520 53 55, www.mbpleszno.pl

LICHEŃ
Sanktuarium Maryjne Matki Boskiej 
Licheńskiej
ul. Klasztorna 4, 62-563 Stary Licheń
tel. 63 270 81 63, 63 270 81 61, fax 63 270 77 10
lichen@lichen.pl,
www.lichen.pl

MARGOŃSKA WIEŚ
Pałac w Margoninie 
Ośrodek Leśny im.Witolda Łuczkiewicza 
ul. Kościuszki 47, 64-830 Margonin
tel./fax 67 283 51 11, www.lasy.gov.pl

OBJEZIERZE
Pałac w Objezierzu
Objezierze, 64-600 Oborniki
tel. 61 296 62 76
www.zs.objezierze.pl

Miejscowości związane z wybitnymi Polakami:

Antonin – Fryderyk Chopin, Jerzy Waldorff
Brody – Emilia Sczaniecka
Biskupin – Józef Kostrzewski
Choryń – Adam Mickiewicz
Cichowo – Adam Mickiewicz
Dalki koło Gniezna – Stanisław Mikołajczyk
Dobrzyca - Stanisław Mikołajczyk
Drzymałowo – Michał Drzymała
Giecz - Mieszko I, Bolesław Chrobry
Gniezno – Mieszko I, Bolesław Chrobry, 
Jan Paweł II, Józef Kostrzewski, Władysław 
Reymont, Marcin Rożek
Gołuchów – Izabela z Czartoryskich Działyńska
Górka Duchowna – bł. Edmund Bojanowski
Grabonóg koło Gostynia – bł. Edmund 
Bojanowski
Grabówno (gm. Miasteczko Krajeńskie) – 
Michał Drzymała
Grzybowo - Mieszko I, Bolesław Chrobry
Kalisz – Adam Asnyk, Maria Dąbrowska, Jan 
Paweł II, Maria Konopnicka, Henryk 
Sienkiewicz, Zofia Urbanowska
Kołaczkowo – Władysław Reymont
Konin – Zofia Urbanowska
Kopaszewo – gen. Dezydery Chłapowski, Adam 
Mickiewicz
Kowalewko koło Konina – Zofia Urbanowska
Kórnik – Tytus Działyński,  Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Adam Mickiewicz, Wisława 
Szymborska, Władysław Zamoyski
Leszno – Stanisław Grochowiak, Jan Paweł II, 
Stanisław Leszczyński
Licheń – Jan Paweł II
Luboń – bł. Edmund Bojanowski,  Marcin 
Rożek 
Ławki (gm. Trzemeszno) – Hipolit Cegielski
Łukowo  (pow. obornicki)  – Adam Mickiewicz
Manieczki – Józef Wybicki
Margońska Wieś – Józef Wybicki 
Miasteczko Krajeńskie  – Michał Drzymała
Michorzewo  – Emilia Sczaniecka
Międzychód – Teresa Remiszewska 
Międzylesie koło Wągrowca – Stanisław 
Mikołajczyk 
Miłosław –  Henryk Sienkiewicz, Juliusz 
Słowacki
Objezierze – Józef Ignacy Kraszewski, Adam 
Mickiewicz, Paweł Edmund Strzelecki

Ostrów Lednicki  - Mieszko I, Bolesław 
Chrobry,  Józef Ignacy Kraszewski
Ostrów Wielkopolski – Jan Paweł II, Józef 
Kostrzewski
Pakosław (gm. Lwówek) – Emilia Sczaniecka
Piła – Stanisław Staszic
Poznań  -  Hipolit Cegielski, Fryderyk Chopin, 
gen. Jan Henryk Dabrowski, Tytys Działyński, 
Kazimiera Iłlakowiczówna, Józef Kostrzewski,  
Józef Ignacy Kraszewski, Karol Marcinkowski, 
Adam Mickiewicz, Stanisław Mikołajczyk. 
Kazimierz Nowak, Ignacy Jan Paderewski, 
Stanisław Przybyszewski, Edward Raczyński,  
Marian Rejewski -  Jerzy Różycki -  Henryk  
Zygalski, Władysław Reymont, Marcin Rożek, 
Emilia Sczaniecka, Henryk Sienkiewicz, Juliusz 
Słowacki, Paweł Edmund Strzelecki, Wisława 
Szymborska, Zofia Urbanowska, Jerzy Waldorff, 
Józef Wybicki, Leon Wyczółkowski, Jakub Wujek
Pniewy – św. Urszula Ledóchowska
Puszczykowo – Arkady Fiedler
Rąbiń – gen. Dezydery Chłapowski
Rękawczyn (gm. Orchowo) - Jerzy Waldorff
Rogalin – Edward Raczyński, Henryk 
Sienkiewicz, Leon Wyczółkowski
Russów – Maria Dąbrowska
Strzyżew (gm. Dobrzyca) – Stanisław 
Mikołajczyk
Strzyżew (gm. Sieroszewice) – Fryderyk 
Chopin
Śmiełów -  Adam Mickiewicz, Henryk 
Sienkiewicz, Ignacy Józef Paderewski
Święta Góra koło Gostynia – bł. Edmund 
Bojanowski
Trzemeszno – Hipolit Cegielski, Jan Kiliński, 
Jerzy Waldorff
Turew – gen. Dezydery Chłapowski
Wągrowiec -  Stanisław Przybyszewski,  Jakub 
Wujek
Weglewo  - Józef Kostrzewski
Winna Góra – gen. Jan Henryk Dąbrowski
Włoszakowice – Karol Kurpiński
Wolsztyn – Marcin Rożek
Września – Maria Konopnicka, Władysław 
Reymont
Zaniemyśl – Edward Raczyński
Zbąszyń – Jan Paweł II, Marcin Rożek
Żychlin – Fryderyk Chopin
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OSTRÓW LEDNICKI 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra 
tel. 61 427 50 10, fax 61 427 50 20
www.lednicamuzeum.pl

PIŁA
Muzeum Stanisława Staszica
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67
www.muzeumstaszica.pl

POZNAŃ 
Bazylika archikatedralna 
pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła 
ul. Ostrów Tumski 17
tel./fax  61  852 96 42
www.katedra.archpoznan.org.pl

Muzeum Instrumentów Muzycznych
Stary Rynek 45 
tel. 61 856 81 78, fax 61 856 81 77
www.mnp.art.pl

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza 
Stary Rynek 84 
tel.61 852 24 96
www.bracz.edu.pl 
w 2012 roku nieczynne z powodu przebudowy

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery 
Iłłakowiczówny
ul. Gajowa 4/8, 60-815 Poznań
tel. 61 847 36 45, www.bracz.edu.pl

Pracownia - Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego
ul. Wroniecka 14, 61-763 Poznań
tel. 61 855 12 44, www.bracz.edu.pl 

PUSZCZYKOWO
Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego 
Fiedlera
ul Słowackiego 1, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 813 37 94, www.fiedler.pl

ROGALIN 
Pałac w Rogalinie
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul.Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin
tel. 61 813 80 30, 813 80 54, www.mnp.art.pl 

RUSSÓW
Dworek Marii Dąbrowskiej 
Russów 49, 62-817 Żelazków 
tel  62 769 12 65
www.muzeum.kalisz.pl

RYDZYNA
Zamek w Rydzynie
pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna
tel./fax 65 529 50 40 (centrala)
tel.  65 529 50 26 (sekretariat)
www.zamek-rydzyna.com.pl

ŚMIEŁÓW
Pałac w Śmiełowie 
Muzeum Adama Mickiewicza 
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
63-210 Żerków
tel. 62 740 31 64, www.mnp.art.pl 

TUREW
Stacja Badawcza Instytutu Środowiska 
Rolniczego 
i Leśnego PAN 
ul. Szkolna 4, Turew, 64-000 Kościan
tel. 65 513 42 53, 513 42 34
www.turew-pan.republika.pl
zwiedzanie pałacu po wcześniejszym 
uzgodnieniu 

WŁOSZAKOWICE
Urząd Gminy Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
tel. 65  525 29 99, fax 65  537 01 06
www.wloszakowice.pl

WOLSZTYN
Muzeum Marcina Rożka
64-200 Wolsztyn, ul. 5 stycznia 34
tel. 68 384 26 48, www.muzea-wolsztyn.com.pl

Wybrane noclegi:

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

KALISZ 
Hotel Europa
Al. Wolności 5, 62-800 Kalisz
tel./fax  62 767 20 31/33
www.hotel-europa.pl

Hotel Calisia
ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 91 00, fax 62 767 91 14
www.hotel-calisia.pl

Seven 
ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 43 43
www.hotelseven.pl

Hotel Flora
ul.Wiatraki 3, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 46 50
recepcja@hotel-flora.pl
www.hotel-flora.pl

KONIN 
Hotel Pałacyk
Aleje 1 Maja 15A, 62-510 Konin
tel.  63  245 77 77, www.hotel-konin.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Staffa 5, 62-505 Konin - Gosławice
tel./ fax 63 242 72 35
www.schronisko-goslawice.pl

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, 64-100 Leszno
tel. 65 528 50 50, www.wieniawa.pl

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 Safir 
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171  Poznań 
tel.  61 867 37 11, www.hotelsafir.pl

Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń
tel. 61 649 99 88, fax  61 649 99 89
www.hotelpoznanski.pl

Hotel Mercure 
ul. Roosevelta 20, 60-829  Poznań 
tel.  61 855  80 00, fax  61 855 89 55 
www.accorhotels.com

Hotel HP Park  
ul. abpa Antoniego Baraniaka 77, 61-131 Poznań 
tel.  61 874 11 00, fax  61  874 12 00
www.hotelepark.pl

Hotel Brovaria
Stary Rynek 73-74, 61-772 Poznań 
tel.  61 858 68 68, fax  61 858 68 69 
www.brovaria.pl

Hotel Ibis Poznań Centrum 
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863  Poznań 
tel.  61 858 44 00
fax  61 858 44 44 
www.ibishotel.com

Hotel Polonez
al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań 
tel.  61  864 71 00
fax 61 852 37 62 
www.accorhotels.com

Hotel Lech 
ul. Św. Marcin 74, 61-809 Poznań 
tel. 61 853 01 51 (do 58), fax 61  853 08 80 
www.hotel-lech.poznan.pl

Fusion Hostel
ul. Św. Marcin 66/72, 61-808 Poznań 
tel. 61 852 12 30, fax 61 853 46 0
www.fusionhostel.pl

Pensjonat Nasz Klub
ul. Woźna 10, 61-777 Poznań
tel. 61 851 76 30, fax  61 851 66 81
www.naszklub.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
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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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