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Miejsca i wydarzenia

Mi osne perypetie Kunegundy Drw skiej 
i Józefa Wybickiego w Niechanowie 

Niechanowo, gminna wie , w okresie I rozbioru 
Polski sta a si  schronieniem dla nie byle kogo, 
bo dla Józefa Wybickiego, autora naszego 
narodowego hymnu. Czy by by y konfederat 
ukrywa  si  tu przed zemst  ze strony carskich 
w adz? Wydaje si  to oczywiste, a jednak nic 
z tych rzeczy. Wybicki schroni  si  tu przed 
w asn  matk , a przyczyn  by o ma e stwo 
zawarte wbrew woli rodzicielki. 

Jego wybrank  serca by a Kunegunda Drw ska 
- bliska kuzynka rodu Skórzewskich. 
Sw  przysz  ma onk  Wybicki pozna  
podczas misji dyplomatycznej w Berlinie, 
i tak podsumowa  pierwsze spotkanie:
 „W ca ym tym t umie p ci pi knej postrzegam 
jedn  i ju  nie widz , jak tylko j  sam ! Ona tylko 
w mych oczach pi kna, mi a, ona  gur , kszta tem, 
wdzi kiem panowa a reszcie; skromno  nawet 
w jej stroju smaku pe nym, rzuca a cie  
na b yszczad a i blaski bogactwa”. I w a nie owe 
„blaski bogactwa” by y przyczyn  kon  iktu 
w rodzinie Wybickich. Wizja niezamo nej, 
a przy tym starszej a  o 17 lat od Józefa synowej, 
by a dla jego matki nie do zniesienia. Genera  ani 
my la  podporz dkowa  si  jej woli i po upadku 
konfederacji barskiej, potajemnie poj  Kunegund  
za on . Wówczas, jak to zwykle bywa, z pomoc  
pospieszyli krewni – czyli Skórzewscy. U yczyli oni 
m odym ma onkom swój pa ac w Niechanowie. 

Pa ac w Niechanowie.
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JP II ‘79/’97 , czyli dwie pielgrzymki 
Ojca wi tego do  Gniezna 

Na lotnisku sportowym w G barzewie, 5 km 
na po udnie od granic Gniezna, le y pot ny g az. 
Tak upami tniono miejsce, w którym podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny wyl dowa  
Ojciec wi ty b . Jan Pawe  II. Historyczna stolica 
Polski nieprzypadkowo by a drugim miastem 
odwiedzonym wtedy przez Papie a. 
Helikopter z dostojnym go ciem wyl dowa  
3 czerwca, by nast pnego dnia zabra  go st d 
wprost na Jasn  Gór . 

Na lotnisku Jan Pawe  II powita  gnie nian s owami:
„Tu na tym rozleg ym b oniu witam ze czci  samo 
gniazdo piastowskie, pocz tek dziejów Ojczyzny, 
a równocze nie kolebk  Ko cio a, w którym 
praojcowie zjednoczyli si  jedno ci  wiary 
z Ojcem, Synem i Duchem wi tym.”

Znamienne by y tak e s owa Ojca wi tego 
skierowane do tych, którzy w Polsce Ludowej 
uchodzili za odpowiednik ewangelicznych 
celników – czyli funkcjonariuszy MO:
„Wszystkich witam i nikogo nie pomijam. 
Równie  przedstawicieli w adz terenowych, 
przedstawicieli s u by porz dkowej i milicji. 
Wszystkich! Królewski szczep Piastowy!” 

Pozdrowienia dla milicjantów w tym akurat 
miejscu by y jak najbardziej uzasadnione. 
Pobliskie wi zienie w G barzewie na czas 
pielgrzymki zamieniono bowiem na najwi ksz  
baz  oddzia ów Milicji Obywatelskiej, 
zabezpieczaj cych wizyt  Ojca wi tego.

Druga pielgrzymka Jana Paw a II do Gniezna odby a 
si  w dniach 2-3 czerwca 1997 roku i zwi zana 

Tablica umieszczona na murze okalaj cym 
ko ció  farny to jedna z wielu pami tek 
przypominaj ca o dwóch wizytach 
Jana Paw a II w Gnie nie.

W miejscu l dowania papieskiego helikoptera 
w G barzewie znajduje si  pami tkowa tablica, 
ufundowana przez le ników. 
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Pierwsze w historii polskiego 
parlamentaryzmu wyjazdowe posiedzenie 
Sejmu i Senatu 
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Ciekawostki przyrodnicze

Jeden z najwi kszych g azów narzutowych 
Wielkopolski  „Tarcza Olbrzyma”

Na polach pod wsi  Sokolniki le y granitowy 
g az. Ma on a  16,5 metra obwodu, a wysoko ci  
dorównuje doros emu cz owiekowi. Nie jest 
zagrzebany w ziemi, wi c mo na go podziwia  
niemal w ca ej okaza o ci. Poniewa  kamie  jest 
p aski, nosi poetyck  nazw  „Tarcza Olbrzyma”. 
Jego wag  trudno oszacowa , ale wiedz c e 
ka dy metr sze cienny granitu wa y dwie tony 
i 600 kilogramów to 75 metrów sze ciennych 
granitu wa y niemal 200 ton. To dwa razy wi cej, 
ni  standardowa lokomotywa ci gn ca w Polsce 
poci gi osobowe.

Z wie y obserwacyjnej rozci ga si  
doskona y widok na okolic .

Spacer po terenach, na których znajduj  si  
Stawy Kiszkowskie, to atrakcja nie tylko 
dla ludzi interesuj cych si  ornitologi .

Imponuj cych rozmiarów g az w Sokolnikach 
znajduje si  na czce, zaledwie kilkaset metrów 
od drewnianego ko cio a.
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Legenda g osi, e g az wypad  z r k diab a, który 
przelatywa  swego czasu nad wsi  z zamiarem 
zniszczenia gnie nie skiej katedry. Poniewa  
diabelski kamie  spad  na sam rodek yznego 
pola, na wieki sta  si  przekle stwem tutejszych 
gospodarzy. W latach okupacji Niemcy próbowali go 
nawet wysadzi , czego skutki w postaci olbrzymiej 
rysy i odprysku widoczne s  do dzisiaj. 

Zdaniem niektórych „Tarcza Olbrzyma” emanuje 
pozytywn  energi , w zwi zku z tym g az cieszy 
si  zainteresowaniem radiestetów. By poczu  
jego wyj tkow  moc, wystarczy podobne jedno 
dotkni cie, a eby wzmocni  jeszcze efekt, nale y 

wspi  si  na kamie  (co nie jest takie atwe) 
i ch on  uzdrawiaj c  energi  poprzez medytacj .

Raj dla ornitologów, 
czyli Stawy Kiszkowskie

B d cy cz ci  projektu ochrony siedlisk Natura 
2000 obszar obejmuje dwa stawy oraz pas 
nieu ytków w dolinie rzeki Ma a We na niedaleko 
Kiszkowa. Powsta  troch  przypadkowo – stawy 
mia y pocz tkowo pe ni  funkcj  zbiorników 

Wycieczka na Stawy Kiszkowskie 
to doskona y pomys  na wyjazdow  lekcj  biologii.
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rybnych, jednak niski poziom wody w okresie 
letnim pokrzy owa  ludzkie plany. Nie trzeba 
by o d ugo czeka , aby teren znalaz  sobie 
nowych mieszka ców, w postaci ró norodnych 
gatunków ptaków. 

Dzi ki urozmaiconej strukturze siedlisk, na któr  
sk adaj  si  ma e wysepki, szuwary trzcinowe, 
a tak e p ycizny i obszary b otniste, Stawy 
Kiszkowskie sta y si  wa nym punktem na ptasiej 
mapie Polski. Nie do  powiedzie , e widziano 
tu ok. 200 gatunków ptaków l gowych, czyli 
prawie po ow  tego co odnotowane zosta o w skali 
ca ego kraju. Dla osób zorientowanych w temacie 
ornitologii zach t  do odwiedzenia tego miejsca 
z pewno ci  b dzie informacja, e spotka  
tutaj mog  m.in. b otniaka stawowego, b ka, 
perkoza, ab dzia niemego, bociana bia ego 
i czarnego czy urawia.

Dok adnej historii krzy a pewnie 
ju  nigdy nie poznamy.

Kawa ek Bieszczad w sercu Wielkopolski

Bieszczady K eckie to jeden z naj adniejszych 
zak tków Powiatu Gnie nie skiego. Znajduje si  
on w granicach Lednickiego Parku Krajobrazowego, 
pomi dzy miejscowo ciami Zakrzewo, Dzie miarki, 
Waliszewo i S awno. Kompleks le ny poprzecinany 
jest licznymi ciekami wodnymi, w wozami, 
uroczyskami i niewielkim jeziorami, co sprawia, 
e miejsce to ma magiczny i nie spotykany nigdzie 

indziej klimat. Aby go dobrze poczu , warto 
jest wyruszy  ladem 7-kilometrowej cie ki 
przyrodniczej, która stanowi p tl  z pocz tkiem 
w okolicach przystanku autobusowego 
w Waliszewie. Dzi ki temu z pewno ci  nie umkn  
nam takie pere ki jak pomniki przyrody: d b wi ty 
Wojciech i wierk Albin, czy aleja d bów nosz cych 
imiona innych, historycznych postaci. 

Poza pi knem przyrody, Bieszczady K eckie maj  
do zaproponowania wiele innych interesuj cych 
miejsc. Jedn  z nich jest z pewno ci  stoj cy 
po rodku lasu w okolicach wsi Kamionek 
tajemniczy, drewniany krzy . Jak twierdz  
niektórzy, jest to wotum wdzi czno ci hrabiego 
Albina W sierskiego za uratowanie jego syna, 
który w tym miejscu spad  nieszcz liwie 
z konia. Inn  ciekawostk  s  pozosta o ci 
dworu we wsi Dzie miarki, wraz z zachowanym
 w nieco lepszym stanie parkiem 
zaprojektowanym w stylu angielskim. 
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ladami Powstania 
Wielkopolskiego 
i II wojny wiatowej

Pierwsze zwyci stwo

Charakterystyczny budynek z czerwonej 
ceg y przy ulicy Pocztowej w Gnie nie to dzi  
siedziba Gimnazjum numer 2. Szko a ta nosi 
dumne imi  Powsta ców Wielkopolskich. Nazwa 
jest jak najbardziej uzasadniona, poniewa  to 
od opanowania przez Polaków koszar 49. Pu ku 
Piechoty Pruskiej rozpocz o si  wyzwalanie 
Gniezna z r k niemieckiego zaborcy. Dwa dni 
pó niej miasto by o ju  ca kowicie w polskich 
r kach, a w budynku stacjonowali polscy o nierze. 

Warto nadmieni , e do naszych czasów, 
z kompleksu koszarowego, na który 
sk ada y si  budynki  przy ulicy Pocztowej,  
Sobieskiego oraz Chrobrego, ocala y jedynie dwa 
pierwsze. Budynek znajduj cy si  przy 
ul. Chrobrego zosta  zbombardowany i zniszczony 

Pomnik w Zdziechowie.

Murale na cianach transformatorów 
przypominaj  mieszka com Gniezna 

o bohaterskim zrywie ich przodków.
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który bez w tpienia zmierza  w stron  Gniezna. 
W kierunku nieprzyjaciela wyruszy  niemal 
pi setosobowy oddzia  powsta ców.

W starciu gór  byli Polacy. Gniezno zosta o 
uratowane, a powsta cze arsena y wzbogaci y si  
o kilkaset sztuk zdobycznej broni. Sylwestrowe 
walki upami tniono w dwójnasób: na polu chwa y 
wzniesiono kamienny kopczyk, a w rodku wsi, przy 
drodze zobaczy  mo na pomnik ku czci powsta ców.

opienno – niezwyk e losy 
zwyk ej miejscowo ci

Po o one na pó noc od Gniezna opienno jest 
obecnie miejscem rzadko odwiedzanym przez 
turystów. Niewiele osób zdaje sobie jednak spraw , 
e ta spokojna na co dzie  wie  pochwali  si  mo e 

bardzo bogat  i ciekaw  histori . 
Pierwsze zmianki na temat opienna pochodz  
z XIII wieku, natomiast mi dzy XVI a XIX wiekiem 
posiada o ono nawet prawa miejskie, nadane przez 
króla Zygmunta Starego. Z tego okresu pochodzi 
m.in. barokowy ko ció  Wniebowzi cia Naj wi tszej 
Maryi Panny oraz XIX-wieczna drewniana dzwonnica.
 
Najbardziej niezwyk e wydarzenia mia y tutaj 
jednak miejsce w XX wieku. W dniu 30 grudnia 
1919 roku opienno by o miejscem brawurowej akcji 
Powsta ców Wielkopolskich, którzy 
zatrzymali poci g z niemieckimi o nierzami. 
W wyniku podst pu, który polega  na przed o eniu 
komendantowi niemieckiego transportu wojskowego 
sfa szowanych telegramów z rozkazami, polskim 
oddzia om uda o si  ostrzela  i unieruchomi  
sk ad oraz przerwa  po czenia telegra  czne. 
W ten sposób zatrzymana zosta a niemiecka odsiecz 

Kalwaria opie ska znajduje si  
w bezpo rednim s siedztwie ko cio a.

przez lotnictwo niemieckie w trakcie II wojny 
wiatowej. W obu zachowanych gmachach 

mieszcz  si  dzi  szko y, a na ich fasadach bez trudu 
odnale  mo na tablice, przypominaj ce 
o bohaterskim i skutecznym zrywie Wielkopolan.

Jak uda o si  powstrzyma  atak na Gniezno, 
czyli „Potyczka pod Zdziechow ”

Do bitwy dosz o w dzie  przed Sylwestrem 
1918 roku. Jeszcze dwa dni wcze niej wszyscy 
widzieli, jak poci gi z wojskiem i urz dnikami 
niemieckimi opuszcza y Gniezno. Ju  wydawa o 
si , i  historyczna stolica Polski mo e czu  si  
bezpiecznie, kiedy do powsta czego sztabu 
dotar  alarmuj cy meldunek. Zaobserwowano 
poci g wype niony o nierzami niemieckiej stra y 
granicznej, zatrzymuj cy si  w rejonie Zdziechowy, 
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zmierzaj ca w kierunku Zdziechowy. W potyczce tej 
zgin  Franciszek Adamczak, którego pochowano na 
miejscowym cmentarzu. Powstaniec by  pierwsz  
polsk  o  ar  kon  iktu na Ziemi Gnie nie skiej. 

Ciekawym symbolem niezwyk ych dziejów 
miejscowo ci jest tak e jedna z najmniejszych 
w Polsce kalwarii. Usypany z kamieni kopczyk 
zwie czony krzy em powsta  w latach 70-tych, jako 
wotum wdzi czno ci za fakt, e w okresie II wojny 
wiatowej ko ció  w opiennie by  jednym z niewielu 

w regionie, w którym odbywa y si  msze wi te 
i mo na by o korzysta  z sakramentów. Pami tkowa 
tablica umiejscowiona wewn trz wi tyni informuje, 
e w tym czasie do wsi przyje d ali ludzie 

z tak odleg ych miejscowo ci jak Jarocin, czy Kalisz. 
 

K ecko „Wielkopolskie Westerplatte”

W czasie II wojny wiatowej K ecko zas yn o 
ze wzgl du na bohaterskie czyny mieszka ców, 
którzy utworzyli Stra  Obywatelsk  i przez dwa dni 
dzielnie bronili miasta przed wrogimi si ami.
W dniu 8 wrze nia 1939 roku do K ecka dotar y 
oddzia y Wehrmachtu i dosz o do pierwszej 
potyczki, w trakcie której zgin  17-letni harcerz 
Sylwester liwi ski. Na drugi dzie  Niemcy 
prze amali opór obro ców i weszli do miasta. 

Monument upami tniaj cy obro ców K ecka 
jest jednym z bardziej charakterystycznych 

obiektów w mie cie.

Odnowiony przez lokaln  spo eczno  
nagrobek powsta ca z opienna.
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W 1968 roku miasto zosta o odznaczone Orderem 
Krzy a Grunwaldu III klasy, a w 1989 roku na Rynku 
zosta  ods oni ty pomnik ku czci poleg ych obro ców 
K ecka. Ze wzgl du na swoje bohaterstwo miasto 
cz sto jest nazywane „Wielkopolskim Westerplatte”.

Walka i pojednanie, 
czyli niezwyk a historia dwóch pilotów  

W ko ciele garnizonowym p.w. Naj wi tszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Gnie nie, mo na odnale  
tablic  pami tkow  i infokiosk po wi cony niezwyk ej 
historii dwóch pilotów wrze nia 1939 roku: 
W adys awa Gnysia i Franka Neuberta. Frank Neubert, 
niemiecki pilot szturmowy, w dniu 1 wrze nia 
1939 roku, nad Balicami ko o Krakowa zestrzeli  
pierwszy polski samolot, na którego pok adzie 
znajdowa  si  kpt. pil. Mieczys aw Medwecki. 
Towarzysz cym mu bocznym skrzyd owym podczas 
tego lotu by  W adys aw Gny . To na nim Neubert 
skupi  sw  uwag  po str ceniu Medwieckiego, jednak  
na szcz cie Gnysiowi uda o si  uciec. 

Po latach Frank Neubert postanowi  odszuka  
polskiego pilota, do którego strzela  1 wrze nia 
1939 roku. Po d ugich i mudnych poszukiwaniach 
odnalaz  i spotka  si  z Gnysiem w dalekiej 
Kanadzie, do której ten wyemigrowa  po wojnie. 
Nikt nie podejrzewa , e ta wizyta b dzie 
pocz tkiem d ugoletniej przyja ni. 
Wi cej o historii dwóch lotników mo na 
przeczyta  na stronie www.wystawa.com.pl. 

Kiedy  protestancki, dzi  katolicki. 
Ko ció  Garnizonowy jest dobrym przyk adem 
skomplikowanych relacji polsko-niemieckich.

Ludno  sp dzono na Rynek, morduj c po drodze 
wiele osób. Zgin li m.in. dwaj kolejni harcerze 
Walerian i Stanis aw M y scy.

Po zdobyciu miasta na Rynku odby a si  selekcja 
mieszka ców, a podejrzanych o udzia  w obronie 
podzielono na dwie grupy. Jedn  rozstrzelano 
jeszcze tego samego dnia nad brzegami 
Ma ej We ny, natomiast druga zosta a stracona 
10 wrze nia na terenie miejskiej strzelnicy. 
Dowódców obrony aresztowano i tak e rozstrzelano, 
a sta o si  to prawdopodobnie gdzie  w lasach pod 
W growcem. Z kolei na Dalkach w Gnie nie ycie 
straci  inny obro ca K ecka, tymczasowy burmistrz 
miasta we wrze niu 1939 r., ksi dz Maksymilian 
Koncewicz. Szacuje si ,  e w trakcie wojny zgin o 
ponad trzystu mieszka ców K ecka. 
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r kopis „Evangeliarium” czyli tekst czterech 
Ewangelii w ca o ci, z wpisanym rokiem 800. 
Z kolei jeden z najcenniejszych i najpi kniejszych 
to Z oty Kodeks Gnie nie ski – „Codex Aureus 
Gnesnensis”, ksi ga liturgiczna, zawieraj ca 
fragmenty Ewangelii, wybrane na poszczególne 
niedziele i wi ta. Dotychczas uwa ano, e 
jest on ca y napisany z otem. Jednak ostatnio 
przeprowadzane badania wykaza y, e s  to farby 
miedziane imituj ce z oto. 

Najprawdopodobniej by  to dar Boles awa mia ego 
dla Katedry Gnie nie skiej. Niestety ze wzgl du 
na zalecenia, mo e on by  eksponowany tylko 
przez 20 godzin w ci gu roku, wliczaj c przegl dy 
konserwatorskie. Tym samym jest to najcenniejsza 
i najbardziej tajemnicza ksi ga w ca ej Polsce. 
W roku 2013 Z oty Kodeks zosta  wpisany na List  
Krajow  programu „UNESCO” „Pami  wiata”. 

Gnie nie ska biblioteka aleksandryjska 

Biblioteka aleksandryjska by a jedn  
z najwi kszych bibliotek wiata staro ytnego. 
Biblioteka  Katedralna jest jedn  z najstarszych 

Od lewej: Z ota Bulla Gnie nie ska, 
Z oty Kodeks Gnie nie ski oraz pierwsza karta 
Kaza  Gnie nie skich. Archiwum Archidiecezjalne 
w Gnie nie prowadzi od 2012 roku akcj  
Mecenat Skarbów S owa. W ramach tej akcji 
szuka mecenasów (darczy ców) dla ratowania 
zniszczonych zabytków pi miennictwa: 
wielosetletnich r kopisów, dokumentów i druków. 
Do tej pory uda o si  w ten sposób podda  
konserwacji ksi gi metrykalne, starodruki, 
redniowieczne manuskrypty oraz unikatowy 

zapis kompozycji muzycznej z XIX wieku. 
Bli szych informacji o sposobach wsparcia 
Mecenatu udziela samo archiwum 
(Tel. 61 4261909, e-mail: archiwum@archidiecezja.pl).
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bibliotek na ziemiach polskich. Stanowi ona jeden 
z dzia ów Archiwum Archidiecezjalnego i si ga 
swym pocz tkiem progu XI wieku. Ksi gi od 
pocz tku przechowywane by y w katedrze. 

Pomieszczenia dla nich, cznie z lektoriami 
– czyli czytelniami, znajdowano kolejno: w ró nych 
kaplicach lub ich górnych kondygnacjach, 
nad zakrystiami czy chórem muzycznym, a tak e 
w izbach pod wie  pó nocn . W redniowiecznej 
bibliotece ksi gi przechowywano najpierw 
w masywnych, dobrze zabezpieczonych 
skrzyniach (ze wzgl du na ich kosztowno ), 
potem w armariach, czyli w zamykanych 
na klucz szafach, a tak e na pulpitach, do których 
by y przymocowane a cuchami. Nast pnie 
(XV w.) pomieszczenia biblioteczne wyposa ono 
w drewniane rega y (repozytoria), na których 
umieszczano – w ramach dzia ów – ksi gozbiór ju  
skatalogowany i osygnowany. W 1998 r. biblioteka 
katedralna wraz z ca ym zasobem Archiwum 
Archidiecezjalnego zosta a przeniesiona do nowej 
siedziby tej instytucji przy ulicy Kolegiaty 2. 

Dzisiejszy zbiór biblioteki katedralnej wytworzony 
zosta  w okresie od IX do XX wieku. Obecnie ksi gi 
w magazynach s  u o one wed ug formatu na 
rega ach jezdnych. Te najcenniejsze, ze wzgl du 
na bezpiecze stwo, przechowuje si  w specjalnie 
wydzielonym miejscu, zwanym skarbcem.

Bajkowa ku nia w Wydartowie 

Niedaleko Duszna, przy drodze do wie y widokowej, 
znajduje si  osobliwy budynek, obok którego 

nie sposób przej  oboj tnie. Mowa o zabytkowej, 
murowanej ku ni w miejscowo ci Wydartowo. 
Powsta a ona w XIX w. i przyci ga uwag  
interesuj c  i ma o spotykan  konstrukcj .
 
Jej ciany zewn trzne wy o one s  kamieniami 
znacznej wielko ci obrobionymi w kszta cie 
du ych bloków, a nad wszystkim góruje wysoki 
komin, na którego szczycie znajduje si  bocianie 
gniazdo. Niestety od kilku lat budynek nie jest 
ju  u ytkowany i w aden sposób zagospodarowany, 
a do rodka nie mo na si  dosta .

Ku nia w Wydartowie to jedna z wielu ma o znanych, 
osobliwych atrakcji Powiatu Gnie nie skiego.
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s  szklane jajka i inne atrybuty tych wi t. 
Jak podaje Pan Dominik Koz owski reprezentuj cy 
 rm  Kadpol: „nie da si  wszystkiego opisa , to 

trzeba zobaczy  na w asne oczy. Dopiero wtedy 
mo na si  przekona  ile wysi ku i pracy nale y 
w o y  w wytworzenie takiej ozdoby. By  mo e 
zawieszaj c tak  bombk  zastanowimy si  chwilk  
nad jej powstaniem, a mo e te  b d c w sklepie 
wybierzemy prawdziw  szklan  bombk  zamiast 
sztucznych ozdób”. 
Na podstawie: www.kadpol.pl

Gnie nie scy ydzi 

Pierwsi ydzi, wed ug legendy pojawili si  
w Gnie nie ju  w 893 r. u ksi cia Polan, Leszka. 
Na przestrzeni wieków liczba mieszka ców 
gnie nie skiej spo eczno ci ydowskiej 
zmienia a si . W po owie XIX wieku wynosi a 
2000, w 1901 roku 1241, natomiast tu  przed 
wybuchem II wojny wiatowej zaledwie 137 osób.

Centrum ycia i kultury ydowskiej w Gnie nie 
mie ci o si  przy ul. ydowskiej (dzi  Mieszka I) 
i Tumskiej, gdzie budowano te  synagogi. 
Pierwsza wzniesiona zosta a w 1582 r. i sp on a 

Synagoga by a najwa niejszym elementem 
dzielnicy ydowskiej.

Budynek Szko y Muzycznej.
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podczas po aru w 1613 roku. Drug , postawion  
w 1796 roku, tak e zniszczy  po ar, trawi cy 
miasto w 1819 roku. Trzecia, najbardziej 
reprezentacyjna, z 1846 roku, zosta a unicestwiona 
w pierwszych dniach II wojny wiatowej przez 
Niemców.  Sta a ona w  miejscu, gdzie dzi  znajduj  
si  Biblioteka Publiczna Miasta Gniezno. Tu  za ni  
mie ci  si  Dom Gminy ydowskiej (obecna Szko a 
Muzyczna), a kawa ek dalej, na skrzy owaniu 
z ul. ubie skiego, szko a ydowska.

W Gnie nie znajdowa y si  te  trzy kirkuty czyli 
cmentarze ydowskie: najstarszy przy Parku 
Ko ciuszki, tzw. nowy przy ul. Roosevelta 
(Park Trzech Kultur)  oraz przy ul. Chrobrego, 
w miejscu gdzie dzi  znajduje si  budynek 
Stra y Po arnej.

Gniezno z lotu ptaka

Niewiele osób zdaje sobie dzi  spraw , e jeszcze 
kilkadziesi t lat temu Gniezno by o znanym w skali 
kraju o rodkiem lotnictwa sportowego. Tu  po 
wojnie, w 1946 roku, na po udniowych peryferiach 
miasta powsta o lotnisko szybowcowe, które 
mia o kszta ci  m ode kadry pilotów. O rodek ten 
niestety nie przetrwa  d ugo, i ju  1949 roku zosta  
zlikwidowany, a hangar wywieziony do Leszna. Nie 
min o jednak 10 lat, a szybowce znów powróci y 
na lotnisko Gniezno – Na cz (obecny Poligon 
G barzewo). Du a w tym zas uga pasjonatów 
lotnictwa, którzy w tym czasie sprawowali wa ne 
funkcje w magistracie, z przewodnicz cym Miejskiej 
Rady Narodowej Andrzejem Sobieralskim na 
czele. Niestety i tym razem o rodek dzia a  krótko, 
organizuj c mimo wszystko w latach 1960-1964 
kilka turnusów szkoleniowych oraz sporych 
imprez o tematyce lotniczej. 
Obecnie tradycje te kontynuuje Gnie nie skie 
Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika 
Szajdy. Sk ada si  ono m.in. z sekcji modelarskiej, 
do której nale  przede wszystkim cz onkowie 
Klubu Modelarskiego RWD-4, obchodz cego 
w 2013 roku jubileusz 50-lecia dzia alno ci. 
30 osobowa sekcja motoparalotniowa GSSL 
prowadzi szkolenia oraz zwody sportowe, 
a tak e bierze czynny udzia  w ró nego typu 
imprezach, jak pikniki i festyny lotnicze 
reprezentuj c Gniezno i Polsk  na arenie 
krajowej i mi dzynarodowej. Dla wszystkich 
chc cych spe ni  swoje dzieci ce marzenia 
o lataniu, istnieje mo liwo  zorganizowania 
przelotu widokowego nad Gnieznem. 

Kto odwa y si  zwiedzi  miasto w taki sposób?
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Urodzony w K ecku prof. W adys aw Nehring 
(1830–1909) swoj  s aw  zdoby  we Wroc awiu, 
gdzie przez blisko pó  wieku sprawowa  ró ne 
funkcje na Uniwersytecie Wroc awskim, obejmuj c 
nawet na dwa lata fotel rektora. Niewiadomo 
do ko ca gdzie si ga y korzenie jego rodziny, 
jednak pewnym jest, e on sam charakteryzowa  
si  ogromnym zami owaniem do Polski oraz 
kultury s owia skiej. Prowadzi  badania, które 
znacznie wp yn y na poszerzenie wiedzy z zakresu 
najwcze niejszych zabytków pi miennictwa 
polskiego i nie tylko. W 2004 roku jego imi  zosta o 
nadane gimnazjum w K ecku, a na uroczysto ci 
przyjecha  sam profesor Jan Miodek, który obecnie 
zasiada w gabinecie s ynnego uczonego.      

Mariusz Wachtel (1892–1919) by  jednym 
z bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 
Przez sze  lat s u y  w pruskiej Kriegsmarine, 
gdzie zdoby  stopie  bosmana. Po zako czeniu 
I wojny wiatowej powróci  do Gniezna 
i natychmiast przyst pi  do organizowania 
polskich oddzia ów wojskowych. Drugiego dnia 
powstania bra  udzia  w opanowaniu koszar przy 
ul. Wrzesi skiej, w których nast pnie utworzy  
i osobi cie szkoli  blisko 100-osobowy oddzia  
ochotników. Na jego czele wyruszy  w okolice 
Rynarzewa, gdzie zgin  w trakcie ataku na 
niemiecki poci g pancerny. Pochowany zosta   
na gnie nie skim cmentarzu w. Piotra, gdzie 

Boles aw Kasprowicz.

Jeden z budynków ufundowanych 
przez Boles awa Kasprowicza.
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znajduje si  tzw. Akropol Naszych Bohaterów 
- miejsce obchodów kolejnych rocznic Powstania 
Wielkopolskiego i innych wydarze  patriotycznych.
   
Wiktor Pniewski (1891–1974) to kolejny 
s ynny uczestnik Powstania Wielkopolskiego 
pochodz cy z okolic Gniezna. Urodzony w K ecku 
pilot w roku 1919 dowodzi   pierwszym polskim 
nalotem bombowym, w którym zaatakowane 
zosta o lotnisko we Frankfurcie nad Odr . 
Do jego zas ug nale y tak e wprowadzenie znaku 
polskiego lotnictwa w postaci bia o-czerwonej 
szachownicy. Pniewski pe ni  wa ne funkcje 
wojskowe w okresie II Rzeczypospolitej, 
a w trakcie II wojny wiatowej walczy  w Anglii. 
Po powrocie do ojczyzny, ze wzgl du na brak 
przywi zania do nowego ustroju, jego kariera 
wyra nie zwolni a i dopiero po 30 latach s u by 
otrzyma  awans na stopie  pu kownika.    

ks. Mateusz Zab ocki (1887–1939) by  proboszczem 
w ko ciele w. Trójcy w Gnie nie oraz dziekanem 
dekanatu gnie nie skiego. Bra  udzia  w Powstaniu 
Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. 
Wraz z pocz tkiem dzia a  wojennych 
w 1939 roku, po wyj ciu z Gniezna wojsk 
i ewakuacji w adz, wzi  na siebie obron  Gniezna 
i stworzenie tymczasowej administracji cywilnej 
tzw. Stra y Obywatelskiej. Raniony podczas 
negocjacji w sprawie poddania miasta, zosta  
przez Niemców przewieziony do Inowroc awia 
i skazany na mier  za udzia  w Powstaniu 
Wielkopolskim oraz organizowanie obrony 

Mieszka cy K ecka ca y czas pami taj  
o wybitnych obywatelach swojego miasta.
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cywilnej. Rozstrzelany 14 pa dziernika 1939 r. 
Jego imi  nosi dzi  w Gnie nie jedna z miejskich 
ulic oraz szko a podstawowa. Za swoje zas ugi 
otrzyma  tak e liczne odznaczenia pa stwowe.  

Adam Borys (1909–1986) to rdzenny mieszkaniec 
Niechanowa, którego ycie spokojnie mog oby 
zainspirowa  niejednego pisarza czy scenarzyst  
 lmowego. Bra  udzia  w kampanii wrze niowej, 

nast pnie by  internowany na W grzech, 
sk d uda o mu si  przedosta  przez by  Jugos awi  
do Francji, a stamt d do Wielkiej Brytanii. 
Tam zg osi  si  do s u by w okupowanej Polsce 
i po przej ciu specjalistycznego szkolenia 
zosta  wybrany spo ród 2613 kandydatów 
na jednego z 316 tzw. cichociemnych. W Polsce 
jako kapitan WP przyj  pseudonim „P ug” 
i rozpocz  dzia alno  konspiracyjn . Stworzy  
i dowodzi  oddzia em „Agat” (pó niej „Pegaz”; 
„Parasol”), którego zadaniem by o eliminowanie 
najgro niejszych funkcjonariuszy niemieckich. 
Jedn  z bardziej znanych akcji tego okresu 
by  udany zamach na Franza Kutscher  
– kata Warszawy – s yn cego przede wszystkim 
z okrucie stwa wobec ludno ci cywilnej. 
Zmar  w roku 1986 w Witkowie (Powiat 
Gnie nie ski), gdzie te  znajduje si  jego grób. 

Ko ció  w Witkowie.

Na budynku szko y podstawowej nr 2 w Gnie nie 
nosz cej imi  ks. Zab ockiego znajduje si  
pami tkowa tablica.
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www.muzeumag.com

www.scenatodziwna.eu
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