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Miejsca i wydarzenia

MiĄosne perypetie Kunegundy DrwÛskiej
i Józefa Wybickiego w Niechanowie
Niechanowo, gminna wieĝ, w okresie I rozbioru
Polski staĄa siÛ schronieniem dla nie byle kogo,
bo dla Józefa Wybickiego, autora naszego
narodowego hymnu. Czyľby byĄy konfederat
ukrywaĄ siÛ tu przed zemstÇ ze strony carskich
wĄadz? Wydaje siÛ to oczywiste, a jednak nic
z tych rzeczy. Wybicki schroniĄ siÛ tu przed
wĄasnÇ matkÇ, a przyczynÇ byĄo maĄľeĆstwo
zawarte wbrew woli rodzicielki.
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Jego wybrankÇ serca byĄa Kunegunda DrwÛska
- bliska kuzynka rodu Skórzewskich.
SwÇ przyszĄÇ maĄľonkÛ Wybicki poznaĄ
podczas misji dyplomatycznej w Berlinie,
i tak podsumowaĄ pierwsze spotkanie:
„W caĄym tym tĄumie pĄci piÛknej postrzegam
jednÇ i juľ nie widzÛ, jak tylko jÇ samÇ! Ona tylko
w mych oczach piÛkna, miĄa, ona ǊgurÇ, ksztaĄtem,
wdziÛkiem panowaĄa reszcie; skromnoĝÉ nawet
w jej stroju smaku peĄnym, rzucaĄa cieĆ
na bĄyszczadĄa i blaski bogactwa”. I wĄaĝnie owe
„blaski bogactwa” byĄy przyczynÇ konǋiktu
w rodzinie Wybickich. Wizja niezamoľnej,
a przy tym starszej aľ o 17 lat od Józefa synowej,
byĄa dla jego matki nie do zniesienia. GeneraĄ ani
myĝlaĄ podporzÇdkowaÉ siÛ jej woli i po upadku
konfederacji barskiej, potajemnie pojÇĄ KunegundÛ
za ľonÛ. Wówczas, jak to zwykle bywa, z pomocÇ
pospieszyli krewni – czyli Skórzewscy. Uľyczyli oni
mĄodym maĄľonkom swój paĄac w Niechanowie.
PaĄac w Niechanowie.
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JP II ‘79/’97 , czyli dwie pielgrzymki
Ojca ĜwiÛtego do Gniezna
Na lotnisku sportowym w GÛbarzewie, 5 km
na poĄudnie od granic Gniezna, leľy potÛľny gĄaz.
Tak upamiÛtniono miejsce, w którym podczas
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny wylÇdowaĄ
Ojciec ĜwiÛty bĄ. Jan PaweĄ II. Historyczna stolica
Polski nieprzypadkowo byĄa drugim miastem
odwiedzonym wtedy przez Papieľa.
Helikopter z dostojnym goĝciem wylÇdowaĄ
3 czerwca, by nastÛpnego dnia zabraÉ go stÇd
wprost na JasnÇ GórÛ.
Na lotnisku Jan PaweĄ II powitaĄ gnieļnian sĄowami:
„Tu na tym rozlegĄym bĄoniu witam ze czciÇ samo
gniazdo piastowskie, poczÇtek dziejów Ojczyzny,
a równoczeĝnie kolebkÛ KoĝcioĄa, w którym
praojcowie zjednoczyli siÛ jednoĝciÇ wiary
z Ojcem, Synem i Duchem ĜwiÛtym.”
Znamienne byĄy takľe sĄowa Ojca ĜwiÛtego
skierowane do tych, którzy w Polsce Ludowej
uchodzili za odpowiednik ewangelicznych
celników – czyli funkcjonariuszy MO:
„Wszystkich witam i nikogo nie pomijam.
Równieľ przedstawicieli wĄadz terenowych,
przedstawicieli sĄuľby porzÇdkowej i milicji.
Wszystkich! Królewski szczep Piastowy!”
Pozdrowienia dla milicjantów w tym akurat
miejscu byĄy jak najbardziej uzasadnione.
Pobliskie wiÛzienie w GÛbarzewie na czas
pielgrzymki zamieniono bowiem na najwiÛkszÇ
bazÛ oddziaĄów Milicji Obywatelskiej,
zabezpieczajÇcych wizytÛ Ojca ĜwiÛtego.
Druga pielgrzymka Jana PawĄa II do Gniezna odbyĄa
siÛ w dniach 2-3 czerwca 1997 roku i zwiÇzana
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W miejscu lÇdowania papieskiego helikoptera
w GÛbarzewie znajduje siÛ pamiÇtkowa tablica,
ufundowana przez leĝników.

Tablica umieszczona na murze okalajÇcym
koĝcióĄ farny to jedna z wielu pamiÇtek
przypominajÇca o dwóch wizytach
Jana PawĄa II w Gnieļnie.
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Pierwsze w historii polskiego
parlamentaryzmu wyjazdowe posiedzenie
Sejmu i Senatu
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Ciekawostki przyrodnicze

Jeden z najwiÛkszych gĄazów narzutowych
Wielkopolski „Tarcza Olbrzyma”
Na polach pod wsiÇ Sokolniki leľy granitowy
gĄaz. Ma on aľ 16,5 metra obwodu, a wysokoĝciÇ
dorównuje dorosĄemu czĄowiekowi. Nie jest
zagrzebany w ziemi, wiÛc moľna go podziwiaÉ
niemal w caĄej okazaĄoĝci. Poniewaľ kamieĆ jest
pĄaski, nosi poetyckÇ nazwÛ „Tarcza Olbrzyma”.
Jego wagÛ trudno oszacowaÉ, ale wiedzÇc ľe
kaľdy metr szeĝcienny granitu waľy dwie tony
i 600 kilogramów to 75 metrów szeĝciennych
granitu waľy niemal 200 ton. To dwa razy wiÛcej,
niľ standardowa lokomotywa ciÇgnÇca w Polsce
pociÇgi osobowe.

ImponujÇcych rozmiarów gĄaz w Sokolnikach
znajduje siÛ na ĄÇczce, zaledwie kilkaset metrów
od drewnianego koĝcioĄa.
Spacer po terenach, na których znajdujÇ siÛ
Stawy Kiszkowskie, to atrakcja nie tylko
dla ludzi interesujÇcych siÛ ornitologiÇ.
Z wieľy obserwacyjnej rozciÇga siÛ
doskonaĄy widok na okolicÛ.
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Wycieczka na Stawy Kiszkowskie
to doskonaĄy pomysĄ na wyjazdowÇ lekcjÛ biologii.

Legenda gĄosi, ľe gĄaz wypadĄ z rÇk diabĄa, który
przelatywaĄ swego czasu nad wsiÇ z zamiarem
zniszczenia gnieļnieĆskiej katedry. Poniewaľ
diabelski kamieĆ spadĄ na sam ĝrodek ľyznego
pola, na wieki staĄ siÛ przekleĆstwem tutejszych
gospodarzy. W latach okupacji Niemcy próbowali go
nawet wysadziÉ, czego skutki w postaci olbrzymiej
rysy i odprysku widoczne sÇ do dzisiaj.

Raj dla ornitologów,
czyli Stawy Kiszkowskie

Zdaniem niektórych „Tarcza Olbrzyma” emanuje
pozytywnÇ energiÇ, w zwiÇzku z tym gĄaz cieszy
siÛ zainteresowaniem radiestetów. By poczuÉ
jego wyjÇtkowÇ moc, wystarczy podobne jedno
dotkniÛcie, a ľeby wzmocniÉ jeszcze efekt, naleľy

BÛdÇcy czÛĝciÇ projektu ochrony siedlisk Natura
2000 obszar obejmuje dwa stawy oraz pas
nieuľytków w dolinie rzeki MaĄa WeĄna niedaleko
Kiszkowa. PowstaĄ trochÛ przypadkowo – stawy
miaĄy poczÇtkowo peĄniÉ funkcjÛ zbiorników
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wspiÇÉ siÛ na kamieĆ (co nie jest takie Ąatwe)
i chĄonÇÉ uzdrawiajÇcÇ energiÛ poprzez medytacjÛ.
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rybnych, jednak niski poziom wody w okresie
letnim pokrzyľowaĄ ludzkie plany. Nie trzeba
byĄo dĄugo czekaÉ, aby teren znalazĄ sobie
nowych mieszkaĆców, w postaci róľnorodnych
gatunków ptaków.
DziÛki urozmaiconej strukturze siedlisk, na którÇ
skĄadajÇ siÛ maĄe wysepki, szuwary trzcinowe,
a takľe pĄycizny i obszary bĄotniste, Stawy
Kiszkowskie staĄy siÛ waľnym punktem na ptasiej
mapie Polski. Nie doĝÉ powiedzieÉ, ľe widziano
tu ok. 200 gatunków ptaków lÛgowych, czyli
prawie poĄowÛ tego co odnotowane zostaĄo w skali
caĄego kraju. Dla osób zorientowanych w temacie
ornitologii zachÛtÇ do odwiedzenia tego miejsca
z pewnoĝciÇ bÛdzie informacja, ľe spotkaÉ
tutaj mogÇ m.in. bĄotniaka stawowego, bÇka,
perkoza, ĄabÛdzia niemego, bociana biaĄego
i czarnego czy ľurawia.

DokĄadnej historii krzyľa pewnie
juľ nigdy nie poznamy.
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KawaĄek Bieszczad w sercu Wielkopolski
Bieszczady KĄeckie to jeden z najĄadniejszych
zakÇtków Powiatu GnieļnieĆskiego. Znajduje siÛ
on w granicach Lednickiego Parku Krajobrazowego,
pomiÛdzy miejscowoĝciami Zakrzewo, DzieÉmiarki,
Waliszewo i SĄawno. Kompleks leĝny poprzecinany
jest licznymi ciekami wodnymi, wÇwozami,
uroczyskami i niewielkim jeziorami, co sprawia,
ľe miejsce to ma magiczny i nie spotykany nigdzie
indziej klimat. Aby go dobrze poczuÉ, warto
jest wyruszyÉ ĝladem 7-kilometrowej ĝcieľki
przyrodniczej, która stanowi pÛtlÛ z poczÇtkiem
w okolicach przystanku autobusowego
w Waliszewie. DziÛki temu z pewnoĝciÇ nie umknÇ
nam takie pereĄki jak pomniki przyrody: dÇb ĜwiÛty
Wojciech i ĝwierk Albin, czy aleja dÛbów noszÇcych
imiona innych, historycznych postaci.
Poza piÛknem przyrody, Bieszczady KĄeckie majÇ
do zaproponowania wiele innych interesujÇcych
miejsc. JednÇ z nich jest z pewnoĝciÇ stojÇcy
poĝrodku lasu w okolicach wsi Kamionek
tajemniczy, drewniany krzyľ. Jak twierdzÇ
niektórzy, jest to wotum wdziÛcznoĝci hrabiego
Albina WÛsierskiego za uratowanie jego syna,
który w tym miejscu spadĄ nieszczÛĝliwie
z konia. InnÇ ciekawostkÇ sÇ pozostaĄoĝci
dworu we wsi DzieÉmiarki, wraz z zachowanym
w nieco lepszym stanie parkiem
zaprojektowanym w stylu angielskim.
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Ĝladami Powstania
Wielkopolskiego
i II wojny ĝwiatowej

Pierwsze zwyciÛstwo
Charakterystyczny budynek z czerwonej
cegĄy przy ulicy Pocztowej w Gnieļnie to dziĝ
siedziba Gimnazjum numer 2. SzkoĄa ta nosi
dumne imiÛ PowstaĆców Wielkopolskich. Nazwa
jest jak najbardziej uzasadniona, poniewaľ to
od opanowania przez Polaków koszar 49. PuĄku
Piechoty Pruskiej rozpoczÛĄo siÛ wyzwalanie
Gniezna z rÇk niemieckiego zaborcy. Dwa dni
póļniej miasto byĄo juľ caĄkowicie w polskich
rÛkach, a w budynku stacjonowali polscy ľoĄnierze.
Warto nadmieniÉ, ľe do naszych czasów,
z kompleksu koszarowego, na który
skĄadaĄy siÛ budynki przy ulicy Pocztowej,
Sobieskiego oraz Chrobrego, ocalaĄy jedynie dwa
pierwsze. Budynek znajdujÇcy siÛ przy
ul. Chrobrego zostaĄ zbombardowany i zniszczony

Murale na ĝcianach transformatorów
przypominajÇ mieszkaĆcom Gniezna
o bohaterskim zrywie ich przodków.
Pomnik w Zdziechowie.
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który bez wÇtpienia zmierzaĄ w stronÛ Gniezna.
W kierunku nieprzyjaciela wyruszyĄ niemal
piÛÉsetosobowy oddziaĄ powstaĆców.
W starciu górÇ byli Polacy. Gniezno zostaĄo
uratowane, a powstaĆcze arsenaĄy wzbogaciĄy siÛ
o kilkaset sztuk zdobycznej broni. Sylwestrowe
walki upamiÛtniono w dwójnasób: na polu chwaĄy
wzniesiono kamienny kopczyk, a w ĝrodku wsi, przy
drodze zobaczyÉ moľna pomnik ku czci powstaĆców.

ăopienno – niezwykĄe losy
zwykĄej miejscowoĝci
Kalwaria ăopieĆska znajduje siÛ
w bezpoĝrednim sÇsiedztwie koĝcioĄa.

przez lotnictwo niemieckie w trakcie II wojny
ĝwiatowej. W obu zachowanych gmachach
mieszczÇ siÛ dziĝ szkoĄy, a na ich fasadach bez trudu
odnaleļÉ moľna tablice, przypominajÇce
o bohaterskim i skutecznym zrywie Wielkopolan.

Jak udaĄo siÛ powstrzymaÉ atak na Gniezno,
czyli „Potyczka pod ZdziechowÇ”
Do bitwy doszĄo w dzieĆ przed Sylwestrem
1918 roku. Jeszcze dwa dni wczeĝniej wszyscy
widzieli, jak pociÇgi z wojskiem i urzÛdnikami
niemieckimi opuszczaĄy Gniezno. Juľ wydawaĄo
siÛ, iľ historyczna stolica Polski moľe czuÉ siÛ
bezpiecznie, kiedy do powstaĆczego sztabu
dotarĄ alarmujÇcy meldunek. Zaobserwowano
pociÇg wypeĄniony ľoĄnierzami niemieckiej straľy
granicznej, zatrzymujÇcy siÛ w rejonie Zdziechowy,
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PoĄoľone na póĄnoc od Gniezna ăopienno jest
obecnie miejscem rzadko odwiedzanym przez
turystów. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawÛ,
ľe ta spokojna na co dzieĆ wieĝ pochwaliÉ siÛ moľe
bardzo bogatÇ i ciekawÇ historiÇ.
Pierwsze zmianki na temat ăopienna pochodzÇ
z XIII wieku, natomiast miÛdzy XVI a XIX wiekiem
posiadaĄo ono nawet prawa miejskie, nadane przez
króla Zygmunta Starego. Z tego okresu pochodzi
m.in. barokowy koĝcióĄ WniebowziÛcia NajĝwiÛtszej
Maryi Panny oraz XIX-wieczna drewniana dzwonnica.
Najbardziej niezwykĄe wydarzenia miaĄy tutaj
jednak miejsce w XX wieku. W dniu 30 grudnia
1919 roku ăopienno byĄo miejscem brawurowej akcji
PowstaĆców Wielkopolskich, którzy
zatrzymali pociÇg z niemieckimi ľoĄnierzami.
W wyniku podstÛpu, który polegaĄ na przedĄoľeniu
komendantowi niemieckiego transportu wojskowego
sfaĄszowanych telegramów z rozkazami, polskim
oddziaĄom udaĄo siÛ ostrzelaÉ i unieruchomiÉ
skĄad oraz przerwaÉ poĄÇczenia telegraǊczne.
W ten sposób zatrzymana zostaĄa niemiecka odsiecz
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zmierzajÇca w kierunku Zdziechowy. W potyczce tej
zginÇĄ Franciszek Adamczak, którego pochowano na
miejscowym cmentarzu. Powstaniec byĄ pierwszÇ
polskÇ oǊarÇ konǋiktu na Ziemi GnieļnieĆskiej.
Ciekawym symbolem niezwykĄych dziejów
miejscowoĝci jest takľe jedna z najmniejszych
w Polsce kalwarii. Usypany z kamieni kopczyk
zwieĆczony krzyľem powstaĄ w latach 70-tych, jako
wotum wdziÛcznoĝci za fakt, ľe w okresie II wojny
ĝwiatowej koĝcióĄ w ăopiennie byĄ jednym z niewielu
w regionie, w którym odbywaĄy siÛ msze ĝwiÛte
i moľna byĄo korzystaÉ z sakramentów. PamiÇtkowa
tablica umiejscowiona wewnÇtrz ĝwiÇtyni informuje,
ľe w tym czasie do wsi przyjeľdľali ludzie
z tak odlegĄych miejscowoĝci jak Jarocin, czy Kalisz.

KĄecko „Wielkopolskie Westerplatte”
W czasie II wojny ĝwiatowej KĄecko zasĄynÛĄo
ze wzglÛdu na bohaterskie czyny mieszkaĆców,
którzy utworzyli Straľ ObywatelskÇ i przez dwa dni
dzielnie bronili miasta przed wrogimi siĄami.
W dniu 8 wrzeĝnia 1939 roku do KĄecka dotarĄy
oddziaĄy Wehrmachtu i doszĄo do pierwszej
potyczki, w trakcie której zginÇĄ 17-letni harcerz
Sylwester ĜliwiĆski. Na drugi dzieĆ Niemcy
przeĄamali opór obroĆców i weszli do miasta.

Odnowiony przez lokalnÇ spoĄecznoĝÉ
nagrobek powstaĆca z ăopienna.
Monument upamiÛtniajÇcy obroĆców KĄecka
jest jednym z bardziej charakterystycznych
obiektów w mieĝcie.
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LudnoĝÉ spÛdzono na Rynek, mordujÇc po drodze
wiele osób. ZginÛli m.in. dwaj kolejni harcerze
Walerian i StanisĄaw MÛľyĆscy.
Po zdobyciu miasta na Rynku odbyĄa siÛ selekcja
mieszkaĆców, a podejrzanych o udziaĄ w obronie
podzielono na dwie grupy. JednÇ rozstrzelano
jeszcze tego samego dnia nad brzegami
MaĄej WeĄny, natomiast druga zostaĄa stracona
10 wrzeĝnia na terenie miejskiej strzelnicy.
Dowódców obrony aresztowano i takľe rozstrzelano,
a staĄo siÛ to prawdopodobnie gdzieĝ w lasach pod
WÇgrowcem. Z kolei na Dalkach w Gnieļnie ľycie
straciĄ inny obroĆca KĄecka, tymczasowy burmistrz
miasta we wrzeĝniu 1939 r., ksiÇdz Maksymilian
Koncewicz. Szacuje siÛ, ľe w trakcie wojny zginÛĄo
ponad trzystu mieszkaĆców KĄecka.

W 1968 roku miasto zostaĄo odznaczone Orderem
Krzyľa Grunwaldu III klasy, a w 1989 roku na Rynku
zostaĄ odsĄoniÛty pomnik ku czci polegĄych obroĆców
KĄecka. Ze wzglÛdu na swoje bohaterstwo miasto
czÛsto jest nazywane „Wielkopolskim Westerplatte”.

Walka i pojednanie,
czyli niezwykĄa historia dwóch pilotów
W koĝciele garnizonowym p.w. NajĝwiÛtszej Maryi
Panny Królowej Polski w Gnieļnie, moľna odnaleļÉ
tablicÛ pamiÇtkowÇ i infokiosk poĝwiÛcony niezwykĄej
historii dwóch pilotów wrzeĝnia 1939 roku:
WĄadysĄawa Gnysia i Franka Neuberta. Frank Neubert,
niemiecki pilot szturmowy, w dniu 1 wrzeĝnia
1939 roku, nad Balicami koĄo Krakowa zestrzeliĄ
pierwszy polski samolot, na którego pokĄadzie
znajdowaĄ siÛ kpt. pil. MieczysĄaw Medwecki.
TowarzyszÇcym mu bocznym skrzydĄowym podczas
tego lotu byĄ WĄadysĄaw Gnyĝ. To na nim Neubert
skupiĄ swÇ uwagÛ po strÇceniu Medwieckiego, jednak
na szczÛĝcie Gnysiowi udaĄo siÛ uciec.
Po latach Frank Neubert postanowiĄ odszukaÉ
polskiego pilota, do którego strzelaĄ 1 wrzeĝnia
1939 roku. Po dĄugich i ľmudnych poszukiwaniach
odnalazĄ i spotkaĄ siÛ z Gnysiem w dalekiej
Kanadzie, do której ten wyemigrowaĄ po wojnie.
Nikt nie podejrzewaĄ, ľe ta wizyta bÛdzie
poczÇtkiem dĄugoletniej przyjaļni.
WiÛcej o historii dwóch lotników moľna
przeczytaÉ na stronie www.wystawa.com.pl.

Kiedyĝ protestancki, dziĝ katolicki.
KoĝcióĄ Garnizonowy jest dobrym przykĄadem
skomplikowanych relacji polsko-niemieckich.
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rÛkopis „Evangeliarium” czyli tekst czterech
Ewangelii w caĄoĝci, z wpisanym rokiem 800.
Z kolei jeden z najcenniejszych i najpiÛkniejszych
to ZĄoty Kodeks GnieļnieĆski – „Codex Aureus
Gnesnensis”, ksiÛga liturgiczna, zawierajÇca
fragmenty Ewangelii, wybrane na poszczególne
niedziele i ĝwiÛta. Dotychczas uwaľano, ľe
jest on caĄy napisany zĄotem. Jednak ostatnio
przeprowadzane badania wykazaĄy, ľe sÇ to farby
miedziane imitujÇce zĄoto.
Najprawdopodobniej byĄ to dar BolesĄawa ĜmiaĄego
dla Katedry GnieļnieĆskiej. Niestety ze wzglÛdu
na zalecenia, moľe on byÉ eksponowany tylko
przez 20 godzin w ciÇgu roku, wliczajÇc przeglÇdy
konserwatorskie. Tym samym jest to najcenniejsza
i najbardziej tajemnicza ksiÛga w caĄej Polsce.
W roku 2013 ZĄoty Kodeks zostaĄ wpisany na ListÛ
KrajowÇ programu „UNESCO” „PamiÛÉ Ĝwiata”.
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GnieļnieĆska biblioteka aleksandryjska
Biblioteka aleksandryjska byĄa jednÇ
z najwiÛkszych bibliotek ĝwiata staroľytnego.
Biblioteka Katedralna jest jednÇ z najstarszych

Od lewej: ZĄota Bulla GnieļnieĆska,
ZĄoty Kodeks GnieļnieĆski oraz pierwsza karta
KazaĆ GnieļnieĆskich. Archiwum Archidiecezjalne
w Gnieļnie prowadzi od 2012 roku akcjÛ
Mecenat Skarbów SĄowa. W ramach tej akcji
szuka mecenasów (darczyĆców) dla ratowania
zniszczonych zabytków piĝmiennictwa:
wielosetletnich rÛkopisów, dokumentów i druków.
Do tej pory udaĄo siÛ w ten sposób poddaÉ
konserwacji ksiÛgi metrykalne, starodruki,
ĝredniowieczne manuskrypty oraz unikatowy
zapis kompozycji muzycznej z XIX wieku.
Bliľszych 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 dziaĄów Archiwum Archidiecezjalnego i siÛga
swym poczÇtkiem progu XI wieku. KsiÛgi od
poczÇtku przechowywane byĄy w katedrze.
Pomieszczenia dla nich, ĄÇcznie z lektoriami
– czyli czytelniami, znajdowano kolejno: w róľnych
kaplicach lub ich górnych kondygnacjach,
nad zakrystiami czy chórem muzycznym, a takľe
w izbach pod wieľÇ póĄnocnÇ. W ĝredniowiecznej
bibliotece ksiÛgi przechowywano najpierw
w masywnych, dobrze zabezpieczonych
skrzyniach (ze wzglÛdu na ich kosztownoĝÉ),
potem w armariach, czyli w zamykanych
na klucz szafach, a takľe na pulpitach, do których
byĄy przymocowane ĄaĆcuchami. NastÛpnie
(XV w.) pomieszczenia biblioteczne wyposaľono
w drewniane regaĄy (repozytoria), na których
umieszczano – w ramach dziaĄów – ksiÛgozbiór juľ
skatalogowany i osygnowany. W 1998 r. biblioteka
katedralna wraz z caĄym zasobem Archiwum
Archidiecezjalnego zostaĄa przeniesiona do nowej
siedziby tej instytucji przy ulicy Kolegiaty 2.
Dzisiejszy zbiór biblioteki katedralnej wytworzony
zostaĄ w okresie od IX do XX wieku. Obecnie ksiÛgi
w magazynach sÇ uĄoľone wedĄug formatu na
regaĄach jezdnych. Te najcenniejsze, ze wzglÛdu
na bezpieczeĆstwo, przechowuje siÛ w specjalnie
wydzielonym miejscu, zwanym skarbcem.

Bajkowa kuļnia w Wydartowie
Niedaleko Duszna, przy drodze do wieľy widokowej,
znajduje siÛ osobliwy budynek, obok którego

ciekawostki_wersja_polska.indd 19

Kuļnia w Wydartowie to jedna z wielu maĄo znanych,
osobliwych atrakcji Powiatu GnieļnieĆskiego.

nie sposób przejĝÉ obojÛtnie. Mowa o zabytkowej,
murowanej kuļni w miejscowoĝci Wydartowo.
PowstaĄa ona w XIX w. i przyciÇga uwagÛ
interesujÇcÇ i maĄo spotykanÇ konstrukcjÇ.
Jej ĝciany zewnÛtrzne wyĄoľone sÇ kamieniami
znacznej wielkoĝci obrobionymi w ksztaĄcie
duľych bloków, a nad wszystkim góruje wysoki
komin, na którego szczycie znajduje siÛ bocianie
gniazdo. Niestety od kilku lat budynek nie jest
juľ uľytkowany i w ľaden sposób zagospodarowany,
a do ĝrodka nie moľna siÛ dostaÉ.
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sÇ szklane jajka i inne atrybuty tych ĝwiÇt.
Jak podaje Pan Dominik KozĄowski reprezentujÇcy
ǊrmÛ Kadpol: „nie da siÛ wszystkiego opisaÉ, to
trzeba zobaczyÉ na wĄasne oczy. Dopiero wtedy
moľna siÛ przekonaÉ ile wysiĄku i pracy naleľy
wĄoľyÉ w wytworzenie takiej ozdoby. ByÉ moľe
zawieszajÇc takÇ bombkÛ zastanowimy siÛ chwilkÛ
nad jej powstaniem, a moľe teľ bÛdÇc w sklepie
wybierzemy prawdziwÇ szklanÇ bombkÛ zamiast
sztucznych ozdób”.
Na podstawie: www.kadpol.pl

GnieļnieĆscy ľydzi
Pierwsi ľydzi, wedĄug legendy pojawili siÛ
w Gnieļnie juľ w 893 r. u ksiÛcia Polan, Leszka.
Na przestrzeni wieków liczba mieszkaĆców
gnieļnieĆskiej spoĄecznoĝci ľydowskiej
zmieniaĄa siÛ. W poĄowie XIX wieku wynosiĄa
2000, w 1901 roku 1241, natomiast tuľ przed
wybuchem II wojny ĝwiatowej zaledwie 137 osób.
Centrum ľycia i kultury ľydowskiej w Gnieļnie
mieĝciĄo siÛ przy ul. Ľydowskiej (dziĝ Mieszka I)
i Tumskiej, gdzie budowano teľ synagogi.
Pierwsza wzniesiona zostaĄa w 1582 r. i spĄonÛĄa

Budynek SzkoĄy Muzycznej.
Synagoga byĄa najwaľniejszym elementem
dzielnicy ľydowskiej.
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Gniezno z lotu ptaka

Kto odwaľy siÛ zwiedziÉ miasto w taki sposób?

podczas poľaru w 1613 roku. DrugÇ, postawionÇ
w 1796 roku, takľe zniszczyĄ poľar, trawiÇcy
miasto w 1819 roku. Trzecia, najbardziej
reprezentacyjna, z 1846 roku, zostaĄa unicestwiona
w pierwszych dniach II wojny ĝwiatowej przez
Niemców. StaĄa ona w miejscu, gdzie dziĝ znajdujÛ
siÛ Biblioteka Publiczna Miasta Gniezno. Tuľ za niÇ
mieĝciĄ siÛ Dom Gminy Ľydowskiej (obecna SzkoĄa
Muzyczna), a kawaĄek dalej, na skrzyľowaniu
z ul. ăubieĆskiego, szkoĄa ľydowska.
W Gnieļnie znajdowaĄy siÛ teľ trzy kirkuty czyli
cmentarze ľydowskie: najstarszy przy Parku
Koĝciuszki, tzw. nowy przy ul. Roosevelta
(Park Trzech Kultur) oraz przy ul. Chrobrego,
w miejscu gdzie dziĝ znajduje siÛ budynek
Straľy Poľarnej.
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Niewiele osób zdaje sobie dziĝ sprawÛ, ľe jeszcze
kilkadziesiÇt lat temu Gniezno byĄo znanym w skali
kraju oĝrodkiem lotnictwa sportowego. Tuľ po
wojnie, w 1946 roku, na poĄudniowych peryferiach
miasta powstaĄo lotnisko szybowcowe, które
miaĄo ksztaĄciÉ mĄode kadry pilotów. Oĝrodek ten
niestety nie przetrwaĄ dĄugo, i juľ 1949 roku zostaĄ
zlikwidowany, a hangar wywieziony do Leszna. Nie
minÛĄo jednak 10 lat, a szybowce znów powróciĄy
na lotnisko Gniezno – NaĄÛcz (obecny Poligon
GÛbarzewo). Duľa w tym zasĄuga pasjonatów
lotnictwa, którzy w tym czasie sprawowali waľne
funkcje w magistracie, z przewodniczÇcym Miejskiej
Rady Narodowej Andrzejem Sobieralskim na
czele. Niestety i tym razem oĝrodek dziaĄaĄ krótko,
organizujÇc mimo wszystko w latach 1960-1964
kilka turnusów szkoleniowych oraz sporych
imprez o tematyce lotniczej.
Obecnie tradycje te kontynuuje GnieļnieĆskie
Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika
Szajdy. SkĄada siÛ ono m.in. z sekcji modelarskiej,
do której naleľÇ przede wszystkim czĄonkowie
Klubu Modelarskiego RWD-4, obchodzÇcego
w 2013 roku jubileusz 50-lecia dziaĄalnoĝci.
30 osobowa sekcja motoparalotniowa GSSL
prowadzi szkolenia oraz zwody sportowe,
a takľe bierze czynny udziaĄ w róľnego typu
imprezach, jak pikniki i festyny lotnicze
reprezentujÇc Gniezno i PolskÛ na arenie
krajowej i miÛdzynarodowej. Dla wszystkich
chcÇcych speĄniÉ swoje dzieciÛce marzenia
o lataniu, istnieje moľliwoĝÉ zorganizowania
przelotu widokowego nad Gnieznem.
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Urodzony w KĄecku prof. WĄadysĄaw Nehring
(1830–1909) swojÇ sĄawÛ zdobyĄ we WrocĄawiu,
gdzie przez blisko póĄ wieku sprawowaĄ róľne
funkcje na Uniwersytecie WrocĄawskim, obejmujÇc
nawet na dwa lata fotel rektora. Niewiadomo
do koĆca gdzie siÛgaĄy korzenie jego rodziny,
jednak pewnym jest, ľe on sam charakteryzowaĄ
siÛ ogromnym zamiĄowaniem do Polski oraz
kultury sĄowiaĆskiej. ProwadziĄ badania, które
znacznie wpĄynÛĄy na poszerzenie wiedzy z zakresu
najwczeĝniejszych zabytków piĝmiennictwa
polskiego i nie tylko. W 2004 roku jego imiÛ zostaĄo
nadane gimnazjum w KĄecku, a na uroczystoĝci
przyjechaĄ sam profesor Jan Miodek, który obecnie
zasiada w gabinecie sĄynnego uczonego.
Mariusz Wachtel (1892–1919) byĄ jednym
z bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
Przez szeĝÉ lat sĄuľyĄ w pruskiej Kriegsmarine,
gdzie zdobyĄ stopieĆ bosmana. Po zakoĆczeniu
I wojny ĝwiatowej powróciĄ do Gniezna
i natychmiast przystÇpiĄ do organizowania
polskich oddziaĄów wojskowych. Drugiego dnia
powstania braĄ udziaĄ w opanowaniu koszar przy
ul. WrzesiĆskiej, w których nastÛpnie utworzyĄ
i osobiĝcie szkoliĄ blisko 100-osobowy oddziaĄ
ochotników. Na jego czele wyruszyĄ w okolice
Rynarzewa, gdzie zginÇĄ w trakcie ataku na
niemiecki pociÇg pancerny. Pochowany zostaĄ
na gnieļnieĆskim cmentarzu ĝw. Piotra, gdzie

Jeden z budynków ufundowanych
przez BolesĄawa Kasprowicza.
BolesĄaw Kasprowicz.
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znajduje siÛ tzw. Akropol Naszych Bohaterów
- miejsce obchodów kolejnych rocznic Powstania
Wielkopolskiego i innych wydarzeĆ patriotycznych.
Wiktor Pniewski (1891–1974) to kolejny
sĄynny uczestnik Powstania Wielkopolskiego
pochodzÇcy z okolic Gniezna. Urodzony w KĄecku
pilot w roku 1919 dowodziĄ pierwszym polskim
nalotem bombowym, w którym zaatakowane
zostaĄo lotnisko we Frankfurcie nad OdrÇ.
Do jego zasĄug naleľy takľe wprowadzenie znaku
polskiego lotnictwa w postaci biaĄo-czerwonej
szachownicy. Pniewski peĄniĄ waľne funkcje
wojskowe w okresie II Rzeczypospolitej,
a w trakcie II wojny ĝwiatowej walczyĄ w Anglii.
Po powrocie do ojczyzny, ze wzglÛdu na brak
przywiÇzania do nowego ustroju, jego kariera
wyraļnie zwolniĄa i dopiero po 30 latach sĄuľby
otrzymaĄ awans na stopieĆ puĄkownika.
ks. Mateusz ZabĄocki (1887–1939) byĄ proboszczem
w koĝciele Ĝw. Trójcy w Gnieļnie oraz dziekanem
dekanatu gnieļnieĆskiego. BraĄ udziaĄ w Powstaniu
Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej.
Wraz z poczÇtkiem dziaĄaĆ wojennych
w 1939 roku, po wyjĝciu z Gniezna wojsk
i ewakuacji wĄadz, wziÇĄ na siebie obronÛ Gniezna
i stworzenie tymczasowej administracji cywilnej
tzw. Straľy Obywatelskiej. Raniony podczas
negocjacji w sprawie poddania miasta, zostaĄ
przez Niemców przewieziony do InowrocĄawia
i skazany na ĝmierÉ za udziaĄ w Powstaniu
Wielkopolskim oraz organizowanie obrony

MieszkaĆcy KĄecka caĄy czas pamiÛtajÇ
o wybitnych obywatelach swojego miasta.
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cywilnej. Rozstrzelany 14 paļdziernika 1939 r.
Jego imiÛ nosi dziĝ w Gnieļnie jedna z miejskich
ulic oraz szkoĄa podstawowa. Za swoje zasĄugi
otrzymaĄ takľe liczne odznaczenia paĆstwowe.
Adam Borys (1909–1986) to rdzenny mieszkaniec
Niechanowa, którego ľycie spokojnie mogĄoby
zainspirowaÉ niejednego pisarza czy scenarzystÛ
Ǌlmowego. BraĄ udziaĄ w kampanii wrzeĝniowej,
nastÛpnie byĄ internowany na WÛgrzech,
skÇd udaĄo mu siÛ przedostaÉ przez byĄÇ JugosĄawiÛ
do Francji, a stamtÇd do Wielkiej Brytanii.
Tam zgĄosiĄ siÛ do sĄuľby w okupowanej Polsce
i po przejĝciu specjalistycznego szkolenia
zostaĄ wybrany spoĝród 2613 kandydatów
na jednego z 316 tzw. cichociemnych. W Polsce
jako kapitan WP przyjÇĄ pseudonim „PĄug”
i rozpoczÇĄ dziaĄalnoĝÉ konspiracyjnÇ. StworzyĄ
i dowodziĄ oddziaĄem „Agat” (póļniej „Pegaz”;
„Parasol”), którego zadaniem byĄo eliminowanie
najgroļniejszych funkcjonariuszy niemieckich.
JednÇ z bardziej znanych akcji tego okresu
byĄ udany zamach na Franza KutscherÛ
– kata Warszawy – sĄynÇcego przede wszystkim
z okrucieĆstwa wobec ludnoĝci cywilnej.
ZmarĄ w roku 1986 w Witkowie (Powiat
GnieļnieĆski), gdzie teľ znajduje siÛ jego grób.

Na budynku szkoĄy podstawowej nr 2 w Gnieļnie
noszÇcej imiÛ ks. ZabĄockiego znajduje siÛ
pamiÇtkowa tablica.
KoĝcióĄ w Witkowie.
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www.scenatodziwna.eu

www.muzeumag.com
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