
List w sprawie poparcia budowy galerii – panteonu wybitnych Wielkopolan 

W odpowiedzi na pokładane od wielu lat nadzieje, oraz szerokie zainteresowanie 

społeczności miasta Poznania pragnę pochylić się nad projektem utworzenia w sercu miasta 

przestrzeni dającej możliwość godnego upamiętnienia a także oddania hołdu najwybitniejszym synom 

wielkopolskiej ziemi, naszym wielkim bohaterom oraz działaczom społecznym i gospodarczym – 

słowem – postaciom uosabiającym etos wielkopolskiej „pracy organicznej” oraz wielopokoleniowe 

dążenia polskiego narodu o zwycięstwo w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy”.  

Koncepcja stworzenia panteonu wielkich patriotów i ograniczników posiadałaby swój głęboki i 

wieloraki sens: zarówno w wymiarze symbolicznym – jako oddanie należnej im od wielu lat czci 

(również jako przejaw dziejowej sprawiedliwości); w wymiarze historyczno-dydaktycznym – jako 

przypomnienie ich ogółowi mieszkańców Poznania; w końcu, w wymiarze artystycznym i 

estetycznym – jako oryginalne i interesujące dzieło. 

Choć gros owych wybitnych Wielkopolan (takich jak: Józef Wybicki, gen. J. H. Dąbrowski, Andrzej 

Niegolewski, Edward Raczyński, Tytus Działyński, Maciej i Seweryn Mielżyńscy, Gustaw 

Potworowski, Dezydery Chłapowski, Maksymilian Jackowski, ks. Augustyn Szamarzewski, ks. Piotr 

Wawrzyniak, Teofil Rzepnikowski, Feliks Nowowiejski itp.) zostało już w większej lub mniejszej 

mierze upamiętnionych, to podkreślić należy, iż mamy tu do czynienia albo z upamiętnieniem li tylko 

w skali lokalnej (np. Kórnik, Gostyń, Śrem), albo też w przestrzeni zamkniętej, względnie w postaci 

pamiątkowych tablic na historycznych obiektach. Sam hrabia Raczyński – co powinno co najmniej 

dziwić zwarzywszy na jego ogromne zasługi dla naszego miasta – nie doczekał się jak dotąd w 

Poznaniu pomnika! 

Brak jest zatem w otwartej przestrzeni miejsca, w którym wyeksponowane by naraz były wszystkie 

wspomniane wyżej postaci – dlatego właśnie istnieje wielka potrzeba stworzenia panteonu wielkich 

Wielkopolan. 

Jestem przekonany, że nie ma lepszej i godniejszej przestrzeni dla realizacji tego typu koncepcji jak 

ścisłe centrum stolicy wielkopolski – Poznania, a dokładniej jedna z głównych arterii Starego Miasta – 

Aleje Karola Marcinkowskiego – zwłaszcza ich odcinek pomiędzy ul. Paderewskiego i ul. 23 Lutego. 

Przy omawianym fragmencie Alei istnieje już promenada, która by znakomicie odpowiadała realizacji 

omawianego projektu. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Alejom tym patronuje nie kto inny jak 

sam dr Karol Marcinkowski – duchowy przywódca i symbol wszystkich wielkopolskich patriotów – 

ograniczników. Jego pomnik, który od dziesięciu lat zdobi ulicę, zamykałby jak klamra planowaną 

galerię pomników.     

Zgodnie z wyżej omawianą koncepcją panteon ów przybrać miałby postać ciągu popiersi na cokołach. 

Od strony plastycznej i materiałowej dobrze by się prezentowały dzieła w kształcie brązowych 

popiersi w klasycznym, realistycznym ujęciu, osadzonych na wysokich na ok. półtora metra smukłych, 

jasnych, kamiennych postumentach np. w kształcie kolumienek lub herm. 

Pomniki te byłyby ustawione naprzemiennie, w alternacji z piramidalnymi dębami tzn. po jednym 

popiersiu pomiędzy parą dębów. Docelowo powstać by tak mogły dwa szeregi pomników wzdłuż 

przebiegającej pośrodku Alei promenady, po obydwu jej stronach. W miarę powiększania funduszy 

komitet budowy panteonu wybitnych Wielkopolan mógłby sukcesywnie wzbogacać galerię o nowe 

popiersia – tak by zamknęły one z dwóch stron ciągnącą się środkiem, omawianą promenadę. 

Licząc, iż władze miasta dostrzegą potrzebę stworzenia Panteonu wielkich Wielkopolan, 

pozostaję z szacunkiem,                                                                                                         

                                                                                                                     Jan Gaspars 


