
Dzisiaj nasza kolejna Podróż z literaturą. Wybierzmy się do Poznania. Tutaj znaduje się
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu zostało otwarte 10 czerwca 1978 r. i jest
najmłodszym muzeum w Polsce poświęconym pisarzowi.
Historia  powstania  Muzeum  Literackiego  jest  niezwykła,  ponieważ  Sienkiewicz  nie  miał
oczywistych związków z Poznaniem. W stolicy Wielkopolski był zaledwie kilka razy, a w kamienicy
przy Starym Rynku 84 nie gościł nigdy! Los złączył pisarza z Poznaniem przez osobę Ignacego
Mosia,  intrygującego  człowieka,  który  większość  życia  poświęcił  kolekcjonowaniu  pamiątek
związanych z Noblistą, jego twórczością i rodziną.

Ignacy Moś przekazał swoje bogate zbiory poznańskiej Bibliotece Raczyńskich, a władze miasta na
siedzibę  Muzeum  przeznaczyły  wyjątkową  XVI-wieczną  kamienicę  przy  Starym  Rynku.  Jej
właścicielami  byli  niegdyś  wybitni  mieszkańcy  Poznania,  tacy  jak  Jan  Baptysta  Quadro  –
budowniczy renesansowego Ratusza i Cyryl Ratajski – prezydent miasta.

Na ekspozycji zaaranżowanej tak, aby oddawała klimat czasów, w których żył i tworzył Henryk
Sienkiewicz, znajdują się m. in. meble z epoki, dzieła sztuki oraz unikatowe pamiątki po pisarzu.
Jedna z sal została wyposażona w multimedia, wzbogacające przekaz o życiu Noblisty.

Wśród  najcenniejszych  eksponatów  prezentowanych  w  Muzeum  znajdują  się:  replika  medalu
Nagrody Nobla z 1905 r., przyznanej Sienkiewiczowi za całokształt twórczości, kolekcja rzeźbiarza
Franciszka Ksawerego Blacka,  w skład której wchodzi odlew prawej dłoni  i  maska pośmiertna
pisarza,  rękopisy  utworów,  m.  in.  fragment  Potopu,  pamiętnik  pierwszej  narzeczonej  Henryka
Sienkiewicza – Marii Kellerówny, a także projekty scenografii do filmu W pustyni i w puszczy z
1973 r. autorstwa Wiesława Śniadeckiego.

Ważną część zbiorów Muzeum stanowi księgozbiór,  obejmujący prawie 5 000 pozycji,  na który
składają  się:  czasopisma  z  pierwodrukami  prasowymi,  pierwsze  wydania  powieści,  przekłady
utworów Henryka Sienkiewicza  na  języki  obce,  m.  in.  chiński,  hebrajski,  arabski,  wietnamski  .

 W samym Poznaniu warto zwiedzić m.in. Ostrów Tumski. Na przełomie VIII i IX wieku na
Ostrowie Tumskim powstał gród obronny, który w X wieku stał się obok Gniezna jednym z głównych
ośrodków państwa Piastów. Właśnie tutaj odbył się chrzest Polski, a w 968 roku założono pierwsze
na ziemiach polskich biskupstwo i  zbudowano katedrę,  w której  pochowani są władcy Polski  z
dynastii  Piastów.  W  ponadtysiącletnie  dzieje  Ostrowa  Tumskiego  wpisane  są  najważniejsze
momenty historii Polski,

Dawna wyspa katedralna jest  jedną z  bardziej  urokliwych części  Poznania.  Z  dominującą nad
całością   katedrą  ,  niedużym  kościołem  Najświętszej  Marii  Panny,  brukowanymi  ulicami
biegnącymi  w  miejscu  dawnych  wałów  obronnych  i  stojącymi  w  ogrodach  zabytkowymi
domostwami  kanoników  katedralnych  stanowi  enklawę  ciszy  i  spokoju,  a  czas  płynie  tu  jakby
wolniej…

http://poznan.travel/pl/poi/show/id/360
http://poznan.travel/pl/poi/show/id/327


Warto zwiedzić również Katedrę w Poznaniu.

Jordan,  pierwszy  biskup  Polski  już  w  968  roku  rozpoczął  budowę  katedry.  
Jest  ona  pierwszą  katedrą  wybudowaną  w  Polsce.  
Dzisiejszy gmach został, po zniszczeniach dokonanych w 1945 roku, regotyzowany.

Katedra w podziemiach kryje:

• pozostałości dawnych murów; 
• groby pierwszych władców Polski;
• chrzcielnicę  -  zdaniem  większości  historyków,  pamiętającą  uroczystość  chrztu  Polski z

14.04.966 roku. 

Do  najcenniejszych  zabytków  katedry  należy  Złota  Kaplica.
Jest  ona  obecnym  miejscem  pochówku  Pierwszych  Władców  Polski  a  zarazem  pomnikiem
poświęconym ich pamięci.

Stary Rynek jest jednym z najciekawszych i najczęściej odwiedzanych miejsc w Poznaniu.

W  połowie  XIII  wieku  książę  Przemysł  I  rozpoczął  budowę  nowego  Poznania.  
Ten  wyznaczony  -  20.  hektarowy  teren  miasta  nie  uległ  powiększeniu  aż  do  1800  roku.  
W centrum miasta mieścił się rynek, który stanowił 10% jego powierzchni miasta.

Dzisiejszy Stary Rynek i jego okolica są typowym przykładem średniowiecznego polskiego miasta. 
Rynek,  z  jego  -  ratuszem,  pręgierzem,  pałacami,  kamieniczkami,  studzienkami,  Wagą  Miejską
ściągają rzesze turystów.

Główną atrakcją  Starego Rynku są Koziołki, które ukazują się tylko 1 raz dziennie o godz. 12.00.

Ratusz  powstał  w  średniowieczu  -   od  razu  jako  budowla  murowana.  
Po  pożarze,  na  początku  XVI  wieku,  zarządzono  jego  odbudowę.  
Odnowiony i przebudowany ratusz jest uważany za najpiękniejszą budowlę renesansową XVI wieku
w Europie – na północ od Alp.

Do 1939 roku ratusz był siedzibą władz miasta - burmistrza, rajców miejskich, wójta i jego ławy
sędziowskiej.

W podziemiach ratusza, na przestrzeni wieków mieściły się:



• sala tortur; 
• więzienie; 
• pomieszczenia dla straży miejskiej. 

Obecnie, od 1954 roku, w Ratuszu jest ulokowane Muzeum Historii Miasta Poznania.

Atrakcją turystyczną miasta są Koziołki z ratuszowej wieży, które ukazują się, nad zegarem z 1782
roku,  tylko  1  raz  dziennie  o  godz.  12.00  –  trykając  się  dwunastokrotnie.  
Jednocześnie,  z  balkonu  wieży  zegarowej  rozbrzmiewa,  wykonany  przez  trębacza,  na  4  strony
świata, hejnał.

W Poznaniu jest tak wiele ciekawych miejsc, że wrócimy jeszcze do tego miasta.


