
Komisja ds. Integracji Środowiskowej i Publikacji  

 

zaprasza członków samorządu radców prawnych   

w dniu 25 września 2022r (niedziela) na autorski spacer z przewodnikiem pt. 

"Poznańskimi śladami Hipolita Cegielskiego 

 - filologa, przemysłowca, społecznika i patrioty". 

 

Trasa wiedzie przez śródmieście Poznania, jej długość to około 1 ,2 km. 

Rozpoczęcie spaceru -  skrzyżowanie ul. Wierzbowej z ul. Grobla. o godz.12.00. 

Przewidywany czas spaceru do 14.00(14.30) 

 

Z pewnością każdy Poznaniak, każdy Wielkopolanin wie, kim był Hipolit Cegielski. Niestety 

nie każdy zna niezwykłe i fascynujące szczegóły z jego życia, a tym bardziej miejsca w 

topografii miasta z nim związane. Świadomość położenia poznańskich miejsc, z którymi 

związał swoje życie Cegielski jest praktycznie nieznana. Podczas spaceru zobaczymy je, nawet 

te, które nigdy nie zostały opisane w dostępnej literaturze przedmiotu. (!). Zostaną przybliżone 

i pokazane. Będą też szczegóły niezwykłej biografii Hipolita Cegielskiego, a jego życie - jak 

się przekonamy - nie było "usłane różami". W czasie wędrówki dosłownie „dotkniemy” 

historii, która przycupnęła sobie cichaczem – często niezauważana w pędzie tego świata - 

gdzieś pomiędzy murami starego miasta. Wgłębimy się w atmosferę Poznania początku i 

połowy XIX w. chodząc tam, gdzie nasz bohater bywał, pracował i mieszkał ponad 170 lat 

temu. Spróbujemy też spojrzeć na dawny Poznań oczyma Hipolita Cegielskiego, przez co 

postaramy się bliżej poznać i zrozumieć fenomen tego niezwykłego, odważnego Polaka – 

tytana XIX-wiecznej, wielkopolskiej pracy organicznej. A poznać i zrozumieć Cegielskiego 

powinien każdy współczesny Poznańczyk i Wielkopolanin, bo to nasz etos, wzór i 

nierozerwalna część lokalnej tradycji - dobrej, porządnej pracy, dla dobra ogółu. 

 

Zapisy na zwiedzanie prosimy przesyłać na adres agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl 

podając nazwiska uczestników (członek samorządu radcowskiego +1 osoba towarzysząca 

+ ilość  dzieci).  

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy, aby osoby które dokonają 

zgłoszenia, a w późniejszym czasie z różnych względów będą musiały zrezygnować, aby 

niezwłocznie poinformowały o tym fakcie.  

 

 Zapraszamy do uczestnictwa! 

 Komisja ds Integracji Środowiskowej i Publikacji   
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