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JUBILEUSZ 30-LECIA 
MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Dnia 11.06.1999 roku odbył się Jubileusz 30-lecia naszego Muzeum. Uroczystości 
rozpoczęły się na Ostrowie Lednickim Mszą św. celebrowaną w reliktach preroma- 
ńskiej kaplicy przez ks. dziekan Ireneusza Plucińskiego z Pobiedzisk oraz ks. Adama 
Sypniewskiego proboszcza parafii w Dziekanowicach. We Mszy św. uczestniczył dy
rektor Muzeum Pan Andrzej Kaszubkiewicz z Małżonką zaproszeni goście oraz pra
cownicy Muzeum. Odbywające się w ruinach kaplicy lednickiej nabożeństwo musiało 
wywrzeć silne wrażenie na turystach, szczególnie młodzieży, zwiedzających wyspę, 
ukazując ciągłość funkcji sakralnej tego obiektu od okresu wczesnego średniowiecza 
do czasów nam współczesnych.

Z Ostrowa Lednickiego udano się na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 
gdzie w dworze ze Studzieńca miały miejsce oficjalne przemówienia. W międzyczasie 
do Dziekanowic przybywali kolejni goście, przedstawiciele muzeów, biur podróży, lu
dzie związani przed laty z Lednicą. W stylowym wnętrzu salonu we dworze zasiedli na 
honorowych miejscach m.in. Pan Stefan Mikołajczak Marszałek Sejmiku Wojewódz
twa Wielkopolskiego, Pan Włodzimierz Łęcki były Wojewoda Poznański, Pan Jacek 
Marciniak Starosta Gnieźnieński, Pan Andrzej Łozowski Wójt Gminy Łubowo. Referat 
wprowadzający do zgromadzonego w salonie oraz holu dworu audytorium wygłosił 
Dyrektor Muzeum Pan Andrzej Kaszubkiewicz. Dużo optymizmu wniosły przemówie
nia Pana Stefana Mikołajczaka Marszałka Sejmiku Województwa 'Wielkopolskiego 
oraz Pana prof, dr Konstantego Kalinowskiego dyrektora Muzeum Narodowego w Po
znaniu, pełne życzliwego spojrzenia na dotychczasowe osiągnięcia i rozwój Muzeum 
na Lednicy. W dalszej części uroczystości składano na ręce Pana Andrzeja Kaszubkie- 
wicza listy gratulacyjne, które wręczali przedstawiciele różnych instytucji i muzeów 
zaprzyjaźnionych z naszą placówką.

Następnie Pan Stefan Mikołajczak Marszałek Sejmiku Województwa Wielkopol
skiego udekorował najbardziej zasłużonych pracowników Muzeum odznaczeniami 
a Pan Andrzej Kaszubkiewicz Dyrektor Muzeum wręczył wyróżniającym się pracow
nikom dyplomy i nagrody pieniężne.

Po części oficjalnej zebrani goście wraz z dyrekcją Muzeum udali się do wsi na te
renie skansenu, gdzie uczestniczyli w otwarciu dwóch ekspozycji tj. chałupy z Gaju 
koło Witkowa oraz zagrody z Krobi Starej koło Gostynia. W szczególnie uroczystej at-
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mosferze otwarto wystawę w chałupie z Gaju z uwagi na obecność Pana inż. Teodora 
Silskiego, syna właścicieli budynku. Pan Teodor Silski własnoręcznie przybił tabliczkę 
informacyjną przed chatą z Gaju, a później razem z innymi gośćmi oglądał jej wnętrze, 
które zrekonstruowali według jego wskazań Pani Małgorzata Fryza i Pan Andrzej Ka
szubkiewicz. Spośród kilku pomieszczeń takich jak sypialnia czy kuchnia, uwagę zwra
ca izba paradna ze szczególnie bogatym wyposażeniem., świadczącym o wysokich 
aspiracjach społecznych dawnych mieszkańców chaty z Gaju. Na terenie zagrody ze 
Starej Krobi uczestnikom Jubileuszu zaproponowano wiejski poczęstunek.

Po przerwie w godzinach popołudniowych zgromadzeni goście oraz pracownicy 
Muzeum dotarli na Ostrów Lednicki gdzie wzięli udział w próbie generalnej widowiska 
plenerowego „Uczta Ottońska”. Spektakl zaprezentowali aktorzy Teatru im. Aleksan
dra Fredry w Gnieźnie. Głównymi elementami widowiska była wyprawa św. Wojcie
cha do pogańskich Prusów oraz przybycie cesarza Ottona III na dwór Bolesława Chro
brego. Widowisko zakończył pokaz walk wojów „Gniazdo” z Gniezna. Po zakończeniu 
części artystycznej Bolesław Chrobry z Dworzanami, Otton III z orszakiem, woje pia
stowscy oraz zgromadzona publiczność zasiedli do suto zastawionych stołów.
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Ryc. 2. Dyrektor Muzeum Pan Andrzej Kaszubkiewicz z Małżonką, zaproszeni goście, pracownicy
Muzeum podczas Mszy św.

Rye. 1. Uroczysta Msza Św. w kaplicy palatium na Ostrowie Lednickim celebrowana przez ks. dziekana
Ireneusza Plucińskiego



Ryc. 3. Pan Stefan Mikołajczak Marszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przemawia do 
zgromadzonych w salonie i holu dwom ze Studzieńca gości i pracowników Muzeum

Ryc. 4. Zwiedzanie nowych ekspozycji na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 
w Dziekanowicach, w lewej części kadru Pan Teodor Silski z Małżonką




