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DROGA ŁAGODNOŚCI W DUCHU ŚWIĘTYM 

(pętla rowerowa, ok. 21 km) 

Rogalin  Kamionki  Rogalin  

A. Inspiracja: Nowenna do Ducha Świętego ks. Mirosława Piątkowskiego SVD, oparta na 

„Koronce ku czci Ducha Świętego” oraz cytacie biblijnym: „Owocem zaś ducha jest: miłość, 

radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 

Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa” (Gal 5, 22-23) https://www.verbinum.pl/refleksyjno-

medytacyjne/129-nowenna-do-ducha-swietego.html 

B. Cele: Drogi Ducha Świętego są przeznaczone do pielgrzymowania indywidualnego 

(pieszo lub rowerem), by modlić się do Ducha Świętego o 7 darów (mądrość, rozum, radę, 

męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą) i 9 owoców, wielbić Boga za Jego miłość i 

piękno Stworzenia, popularyzować encyklikę Laudato si’ papieża Franciszka, podnosić 

świadomość ekologiczną, a także chronić bioróżnorodność, Rogaliński Park Krajobrazowy 

oraz Rogalin jako Pomnik Historii (patrz ostatnia strona).  

C. Zasady 

 Sprzątamy po sobie (i po innych, jak się da). 

 Nie zbaczamy ze szlaków, by nie niszczyć 

upraw (pola, łąki, sady itp.). 

 Nie niszczymy roślinności ani ściółki leśnej. 

 Kwiaty podziwiamy, lecz nie zrywamy. 

 Nie jemy owoców itp., których nie znamy. 

 Nie zabieramy do domu dzikich zwierząt 

(piskląt, sarenek, jeży itp.). 

 Nie zabijamy ani nie płoszymy zwierząt 

głośnym zachowaniem.  

 Nie niszczymy nor ani innych schronień i 

miejsc rozrodu zwierząt. 

 Nie palimy ognisk, nie zniekształcamy 

rzeźby terenu ani zbiorników wodnych. 

 Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów 

(dla zdrowia i środowiska: ochrona przed 

zanieczyszczeniem i pożarem). 

 Rzadko korzystamy z telefonu (by nie 

zakłócać ciszy i odpocząć od ekranu).  

 Wjazd na Łęgi Rogalińskie motocyklem, 

samochodem, quadem itp. jest zakazany 

(nie dotyczy dojazdu rolników na pola). 

 Na odcinkach prowadzących szosą idziemy 

lewą stroną, z elementami odblaskowymi. 

Spis ekwipunku: 

 wydruk „Podsumowania” i opisu 

szlaku (https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/) 

 wygodne obuwie i ubiór 

dostosowany do pogody 

 zapas jedzenia i picia (najlepiej w 

pojemnikach wielorazowego 

użytku) 

 różaniec i/lub Koronka Pokoju  

 zeszyt w twardej okładce (do 

notatek, piórek itp.) 

 worek na śmieci i rękawice 

robocze (najlepiej wielorazowego 

użytku, do zadania duchowego) 

 papier toaletowy, najlepiej szary 

(nie wilgotne chusteczki, które 

się nie rozkładają!), łopatka 

 butelka z wodą do mycia rąk, 

płukania owoców itp.  

 kawałek folii piankowej (lub 

zwykłej), by móc usiąść albo 

położyć się na mokrej trawie itp. 

https://www.verbinum.pl/refleksyjno-medytacyjne/129-nowenna-do-ducha-swietego.html
https://www.verbinum.pl/refleksyjno-medytacyjne/129-nowenna-do-ducha-swietego.html
https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/
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D. Zadania duchowe 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu (jeśli jest taka możliwość). 

2. Koronka ku czci Ducha Świętego (jednorazowo lub jako część nowenny „owocowej” do 

Ducha Świętego, patrz „Podsumowanie”, https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/). 

3. Rozważanie fragmentów Pisma Świętego dotyczących łagodności: 

 „Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest 

blisko!” (Flp 4,5) 

 „nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu 

człowiekowi wszelką łagodność.” (Tt 3,2 

 „a przy dokonywaniu zmian, narzucających się z oczywistością, rozsądzimy zawsze 

kierując się większą łagodnością.” (Est 8,12i) 

 „Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma 

On upodobanie.” (Syr 1,27) 

 „Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś 

nawrócenie do poznania prawdy” (2 Tm 2,25) 

 „Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w 

duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.” 

(Jk 1,21) 

 „A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 

oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 

przez to, co wam oszczerczo zarzucają.” (1 P 3,16) 

 „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod 

działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. 

Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.” (Ga 6,1) 

 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20) 

4. Podziwianie i kontemplowanie piękna Bożego Stworzenia, z wykorzystaniem różnych 

zmysłów. Dziękowanie Bogu za jego miłość i za przyrodę, którą dał nam pod opiekę. 

5. Pieśń Słoneczna św. Franciszka z Asyżu: „Laudato si’ o mi Signore” („O Panie mój, 

bądź pochwalony”, refren lub całość: http://sylwekszweda.pl/www/php/showsong.php?id=1800)  

6. Rozważanie fragmentów ekologicznej encykliki Laudato si’ papieża Franciszka 

(https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf), 

np. o łagodności i uważności w działaniach: 

str. 11-12: „Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na 

zadziwienie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej relacji 

ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta lub jedynie 

wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia ograniczeń swoim 

doraźnym interesom.” 

str. 39: „Obwinianie wzrostu demograficznego, a nie skrajnego i selektywnego 

konsumpcjonizmu, jest sposobem na uniknięcie stawienia czoła problemom. W ten 

sposób usiłuje się usprawiedliwić dotychczasowy wzorzec dystrybucji, w którym 

mniejszość uważa, że ma prawo do konsumpcji w takiej proporcji, której nie sposób 

https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/
http://sylwekszweda.pl/www/php/showsong.php?id=1800
https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf
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byłoby upowszechnić, bo planeta nie byłaby nawet w stanie pomieścić odpadów takiej 

konsumpcji. Wiemy również, że marnotrawstwu ulega niemal jedna trzecia 

produkowanej żywności” 

str. 42: „Trzeba umocnić świadomość, że jesteśmy jedną rodziną ludzką. Nie ma granic 

ani barier politycznych lub społecznych, które pozwalają nam na izolowanie się, i 

właśnie dlatego nie ma miejsca na globalizację obojętności.” 

str. 54: „odpowiedzialność wobec ziemi należącej do Boga oznacza, że człowiek 

obdarzony inteligencją musi szanować prawa natury i delikatną równowagę między 

bytami tego świata” 

7. Inne modlitwy do wyboru, odmawiane podczas postoju lub w drodze (dbając o 

postawę: głowa do góry, plecy proste): 

 Anioł Pański o 12.00 (https://modlitwarozancowa.pl/modlitwy/aniol-panski) 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00 (https://www.poznan-jezuici.pl/formacja/jak-

odmawiac-koronke-do-bozego-milosierdzia) 

 Modlitwa za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz ……………… dać Panie, a 

światłość wiekuista niechaj jej/mu/im świeci” 

 Modlitwa na różańcu, np. tajemnica Zesłania Ducha Świętego lub wszystkie 

tajemnice chwalebne (Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha 

Świętego, Wniebowzięcie NMP, Ukoronowanie NMP) 

8. Dobre uczynki 

 Jeśli spotkasz kogoś w potrzebie, pomóż mu w miarę możliwości (także np. 

ślimakowi, który próbuje przejść przez drogę ). 

 Jeśli spotkasz kogoś smutnego, wysłuchaj go (gdy ma ochotę rozmawiać). 

 Jeśli wędrując zobaczysz, że dzieje się coś złego, interweniuj w miarę możliwości 

(np. pozbieraj rozrzucone śmieci i zabierz ze sobą). 

9. Postanowienie: regularne rozważanie Biblii, zastąpienie złego nawyku dobrym 

(np. poranna gimnastyka zamiast picia kawy). 

E. Opis przebiegu szlaku i mapa 

Miejsce startu: kościół pw. św. Marcelina w Rogalinie lub kościół pw. św. Matki Teresy z 

Kalkuty w Kamionkach 

Dojazd do miejsca startu: Rogalin autobusem PKS lub podmiejskim nr 699 z Kórnika 

(przez Rogalin) lub Mosiny (przez Puszczykowo) i 698 (z Mosiny do Świątnik przez 

Wiórek); Kamionki autobusem podmiejskim nr 599 z Kórnika albo liniami z Poznania: 511 

i 512 z Franowa lub 527 ze Starołęki. 

UWAGI: Okolice Rogalina to wyjątkowo cenne obszary Natura 2000 i Rogalińskiego Parku 

Krajobrazowego, zachowane w dużej mierze dzięki staraniom rodu Raczyńskich. 

Szanujmy je i chrońmy. Szlak przebiega częściowo czerwonym szlakiem turystycznym, 

który jest słabo oznaczony w terenie. Droga jest miejscami piaszczysta, co utrudnia jazdę 

rowerem. 

Broszura przyrodnicza o szlaku: https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/  

Zdjęcia ze szlaku (S. Ufnalska): https://photos.app.goo.gl/d9rqwnf7oQhXioMv8   

https://modlitwarozancowa.pl/modlitwy/aniol-panski
https://www.poznan-jezuici.pl/formacja/jak-odmawiac-koronke-do-bozego-milosierdzia
https://www.poznan-jezuici.pl/formacja/jak-odmawiac-koronke-do-bozego-milosierdzia
https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/
https://photos.app.goo.gl/d9rqwnf7oQhXioMv8


4 

 

Podgląd mapy: https://mapa.targeo.pl/ROGALIN-KAMIONKI_-_DROGA_LAGODNOSCI,plan_bsc6Mv1bY0ZUAaOwdqDaYT9e   

Czy wiesz, z jakiego materiału wykonano 

posągi lwów, zdobiące fasadę kościoła w 

Rogalinie, ufundowanego w latach 1817–1820 

przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego? 

Odlano je z żeliwa, podobnie jak bazy i 

kapitele kolumn, wić akantowa w polach fryzu 

i inne ornamenty dekorujące ten budynek. W 

dolnej części budynku mieści się mauzoleum 

rodziny Raczyńskich, z płytami epitafijnymi 

oraz sarkofagami. 

https://mapa.targeo.pl/ROGALIN-KAMIONKI_-_DROGA_LAGODNOSCI,plan_bsc6Mv1bY0ZUAaOwdqDaYT9e


5 

Rogalin  Kamionki 

1. Ruszamy sprzed kościoła pw. św. Marcelina w Rogalinie 

, jadąc na wprost aleją kasztanową w kierunku pałacu. 

Dojeżdżamy do brukowanej drogi i skręcamy w prawo , 

kierując się w stronę asfaltowej szosy, którą przechodzimy. 

Jesteśmy na dawnym trakcie poznańskim, którym w XIX 

wieku Raczyńscy jeździli do Poznania. Pamiątką z tego 

czasu jest nazwa – ul. Poznańska. Po prawej stronie przy 

szosie widzimy ceglaną kapliczkę (fot. 1 ).  
 

2. Podążając ul. Poznańską, na wprost po 300 m, mijamy z prawej strony parterowy 

budynek szkoły podstawowej. Za budynkiem szkoły znajduje się przydrożna XVIII- 

wieczna kolumna z figurą Matki Bożej Boleściwej, przy której 

wytyczono symboliczne mogiły kosynierów z 1848 roku 

(fot. 2 ). Kierujemy się dalej ul. Poznańską, która 

dochodząc z prawej strony do ul. Kosynierów zmienia nazwę 

na ul. Rogalińska.  Jest to droga gruntowa, która przecina 

pola Majątku Rogalin, po obu stronach obsadzona 

starodrzewem. Po przejechaniu 800 m przecinamy drogę 

gruntową o nazwie Dębowa. Jedziemy dalej prosto, kończą się 

pola i zaczyna się po obu stronach drogi las, który wkrótce po 

prawej stronie się skończy, odsłaniając duże pole z 

majestatycznie stojącymi w oddali martwymi dębami. 

Będziemy mogli się im bliżej przyjrzeć w drodze powrotnej. 

Jedziemy wciąż prosto, po przejechaniu 1,5 km dojeżdżamy 

do skrzyżowania dróg Podleśna i Osada, mijając po prawej 

stronie obiekt wojskowy. Podążamy dalej prosto przez las ok. 

1,2 km, aż do Krzyża Pustelnika (fot. 3 ).  

 

Las ten przed 200 laty tak opisywał Edward Raczyński, fundator kościoła pw. św. 

Marcelina w Rogalinie: „Obszerne w koło Rogalina knieje tak dalece jeszcze były 

gęste, iż zbrodnia w nich bezkarność, a nieszczęśliwi od świata stroniący, schronienie 

znajdować mogli. W końcu XVIII wieku, widzieliśmy w tym lesie nad drogą do Poznania 

prowadzącą, wśród gęstych zarośli mogiły zabitych podróżnych, obok nich stał krzyż 

wystawiony na grobie pustelnika, który ok. roku 1780 tu osiadł, kilkanaście lat 

przemieszkał, i tu na osobności życia dokonał: nikt nie wiedział, skąd ten człowiek był 

przybył, nikt pochodzenia jego nie znał; głębokie blizny, ślady ran odniesionych, 

jednały mu poszanowanie okolicznych mieszkańców, którzy potrzeby jego opatrywali.” 
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3. Przy Krzyżu Pustelnika skręcamy w prawo . Po 

przejechaniu ok. 700 metrów dojeżdżamy do zabudowań 

starej leśniczówki Daszewice. Po prawej stronie mijamy 

kapliczkę z figurą Matki Bożej (fot. 4 ).  

4. Po przejechaniu ok. 900 m dojeżdżamy do skrzyżowania 

leśnych dróg, gdzie skręcamy w lewo . Po przejechaniu 

niespełna 400 m kończy się las po obu stronach drogi 

i rozpoczynają się pola. Po prawej stronie rośnie 

wielka samotna czereśnia (fot. 5 ).  

5. Po przejechaniu kolejnych 400 m kierujemy się w 

prawo . Droga ponownie nosi nazwę ul. 

Rogalińska. Po przejechaniu 1,3 km dojeżdżamy do 

drogi asfaltowej w Kamionkach, gdzie skręcamy w 

prawo . Idziemy chodnikiem lub poboczem szosy.  

6. Po przejechaniu 200 m, mijamy po prawej stronie Krzyż Męki 

Pańskiej (fot. 6 ). Docieramy do ronda, gdzie skręcamy w 

lewo  i jedziemy ok. 1 km ul. Mostową, przecinając dolinę 

rzeki Głuszynki i docieramy do kościoła pw. św. Matki Teresy z 

Kalkuty przy ul. Mostowej 45 w Kamionkach (fot. 7 ). 

Jest on zwykle otwarty, więc można się w nim pomodlić 

przed Najświętszym Sakramentem. 

Kamionki  Rogalin 

7. Po krótszym lub dłuższym odpoczynku wyruszamy z 

kościoła w Kamionkach w drogę powrotną, kierując się w stronę ronda. Na rondzie tym 

razem jedziemy na wprost, ul. Mieczewską. Po przejechaniu ok. 1 km mijamy po 

prawej stronie nowo wybudowaną szkołę w Kamionkach, a po przebyciu kolejnych 300 

m wjeżdżamy w kompleks leśny. Droga staje się gruntowa. Będziemy nią jechać ok. 3 

km, aby dotrzeć do Mieczewa. 
 

8. Wjeżdżamy do Mieczewa gruntową ul. Kamionecką. Na skrzyżowaniu z asfaltową ul. 

Szeroką przecinamy ją i skręcamy lekko w prawo  w drogę polną, ul. Bożymęczną. 

(Jej nazwa pochodzi od krzyża, który kiedyś stał na rozstaju dróg: jedna prowadziła do 

Kamionek, a obecna ul. Bożymęczna prowadziła ukosem przez pola, a potem przez 

las do kościoła św. Jakuba w Głuszynie). Po prawej stronie mijamy zabudowę 

jednorodzinną. Niedługo ul. Bożymęczna przechodzi w ul. Grzybową. Po przejechaniu 
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ok. 600 m docieramy do skraju lasu, gdzie skręcamy w lewo , podróżując dalej 

prosto (początkowo skrajem lasu, a potem przez las). Po 1,5 km dochodzimy do 

skrzyżowania w kształcie litery T z główną drogą leśną, gdzie skręcamy w lewo , 

zas po przejściu zaledwie 200 m, na skraju lasu skręcamy ostro w prawo , mając 

las po prawej i pola po lewej swojej stronie.  

9. Po przejechaniu 800 m odbijamy w lewo , w drogę między polami. Jadąc nią, po 

lewej stronie mijamy myśliwską ambonę. Po ok. 1 km, po prawej stronie znów pojawia 

się las, a po prawej rozległe pole z majestatycznymi martwymi dębami. Jest to droga 

nazwana imieniem córki Edwarda Raczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej na 

uchodźstwie – Aleja Wirydianny. Podążając nią dochodzimy do dawnego traktu 

poznańskiego (którym rozpoczynaliśmy naszą wycieczkę) i skręcamy w lewo , 

kierując się w stronę Rogalina.  
 

10. Po przejechaniu ok. 2 km docieramy do szosy Kórnik–Mosina. Przecinamy ją i 

schodzimy brukowanym odcinkiem drogi w dół, a następnie skręcamy w lewo w aleję 

kasztanową, gdzie za chwilę widać zarys kościoła pw. Świętego Marcelina. 

F. Notka redakcyjna 

Opisy Rogalińskich Dróg Ducha Świętego opracował Parafialny Zespół Caritas Laudato Si: 

 Sylwia Ufnalska (koordynator merytoryczny, redaktor, Droga Dobroci i Uprzejmości) 

 Małgorzata Kubiaczyk (koordynator finansowy) 

 Gabriela i Tomisław Paciorek (Droga Łagodności, stojaki rowerowe, pieczęć) 

 Michał Wójkiewicz (mapy, Drogi Pokoju, Radości i Cierpliwości, gra terenowa) 

 Wiesława i Józef Stelmach (Droga Opanowania) 

 Agata Nowacka (Droga Opanowania dodatkowy wariant) 

 Aneta Kaszewska (Droga Miłości) 

 Agnieszka i Janusz Stelmach (Droga Wierności) 

 ks. Adam Pawłowski (opiekun Zespołu) 

Członkowie Zespołu dołożyli starań, by jak najlepiej opisać szlaki pielgrzymkowe. Każdy 

może korzystać z udostępnionych materiałów na własną odpowiedzialność. 

Dziękujemy Wydawnictwu Verbinum oraz o. Mirosławowi Piątkowskiemu SVD za 

zgodę na przedruk w „Podsumowaniu” tekstu „Koronki ku czci Ducha Świętego” oraz 

świadectwa zaczerpniętego z książeczki „Nowenna do Ducha Świętego (z koronką)”, 

Verbinum 2007. 

Rogalin, wydanie poprawione, październik 2021 

© Tomisław Paciorek, Gabriela Paciorek, Sylwia Ufnalska, Michał Wójkiewicz  

Kontakt: tomislaw.paciorek@armeria.pl, tilia.rogalin@gmail.com, wojkiewicz.michal@yahoo.pl 

Drukowanie w celach niekomercyjnych dozwolone. Wykorzystywanie w celach 

komercyjnych wymaga zgody autorów. 

mailto:tomislaw.paciorek@armeria.pl
mailto:tilia.rogalin@gmail.com
mailto:wojkiewicz.michal@yahoo.pl
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Rogaliński Park Krajobrazowy ma szczególną wartość przyrodniczą ze względu na 
wyjątkowo różnorodne i cenne siedliska roślinne (obszar ochrony siedlisk Natura 2000 
„Rogalińska Dolina Warty” PLH300012) oraz bogatą faunę, m.in. ptaków (obszar ochrony 
ptaków Natura 2000 „Ostoja Rogalińska” PLB300017). Słynie szczególnie ze względu na 
pomnikowe dęby Lech, Czech i Rus (najstarszy dąb w Polsce, ok. 850 lat). Chronione na 
tym terenie typy siedlisk to zalewane muliste brzegi rzek, ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe, niżowe świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie, grądy, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy, łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Jednym z 
najbardziej charakterystycznych siedlisk są starorzecza i naturalne zbiorniki wodne. Flora 
parku liczy 730 roślin naczyniowych oraz liczne gatunki mszaków, zaś fauna obejmuje 
prawie 300 gatunków chrząszczy (w tym 15 gatunków chronionych, np. kozioróg dębosz), 
ponad 200 gatunków ptaków, ok. 40 gatunków ssaków i 11 gatunków płazów. W skład 
Parku wchodzą 2 rezerwaty: Goździk Siny w Grzybnie oraz Krajkowo. Największym 
zagrożeniem dla przyrody tego terenu jest zaburzenie naturalnego reżimu przepływów Warty 
i obniżenie poziomu wód gruntowych, a także rozwój budownictwa, zaśmiecanie, niszczenie 
terenu przez quady itp. Więcej: https://www.zpkww.pl/parki/rogalinski-park-krajobrazowy/   

Pomnik Historii w Rogalinie, utworzony w 2018 roku, obejmował początkowo zespół 
pałacowy z ogrodem i parkiem oraz kościół z mauzoleum Raczyńskich. W 2020 roku 
włączono do niego także rozległe tereny dawnego majątku ziemskiego, dzięki staraniom 
Fundacji im. Raczyńskich, o charakterze wieczystym. Została ona założona w 1991 roku 
przez hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego (1891-1993). Jej działalnością kieruje 
wieloosobowy zarząd, składający się z pracujących honorowo powierników, głównie 
członków rodziny Raczyńskich (w tym córka fundatora, Katarzyna Raczyńska oraz 
wnuczka i wnuk fundatora, Cecylia i Xawery Rey). Swoje cele fundacja realizuje głównie za 
pomocą należącej do niej spółki z o.o. „Majątek Rogalin”. Zgodnie ze statutem, fundacja 
„zapewnia ochronę zabytków Wielkopolski i dba o ochronę przyrody i popularyzację 
krajobrazu historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem Rogalina oraz innych okolic i 
miejscowości związanych z rodziną Raczyńskich […] popularyzuje w kraju i za granicą 
zasługi rodu Raczyńskich dla kultury, nauki, przyrody i gospodarki narodowej”. Więcej 
informacji: http://fundacjaraczynskich.pl/o-fundacji  

Najbardziej zasłużeni dla Rogalina i Wielkopolski członkowie rodu Raczyńskich: 

Kazimierz Raczyński (1739–1824), starosta generalny wielkopolski i marszałek koronny, 
fundator pałacu w Rogalinie oraz Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu. 
Edward Raczyński (1786–1845) i Atanazy Raczyńscy (1788–1874), dwaj wnukowie 
Kazimierza, zainicjowali budowę Kanału Mosińskiego. Edward, aktywnie wspierany przez 
żonę Konstancję (1781–1852, tłumaczkę i ilustratorkę), był także wydawcą i autorem 
ważnych dla kultury polskiej książek, twórcą słynnej Biblioteki Raczyńskich (jedna z 
pierwszych i najlepszych bibliotek publicznych w zaborze pruskim), nowatorskim 
przedsiębiorcą rolnym, fundatorem i twórcą koncepcji kościoła z mauzoleum 
Raczyńskich w Rogalinie (budowa 1817–1820, benedykcja 1821), inicjatorem budowy ul. 
Nowej w Poznaniu (obecnie Paderewskiego) oraz Złotej Kaplicy w poznańskiej katedrze. 
Współfinansował m.in. pierwszy wodociąg w Poznaniu i Szpital Przemienienia Pańskiego. 
Edward Aleksander Raczyński (1847–1926), wnuk Edwarda, kolekcjoner i mecenas sztuk 
pięknych, protektor m.in. Jacka Malczewskiego, zasłużony członek Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, twórca Galerii Rogalińskiej – zbioru malarstwa polskiego i 
obcego przełomu XIX i XX wieku.  
Edward Bernard Raczyński (1891–1993), dyplomata, m.in. ambasador RP w Londynie i 
minister spraw zagranicznych, Prezydent RP na uchodźstwie. W 1942 roku przedstawił 
aliantom pierwszy szczegółowy raport o Holokauście, oparty na mikrofilmach Jana Karskiego. 

 

https://www.zpkww.pl/parki/rogalinski-park-krajobrazowy/walory-przyrodnicze/
http://fundacjaraczynskich.pl/o-fundacji

