Województwo wielkopolskie

RYDZYNA
Niewielkie miasteczko leżące przy trasie
Poznań – Wrocław, 9 km na południowy
wschód od Leszna. Miasto-zabytek, nazywane perłą polskiego baroku.
Rydzyna założona została ok. 1400 r. jako
własność Jana z Czerniny, przedstawiciela
możnej rodziny, który przeniósł tu swą siedzibę ze Śląska, zbudował gotycki zamek, otoczony fosą i murami obronnymi. Z czasem ród
ten przyjął nazwisko Rydzyńskich. W XV w.
przybyło do miasta wielu husytów z Czech,
w następnym stuleciu rozwinął się silny ośrodek rzemieślniczy. W końcu XVII w., z inicjatywy Rafała Leszczyńskiego, został tu zbudowany nowy, barokowy zamek. Osiedlił się
wówczas w Rydzynie wybitny architekt Pompeo Ferrari; jego dziełem była kolejna przebudowa zamku. W 1736 r. Stanisław Leszczyński opuszczając kraj sprzedał dobra rydzyńskie Adamowi Sułkowskiemu, który umieścił
w pałacu bogatą bibliotekę i zbiór portretów.
Pałac przebudowano po raz kolejny, w stylu
klasycystycznym.
W Rydzynie zachował się unikatowy
w skali Polski barokowy układ urbanistyczny. Centralnym punktem miasta jest nieduży
kwadratowy rynek zabudowany barokowymi
i neobarokowymi kamieniczkami z XVIII
i XIX w. Pośrodku rynku rokokowy pomnik
Świętej Trójcy z lat 1760-61, który upamiętnia epidemię dżumy. W zachodniej pierzei
rynku barokowy ratusz z 1752 r. Na północny
wschód od rynku barokowy kościół św. Stanisława z lat 1746-51. W świątyni za ołtarzem
głównym umieszczona gotycka płyta nagrobna założyciela miasta. Przy drodze do Leszna
dawny późnobarokowy kościół ewangelicki
z lat 1779-83 oraz zrekonstruowany drewniany wiatrak-koźlak nazwany Józef, w którym
mieści się Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa.
Do miasta przylega od wschodu dawna
rezydencja magnacka. Odbudowana w la-

tach 1972-89 mieści ośrodek szkoleniowy
i dom pracy twórczej.

SIERAKÓW
Niewielkie miasto położone nad Wartą,
w otoczeniu malowniczego pojezierza i kompleksów leśnych Puszczy Noteckiej, ośrodek
turystyczny i wypoczynkowy w centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Działalność prowadzi tu huta szkła, miasto słynie
też z najstarszego w Polsce Stada Ogierów,
które hoduje konie rasy wielkopolskiej oraz
koniki polskie (obiekty udostępnione do
zwiedzania, nauka jazdy pod okiem instruktorów, nauka powożenia).
Sieraków to miasto o bogatej historii,
związanej głównie z magnackimi rodami
wielkopolskimi Nałęczów, Górków i Opalińskich. Prawa miejskie gród otrzymał 1358 r.,
z nadania króla Kazimierza Wielkiego.
Warto zwiedzić kościół w stylu renesansowo-barokowym nazywany perłą Sierakowa. Budowa świątyni Niepokalanego
Poczęcia NMP wraz z budynkami klasztornymi dla bernardynów została podjęta na
początku XVII w. przez Piotra Opalińskiego, wojewodę poznańskiego. Twórcą tego
zespołu był włoski architekt Krzysztof Bonadura Starszy. Budowa była kontynuowana
z przerwami przez następców; ostatecznie
po pożarze kościół klasztorny przekształcony został w parafialny. Uwagę przyciągają
jego barokowe wnętrza: w ołtarzu głównym
obraz Zdjęcie z krzyża, namalowany przez
malarza flamandzkiego Artusa Wolfforta,
stalle wykonane techniką intarsji, nagrobki.
W południowym skrzydle Zamku Opalińskich, wzniesionego w pierwszej połowie
XVII w., mieści się muzeum (ekspozycja prezentuje dzieje tych ziem, a także pięć cennych
sarkofagów wykonanych z miedzi i cyny, odkrytych w krypcie kościoła parafialnego).
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