
15



„POZNAŃ NA OSI CZASU – co mówią nam artyści i pomniki naszego miasta”
Pomnik prezydenta Cyryla Ratajskiego autorstwa Jana Kucza

W Poznaniu, naszym mieście, tak jak w każdym z miast, znajdują się
pomniki. Często, przechodzimy obok nich obojętnie dlatego, że niewiele wiemy

o tym, kogo przedstawia mijana przez nas rzeźba czy konstrukcja. A nieraz
warto zatrzymać się przy nich na dłużej, bo postaci które przedstawiają bywają

bardzo ciekawe. Z ich historii możemy dowiedzieć się wiele o miejscu w
którym jesteśmy jako turyści lub żyjemy jako mieszkańcy. Warto poznać

historie ludzi którzy żyli w danym miejscu i w jakiś sposób odcisnęli w nim
swój ślad.

Zaprezentujemy pomnik autorstwa Jana Kucza który przedstawia
prezydenta Poznania, w latach 1922-1934 i w 1939 r., Cyryla Ratajskiego,
działacza politycznego, prawnika, prekursora polskiego krajoznawstwa,

zaliczanego do grona najwybitniejszych przedstawicieli okresu międzywojennego
w Polsce. W czasie jego urzędowania nastąpił dynamiczny rozwój Poznania:

powiększono obszar miasta, zrealizowano wiele inwestycji jak np. uruchomienie
pierwszej w Polsce fabryki opon samochodowych i rowerowych ,,Stomil’’,
Poznańskiego Radia w 1927 r., nowoczesnej elektrowni i spalarni śmieci.

W 1929 r. zorganizowano Powszechną Wystawę Krajową, uważaną za największą
imprezę targową w Polsce. Dzięki licznym zasługom Ratajski zyskał miano "ojca

miasta".
Pomysłodawcą powstania pomnika był Jerzy Gumny, właściciel

Art&Business Club. Chciał, by był on symbolem wdzięczności poznaniaków dla
człowieka, który odegrał tak wielką rolę w rozwoju naszego miasta. Uroczystość
odsłonięcia pomnika odbyła się 26 kwietnia 2002, aby uczcić 80-lecie wybrania
Cyryla Ratajskiego na prezydenta Poznania. Na Placu Andersa, przy Centrum

Finansowym, odsłonięcia dokonali: wnuczka Cyryla Ratajskiego, pani Zofia
Ratajska - Thaler, oraz prezydenci Ryszard Grobelny, Andrzej Wituski i Wojciech

Szczęsny Kaczmarek. Arcybiskup Stanisław Gądecki pomnik poświęcił.
Pomnik wykonał prof. Jan Kucz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prace nad 3,5-metrowym obeliskiem przebiegały w kilku fazach: najpierw na
specjalne rusztowanie trzeba było nałożyć glinę, z której autor wyrzeźbił postać

Ratajskiego. Potem wykonano odlew w gipsie a następnie wszystkie części
obelisku zostały przewiezione do Pleszewa, gdzie powstał odlew z brązu. Pomnik

stanął tyłem do budynku Poznańskiego Centrum Finansowego,
ustawiony został w taki sposób, by prezydent mógł spoglądać na deptak, Multikino

i.... zniszczony stadion Warty.
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