Poznan
Konrad Kazimierz Czaplinski
Poznan
Konrad Kazimierz Czaplinski

Wszystko, co po sobie pozostawiamy w sferze materialnej, jest zywym zrodlem historycznym, z ktorego czerpiemy roznorodne informacje
na temat przeszlosci. Moja prezentacja Poznania skupia sie na tych aspektach historii miasta, ktore godne sa wyroznienia i stalego miejsca
w naszej pamieci szersze jego przedstawienie ogranicza objetosc tego albumu. Zwiedzajac Poznan, odnosimy wrazenie, ze zastygla w jego
murach historia, ktora zaczela sie tu setki lat temu i odciska swoje pietno na dniu dzisiejszym. Spacerujac po Starym Miescie, widzimy
koscioly, zamki, palace, fontanny, kamienice, fabryki, cmentarze, ale takze wspaniale nowe budowle. Podziwiamy dziela sztuki i rzemiosla
przechowywane w muzeach. Poznan to pograniczne miasto, ktore wielokrotnie zmienialo swoje funkcje zmieniali sie rowniez jego
mieszkancy. Od poteznego grodu panstwa Piastow i intelektualnej stolicy Polski, przez wzloty i upadki, az do glownego osrodka Prus
Poludniowych. Od duchownych z Zachodu ﴾z biskupem Jordanem﴿, po Niemcow, Wlochow, Holendrow, Zydow i innych, ktorzy tu znalezli
swoj dom, swoja mala ojczyzne. Zatem dziedzictwo kultury materialnej jest nierozerwalnie zwiazane z wartosciami duchowymi, ktore
przechodzily z pokolenia na pokolenie, w formie obyczajow, zachowan, jezyka, nazw, zjawisk kulturowych i spolecznych. Tak powstawal
obecny Poznan. Warto dac sie poniesc fantazji i oczami wyobrazni zobaczyc biskupa Jordana w podziemiach Katedry, w Zlotej Kaplicy ‐
pierwszych wladcow Polski, Mieszka I i Boleslawa Chrobrego, a na Wzgorzu Zamkowym ‐ krola Przemysla II z orlem w koronie na piersi.
Jana Baptyste di Quadro ‐ mecenasa sztuki krola Stasia, Karola Marcinkowskiego, Edwarda Raczynskiego i wielu, wielu wspanialych
obywateli owego pieknego miasta. Prezentowany album to wlasnie wynik spotkania z tymi, ktorzy na przestrzeni ponad tysiaca lat tworzyli
Poznan. Z satysfakcja bede wspominal wspolprace ze wszystkimi, ktorzy w tym przedsiewzieciu uczestniczyli, i mam nadzieje, ze ten album
stanie sie nasza wspolna radoscia. Konrad Kazimierz Czaplinski Album o Poznaniu zawiera teksty w trzech wersjach jezykowych ‐ polskiej,
angielskiej i niemieckiej.
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