
Najciekawsze są zawsze początki. Dlaczego tu, nie gdzie indziej? 
Tajemnica tkwi w pięknie i bogactwie historycznym lednickiej ziemi - 
grodzie na wyspie, w odmętach jeziora, skrywającego podwodny trakt, 
w cieniu wiatraków i malowniczych chat, w szumie wierzb i traw? 

25 lednickich Wiosen
Wszystko po trosze poruszyło wyobraźnię 
poetki i dziennikarki Stanisławy Łowińskiej, 
która wraz z mężem osiadła w Lednogórze 
- w skromnej wiejskiej rezydencji, zwanej 
„Poniatówką”. Góralka z urodzenia, 
poznanianka z wyboru, zmęczona gwarem 
winogradzkiego osiedla, nie poprzestała na 
wyrywaniu chwastów z warzywnika, ale 
rozejrzawszy się po okolicy zaczęła, z uporem 
i żarliwością, łowić talenty. 

Laureaci otrzymują nie tylko książki, kwiaty, 
dyplomy, ale i statuetki autorstwa rzeźbiarza 
Kazimierza Rafalika. 

Jedną z nagród był wyjazd do Brukseli na 
zaproszenie posłów do Parlamentu Europejskiego - 
Filipa Kaczmarka i Andrzeja Grzyba.

Przez lata teksty nastoletnich twórców oceniali 
między innymi poeci Ewa Najwer, Wincenty 
Różański, czy Andrzej Sikorski. Wieloletni 
przewodniczący jury Sergiusz Sterna Wachowiak 
pisał: „Tu, na Lednicy połączyły się lednicka wyspa 
poezji z innymi wyspami, na których powstają 
wiersze. Z wyspami biurek młodych poetów, 
z wyspami ich wyobraźni, ze słowem, z całym 
światem. Od młodych poetów zależy, jakie będą jej 
pomosty i ku którym lądom nas poprowadzą.

Z powodu pandemii ta wypowiedź sprzed 
lat, w minionym, 2020 r., nabrała 
wyjątkowego znaczenia. Po raz pierwszy 
strofy poetyckie nie poszybowały nad 
Lednicą. Konkurs miał charakter 
wirtualny. Koronę Wierzbową zdobyła 
Dominika Liszkiewicz, która pisze: 
„w moim śnie znów jadę na Lednicę/
tym razem po nieistniejących torach/
pociągiem/linii coraz bardziej 
wstecznej”.

Nieznany na początku jej istnienia 
Internet zmienił i uratował Wiosnę. 
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Do pierwszego turnieju w 1997 r. zgłosiło się 
zaledwie piętnastu młodych autorów, uczniów 
z Lednogóry, Gniezna i Poznania. Nie zraziło to 
inicjatorki Lednickiej Wiosny Poetyckiej, która 
do współpracy zaprosiła gospodarzy tej ziemi 
Andrzeja Łozowskiego, wójta gminy Łubowo 
i dyrekcję Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, Bibliotekę Publiczną Gminy Łubowo 
i Szkołę Podstawową w Lednogórze. 

Z roku na rok przybywało przyjaciół - 
nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów, 
literatów, artystów, urzędników 
i samorządowców.. Obecnie jury ocenia 
nie kilka, nie kilkanaście a setki wierszy. 
Wszystkie mają szansę na Koronę 
Wierzbową, a także na zwycięstwo 
w Turnieju Jednego Wiersza, o którym 
decyduje publiczność Lednickich Spotkań 
Poetyckich. 

Na zdjęciu „Strofy lednickie”- tomiki wierszy, ilustrowane 
fotografi ami, a także rysunkami utalentowanej młodzieży. 

Jak łatwo policzyć pierwsi laureaci mają dziś 
ponad 30, 40 lat i z sentymentem wspominają 
swoją poetycką przygodę. A wianek, pleciony 
z wiklinowych witek, ma dla nich swoją wagę 
- dosłownie i w przenośni. Inspiracją tego 
najwyższego trofeum były bowiem nie tylko 
drzewka wierzby sadzone co rok w Gaju Poezji, 
ale także rzeźba-korona autorstwa Juliana 
Boss-Gosławskiego, artysty który w pobliskich 
Rybitwach miał swoją niezwykłą pracownię 
z żelaza i kamienia. Jego dzieła uczestnicy 
spotkań podziwiają podczas wypraw promem na 
„niemałą” wyspę.

Po recytacji tekstów podczas Turnieju 
Jednego Wiersza młodzi poeci zwiedzają 
skansen w Dziekanowicach, uczestniczą 
w programach przygotowanych przez 
swoich kolegów (wystawy, spektakle, 
zakopywanie kapsuły czasu) oraz 
w koncertach wybitnych artystów. 

Z czasem Lednicka Wiosna Poetycka 
zaczęła nabierać trwałości instytucji 
- dzięki wsparciu takich instytucji jak: 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
Urząd Miasta Poznania, Kuratorium 
Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury, Centrum 
Sztuki Dziecka oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 w Poznaniu.

W przepięknym kościółku i dworze ze Studzieńca wystąpili między innymi Elżbieta Adamiak i Andrzej 
Poniedzielski, Wanda Warska z Andrzejem Kurylewiczem, Leszek Długosz, Grzegorz Turnau, Tadeusz 
Woźniak, Maciej Zembaty, Andrzej Sikorowski czy Grzegorz Tomczak.

W programie spotkania 
w 2018 r. było 
przedstawienie „Biało-
Czerwona. Stulecie 
odzyskania niepodległości” 
w wykonaniu grupy 
teatralnej XX Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Poznaniu.
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