
Dr Bogdan Trepiński. Prawnik, samorządowiec, wieloletni Prezydent Miasta Gniezna, Rektor Wyższej 

szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Urodził się 15 października 1942 roku w Gnieźnie. 

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 roku na tej uczelni uzyskał tytuł Doktora 

Nauk Prawnych. Pracownik naukowy UAM oraz poznańskiego ośrodka naukowo-badawczego, autor 

blisko 30 publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełnił funkcję dyrektora 

gabinetu premier Hanny Suchockiej oraz radnego sejmiku województwa wielkopolskiego dwóch 

kadencji. W latach 1990–2002 Prezydent Miasta Gniezna. Wspierał między innymi uruchomienie w 

Gnieźnie Kolegium Europejskiego oraz powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Przewodniczący Komitetu i współorganizator obchodów Rocznic Milenijnych w 1997 oraz 2002 roku. 

Inicjator idei "kręgu darczyńców miast polskich" na gnieźnieńskim rynku, budowy "Doliny 

Pojednania" i renowacji miejskiej starówki. Wyróżniony tytułami Gnieźnianina Roku oraz 

Honorowego Obywatela Miasta Gniezna. Prywatnie mąż, ojciec trójki dzieci i dziadek ośmiorga 

wnucząt.  

 

Jerzy Kazimierz Andrzejewski. Fotograf, fotoreporter i dokumentalista. Urodził się 20 stycznia 1948 

roku w Żelazkowie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Technikum Chemicznego 

w Poznaniu. Od 1968 roku związany zawodowo z fotografią jako pracownik pracowni rentgenowskiej 

Szpitala Miejskiego w Gnieźnie, autor zdjęć reporterskich publikowanych w Gazecie Poznańskiej i 

tygodniku Przemiany, a także fotografii wykonywanych dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W latach 

1972-1976 pracownik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, oraz autor cyklu zajęć 

fotograficznych w pracowniach funkcjonujących przy Młodzieżowym Domu Kultury i Spółdzielni 

Mieszkaniowej. W 1976 roku rozpoczął działalność gospodarczą otwierając zakłady usługowe w 

Skorzęcinie i Pobiedziskach. W tym czasie nadal realizował zlecenia od instytucji kultury oraz 

Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Odra” w Świnoujściu, z którym jak sam przyznaje 

opłynął „pół świata”. Dokumentalista najważniejszych wydarzeń z życia kościoła i lokalnej 

społeczności - między innymi pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. Szczególne 

miejsce w jego twórczości zajmuje fotografia zabytków architektury romańskiej i gotyckiej, rzeźby 

oraz malarstwa. Wspólnie z Wydawnictwem ”M” z Krakowa, współtworzył wyjątkowe w skali kraju 

albumy: “Kościoły Romańskie” i “Kościoły Gotyckie w Polsce”. Dokumentował również unikatowe 

zabytki Ziemi Świętej. Współpracuje z krajowymi placówkami muzealnymi oraz instytutami historii 

sztuki w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Jego zdjęcia zostały opublikowane w kilkunastu albumach 

popularnonaukowych, katalogach muzealnych, a także wydawnictwach najstarszych polskich 

uniwersytetów. Autor wielu krajowych i zagranicznych wystaw fotograficznych. W 2018 roku został 

uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez 

Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców. Jego archiwum fotograficzne 

to kilkaset tysięcy zdjęć.  


