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W czerwcu tego roku Muzeum Archeolo-
giczne w Poznaniu og≥osi≥o konkurs otwarty na
opracowanie projektu architektonicznego oraz
programu funkcjonalno-uøytkowego ìRezerwa-
tu archeologicznego na Ostrowie Tumskimî.
Zainteresowanie tym specyficznym i trudnym
tematem niestety nie by≥o zbyt duøe. Warunki
konkursu spe≥ni≥y zg≥oszone cztery zespo≥y,
z czego dwa z≥oøy≥y prace w wyznaczonym
terminie, czyli do 24 wrzeúnia. SÍdziowie kon-
kursowi stanÍli przed trudnym wyborem ze
wzglÍdu na wyrÛwnany poziom prac. Ostatecz-
nie zwyciÍøy≥ zespÛ≥ Toya Design Tomasza
Wojtkowiaka z Poznania. Doceniono zapropo-
nowane rozwiπzania bry≥owe budynku rezer-
watu archeologicznego wpisujπce siÍ w kultu-
rowy krajobraz Ostrowa Tumskiego, a takøe
rozwiπzania przestrzeni wystawienniczej oraz
najbliøszego otoczenia.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ñ nowe muzeum na Ostrowie Tumskim

Gabriela Klause

OstrÛw Tumski, miejsce gdzie zrodzi≥a siÍ nasza paÒstwowoúÊ, zniszczony przestrzennie pod
koniec lat 60., prÛbuje odzyskiwaÊ swoje dawne znaczenie symboliczne miÍdzy innymi po-
przez inwestycje o charakterze kulturalnym. Prowadzone od kilku lat przez zespÛ≥ pani pro-
fesor Hanny KÛÊki-Krenz badania archeologiczne przynios≥y interesujπce odkrycia zwiπza-
ne z palatium i kaplicπ ksiπøÍcπ oraz wa≥ami obronnymi z X wieku przy ulicy ks. Ignacego
Posadzego. PodjÍcie w 2001 r. pe≥nych prac badawczych w tym miejscu, zaowocowa≥o odkry-
ciem konstrukcji umocnieÒ podgrodzia a takøe spoczywajπcych na nich znacznie m≥odszych,
bo XV-wiecznych, murÛw Jana LubraÒskiego. To w≥aúnie te odkrycia zainspirowa≥y úrodo-
wisko archeologÛw do stworzenia wizji ekspozycji autentycznych reliktÛw wa≥Ûw grodowych
i sta≥y siÍ podstawπ opracowania programu uøytkowego przysz≥ego muzeum. Warto zazna-
czyÊ, iø miejsce zalegania wa≥Ûw znajduje siÍ na terenie koúcielnym, co wymaga≥o wypraco-
wania konsensusu miÍdzy zainteresowanymi stronami: miastem i kuriπ.

Budynek jest lekko z≥amanym prostopad≥o-
úcianem sk≥adajπcym siÍ z kilku warstw roz-
dzielonych ceglanymi úcianami i zewnÍtrznπ
szklanπ kurtynπ, nawiπzujπcych do warstw zie-
mi skrywajπcych tajemnicÍ poczπtkÛw paÒstwa
PiastÛw. Motyw warstw, widoczny w jego ar-
chitekturze, przek≥ada siÍ na uk≥ady funkcjo-
nalne wyznaczajπc kierunek zwiedzania i jego
najwaøniejszy cel. Jest nim moøliwoúÊ obejrze-
nia ìin situî, czyli w miejscu wystÍpowania,
autentycznych podziemnych reliktÛw znajdu-
jπcych siÍ ok. 6.0 m poniøej poziomu terenu.
Pozwoli to zwiedzajπcym zapoznaÊ siÍ ze skalπ
wa≥u, jego konstrukcjπ, niewπtpliwie zachwy-
ciÊ siÍ umiejÍtnoúciami technicznymi Ûwcze-
snych budowniczych. Poza rezerwatem funk-
cjonowaÊ bÍdzie sala audiowizualna, gdzie po-
kazany zostanie, miÍdzy innymi, przebieg pro-
wadzonych prac archeologicznych.

Budynek rezerwatu archeologicznego usy-
tuowany miÍdzy Archiwum Archidiecezjalnym
a dawnym wikariatem, pomyúlany zosta≥ jako
waøna czÍúÊ Interaktywnego Centrum Ostrowa
Tumskiego (ICHOT). W rezerwacie zwiedzajπcy
bÍdπ poznawaÊ poczπtki paÒstwa PiastÛw dziÍki
autentycznym, zachowanym reliktom, a w ICHOT
historia bÍdzie przedstawiana w znacznym stop-
niu za pomocπ najnowszej techniki, w formie
wirtualnej. Muzeum przy ul. Posadzego ma po-
wstaÊ do 2011 roku, czyli na rok przed plano-
wanym ukoÒczeniem ICHOT. Rewitalizacja
zaniedbanych obszarÛw przez sztukÍ i kulturÍ
to niewπtpliwie w≥aúciwy kierunek dzia≥aÒ w≥adz
miasta. Kierunek ten jest od lat praktykowany
w miastach zachodnioeuropejskich przynoszπc
profity wizerunkowe, a w efekcie takøe ekono-
miczne, miastu i jego mieszkaÒcom.

�

Widok budynku muzeum od strony ul. ks. Ignacego Posadzego

Rzut parteru, przekrÛj A-A
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Uczestnikami wycieczki byli uczniowie
ze Szko≥y Podstawowej nr 85 przy ul. To-
mickiego, Nr 40 przy ul. Garbary oraz z XX
LO i 8 Gimnazjum z osiedla Wichrowe
WzgÛrze, wraz z opiekunami. Organizacjπ
wyjazdu zajÍli siÍ nauczyciele z Zespo≥u
SzkÛ≥ OgÛlnokszta≥cπcych nr 9 z osiedla Wi-
chrowe WzgÛrze w Poznaniu, ktÛrzy m.in.
w ten sposÛb w≥πczyli siÍ w realizacjÍ Miej-
skiego Programu Rewitalizacji årÛdki
i Chwaliszewa. Pomoc w organizacji wy-
cieczki otrzymali ze strony projektu Miejskie-
go Oúrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu:
ìPomoc ñ Aktywizacja ñ Wsparcieî.

Pierwszym celem wyjazdu by≥o spotka-
nie z przyrodπ na siedmiokilometrowym
odcinku wiodπcym wzd≥uø naturalnego cie-
ku wodnego Doliny KoÒczaka. Uczniowie
wraz z oprowadzajπcym ich leúnikiem zatrzy-
mywali siÍ przy kaødej stacji úcieøki eduka-
cyjnej i mogli wys≥uchaÊ krÛtkich pogada-
nek na temat: starodrzewia i chronionych
gatunkÛw drzew, warstwowej budowy lasu,
inøyniera lasu ñ bobra europejskiego, znacze-

WYCIECZKA DO STOBNICY 17.10.2009

,,Wilk w Polsce i jego ochronaî
W sobotÍ, 17. paüdziernika br. uczniowie trzech poznaÒskich szkÛ≥ wyjechali na
wspÛlnπ wycieczkÍ przyrodniczπ do Stobnicy w nadleúnictwie Oborniki, na skraj
Puszczy Noteckiej, 40 km od Poznania.

nia mrÛwki rudnicy, roli i ochrony skrzydla-
tych mieszkaÒcÛw lasu, a takøe  hodowli ko-
nika polskiego w typie tarpana leúnego.

Drugim etapem wycieczki by≥a Stacja
Doúwiadczalna Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, gdzie moøna by≥o zapoznaÊ siÍ
z øyciem i zwyczajami wilkÛw, ktÛre øyjπ
w wolierach. By≥a moøliwoúÊ oglπdania, foto-
grafowania i filmowania wilkÛw w warun-
kach zbliøonych do naturalnych. Celem ho-
dowli wilkÛw w Stobnicy jest propagowanie
w spo≥eczeÒstwie idei ochrony tego zagroøo-
nego wyginiÍciem, a wpisanego do ,,Polskiej
czerwonej ksiÍgi zwierzπtî drapieønika.

Nasza wycieczka po≥πczy≥a teoriÍ ochro-
ny przyrody z praktykπ. Jest to atrakcyjny
sposÛb poznawania przyrody i kszta≥towania
szacunku do niej poprzez rozwijanie úwia-
domoúci ekologicznej. Mamy nadziejÍ, øe
wizyta w Stobnicy pobudzi≥a zainteresowa-
nia przyrodπ wúrÛd uczestnikÛw wycieczki.

Eløbieta Eliks, Mariola Podbrez
ZSO Nr 9 w Poznaniu

23 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej nr
85 przy ul. Tomickiego w Poznaniu prze-
prowadzono pokaz ratownictwa przedme-
dycznego dla uczniÛw klas  szÛstych. ZajÍcia
prowadzili uczniowie klasy przedmedycznej wraz
z wychowawczyniπ paniπ Agnieszkπ LesiÒskπ
z XX LO z osiedla Wichrowe WzgÛrze.

Celem zajÍÊ by≥o wytworzenie poczucia
wspÛ≥odpowiedzialnoúci za bezpieczeÒstwo
w≥asne i zbiorowe oraz przekonanie m≥odych
ludzi o potrzebie czynnego udzia≥u w jego
kszta≥towaniu zarÛwno w skali indywidual-
nej jak i ogÛlnej.

Na zajÍciach przedstawiono podstawowe
czynnoúci jakie powinien wykonaÊ m≥ody
ratownik spotykajπc siÍ z sytuacjami zagro-
øenia øycia i zdrowia.

OmÛwiono i przedstawiono takie zagad-
nienia jak:
ï sposoby postÍpowania przy omdleniach,
ï naukÍ uk≥adania w pozycji bocznej usta-

lonej (postÍpowanie z nieprzytomnymi),

Ratownictwo

ï przyczyny zatrzymania oddechu i tÍtna
oraz sposoby sprawdzania przytomnoúci,
oddechu i pulsu;

ï resuscytacjÍ krπøeniowo-oddechowπ
z wykorzystaniem fantomu,

ï techniki opatrywania ran ñ sposoby ban-
daøowania,

ï elementy ≥aÒcucha ratunkowego oraz treúÊ
meldunku zg≥aszanego dyspozytorce po-
gotowia.
Po pokazach i krÛtkim wyk≥adzie ucznio-

wie mieli moøliwoúÊ sprawdzenia swoich
umiejÍtnoúci w praktyce. Coraz czÍúciej ci
najm≥odsi spotykajπ siÍ z sytuacjami zagro-

øenia øycia i zdrowia i bardzo czÍsto w≥aúnie
oni stajπ siÍ ma≥ymi bohaterami. Ludzkie
øycie jest wartoúciπ nadrzÍdnπ stπd koniecz-
noúÊ dba≥oúci o bezpieczeÒstwo otoczenia
kszta≥towane od najm≥odszych lat. Prze-
prowadzone zajÍcia, godzπc teoriÍ z prakty-
kπ, da≥y uczniom moøliwoúÊ osobistego
udzia≥u oraz bezpoúredniego zaangaøowania
w pomoc innym ludziom. By≥y teø okazjπ do
spotkania m≥odzieøy i dzieci z dwÛch
odleg≥ych dzielnic Poznania: årÛdki i Wino-
grad.

Agnieszka LesiÒska
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DziewiÍtnastowieczny list
zatroskanego proboszcza

W miesiπcach wakacyjnych mia≥em okazjÍ do-
trzeÊ do archiwum SiÛstr Mi≥osierdzia w po≥oøo-
nym na wysokiej skarpie wiúlanej Che≥mnie. Po-
szukiwa≥em tam úladÛw opisujπcych pobyt SiÛstr
na naszej årÛdce. Znalaz≥em bardzo wiele cieka-
wych materia≥Ûw, ktÛrymi postaram siÍ podzieliÊ
w najbliøszych numerach ìWokÛ≥ årÛdkiî.

W maju 1893 roku opisywa≥ ñ w liúcie do Sio-
stry Wizytatorki SiÛstr Mi≥osierdzia w Che≥mnie
ñ úrÛdeckie øycie proboszcz katedralny, ks. PÍ-
dziÒski. Znalaz≥em pisany wyrazistym niebieskim
atramentem jego tekst. Prosi≥ on o ponowne ñ po
zeløeniu okresu niemieckich represji ñ przybycie
SiÛstr na årÛdkÍ. Jak wiemy, pracowa≥y one w bu-
dynku pofilipiÒskim, a takøe prowadzπc Dom Star-
cÛw przy ulicy Bydgoskiej.

Wymowa listu jest bardzo poruszajπca. Moøe
nieco jednak uspokaja, gdy martwimy siÍ mnogo-
úciπ wyzwaÒ wspÛ≥czesnych. Nie zwalnia nas to
jednak z bieøπcego dynamizmu i entuzjazmu dzia-
≥aÒ i inicjatyw.

Szczepan Cofta

Najwielebniejsza Matko!
†
(Ö) Przewielebna Matko! Parafia moja, wstyd
mi wyznaÊ, ale ma opiniÍ najgorszej w obu
Archidyecezyjach ñ niedowiarstwo, rozpusta,
brutalstwo, kradzieø, pijaÒstwo, bezboønoúÊ
wszelka, zupe≥ne zaniedbania wychowania
m≥odzieøy, dziatek i starszych i wszystko z≥o.
PracujÍ, co mogÍ, pracujπ i kap≥ani moi, ale
skutku ma≥o. Nie braknie co prawda na osiem
tysiÍcy dusz i poboønych osÛb, ale te prawie
niknπ wobec z≥ego. PrÛcz tego ubÛstwo bar-
dzo wielkie, a z ubÛstwem miejskim najczÍ-
úciej niemoralnoúÊ siÍ ≥πczy. (Ö)

Moøe Matka Przewielebna domyúliÊ siÍ,
jak mi tu jest. Nie zostawi mnie jednak Pan
BÛg bez pociechy i pomocy. Uprosi≥em Sio-
stry Mi≥osierdzia u úw. JÛzefa i przychodzπ mi
bardzo skutecznie w Pomoc. Siostra Barbara
wielkπ liczbÍ dzikich zwiπzkÛw doprowadzi≥a
do ma≥øeÒstwa, siostra JÛzefa opiekuje siÍ tymi
chorymi, ktÛrychúmy zaopatrzyli Sakramenta-
mi åwiÍtymi i czuwa nad nimi, aby z Bogiem
umierali. Niech im i ca≥emu zgromadzeniu
úwiÍtemu Pan BÛg zap≥aci! (Ö)

Czekam tu Kaødπ SiostrÍ, powiem otwar-
cie, nie tylko pracy wiele, ale i trudÛw.

Rozumie wiÍc Matka, øe mnie, jako pro-
boszczowi, s≥usznie chodzi o SiostrÍ, na ktÛ-
rπbym mÛg≥ liczyÊ, a liczÍ na to, zdzicza≥π
årÛdkÍ majπ Siostry, jeøeli nie czym innem, to
choÊ powagπ i pracπ i cnotπ swojπ okrasiÊ
i przerobiÊ.(Ö)

S≥uga w Chrystusie Panu.

X. PÍdziÒski
Kanonik i Proboszcz parafii tumskiej

TaizÈ, czyli budowanie jednoúci
W 1940 roku 25-letni Roger Schutz, opuszcza rodzinnπ Szwajca-
riÍ i osiada w ma≥ej wiosce w Burgundii, TaizÈ, z myúlπ o za≥oøe-
niu wspÛlnoty, w ktÛrej na co dzieÒ bÍdzie siÍ urzeczywistnia≥o
pojednanie miÍdzy chrzeúcijanami.

Dziú ekumeniczna WspÛlnota z TaizÈ liczy oko≥o stu braci, ktÛrzy pochodzπ z rÛø-
nych krajÛw i z rÛønych Koúcio≥Ûw chrzeúcijaÒskich. WúrÛd nich jest teø kilku kap≥a-
nÛw. Prostota ich øycia, jego monastyczny rytm, przekonanie, øe podejmujπc wspÛl-
nπ modlitwÍ i pracÍ mogπ øyÊ w jednoúci, dla wielu sta≥y siÍ znakiem czasu. Pod
koniec lat piÍÊdziesiπtych do TaizÈ zaczÍli masowo úciπgaÊ m≥odzi pragnπcy pobyÊ
trochÍ z braÊmi, nauczyÊ siÍ øyÊ tak jak oni, to jest w jednoúci i modliÊ siÍ wraz
z nimi. Bracia przyznajπ, øe owe t≥umy ñ katolikÛw, protestantÛw, prawos≥awnych ñ
do dziú sπ dla nich wielkπ tajemnicπ. WspÛlnota odczyta≥a to jednak jako znak dla
siebie i otwar≥a siÍ na przyjÍcie m≥odych pielgrzymÛw. Do ma≥ej wioski moøe wiÍc
przyjechaÊ kaødy. Przybysza zaprasza siÍ do odkrycia bogactwa Koúcio≥a powszech-
nego, do poznania, czym jest przebaczenie, øycie w jednoúci i poszanowaniu drugie-
go, a takøe do przestrzeni modlitwy kontemplacyjnej, w ktÛrej wielu odnajduje pokÛj
i uczy siÍ stanπÊ w prawdzie przed sobπ i Bogiem. Trzy modlitwy w Koúciele Pojed-
nania w ciπgu dnia, praca, warsztaty i grupy dzielenia, a takøe niedzielna Eucharystia
ñ oto, co proponujπ bracia przybywajπcym tu na tygodniowe rekolekcje.

WúrÛd pielgrzymÛw znaleüli siÍ takøe patriarchowie rÛønych wspÛlnot wyzna-
niowych. Jan Pawe≥ II odwiedzajπc ma≥π wioskÍ 5. paüdziernika 1986 roku, powie-
dzia≥: ìDo TaizÈ siÍ przychodzi tak, jak do ürÛd≥a. WÍdrowiec siÍ zatrzymuje, gasi
pragnienie i rusza w dalszπ drogÍî. Istotnie, bracia nikogo nie zatrzymujπ, przeciwnie
ñ pragnπ, by goúcie rozpoznajπc w ich øyciu Chrystusa, odpowiedzieli na Jego we-
zwanie i powrÛcili z tym doúwiadczeniem do w≥asnych wspÛlnot, parafii. Z tej po-
trzeby dawania úwiadectwa narodzi≥ siÍ pomys≥ ìPielgrzymki zaufania przez ziemiÍî,
ktÛra trwa juø trzydzieúci lat, a na ktÛrπ sk≥adajπ siÍ konkretne przedsiÍwziÍcia ñ
takie jak np. Europejskie Spotkania M≥odych.

W dobie nieustajπcej debaty na temat budowania wspÛlnej Europy, gdy wielu
martwi siÍ o wspÛlny rynek czy system obrony, TaizÈ, dalekie od podejmowania
politycznych dyskusji, po prostu gromadzi jej m≥odzieø, zapraszajπc do budowania
wpierw wspÛlnoty ducha. Tak ubogaceni m≥odzi wracajπ do siebie zastanowiÊ siÍ, co
oni od siebie mogliby wnieúÊ we wspÛlnotÍ ludzkπ i jak mogπ podjπÊ odpowiedzial-
noúÊ na w≥asnym podwÛrku. Wracajπ bogaci przede wszystkim przeczuciem, øe przy-
sz≥oúÊ nie musi byÊ mroczna, jakiekolwiek sπ ludzkie dzia≥ania i, øe dla wszystkich,
w kaødym wymiarze, istnieje nadzieja, bo, jak mawia≥ zmar≥y 16 sierpnia 2005 roku
Brat Roger, jej ürÛd≥o jest w Bogu, ktÛry tylko kocha i niestrudzenie nas szuka.

MC

Drodzy Czytelnicy,
życzymy Wam, aby narodzenie Zbawiciela
napełniło Was radością, a Jego obecność
w Waszym życiu stała się źródłem
głębokiego pokoju i nadziei.

Rada Osiedla i Redakcja
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Interaktywne Centrum Historii Ostr

Urzπd Miasta Poznania w ramach realizacji Pro-
gramu ìTrakt KrÛlewsko-Cesarskiî oraz Miejskie-
go Programu Rewitalizacji organizowa≥ na årÛdce
i Ostrowie Tumskim juø wiele przedsiÍwziÍÊ o cha-
rakterze spo≥ecznym, kulturalnym i turystycznym.
Kaøde z nich cieszy≥o siÍ duøym zainteresowaniem,
co úwiadczy o tym, øe poznaniacy lubiπ odwiedzaÊ
te miejsca. Organizowane akcje adresowane sπ
w szczegÛlny sposÛb do mieszkaÒcÛw Ostrowa
Tumskiego i årÛdki. Z myúlπ o nich zrealizowano
wiele przedsiÍwziÍÊ, ktÛre nie tylko animowa≥y
wolny czas, ale takøe stanowi≥y swoistπ lekcjÍ hi-
storii o ich w≥asnym miejscu zamieszkania. OstrÛw
Tumski i årÛdka to przecieø jedne z najstarszych
czÍúci Poznania, úciúle zwiπzane z poczπtkami pol-
skiej paÒstwowoúci i chrzeúcijaÒstwa. WkrÛtce
mieszkaÒcy tego obszaru bÍdπ mogli siÍ pochwa-
liÊ jeszcze innym faktem: w≥aúnie tutaj do 2012
roku powstanie jedna z najwiÍkszych i najwaøniej-
szych inwestycji turystycznych w Polsce ñ Inte-
raktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

DLACZEGO OSTR”W TUMSKI I åR”DKA?
årÛdka i OstrÛw Tumski sπ miejscami nieodkryty-
mi przez turystÛw przybywajπcych do Poznania.
Niewielkie zainteresowanie miejscem spowodowa-
ne jest jego niedoinwestowaniem (przek≥adajπcym
siÍ na z≥y stan techniczny wielu obiektÛw i, co siÍ
z tym wiπøe, niskπ atrakcyjnoúciπ turystycznπ), nie-
wystarczajπcπ promocjπ oraz s≥abπ dostÍpnoúciπ
komunikacyjnπ. Konieczna jest wiÍc aktywizacja
turystyczna tego obszaru. årÛdka i OstrÛw Tumski
majπ duøy i niewykorzystany dotπd potencja≥, ktÛry
moøe przyciπgnπÊ na te tereny wielu turystÛw i in-
westorÛw. Aktywizacja ta moøe przynieúÊ wymier-
ne korzyúci dla årÛdki i pozwoli zmieniÊ jej wize-
runek. Dlatego zdecydowano siÍ na realizacjÍ Cen-
trum Historii Ostrowa Tumskiego, ktÛre tak samo
jak Most CybiÒski po≥πczy brzegi najstarszych czÍ-
úci Poznania i z pewnoúciπ zapoczπtkuje pozytyw-
ne zmiany na tym obszarze.

OstrÛw Tumski i årÛdka posiadajπ wiele cen-
nych zabytkÛw, ktÛre przypominajπ o burzliwej hi-
storii Polski i Poznania. Oczywiúcie najwaøniej-
szym z nich jest Katedra, ale oprÛcz niej w okolicy
znajdujπ siÍ inne zabytkowe koúcio≥y, a takøe klasz-
tory, kamienice, Muzeum Archidiecezjalne itd.
SzczegÛlnie istotne sπ te relikty przesz≥oúci, ktÛre
zwiπzane sπ z poczπtkami paÒstwowoúci i chrzeú-
cijaÒstwa w Polsce. Uporzπdkowanie tej historycz-
nej przestrzeni, popularyzacja wiedzy na temat bez-
cennych zabytkÛw obszaru, budowa nowych atrak-
cji turystycznych z pewnoúciπ przyczyni siÍ do
wzrostu liczby osÛb odwiedzajπcych OstrÛw Tum-
ski i årÛdkÍ. Dlatego zasadne jest podjÍcie dzia-
≥aÒ, majπcych na celu realizacjÍ projektu ìInterak-
tywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiegoî. In-
westycja ta umoøliwi przywrÛcenie utraconej ran-
gi najstarszej czÍúci Poznania, a takøe pozwoli na
stworzenie nowej marki, symbolu miasta, ktÛry
wpisze siÍ na sta≥e w jego wizerunek.

INTERAKTYWNE TO ZNACZY...
WspÛ≥czesne ekspozycje i wystawy zwiπzane z pre-
zentacjπ historii oraz dziedzictwa kulturowego na-
stawione sπ na bezpoúredni kontakt z widzem, dπ-
øπc do przekazania mu wiedzy w prosty i atrakcyj-
ny sposÛb. Bardzo czÍsto przy ich organizacji wy-
korzystuje siÍ nowoczesne technologie, elementy
interaktywne (prezentacje multimedialne, wizuali-
zacje, fotografie, filmy, muzykÍ, repliki, ktÛrych

kaødy moøe dotknπÊ, itp.), ktÛre pozwalajπ wi-
dzowi na aktywny udzia≥ w zwiedzaniu, u≥atwiajπ
zrozumienie przes≥ania ekspozycji, uatrakcyjnia-
jπ przekaz.

Ekspozycja taka powinna angaøowaÊ widza
w proces zwiedzania, zachÍcajπc do samodziel-
nego poszukiwania odpowiedzi na postawione
pytania. Taka forma u≥atwia zrozumienie i zapa-
miÍtanie przez widza prezentowanych treúci,
zgodnie z maksymπ Konfucjusza: ìPowiedz,
a zapomnÍ, pokaø, a zapamiÍtam, pozwÛl prze-
øyÊ, a zrozumiemî.

Zadaniem Centrum jest zaprezentowanie
historii w taki sposÛb, by zafascynowaÊ odwie-
dzajπcego, zaintrygowaÊ go i zachÍciÊ do odwie-
dzenia zabytkÛw Ostrowa Tumskiego. Pobyt
w Centrum ma jednoczeúnie do tego zwiedzania
przygotowaÊ tak, aby turysta bÍdπc np. w Kate-
drze, czy Muzeum Archidiecezjalnym chcia≥
i potrafi≥ samodzielnie poszukiwaÊ úladÛw prze-
sz≥oúci.

Centrum Historii ma pe≥niÊ funkcjÍ instytu-
cji ìøywejî, gdzie organizuje siÍ szereg wyda-
rzeÒ uzupe≥niajπcych zakres tematyki g≥Ûwnej
ekspozycji (wyk≥ady, warsztaty, zajÍcia dla dzie-
ci, dni tematyczne itp.). Poprzez budowanie zrÛø-

nicowanej i modyfikowanej oferty turystycznej
zachÍca siÍ widza do†wielokrotnych wizyt
w placÛwce, przekszta≥cajπc jπ w centrum øy-
cia kulturalnego i edukacyjnego.

CO ZMIENI SI  NA åR”DCE?
Spo≥eczna Koncepcja Zagospodarowania årÛd-
ki, konsultowana z jej mieszkaÒcami w ramach
Miejskiego Programu
Rewitalizacji zak≥ada
organizacjÍ tzw.
miejsc pamiÍci, czyli
punktÛw, w ktÛrych
naleøy wyekspono-
waÊ úlady dawnych
budowli. Jednym z
nich jest åluza Tum-
ska. Na jej miejscu do
2012 roku powstanie
g≥Ûwny budynek Cen-
trum. Plany obejmujπ
takøe realizacjÍ szere-
gu inwestycji towa-
rzyszπcych: parkingu
dla autokarÛw przy ul.
Bydgoskiej i prome-



rowa Tumskiego ñ zakres inwestycji

nady nad Cybinπ; przebudowana zostanie ul.
GdaÒska, renowacji poddana bÍdzie istniejπca
do dziú po stronie Ostrowa Tumskiego brama
dawnej åluzy, obszar inwestycji zostanie zagospo-
darowany zieleniπ i ma≥π architekturπ.

Parking dla autokarÛw turystycznych przy-
woøπcych wycieczki do Centrum powstanie
w pÛ≥nocnej czÍúci årÛdki przy ul. Bydgoskiej.

Ulica GdaÒska prowadzπca do Centrum zosta-
nie przebudowana ñ powstanπ miejsca postojowe
dla samochodÛw osobowych, chodniki dla pie-
szych, przy uwzglÍdnieniu likwidacji barier archi-
tektonicznych dla osÛb niepe≥nosprawnych, úcieøki
rowerowe. Dla poprawy jakoúci estetycznej prze-
strzeni wprowadzone bÍdπ elementy ma≥ej archi-
tektury oraz zieleni.

Promenada nadrzeczna bÍdzie ≥πczyÊ Centrum
z mostem biskupa Jordana, umoøliwiajπc dogodne
dojúcie do obiektu od strony Ostrowa Tumskiego
i årÛdki. OprÛcz budowy promenady planuje siÍ
takøe uporzπdkowanie i zagospodarowanie brze-
gÛw Cybiny, poprzez nasadzenie zieleni i urzπdze-
nie ma≥ej architektury. DziÍki tym dzia≥aniom te-
ren ten stanie siÍ atrakcyjnym miejscem spacero-
wym i rekreacyjnym.

Na obszarze Ostrowa Tumskiego i årÛdki przy-
gotowany zostanie specjalny system informacji tu-
rystycznej. U≥atwi ona turystom orientacjÍ w tere-
nie i pomoøe dotrzeÊ do wszystkich atrakcji tury-
stycznych.

Przedstawiony na rysunku projekt stanowi
wstÍpnπ propozycjÍ, ktÛra bÍdzie jeszcze modyfi-
kowana i uszczegÛ≥awiana.

CO ZYSKAJ• MIESZKA—CY?
Budowa Centrum stanie siÍ z pewnoúciπ g≥Ûwnym
ìmotoremî dalszych zmian na årÛdce. Naleøy jed-
nak mieÊ úwiadomoúÊ, øe nie nastπpiπ one szybko,
lecz sukcesywnie i stopniowo. Wraz z otwarciem
dzia≥alnoúci tak wielkiej atrakcji wzroúnie liczba
goúci, odwiedzajπcych ten teren. Pojawiajπcy siÍ
turyúci bÍdπ zg≥aszali zapotrzebowanie na okreúlo-
ne us≥ugi, co prze≥oøy siÍ na aktywizacjÍ gospo-
darczπ obszaru. ZwiÍkszenie atrakcyjnoúci årÛdki
przyciπgnπÊ moøe na ten teren nowych inwesto-
rÛw.

Przed≥uøona i wyremontowana zostanie ul.
GdaÒska, co zapewni mieszkaÒcom lepszy dojazd
do posesji. Zachowany zostanie jej dotychczaso-
wy lokalny charakter. Nie naleøy obawiaÊ siÍ
wzmoøonego ruchu samochodowego oraz braku
miejsc parkingowych.

ZwiÍkszy siÍ na årÛdce powierzchnia terenÛw
zielonych. Zagospodarowane zostanπ na cele re-
kreacyjne dotychczas zaniedbane tereny wzd≥uø ul.
GdaÒskiej, Cybiny oraz przed budynkiem plano-
wanego Centrum.

REALIZACJA PROJEKTU
Na podstawie szczegÛ≥owego projektu, przygoto-
wanego przez zwyciÍzcÛw konkursu, zostanie wy-
budowany obiekt Centrum. Planowane zakoÒcze-
nie realizacji projektu finansowanego z budøetu
Miasta Poznania oraz z unijnego Programu Opera-
cyjnego ìInnowacyjna Gospodarkaî przewidziane
jest na wiosnÍ 2012 roku.

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tum-
skiego bÍdzie stanowi≥o jednπ z g≥Ûwnych atrakcji
Traktu KrÛlewsko-Cesarskiego, odwo≥ujπcego siÍ
w jednym ze swych wπtkÛw tematycznych do s≥Ûw
Jana Paw≥a II: ìTu poczÍ≥a siÍ polska paÒstwo-
woúÊ...î. Ze wzglÍdu na swπ lokalizacjÍ w miej-
scu, gdzie rozpoczyna siÍ Szlak Piastowski, bÍdzie
stanowi≥o rÛwnieø znakomite wprowadzenie w te-
matykÍ Szlaku i zachÍca≥o do zwiedzenia pozosta-
≥ych miejsc po≥oøonych na nim.

Centrum Turystyki Kulturowej ìTRAKTî

WiÍcej szczegÛ≥Ûw na stronie:
www.poznan.pl/trakt oraz www.trakt.poznan.pl

Wyposaøony zostanie w zaplecze sanitarno-
socjalne i bÍdzie pe≥ni≥ funkcjÍ miejsca
ìpierwszego kontaktuî turysty z miastem (in-
formacji turystycznej i podstawowych us≥ug
turystycznych). Parking ma zostaÊ po≥πczo-
ny promenadπ spacerowπ z budynkiem Cen-
trum, aby zapewniÊ turystom wygodne i bez-
pieczne dotarcie do niego.

Ryc. Wydawnictwo Miejskie na podstawie Ad Artis

Wizualizacje: Ad Artis
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6 grudnia 2009 r. odby≥y siÍ obcho-
dy II rocznicy otwarcia Mostu Bisku-
pa Jordana.

MieszkaÒcy Poznania mogli spo-
tkaÊ Biskupa Jordana z orszakiem
anielskim oraz obejrzeÊ wystÍpy arty-
stÛw, reprezentujπcych taÒce z czterech
stron úwiata (taÒce afrykaÒskie, capo-
ierÍ, taÒce irlandzkie oraz azjatyckie).

Goúcie otrzymali urodzinowe s≥od-
koúci oraz zostali uwiecznieni na
wspÛlnym, pamiπtkowym zdjÍciu. Im-
prezÍ uda≥o siÍ zorganizowaÊ dziÍki
wspÛ≥pracy: Fundacji Varietae, Stowa-
rzyszenia na Rzecz SpÛ≥dzielni Socjal-
nych, Zarzπdu DrÛg Miejskich, Rady

II Rocznica otwarcia Mostu Biskupa Jordana

Sygna≥y od naszych CzytelnikÛw

Osiedla årÛdkañOstrÛw TumskiñZa-
wady, UrzÍdu Miasta Poznania, Miej-
skiego Oúrodka Pomocy Rodzinie re-

alizujπcego projekt systemowy ìPo-
moc-Aktywizacja-Wsparcieî ze úrod-
kÛw Unii Europejskiej w ramach EFS.

Po opublikowaniu w numerze
3(38)2009 ìWokÛ≥ årÛdkiî zestawienia
sklepÛw i warsztatÛw rzemieúlniczych
na årÛdce w latach 1945-55, do redak-
cji zadzwonili Czytelnicy, ktÛrzy po-
dali nastÍpujπce informacje.

W spisie na Rynku årÛdeckim nr 4
pominiÍto istnienie zak≥adu kapelusz-
niczego prowadzonego przez paniπ

Marciniak. InformacjÍ tÍ przekaza≥a
cÛrka.

Drugi telefon dotyczy≥ b≥Ídnego
nazwiska w≥aúciciela stacji benzyno-
wej, rÛwnieø przy Rynku årÛdeckim
nr 4. StacjÍ benzynowπ prowadzi≥ pan
Baranowski z ZagÛrza, a nie pan Øyt-
kowiak. MiÍdzy rodzinami by≥y jednak
pewne wiÍzy familijne.

Redakcja przeprasza CzytelnikÛw
i zainteresowane osoby za pominiÍcia
i zmianÍ nazwiska.

Telefony te úwiadczπ, øe nasza
gazetka jest czytana uwaønie, z czego
siÍ bardzo cieszymy.

Redakcja
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ROK 1945

(ciπg dalszy nastπpi)

7

13 sierpnia (poniedziałek)13 sierpnia (poniedziałek)13 sierpnia (poniedziałek)13 sierpnia (poniedziałek)13 sierpnia (poniedziałek)

Na ulicy Marszałka Focha zapaliły się wie−

czorem pierwsze lampy gazowe.

14 sierpnia14 sierpnia14 sierpnia14 sierpnia14 sierpnia

Na sierpniowe kartki można było nabyć

250 g masła i 0,5 kg ryb zamiast mięsa.

16 sierpnia16 sierpnia16 sierpnia16 sierpnia16 sierpnia

Do Poznania przyjechał pierwszy autobus

komunikacji zamiejscowej Koszalin – Po−

znań. Będzie kursował w poniedziałki

i czwartki.

18 sierpnia (sobota)18 sierpnia (sobota)18 sierpnia (sobota)18 sierpnia (sobota)18 sierpnia (sobota)

Do “Pawilonu” na Rynku Wildeckim  za−

praszano na wieprzobicie  połączone …z dan−

cingiem.

19 sierpnia (niedziela)19 sierpnia (niedziela)19 sierpnia (niedziela)19 sierpnia (niedziela)19 sierpnia (niedziela)

Święto Drugiej Armii Wojska Polskiego,

na pl. Wolności odbyła się Msza święta po−

lowa, w której uczestniczyli żołnierze Woj−

ska Polskiego, Armii Radzieckiej oraz W.

Gomółka, E. Osóbka−Morawski, gen. K.

Świerczewski.

Wieczorem w salach kasyna przy ulicy

Bukowskiej odbył się bal. Na boisku War−

ty odbył się mecz piłkarski pomiędzy Po−

znaniem a Krakowem zakończony wyni−

kiem 2:2.

20 sierpnia20 sierpnia20 sierpnia20 sierpnia20 sierpnia

Rozpoczęto odbudowę mostu Chwaliszew−

skiego.

21 sierpnia21 sierpnia21 sierpnia21 sierpnia21 sierpnia

Na ekranach kin: Apollo – “Wielki walc”,

Jedność i Warta – “Orkan”, Polonia – “Swa−

styka i szubienica”. Po ulicach jeździło 40

dorożek, a godzina milicyjna obowiązywała

od 23−4 rano.

25  sierpnia25  sierpnia25  sierpnia25  sierpnia25  sierpnia

Port poznański dysponował 6 statkami

o tonażu 1600 ton oraz 16 barkami o tona−

żu 3700 ton i jedną wycieczkową łajbą.

26 sierpnia26 sierpnia26 sierpnia26 sierpnia26 sierpnia

Odbył się festyn przy Drodze Dębińskiej.

Atrakcją było spotkanie bokserskie Szy−

mura – Niewadził (z Łodzi), rozstrzygnię−

te na korzyść Szymury.

Jan Kaczmarek

ZABYTKI POZNANIA

Nowa ksiπøka

KoúciÛ≥ pw. úw. Ma≥gorzaty oto-
czony murowanym ogrodzeniem
z charakterystycznπ bramπ, znajduje
siÍ w centrum historycznej zabudo-
wy årÛdki i jest jej najstarszπ czÍúciπ.
Poczπtkowo koúciÛ≥ parafialny årÛd-
ki, dzisiaj filialny w parafii archika-
tedralnej, przez ponad sto lat by≥ pod
patronatem ksiÍøy filipinÛw. Gotyc-
ka malownicza bry≥a z wieøπ pozba-
wionπ dawnego he≥mu oraz schodko-
wym szczytem kryje kameralne wnÍ-
trze wyrÛøniajπce siÍ piÍknym gwiaü-
dzistym sklepieniem oraz rokoko-
wym wystrojem z dekoracjπ zawie-
rajπcπ nad wejúciami do bocznych
kaplic motywy god≥a Kongregacji
úw. Filipa i inskrypcje odwo≥ujπce siÍ
do patronÛw. PÛ≥nocna bracka kapli-
ca úw. Barbary powsta≥a jako funda-
cja mieszczaÒska, a jej elewacje zdo-
bi≥ fryz sgraffitowy. Wyjπtkowym
i jedynym elementem najstarszego

wyposaøenia jest srebrny
krzyø z relikwiami patron-
ki koúcio≥a ñ úw. Ma≥go-
rzaty wykonany w 1547 r.
byÊ moøe w Poznaniu. Ka-
plica po≥udniowa úw. Fili-
pa  zawiera o≥tarz z wspa-
nia≥π p≥askorzeübπ przed-
stawiajπcπ scenÍ wizji
úwiÍtego. O dzia≥alnoúci
Kongregacji Oratorium
úw. Filipa Neri przypomi-
najπ rÛwnieø pozosta≥e
elementy wyposaøenia, ta-
kie jak o≥tarz g≥Ûwny, am-
bona oraz chrzcielnica.

årÛdecki koúciÛ≥ doczeka≥ siÍ w≥asnego
opracowania monograficznego, w pÛ≥al-
bumowej formie, wydanego niedawno
nak≥adem Wydawnictwa Miejskiego
w ramach publikacji Biblioteki ìKroni-
ki Miasta Poznaniaî: Boles≥awa Krzyúlak
i Zofia Kurzawa KoúciÛ≥ úw. Ma≥gorzaty
na årÛdce w Poznaniu, PoznaÒ 2009.
Ksiπøka dostÍpna jest w ksiÍgarniach,
Centrum Informacji Miejskiej, wiÍksze
zamÛwienia: sprzedaø@wm.poznan.pl.

   Pamiπtkπ  po úrÛdeckich oratorianach
jest takøe ich dawny dom mieszkalny
rozbudowany przez siostry mi≥osierdzia
úw. Wincentego ‡ Paulo, ktÛre prowa-
dzi≥y w nim sierociniec. Zwiπzany kiedyú
úciúle z funkcjonowaniem  koúcio≥a oka-
za≥y dwuskrzyd≥owy budynek naleøy do
nielicznych úwiadectw dawnej úwietno-
úci årÛdki.

Boles≥awa Krzyúlak

Nr 4 (39) 2009
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Waøne telefony
Komisariat Policji PoznaÒ ñ Nowe Miasto
PoznaÒ ul. Polanki 24, tel. 0-61 841-23-12 (dyøurny)

Kierownik Rewiru I
asp. szt. Marek KolasiÒski
tel. 0-61 841-43-49; tel. kom. 0-519-064-625

Rejon I: årÛdka ñ ZagÛrze
st. post. Pawe≥ Cichy
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-519-064-623

Rejon II: Zawady
m≥. asp. Witold Korbanek
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-519-064-621

Straø Miejska
Plac Kolegiacki 17 (24 h) ñ tel. 986

Straø Miejska
(Oddzia≥ Nowe Miasto)
os. BohaterÛw II Wojny åwiatowej 36
tel. 0-61 878-50-31

OSTRÓW TUMSKI W STAREJ FOTOGRAFII

Cytadela Tumska (1910). Rycina zmar≥ego przed rokiem (24.11.2008) artysty plastyka Henryka Kota.

OstrÛwek ñ gromada zuchÛw i harcerzy 2. PoznaÒskiej Druøyny Harcerzy wracajπca z miasta po defiladzie w roku 1946. Jeúli ktoú z PaÒstwa
rozpozna osoby na zdjÍciu proszony jest o kontakt z redakcjπ.


