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Od poczπtku kwietnia archeolodzy z Pra-
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej z Poz-
nania, kierowanej przez Henryka Klundera kon-
tynuujπ badania wykopaliskowe na posesji przy
ul. årÛdka 7. Badania, ktÛre potrwajπ do koÒca
czerwca, zwiπzane sπ z planowanπ budowπ ka-
mienicy. RozpoczÍ≥y siÍ one w zesz≥ym roku
i przynios≥y bardzo wiele interesujπcych danych
o pierwszorzÍdnym znaczeniu dla historii Poz-
nania i årÛdki. Z wynikÛw uzyskanych w ubie-
g≥ym roku, na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥uguje
odkryta czÍúÊ wczesnoúredniowiecznego cmen-
tarzyska, a ponadto pozosta≥oúci: pracowni
ludwisarskiej zwiπzanej z pobytem na årÛdce
oo. DominikanÛw w drugiej Êwierci XIII wie-
ku oraz wczesnoúredniowiecznej i pÛünoúre-
dniowiecznej zabudowy. Odkrycia te w zupe≥-
noúci potwierdzi≥y nasze przypuszczenia doty-
czπce lokalizacji cmentarzyska wczesnoúre-
dniowiecznego, datowanego na okres od koÒ-
ca X do po≥owy lub koÒca XII wieku, na tere-
nie dzia≥ki objÍtej naszymi badaniami. Warto
przypomnieÊ, øe na pierwsze groby natrafili-
úmy juø w 1994 roku, na terenie sπsiedniej dzia≥-
ki, usytuowanej przy ulicy Rynek årÛdecki 4,
podczas prac zwiπzanych z budowπ sieci wo-
dociπgowej.

Archeolodzy wrÛcili na årÛdkÍ

W bieøπcym sezonie zdo≥aliúmy rozpoznaÊ
powierzchniÍ oko≥o 1 ara i odkryliúmy oko≥o
60 wczesnoúredniowiecznych grobÛw. Znajdujπ
siÍ one na g≥Íbokoúci od 2 do 3 m i zalegajπ
w kilku warstwach. Do tej pory na badanym
cmentarzysku ods≥oniliúmy ogÛ≥em 350 gro-
bÛw. Cmentarzysko rozciπga≥o siÍ na zachod-
nim stoku nieistniejπcego dziú cieku, biegnπ-
cego w úredniowieczu nieco na zachÛd od dzi-
siejszej ul. åw. Jacka, ktÛrego bagnista dolina
stanowi≥a naturalnπ granicÍ miÍdzy årÛdkπ,
a OstrÛwkiem. Chowano na nim przede wszyst-
kim mieszkaÒcÛw grodu poznaÒskiego ñ jed-
nego z naczelnych oúrodkÛw w≥adzy paÒstwo-
wej i koúcielnej w paÒstwie piastowskim. Ce-
chπ wyrÛøniajπcπ cmentarzysko na årÛdce sπ
stosunkowo dobrze zachowane pozosta≥oúci
drewnianych konstrukcji, w tym rÛwnieø tru-
miennych, czyli takich, ktÛre zabezpiecza≥y
zmar≥ego z wszystkich stron. Powszechnie
przyjmowano, øe stosowanie trumien upo-
wszechni≥o siÍ w Polsce pod wp≥ywem Koúcio≥a
dopiero w XII-XIII wieku. Przyk≥ady úrÛdec-
kie dobitnie úwiadczπ, øe drewniane skrzynie
stosowane by≥y do zabezpieczenia cia≥ zmar-
≥ych juø w koÒcu X wieku, a wiÍc od poczπtku
istnienia cmentarza grodowego. PoznaÒskich

grodzian chowano wedle rytua≥u chrzeúcijaÒ-
skiego, to znaczy niespalonych, zwykle w po-
zycji wyprostowanej, g≥owπ skierowanπ prze-
waønie na zachÛd, rzadko na wschÛd oraz zu-
pe≥nie w jednostkowych przypadkach ñ na pÛ≥-
noc. W ìpoúmiertnπ drogÍî do grobÛw wk≥ada-
no przedmioty codziennego uøytku ñ noøe, mo-
nety, drewniane wiadra okute øelaznymi obrÍ-
czami, gliniane garnki, krzesiwa, przÍúliki oraz

Pawe≥ Pawlak

Widoczne pozosta≥oúci drewnianej trumny, w ktÛrej pochowano dziecko Prace eksploracyjne w wykopie
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Archeolodzy wrÛcili na årÛdkÍ
(dokoÒczenie ze str. 1)

w przypadku kobiet bπdü dziewczynek ñ ozdo-
by, takie jak: kab≥πczki skroniowe wykonane
z drutu, rzadziej z rurkowato zwiniÍtej blachy,
mocowane do skÛrzanych bπdü tekstylnych
opasek noszonych na czole, pierúcionki, pacior-
ki szklane, bursztynowe, z muszli kauri lub ce-
ramiczne, a nawet o≥owiane. Z jednego ze
zniszczonych grobÛw, w ktÛrym pochowano
zapewne mÍøczyznÍ, pochodzπ trzy groty
strza≥.

Ciekawych informacji dostarczy≥y ponad-
to badania nawarstwieÒ znajdujπcych siÍ po-
niøej cmentarzyska, a zwiπzanych z rozleg≥π
osadπ funkcjonujπcπ w tym miejscu od oko≥o
po≥owy X wieku lub nieco wczeúniej, aø do lat
siedemdziesiπtych-osiemdziesiπtych tego sa-
mego stulecia. Natrafiliúmy na pozosta≥oúci za-
budowy mieszkalnej, na ktÛre sk≥ada≥y siÍ

drewniane chaty oraz obiekty im towarzyszπ-
ce zwiπzane z Ûwczesnymi dziedzinami wy-
twÛrczoúci, ktÛrymi parali siÍ mieszkaÒcy.

na osada zosta≥a celowo spalona, prawdopo-
dobnie w celu pozyskania miejsca, na ktÛrym
za≥oøono cmentarz. Co ciekawe, teren pogo-
rzeliska zosta≥ starannie uporzπdkowany, wy-
rÛwnany i nastÍpnie wysypany piaskiem. Gru-
boúÊ warstwy niwelacyjnej wynosi miejscami
30-40 cm, co pozwala wyobraziÊ sobie ogrom
przedsiÍwziÍcia. Moment za≥oøenia nekropoli
nie by≥ przypadkowy i wiπzaÊ go moøna z przy-
padajπcπ na poczπtek lat 70. X w. budowπ prze-
prawy mostowej przez prawπ odnogÍ Warty.
Sπdzimy, øe organizacja miejsca grzebalnego
na årÛdce mog≥a mieÊ wymiar propagandowy,
zwiπzany z przyjÍciem nowej wiary.
LudnoúÊ zamieszkujπcπ dotπd osadÍ, przenie-
siono zapewne na teren rozbudowujπcego siÍ
poznaÒskiego grodu ñ byÊ moøe na teren Za-
gÛrza, na ktÛrym powsta≥o potÍøne podgrodzie
zamieszka≥e przez rÍkodzielnikÛw rÛønych
specjalnoúci.

Pawe≥ Pawlak

WúrÛd zajÍÊ poúwiadczonych przez nas w
trakcie badaÒ wymieniÊ moøna: garncarstwo,
dziegciarstwo, obrÛbkÍ kamienia, koúci i po-
roøa, metalurgiÍ øelaza oraz byÊ moøe o≥o-
wiu, a ponadto produkcjÍ wapna. Wspomnia-

Co by≥o

i bÍdzie na

årÛdce...
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ìCudowny obrazî zwiπzany ze årÛdkπ

Matka Boøa w Cudy Wielmoøna
Pani Poznania

Historia obrazu rozpoczyna siÍ w 1666 r., kiedy to skromny
franciszkanin Tomasz Dybowski zwany Boøy Dusza, za zgodπ
prze≥oøonych, kupi≥ za 2,5 z≥ od czeladnika malarskiego Marci-
na obraz Matki Boøej. Czeladnik
otrzyma≥ go od Jakuba pracujπcego
u malarza Franciszka posiadajπcego
swÛj warsztat na årÛdce. Ikona Matki
Boskiej z Dzieciπtkiem wykonana na
lipowej desce by≥a kopiπ obrazu Mat-
ki Boskiej Boreckiej.

Poczπtkowo brat Tomasz przecho-
wywa≥ obraz w swojej celi zakonnej
i modli≥ siÍ przed nim, aø do chwili,
kiedy pewnego ranka zobaczy≥
w oczach Marii Panny ≥zy. Od tego
momentu nie rozstawa≥ siÍ z nim, tak-
øe wtedy gdy bÍdπc kwestarzem krπ-
øπcym po mieúcie i okolicach, zbiera≥
ja≥muønÍ na biednych oraz na budo-
wÍ nowego koúcio≥a i klasztoru. Z ob-
razem zawieszonym na szyi opowia-
da≥ o cudownym zjawisku i poleca≥
Maryi wszystkich bÍdπcych w potrze-
bie. WkrÛtce, za sprawπ obrazu, roz-
poczÍ≥y siÍ cudowne uzdrowienia.
W 1669 r. biskup Stefan Wierzbow-
ski wyda≥ dekret uznajπcy obraz za
ìcudownyî i ìgodny publicznej czciî. WÛwczas teø obraz otrzy-
ma≥, do dziú uøywane, wezwanie Matki Boøej w Cudy Wiel-
moønej Pani Poznania.

Przedstawiamy historiÍ obrazu Matki Boøej w Cudy Wielmoønej Pani Poznania, ktÛrej poczπtek wiπøe siÍ ze årÛdkπ.
Natomiast z Komandoriπ wiπøe siÍ artystyczna pasja pana Marka Knasieckiego (58 l., rencista), ktÛry od 50 lat wyszywa
obrazy. W 2011 roku stworzy≥ ìwyszywanπî wersjÍ cudownego obrazu Matki Boøej, ktÛry zosta≥ poúwiÍcony w koúciele
franciszkanÛw 9 lutego 2012 r. [GK]

W 1664 r., dziÍki staraniom ojca Wojciecha Zawady, fran-
ciszkanie otrzymali zgodÍ na wzniesienie koúcio≥a i klasztoru
ìpomiÍdzy zamkiem i rynkiemî przy obecnej ulicy Francisz-

kaÒskiej na WzgÛrzu Przemys≥a. Bu-
dowa koúcio≥a pod wezwaniem úw.
Antoniego Padewskiego wed≥ug pro-
jektu Jana KoÒskiego trwa≥a od
1674 r. do 1757 r. z przerwami spo-
wodowanymi wojnπ pÛ≥nocnπ. Wcze-
úniej, ukoÒczono kaplicÍ z o≥tarzem
ìniczym relikwiarzî autorstwa Anto-
niego i Adama SwachÛw (francisz-
kanÛw pochodzπcych z Czech),
w ktÛrym 12 wrzeúnia 1713 r.
umieszczono cudowny obraz. W cza-
sach nam wspÛ≥czesnych waønym
wydarzeniem by≥a koronacja obrazu
dokonana 29 czerwca 1968 r.
w trzechsetnπ rocznicÍ po≥oøenia ka-
mienia wÍgielnego pod úwiπtyniÍ
oraz tysiπclecie pierwszego w Polsce
biskupstwa. G≥Ûwne uroczystoúci,
w ktÛrych wziÍli udzia≥ miÍdzy inny-
mi Prymas Polski kardyna≥ Stefan
WyszyÒski, Ûwczesny kardyna≥ Ka-
rol Wojty≥a oraz arcybiskup poznaÒ-
ski Antoni Baraniak, mia≥y miejsce

w katedrze poznaÒskiej. NastÍpnie w uroczystej procesji koro-
nowany obraz zosta≥ przeniesiony do kaplicy zakonu francisz-
kanÛw na WzgÛrze Przemys≥a.

[MK, wybÛr i korekta GK]

Pan Marek Knasiecki z wyszytym przez siebie obrazem, ktÛry
powstawa≥ przez 8 miesiÍcy. PasjÍ tÍ juø w dzieciÒstwie przejπ≥
od swojej matki, ktÛra wyszywa≥a obrusy. Stworzy≥ wiele prac
o rÛønej tematyce, ktÛrych jednak nie sprzedaje lecz obdarowuje
rodzinÍ i znajomych. W swoim mieszkaniu posiada oko≥o czter-
dziestu prac wykonanych z kolorowych nici i w tonacjach czar-
no-bia≥ych wykonanych najczÍúciej na podstawie fotografii.
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17 maja 2013 r. ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych nr 105 przy
ul. Bydgoskiej 4 na årÛdce obchodzi≥ swÛj jubileusz
50 lat istnienia i pracy na rzecz osÛb niepe≥nospraw-
nych. Warto zatem przybliøyÊ wszystkim z tej okazji tÍ
specjalnπ ìúrÛdeckπî placÛwkÍ.

Pierwszπ siedzibπ Szko≥y Specjalnej nr 105 w Poznaniu
by≥ budynek przy ul. G≥Ûwnej. Szko≥a swojπ dzia≥alnoúÊ
rozpoczÍ≥a 3 wrzeúnia 1962 roku. W zwiπzku z tym, øe
uczniÛw przybywa≥o coraz wiÍcej, szkole przyznano naj-
pierw budynek przy ul. Harcerskiej, a w 1970 roku budy-
nek po szkole nr 51 w Antoninku. DziÍki tej decyzji
w znacznym stopniu poprawi≥y siÍ jej warunki lokalowe
placÛwki. Od 1975 roku szko≥a funkcjonuje juø przy
ul. Bydgoskiej 4. Ten piÍkny budynek, zbudowany w la-
tach 1895-1899, dzieli ze Szko≥π Muzycznπ nr 2 do dnia
dzisiejszego. Kolejnπ waønπ datπ w historii szko≥y by≥ dzieÒ
2 czerwca 1989 roku. Odby≥a siÍ wÛwczas uroczystoúÊ
nadania szkole imienia Juliana Tuwima przez Kuratorium
Oúwiaty i Wychowania w Poznania a dnia 28 maja 1999
roku szko≥a otrzyma≥a sztandar, nawiπzujπcy swojπ szatπ
graficznπ do treúci najbardziej znanych wierszy dla dzieci
autorstwa patrona placÛwki ñ Juliana Tuwima

ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima
w Poznaniu jest placÛwkπ o duøych tradycjach i doúwiad-
czeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i m≥odzie-
øy z upoúledzeniem umys≥owym w stopniu lekkim, umiar-
kowanym, znacznym i g≥Íbokim wraz ze wspÛ≥wystÍpu-
jπcymi zaburzeniami sprzÍøonymi. W sk≥ad Zespo≥u SzkÛ≥
Specjalnych nr 105 wchodzi Szko≥a Podstawowa, Gimna-
zjum, oraz Szko≥a Specjalna Przysposabiajπca do Pracy nr 3
dla m≥odzieøy z upoúledzeniem umys≥owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym. Aktualnie szko≥a mieúci siÍ
w dwÛch budynkach, w ktÛrych znajdujπ siÍ sale do zajÍÊ
dydaktycznych i rewalidacyjnych, nowoczeúnie wyposa-
øone pracownie przedmiotowe, dwie pracownie kompute-
rowe, dwie úwietlice, biblioteka z Centrum Informacji
Multimedialnej, sto≥Ûwka. Szko≥a posiada pe≥nowymiaro-
wπ salÍ gimnastycznπ z zapleczem do rehabilitacji rucho-
wej. PlacÛwka ta poza codziennπ pracπ dydaktycznπ, wy-
chowawczπ, opiekuÒczπ, terapeutycznπ jest organizatorem
wielu imprez artystycznych, integracyjnych i sportowych
na ktÛrych integrujπ siÍ rÛøne úrodowiska. Jest to m. in.:
Festiwal Sztuki Naszych Dzieci w poznaÒskim Zamku ñ
przeglπd twÛrczoúci artystycznej osÛb niepe≥nosprawnych,
Viva Ars ñ årÛdeckie Spotkania Artystyczne, szkÛ≥ znaj-
dujπcych siÍ na terenie naszego osiedla, Piknik Rodzinny
dla uczniÛw, rodzicÛw i nauczycieli oraz mieszkaÒcÛw,
Mistrzostwa Poznania Szkolnictwa Specjalnego w Narciar-
stwie czy w P≥ywaniu.

Szko≥a aktywnie uczestniczy w wielu przedsiÍwziÍ-
ciach spo≥ecznoúci lokalnej organizowanych na terenie
årÛdki np.: Dniu Sπsiada czy Wigili. WspÛ≥pracuje z Doma-
mi Pomocy Spo≥ecznej na terenie Poznania, przedszkolami
specjalnymi i integracyjnymi, organizujπc dla nich przed-
stawienia jase≥kowe i okolicznoúciowe, a takøe wystawia
prace uczniÛw w miejskich galeriach. Relacje z organizo-
wanych spotkaÒ i inicjatyw moøna zobaczyÊ na szkolnej
stronie internetowej www.edu.105. Przy szkole dzia≥a Sto-
warzyszenie na Rzecz UczniÛw i AbsolwentÛw ZS Nr105
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oraz Ich Rodzin ìTrwanieî, ktÛre jest organizacjπ dzia≥a-
jπcπ na rzecz dzieci i m≥odzieøy niepe≥nosprawnej oraz ich
rodzin. Stowarzyszenie powsta≥o z inicjatywy rodzicÛw
i nauczycieli w 2001 roku. Od 2009 roku jest organizacjπ
poøytku publicznego. Wspiera swoich podopiecznych jak
i absolwentÛw. Zgodnie z celami statutowymi, Stowarzy-
szenie podejmuje liczne dzia≥ania promujπce twÛrczoúÊ
osÛb niepe≥nosprawnych, dzia≥ania promujπce zdrowy styl
øycia, wspiera organizacjÍ obozÛw, wycieczek, zielonych
szkÛ≥, spotkaÒ integrujπcych spo≥ecznoúÊ szkolnπ i lokalnπ.

W szkole tej pracuje 70 zaangaøowanych nauczycieli
kszta≥cπcych na co dzieÒ 170 uczniÛw z rÛønymi zaburze-
niami m. in. Zespo≥em Downa, autyzmem czy mÛzgowym
poraøeniem dzieciÍcym. W grupach kilku lub kilkuna-
stosobowych wykorzystujπ formy i metody sπ dostosowa-
ne do indywidualnych potrzeb i moøliwoúci swoich dzieci
i m≥odzieøy. Prowadzπ ponad 30 kÛ≥ zainteresowaÒ, pla-
stycznych, sportowych, teatralno-muzycznych, podrÛøni-
czych oraz wspÛ≥pracujπ ze specjalistami. Swojπ codzien-
nπ pracπ starajπ siÍ o poprawÍ poziomu funkcjonowania
swoich podopiecznych w úrodowisku i otaczajπcej ich rze-
czywistoúci. Organizujπ rÛwnieø wyjazdy po kraju jak i do
europejskich stolic, ktÛre majπ na celu poznawanie i do-
úwiadczenie na sobie wielu sytuacji w naturalnych oko-
licznoúciach, dajπc tym moøliwoúÊ uczenia siÍ samodziel-
noúci.

Z okazji jubileuszu placÛwka na rÍce pani Dyrektor
Katarzyny Przyby≥ otrzyma≥a liczne wyrÛønienia i listy gra-
tulacyjne od w≥adz oúwiatowych oraz zaprzyjaünionych
instytucji. Spo≥ecznoúÊ szkolna przygotowa≥a bogaty pro-
gram artystyczny prÛbujπc przybliøyÊ zebranym goúciom
dzia≥alnoúÊ szko≥y za kolejne 105 latÖ UroczystoúÊ 50-le-
cia by≥a huczna i bardzo radosna. Øyczeniom, gratulacjom
nie by≥o koÒca co moøna zobaczyÊ na za≥πczonych zdjÍ-
ciach.

EJ

50 lat
Zespo≥u SzkÛ≥
Specjalnych nr 105
im. Juliana Tuwima
w Poznaniu
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W dniu 12 XII 1913 dotychczasowe plutony sta≥y siÍ druøynami,
a druøyna Hufcem SkautÛw ìPiastî. Pluton II odtπd by≥ 2 Druøynπ
SkautÛw im. Kazimierza Wielkiego, zaú druøynowym ñ Henryk ånie-
gocki. Druøyna obejmowa≥a m≥odzieø årÛdki, Chwaliszewa, ZagÛrza,
G≥Ûwnej, Øegrza i £azarza.

W momencie tworzenia siÍ poznaÒskiego harcerstwa tereny dzi-
siejszej dzielnicy PoznaÒ-Nowe Miasto by≥y nie tylko dla harcerzy
z najbliøszego sπsiedztwa. Prawobrzeøny PoznaÒ obejmowa≥ wÛw-
czas jedynie Chwaliszewo, OstrÛw Tumski i årÛdkÍ, ale opodal na
Malcie, w dolinie Cybiny rozciπga≥y siÍ lasy bÍdπce ìZielonπ Har-
cÛwkπî ñ tam z dala od oka pruskiej policji odbywa≥y siÍ zbiÛrki
i Êwiczenia oraz ogniska, a liczne polskie zabytki (katedra, koúcio≥y
NMP, åw. Ma≥gorzaty i åw. Jana) przypomina≥y o piastowskiej hi-
storii Poznania.

cy, nie w kapeluszach ale w rogatywkach, co by≥o ewenementem w Ûw-
czesnym ruchu harcerskim.

W 1918 roku cz≥onkowie 2 PDH walczyli w Powstaniu Wielkopol-
skim. Byli oni cz≥onkami Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pru-
skiego. Zbrojnie udzia≥ w powstaniu brali przede wszystkim skauci starsi.
M≥odzi skauci w≥πczani byli do funkcji goÒcÛw lub ≥πcznikÛw.

W dniu 28 grudnia skauci m.in. naszej druøyny pod dowÛdztwem
dh Wincentego Wierzejewskiego wziÍli udzia≥ w zajÍciu fortu ìGroll-
mannî. W czasie gdy jeszcze trwa≥o powstanie ñ utworzona zosta≥a
ìPowstaÒcza Kompania Skautowaî. W bojach zginÍ≥o 8 skautÛw 2. DS.

W okresie miÍdzywojennym prÍønie dzia≥a≥a 2 PDH (juø nie Dru-
øyna Skautowa a PoznaÒska Druøyna Harcerska) na årÛdce, powsta≥y
teø nowe druøyny wraz z rozwojem miasta: 3 PDH im. Piasta na Za-
wadach, 9 PDH im. Ko≥≥πtaja na årÛdce (pÛüniej przemianowana na

W nurcie 100-lecia istnienia 2. PoznaÒskiej Druøyny Harcerskiej
ìKomandorzyî im. Kazimierza Wielkiego
Od powstania druøyny do wrzeúnia 1939 roku ñ czÍúÊ I

Tradycje harcerstwa na årÛdce sπ tak stare jak harcerstwo w Wielkopolsce. 2. PoznaÒska Druøyna Harcerska moøe poszczyciÊ siÍ
korzeniami siÍgajπcymi bezpoúrednio poczπtkÛw skautingu poznaÒskiego i wielkopolskiego. W paüdzierniku 1912 powsta≥ zastÍp ìPoz-
naÒî, ktÛry na zbiÛrce w Noc Listopadowπ na poznaÒskiej Malcie przekszta≥ci≥ siÍ w Pierwszπ PoznaÒskπ DruøynÍ SkautÛw ìPiastî.
W sierpniu 1913 druøyna zosta≥a podzielona na trzy plutony ñ w sk≥ad Plutonu II wesz≥a m≥odzieø Chwaliszewa, årÛdki, Zawad i G≥Ûw-
nej. Wreszcie pod koniec roku Druøyna ìPiastî liczy≥a juø oko≥o 120 skautÛw, w zwiπzku z czym zdecydowano siÍ na jej podzia≥.

Po utworzeniu z druøyn: 2 PDH, 3 PDH, 26 PDH ñ II Hufca PoznaÒ-årÛdka ñ
wspÛlne zdjÍcie z roku 1936 (fot. Kazimierz Mielcarek)

Z okazji obchodÛw jubileuszu naszej druøyny (jesieniπ 1937) w imieniu
Druøyny wieniec pod Pomnikiem Harcerzy sk≥adajπ od lewej phm.
Kazimierz Melcarek, hm. Jan Poplewski i Ûwczesny Druøynowy 2 PDH
Lech Borysiak (fot. Wachowiak Zygfryd)

W okresie 1912-1918 skauci 2 DS Poznania brali czynny udzia≥
w dzia≥alnoúci niepodleg≥oúciowej ñ kolportaøu ulotek, obchodach úwiπt
narodowych, gromadzeniu broni. W roku rozpoczÍcia I wojny úwiato-
wej, po powrocie z obozu wÍdrownego og≥oszono stan mobilizacji.
Tak opisuje to dh hm. Tadeusz Adamczak (Adamczak T., 25 lat Dru-
øyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, PoznaÒ 1937.)

(...)Z wycieczki tej zadowolona m≥odzieø wrÛci≥a do Poznania dnia
31 lipca, w dniu og≥oszenia mobilizacji, a kilka dni po powrocie z wy-
cieczki starsi cz≥onkowie druøyny byli zmuszeni iúÊ s≥uøyÊ kajzerowi.

Warunki polityczne nie sprzyja≥y ale ruch skautowy nie ustawa≥.
Dnia 2 kwietnia 1916 r. postanowiono utworzyÊ w Poznaniu ìMiej-
scowπ KomendÍ Skautowπî. Druøynowy ñ druh H. åniegocki zosta≥
Przewodniczπcym MKS. Wyjπtkowo úmia≥ym wystπpieniem druøyny
by≥o przybycie na Zlot Druøyn w dniach 10-12 czerwca do Wierzeni-

2B), 11 PDH im. Kazimierza Pu≥askiego na Staro≥Íce, 26 PDH im.
Henryka Sienkiewicza na osiedlu Warszawskim, utworzone zosta≥y
druøyny øeÒskie: 10 PDH im. Karoliny Nieøychowskiej na årÛdce i 13
PDH im. Wandy Chmurskiej na Osiedlu Warszawskim. W 1934 roku
w odniesieniu do Gniazda 2 PDH powsta≥ II Hufiec Harcerzy PoznaÒ
årÛdka obejmujπcy druøyny 2A, 2B, 3 PDH i 26 PDH.

W dniach 15-17 V 1937 odby≥ siÍ na Malcie Zlot Jubileuszowy
25-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego. 2. PDH uczestniczy≥a w Zlocie
jako Druøyna Jubileuszowa, gdyø obchodzi≥a 25-lecie swego istnie-
nia. Harcerze 2 PDH byli rÛwnieø chorπøymi historycznego Sztandaru
SkautÛw Wielkopolskich. Zosta≥ wÛwczas ods≥oniÍty pomnik ku czci
harcerzy poleg≥ych w walkach o niepodleg≥oúÊ 1918-1921. Ods≥oniÍ-
cia pomnika dokona≥ wspÛ≥twÛrca poznaÒskiego harcerstwa, senator
Bernard Chrzanowski.
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Pierwsze samodzielne podrÛøe trolleybu-
sem odbywa≥em od po≥owy 1940 r. na Osie-
dle Warszawskie ñ z ìwizytπ u starszej paniî.
Przedwojenna nauczycielka, dwa razy w ty-
godniu, przez dwie ñ trzy godziny, uczy≥a mnie
pisania (ortografii g≥Ûwnie) i czytania po pol-
sku, np. odrÛøniania wyrazu ìstrza≥î od wy-
razu ìszczepî. PrÛbowa≥a teø wybadaÊ moje
zainteresowania geografiπ i przyrodπ, trochÍ
historiπ. Øegna≥a zawsze przestrogπ, bym wra-
ca≥ prosto do domu i nikomu nie mÛwi≥, gdzie
by≥em...
       Regularne lekcje prywatne skoÒczy≥y siÍ
z chwilπ zapÍdzenia nas do niemieckiej szko-
≥y dla polskich dzieci. Mieúci≥a siÍ najpierw
na Ratajach. åmieszy≥a niewielkim budynkiem
w porÛwnaniu z naszπ úrÛdeckπ. Przeraøa≥a od
pierwszej chwili ñ dyscyplinπ, groünym wy-
glπdem nauczycielek krzyczπcych po niemiec-
ku. Gdy och≥onÍliúmy, wzajemnie poznaliúmy
i gdy potworzy≥y siÍ nowe wiÍzi koleøeÒskie,
zaczπ≥em teø pojmowaÊ czego chcπ nas tam
nauczyÊ. Zapewne tylko tyle, ile ñ w przeko-
naniu okupantÛw ñ wystarczy≥o 14-letniemu
Polakowi do fizycznej, przymusowej pracy
u Niemca. W tym wieku trzeba by≥o zamel-
dowaÊ siÍ w Arbeitsamcie, gdzie na ogÛ≥ cze-
ka≥ nakaz wywÛzki na roboty do Reichu. Na
razie, dziÍki Bogu, to mi jeszcze nie grozi≥o.
Maszerowa≥em wiÍc przynajmniej 3 km w jed-
nπ i tyleø w drugπ stronÍ; czy z kaødym dniem
mπdrzejszy ñ wπtpiÍ, ale bardziej doúwiadczo-

ny na pewno. Kiedyú np. by≥em úwiadkiem,
jak w paru chwilach cz≥owiek cz≥owieka za-
t≥uk≥ na úmierÊ. Tuø przy dzisiejszej ul. Jana
Paw≥a II, ktÛrπ codziennie przemierza≥em, pro-
wadzono jakiejú prace ziemne. Nagle ñ pilnu-
jπcy robotnikÛw øandarm ñ zaczπ≥ jednego
z nich obijaÊ kolbπ karabinu, aø ten pad≥ i juø
wiÍcej siÍ nie podniÛs≥. W domu, od ojca do-
wiedzia≥em siÍ, øe to Øyd zginπ≥. ìNie pierw-
szy i niestety pewnie nie ostatni... Zapomnij
o tym...î ñ radzi≥ zafrasowany tato. Dotπd tego
wstrzπsajπcego zdarzenia nie wymaza≥em
z pamiÍci.
       NastÍpnego dnia ba≥em siÍ tamtÍdy iúÊ do
szko≥y. Sprzed Katedry (teraz tutaj by≥ koÒ-
cowy przystanek: ìHeindrichstadt Domin-
selî), pojecha≥em tramwajem na Stary Rynek
i stamtπd ñ przez Wroc≥awskπ prawie pobie-
g≥em ñ do ìZielonych OgrÛdkÛwî, skπd od-
jeødøa≥ autobus na Rataje. W godzinÍ ñ a wiÍc
tak samo, jak pieszo ñ by≥em na miejscu. Ale
bogatszy o nowe przeøycie. Pomnaøa≥em je
potem nie raz, zw≥aszcza gdy naszπ szko≥Í
przeniesiono na Øegrze, jeszcze co najmniej
kilometr dalej.
      JazdÍ tramwajem ñ jak juø wiadomo ñ za-
wsze lubi≥em, takøe w zat≥oczonej (tylko dla
PolakÛw dostÍpnej) przyczepie, w ktÛrej sta-
ra≥em siÍ znaleüÊ miejsce na samym koÒcu
przy oknie, by przez nie oglπdaÊ miasto. Co
jakiú czas rodzice posy≥ali mnie na £azarz ñ
teø do starszej pani, ale Niemki. Bardzo lubi-

≥em ten ìsprawunekî, choÊ dopiero d≥ugo po
wojnie pozna≥em jego szczegÛ≥y. Wtedy bar-
dziej emocjonowa≥em siÍ samπ jazdπ ñ ìdwÛj-
kπî do Placu Wolnoúci, gdzie przesiada≥em siÍ
do ìpiπtkiî i dojeødøa≥em niπ do ≥azarskiego
koúcio≥a. Przy dzisiejszej ul. Kasprzaka miesz-
ka≥a znajoma rodzicÛw. Wita≥a mnie zwykle
serdecznie ñ pÛ≥ po polsku, pÛ≥ po niemiecku.
Zabiera≥a mi kurtkÍ i kaza≥a poczekaÊ w po-
koju. Na stole na ogÛ≥ leøa≥a jakaú ilustracja,
pani zachÍca≥a do obejrzenia fotografii, g≥Ûw-
nie z frontowych walk. Po kwadransie ñ
ìz pozdrowieniami dla mamyî ñ rusza≥em w
podrÛø powrotnπ na årÛdkÍ. W kurtce, zaszy-
tych pod podszewkπ, mia≥em kilkaÖkartek
øywnoúciowych (o czym dowiedzia≥em siÍ po
latach), ktÛrymi poczciwa Niemka (by≥y teø
takie !), systematycznie nas wspiera≥a.
      Brakowa≥o ñ jak wiadomo ñ wszystkiego.
ZapamiÍta≥em, øe na szczÍúcie jedynie chleba
nam nigdy nie zabrak≥o. Do dzisiaj mam w
oczach widok paÒstwa CoftÛw w piekarni na
Ryneczku, a w pamiÍci ñ ciep≥o i charaktery-
styczny zapach z niej siÍ wydobywajπcy. Chy-
ba nigdy pÛüniej úwieøe pieczywo tak cudow-
nie mi nie pachnia≥o. Nie raz, zw≥aszcza przed
úwiÍtami, chÍtnie pomaga≥em mamie w trans-
porcie do piekarni blaszek z ciastem, zagnie-
cionym w domu, najczÍúciej np. z dodat-
kiemÖmarchwi, bo kartkowy przydzia≥ mπki
teø nie wystarcza≥.

Jestem takøe stπd
Autorem kolejnej, trzeciej juø czÍúci wspomnieÒ jest Romuald Po≥czyÒski emerytowany dziennikarz, w latach 1953-1993 re-
daktor ìExpressu PoznaÒskiegoî, publicysta muzyczny, cz≥onek w≥adz Towarzystwa im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. [GK]

(ciπg dalszy w kolejnym numerze)

Fot. Kamila Rawluk
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W a ø n e  t e l e f o n y

Komisariat Policji PoznaÒ
ñ Nowe Miasto
PoznaÒ ul. Polanka 24,
tel. 61 841-23-12  (dyøurny)

Dzielnicowy
st. asp. Filip Kaczorowski
tel. 61 841-43-52
tel. kom. 0-519-064-623
Straø Miejska
Plac Kolegiacki 17 (24 h) ñ tel. 986

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

Budynek szko≥y przy ul. Bydgoskiej na årÛdce (fot. Archiwum szko≥y nr 105)

Tak zaczynaliúmy w roku 1999

50 numer ìWokÛ≥ årÛdkiî

Maria Magdalena Pocgaj

Pieśń o Cybinie

Smętnie toczy swe wody
upstrzone rybitwami
jak łódeczkami z papieru.
jej dawny wdzięk w dal uniosły,
czasu nieubłagane fale.

Nikt już dzisiaj nie schodzi
z przybrzeżnej skarpy
by szeptu rzeczki posłuchać
lub nakarmić łabędzie.

Płynie pełna tęsknoty
za mostem ze starej pocztówki,
co łączył niegdyś
Ostrówek z katedrą,
zachód ze wschodem.

Pamięta jeszcze kobiety
piorące bieliznę w jej nurtach
i kąpielisko Balbachy,
które zarosło bez śladu.

Smętnie toczy swe wody
cichociemne, szarobłękitne,
do siostry Warty
korytem wspomnień
niesie swój żal...

ŚRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII


