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Interaktywne Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego

ñ inwestycja stulecia na årÛdce

Konkurs na Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, nazwano w prasie poznaÒ-
skiej ìkonkursem tysiπcleciaî, wiÍc byÊ moøe ìinwestycja stulecia na årÛdceî nie jest tytu-
≥em na wyrost, szczegÛlnie gdy rozpatrujemy go w kontekúcie historycznym. W przesz≥oúci
prawie kaøda epoka zaznacza≥a swÛj úlad w przestrzeni årÛdki. W úredniowieczu ustali≥ siÍ
jej kszta≥t przestrzenny oraz OstrÛwka, powsta≥ koúciÛ≥ úw. Ma≥gorzaty, w po≥owie XVII
wieku zbudowano na wzgÛrzu koúciÛ≥ i klasztor reformatÛw, w po≥owie XVIII wieku ñ orato-
rium filipinÛw, w XIX wieku na kszta≥t årÛdki powaøny wp≥yw wywar≥y pruskie fortyfikacje,
budynki szkolne, a na poczπtku XX wieku kolejne øelazne mosty. Po II wojnie úwiatowej
zamiast znaczπcych inwestycji architektonicznych mia≥a miejsce destrukcja przestrzeni miej-
skiej harmonijnie ukszta≥towanej w przesz≥oúci.

Widok g≥Ûwnego budynku Centrum, przeszklonego ≥πcznika-mostu oraz budynku dawnej åluzy Katedralnej.

RozstrzygniÍty niedawno, bo pierwszego
lipca, konkurs architektoniczny na budynek
muzealny mieszczπcy Interaktywne Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego (w skrÛcie
ICHOT ñ robocze okreúlenie funkcjonujπce
juø od pewnego czasu) ma niewπtpliwie szan-
sÍ staÊ siÍ waønym wk≥adem w historyczne
dziedzictwo tego miejsca. W Spo≥ecznej Kon-
cepcji Zagospodarowania årÛdki z 2007 r.
zwrÛciliúmy uwagÍ na úlady pamiÍci prze-
sz≥oúci zwiπzane z nieistniejπcymi juø pru-
skimi fortyfikacjami.

W swojej koncepcji sugerowaliúmy za-
znaczenie miejsca dawnej úluzy z sugestiπ
funkcji kulturalnej. Idea muzeum i jej pre-
cyzyjny program zrodzi≥y siÍ pod koniec
2007 r. w Wydziale Rozwoju UrzÍdu Miasta
Poznania a sformu≥owa≥ jπ arch. Lech £an-
gowski. Zaowocowa≥o to og≥oszeniem 9 mar-

ca 2009 roku konkursu na projekt koncep-
cyjny urbanistyczno-architektoniczny i pro-
jekt ekspozycji Interaktywnego Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
Interesujπce sπ za≥oøenia ideowe tego typu
interaktywnych centrÛw, ktÛre funkcjonujπ
w innych krajach. Ich g≥Ûwnym celem jest
przedstawianie dziedzictwa kulturowego
miÍdzy innymi przy uøyciu atrakcyjnych
úrodkÛw multimedialnych adresowanych za-
rÛwno do fachowcÛw jak i laikÛw, takøe grup
dzieciÍcych.

Konkurs mia≥ charakter miÍdzynarodo-
wy, gdyø wúrÛd 25 zespo≥Ûw, ktÛre do niego
przystπpi≥y, znalaz≥ siÍ francuski i niemiecki
zespÛ≥. Rozpatrywa≥o go bardzo liczne bo
trzynastoosobowe grono sÍdziowskie, ktÛre-
mu przewodniczy≥ architekt Jerzy Szczepa-
nik-Dzikowski z warszawskiego SARP-u,

jeden z za≥oøycieli i wspÛlnikÛw znanej pra-
cowni JEMS Architekci. Pierwszπ nagrodÍ
otrzyma≥ zespÛ≥ architektoniczny AD ARTIS
Emerla Jagie≥≥owicz Wojda z Krakowa ñ au-
torzy prostej szeúciennej, minimalistycznej
bry≥y muzeum nawiπzujπcej ìekscytujπcy dia-
log ekspozycji z otoczeniemî. Projekt ten od
poczπtku ìuwiÛd≥î wszystkich sÍdziÛw kon-
kursowych a werdykt dotyczπcy pierwszej na-
grody by≥ absolutnie jednomyúlny. Koncep-
cja obejmowa≥a, oprÛcz projektu budynku
ICHOT oraz adaptacji przyczÛ≥ka åluzy Tum-
skiej, takøe projekt parkingÛw dla autokarÛw
na terenie dawnego dzieciÒca, najbliøsze
otoczenie ulicy GdaÒskiej, promenady nad
Cybinπ.

(dokoÒczenie na str. 4-5)
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Migane
w sportowym rytmie

W muzycznym rytmie przebojÛw, wúrÛd
licznych atrakcji sportowo-rekreacyjnych,
bawili siÍ mieszkaÒcy årÛdki na dorocz-
nym festynie Migane na årÛdeji, ktÛry w
sobotÍ 20 czerwca br. zorganizowa≥y na
terenie M≥odzieøowego Oúrodka Sporto-
wego PoznaÒskie Oúrodki Sportu i Rekre-
acji. ChoÊ idea festynu pozostaje niezmien-
na i ma na celu integracjÍ lokalnej spo≥ecz-
noúci årÛdki, pracownicy M≥odzieøowego
Oúrodka Sportowego kaødego roku stara-
jπ siÍ zaskoczyÊ mieszkaÒcÛw nowymi po-
mys≥ami, ktÛre uczyniπ festyn jedynym
i niepowtarzalnym. Nie mog≥o byÊ inaczej
i w tym roku.

Pierwsza czÍúÊ festynu obfitowa≥a w
atrakcje dla najm≥odszych. Podczas gdy czÍúÊ
dzieci bra≥a udzia≥ w grach i zabawach dla
najm≥odszych, przygotowanych przez Miej-
ski Oúrodek Pomocy Rodzinie, pozosta≥e
korzysta≥y z dmuchanej zjeødøalni, bπdü ko-

lorowa≥y rysunki przy stoisku Straøy Miej-
skiej.

Atrakcji nie mog≥o zabraknπÊ rÛwnieø na
boisku pi≥karskim. W niezwykle prestiøo-
wym meczu, zagrali reprezentanci årÛdki,
ktÛrych rywalami byli mieszkaÒcy Zawad.
Mecz ten moøna zaliczyÊ do tych z gatunku
ìkto nie widzia≥, niech øa≥ujeî.

Podczas gdy na boisku pi≥karskim zakoÒ-
czy≥ siÍ mecz dobrze znanego nam futbolu,
tuø obok, na murawie rozgrzewali siÍ przed-
stawiciele futbolu w wydaniu amerykaÒskim.

Nie od≥πcznym elementem Miganego, sπ
potyczki rodzinne, z udzia≥em mieszkaÒcÛw.
Jakkolwiek dzieci nie trzeba nigdy namawiaÊ
do sportowych konkurencji, o tyle doroúli
wciπø obawiajπ siÍ sprÛbowania swych si≥ w
konkurencjach, ktÛrych przecieø g≥Ûwnπ ideπ
jest dobra zabawa.

ImprezÍ zakoÒczy≥o tradycyjne Migane
przy muzyce. NastÍpna edycja za rok... na
pewno z nowymi atrakcjami.

Tekst i foto: Micha≥ MπczyÒski
M≥odzieøowy Oúrodek Sportowy

Zaczynajπ siÍ remonty fasad budynkÛw
na årÛdce. W ostatnim miesiπcu zosta≥
ocieplony i otynkowany budynek przy
ulicy Bydgoskiej 6/7. Chwa≥a wspÛlno-
cie, ktÛra znalaz≥a úrodki na te prace.
A nie by≥o to ≥atwe. Przy tej okazji kilka
faktÛw z historii tego budynku.

  Jak wynika z kroniki miasta Poznania
dotyczπcej årÛdki, w roku 1913 w≥aúcicie-
lem budynku by≥ dr Dalbor Edmund ñ ka-
nonik. Budynek by≥ zamieszka≥y przez lo-
katorÛw. NastÍpnie ss. Mi≥osierdzia úw.
Wincentego aíPaulo prowadzi≥y tam dom
dla starcÛw, mÍøczyzn. Na szczycie budyn-
ku by≥o narysowane oko Opatrznoúci Bo-
øej.

årÛdka fragmentami
piÍknieje

W roku 1939 zak≥ad zlikwidowano, sio-
stry wysiedlono, a budynek zajÍ≥o wojsko
niemieckie na cele komendy wojennej.

Po wyzwoleniu årÛdki 16 lutego 1945
roku zakwaterowano dowÛdztwo wojsk ra-
dzieckich, ktÛre przekaza≥o pomieszczenia
w≥adzom miasta. Pierwotnie mieúci≥ siÍ
tam Urzπd Skarbowy, potem Wydzia≥ Lo-
kalowy i Kwaterunkowy. Po przeniesieniu
tych wydzia≥Ûw na ZagÛrze, powstajπ tu-
taj pracownie i Biuro Rozwoju Miasta.
NastÍpuje reorganizacja i budynek zostaje
przystosowany na cele mieszkalne. I tak
jest do dzisiaj.

G.C.

PocztÛwka wydana staraniem i z funduszy Rady Osiedla OstrÛw Tumski-årÛdka-Zawady z okazji kolejnej edy-
cji Dnia Sπsiada na årÛdce (23 maja 2009). Na pocztÛwce fresk przedstawiajπcy most CybiÒski z 1907 roku
wykonany przez KatarzynÍ Kujawskπ oraz studentÛw ASP w Poznaniu na úcianie kamienicy przy ul. OstrÛwek 6.

(fot. L. Podbrez, maj 2009)
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Pielgrzymowanie, choÊ inne niø przed
wiekami, domaga siÍ jakiegoú minimum za-
ufania do Boga i do drugiego, czÍsto zupe≥-
nie nieznanego, cz≥owieka, ktÛrego spotyka
siÍ na pielgrzymim szlaku. Jak kiedyú, tak i
dzisiaj pozostaje jakimú szczegÛlnym do-
úwiadczeniem wiary i domaga siÍ od cz≥owie-
ka tego g≥Íbokiego zaufania, ktÛre w bardzo
obrazowy sposÛb pokazuje nam Ewangelia:
ìI przykaza≥ im, øeby nic z sobπ nie brali na
drogÍ prÛcz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniÍdzy w trzosieî.

ByÊ moøe trudno nam sobie wyobraziÊ tak
daleko idπce wyzbycie siÍ wszystkiego
(zw≥aszcza, øe w zupe≥nie innych miejscach
przychodzi nam dziú przeøywaÊ i g≥osiÊ Do-
brπ NowinÍ), warto jednak w czasie wakacji
zatrzymaÊ siÍ przy samym doúwiadczeniu,
ktÛre obrazujπ nam s≥owa dzisiejszej Ewan-
gelii. W czasach, gdy nawet miejsce w hotelu
czy gÛrskim schronisku na przeciwnym kraÒ-
cu ziemi moøna bez wiÍkszego wysi≥ku za-
mÛwiÊ za pomocπ Internetu, cz≥owiek zdaje
siÍ byÊ coraz bardziej pewny siebie i przeko-

Ani chleba, ani torby, ani pieniÍdzy w trzosie
M≥odzieøy i doroúli z Poznania, takøe z naszej parafii, dochodzπ w tych dniach do
CzÍstochowy ñ 15 lipca to dzieÒ, kiedy PoznaÒska Piesza Pielgrzymka dochodzi na
Jasnπ GÛrÍ. W tym roku jest to juø 75 piesza pielgrzymka z Poznania.

nany, øe niewiele moøe go w øyciu zaskoczyÊ.
Coraz bardziej liczy na siebie, na w≥asne zdol-
noúci i zaradnoúÊ, coraz mniej natomiast na
innych i na samego Boga.

Gdy patrzymy na fenomen pielgrzymek,
widaÊ jednak, øe pozostaje wciπø øywe pra-
gnienie, aby iúÊ pod Boøπ opiekπ i zdaÊ siÍ na
otwarte serce drugiego cz≥owiek. Niech wa-
kacyjny czas, nawet jeúli ktoú nie ma moøli-
woúci wyjechania na wakacje, bÍdzie okazjπ
do odbycia pielgrzymki duchowej. SprÛbuj-
my wyrwaÊ siÍ z zaklÍtego krÍgu niekoÒczπ-
cych siÍ seriali, odpoczπÊ od telewizyjnych
wiadomoúci, rytua≥u dnia, ktÛry tylko pozor-
nie jest niezmienny.

Skoro aposto≥owie mogli wyruszyÊ w dro-
gÍ, nie biorπc niczego, co mog≥o wydawaÊ siÍ
niezbÍdne, to i my poradzimy sobie bez ko-
lejnego odcinka ulubionego serialu, codzien-
nej prasy i kilku innych rzeczy, bez ktÛrych
dotychczas nie umieliúmy øyÊ.

ks. Dariusz Madejczyk
redaktor naczelny

ìPrzewodnika Katolickiegoî

Zamieszkanie w Tanzanii wiπza≥o siÍ dla
nas, poza wszelkimi innymi sprawami, z
wejúciem w inny úwiat. Kiedy wysiedli-
úmy z samolotu, mieliúmy przed sobπ
nowπ rzeczywistoúÊ, a w niej nowy jÍzyk,
nowe twarze i nowπ estetykÍ.

Europejczykowi trudno na poczπtku za-
akceptowaÊ pewne miejscowe kanony piÍk-
na. Nie chodzi, rzecz jasna, o przyrodÍ, bo
ta zawsze zachwyca, ale o te dziedziny,
w ktÛre wchodzi juø cz≥owiek. Po pewnym
czasie moøna siÍ przyzwyczaiÊ do takich
a nie innych chatynek, obejúÊ czy strojÛw.

Kilka refleksji w miejsce suwenirÛw (1)
Ludzie chodzπ tu barwnie ubrani,

zw≥aszcza kobiety. PiÍkne sπ stroje trady-
cyjne. Mimo upa≥Ûw panie nie sπ zbyt ob-
naøone, rzadko kiedy majπ odkryte ramio-
na, o krÛtkich spÛdniczkach nie wspomina-
jπc. WúrÛd tkanin krÛluje bawe≥na produ-
kowana w miejscowych zak≥adach tekstyl-
nych. Niezwykle wzorzysta. CzÍsto nosi siÍ
wiÍc szerokie chusty nazywane ìkangaî lub
ìkitengeî, niekiedy z wizerunkami s≥ynnych
ludzi (ostatnio pojawi≥ siÍ na chustach Bar-
rack Obama). Czasem to denerwuje ñ ko-
biety noszπ na biodrach jednπ chustÍ, na g≥o-
wie drugπ, a jeszcze innπ opatulajπ siÍ
w ch≥odne poranki, ale tak juø jest. Mowa
tu o úrodowisku wiejskim czy ma≥omia-
steczkowym. Duøe miasta i panujπca w nich
moda przypominajπ nasze ìstandardyî.
Spodnie u paÒ pojawi≥y sie stosunkowo nie-
dawno. Nadal sπ domenπ mπøczyzn, ktÛrych
stroje nie bardzo odbiegajπ od europejskich.

Co istotne, o ile na co dzieÒ moøna cho-
dziÊ na wiosce byle jak ubranym czy boso,
o tyle w niedzielÍ do koúcio≥a zak≥ada siÍ
najlepsze ubrania. Ta sama zasada obowiπ-
zuje w mieúcie. W ten sposÛb podkreúla siÍ
wagÍ tego dnia. Warte przemyúlenia.

Marie Cofta

Autorka spÍdzi≥a z rodzinπ 7 miesiÍcy w
Tanzanii, gdzie jej mπø zajmowa≥ siÍ z ra-
mienia poznaÒskiej Fundacji ìRedemptoris
Missioî administracjπ dyspensarium w wio-
sce Kiabakari.

� W zakoÒczonym roku szkolnym odby≥o siÍ
piÍÊ spotkaÒ KrÍgi Biblijnego, podczas ktÛrych
czytano i rozwaøano listy úw. Paw≥a Aposto≥a.

� W dniu 10 maja siedemnaúcioro dzieci
przystπpi≥o w katedrze do I Komunii åwiÍtej.

� W niedzielÍ, 24 maja, ks. kan. Ireneusz
Szwarc obchodzi≥ 30 rocznicÍ úwiÍceÒ kap≥aÒ-
skich. By≥a okazja do modlitwy, podziÍkowaÒ
i øyczeÒ.

� W niedzielÍ 31 maja OstrÛw Tumski opa-
nowa≥y liczne rzesze goúci festynu rodzinnego
organizowanego przez Caritas Archidiecezji
PoznaÒskiej.

� W maju i czerwcu Apostolat Charytatyw-
ny wydawa≥ øywnoúÊ pochodzπcπ z darÛw prze-
kazywanych przez Caritas. Podczas jednej
z niedziel lipca zebrano ponad 6 tys. z≥otych
na rzecz poszkodowanych z powodu powodzi
i innych kataklizmÛw.

� W dniu 9 czerwca odby≥o siÍ spotkanie Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej, ktÛre poúwiÍco-
ne by≥o refleksji nad dokumentem Synodu Ar-
chidiecezji dotyczπcemu duszpasterstwu m≥o-
dzieøy w parafii. Poruszono takøe bieøπce wy-
zwania zwiπzane z troskπ o øycie parafialne.

� W piπtek 12 czerwca ñ podczas wieczornej
Mszy úw. w oktawie Boøego Cia≥a ñ úwiÍtowa-
liúmy jubileusz 60-lecia kap≥aÒstwa ks. inf. prof.
Mariana Fπki. W latach powojennych pe≥ni≥ on
pos≥ugÍ wikariuszowskπ w naszej parafii.

� W dniach 13-14 czerwca grono 25 mini-
strantÛw z naszej Parafii uczestniczy≥o ñ wraz
z ks. red. Dariuszem Madejczykiem ñ w OgÛlno-
polskim Kongresie MinistrantÛw w Krzeszo-
wie u podnÛøa SudetÛw. Tematem spotkanie
by≥o: Dla mnie øyÊ to Chrystus.

� W úrodÍ 17 czerwca, w oktawie Boøego
Cia≥a, odby≥a siÍ tradycyjna procesja euchary-
styczna rozpoczynajπca siÍ w koúciele úw.
Ma≥gorzaty. Przesz≥a przez OstrÛwek i Most
Biskupa Jordana, na ktÛrym zatrzymaliúmy siÍ
na d≥uøszπ modlitwÍ, ku katedrze. Procesji prze-
wodniczy≥ ks. pra≥. Ireneusz Dosz, kanclerz
Kurii Metropolitalnej, obchodzπcy w tym roku
jubileusz 25-lecia kap≥aÒstwa.

� W dniach od 20 do 23 czerwca odby≥ siÍ
zorganizowany przez ParafiÍ wyjazd dla Eme-
rytÛw i RencistÛw do DÍbek nad Morze Ba≥-
tyckie. Grono 45 osÛb z KsiÍdzem Proboszczem,
oprÛcz wypoczynku nad uroczym fragmentem
morza, odwiedzi≥o koúciÛ≥ ojcÛw Franciszka-
nÛw oraz KalwariÍ w Wejherowie, klasztor w
Øarnowcu oraz elektrowniÍ wodnπ. Ponadto
odby≥a siÍ wyprawa na PÛ≥wysep Helski oraz
zwiedzanie GdaÒska. Miejscem wypoczynku

Z ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PARAFIIARAFIIARAFIIARAFIIARAFII

(dokoÒczenie na str. 7)
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wzd≥uø osi skierowanej na kaplicÍ pierw-
szych w≥adcÛw ñ Z≥otπ KaplicÍ i bÍdπce
efektem odbudowy, wynios≥e wieøe kate-
dry zakoÒczone barokowymi he≥mami.
Wzd≥uø przeszklonego, strzelistego roz-
ciÍcia-atrium, ktÛre nadaje budowli wrÍcz
sakralnego charakteru, prowadzπ na po-
szczegÛlne kondygnacje d≥ugie, jedno-
biegowe schody. Zwiedzajπcy w duøym
stopniu wirtualne ekspozycje rozplanowa-
ne wokÛ≥ ìosi narracyjnychî biegnπcych
po obrzeøach wnÍtrz poszczegÛlnych kon-
dygnacji, bÍdπ zmuszeni wielokrotnie
przekraczaÊ za pomocπ k≥adek intrygujπ-
ce rozciÍcie ñ szczelinÍ, by w ten sposÛb
odnawiaÊ kontakt z realnym úwiatem. Do
budynku prowadzπ zasadniczo dwa wej-
úcia: od strony ul. GdaÒskiej i parkingu po-
przez zag≥Íbiony w ziemiÍ zygzak, ktÛry
nakierowuje wzrok zwiedzajπcych na in-
teresujπce miejsca, by w koÒcowym eta-
pie skierowaÊ go na katedrÍ, drugie pro-
wadzi przez przyczÛ≥ek åluzy Tumskiej
i przeszklonπ k≥adkÍ o funkcji wysta-
wowej do g≥Ûwnego budynku ICHOT.
Ekspozycji towarzyszyÊ bÍdπ restauracja
i kawiarnia oraz taras widokowy na dachu
budynku. Miejmy nadziejÍ, øe znajdzie siÍ
tu rÛwnieø powierzchnia dla koncertÛw,
teatrÛw, ktÛre w razie niepogody mog≥yby
tam znaleüÊ swojπ przestrzeÒ.

Inwestycja ma kosztowaÊ oko≥o 100 mln
z≥otych, jej poczπtek przewidziany jest na
jesieÒ 2010 roku, zakoÒczenie na wiosnÍ
2012 roku.

(dokoÒczenie ze str. 1)

Interaktywne Centrum
Historii Ostrowa

Tumskiegoñ inwestycja
stulecia na årÛdce

zieleni na tym obszarze. Ulica GdaÒska
stanie siÍ waønπ drogπ dojazdowπ do pla-
nowanego podziemnego, dwukondygna-
cyjnego parkingu znajdujπcego siÍ przy
g≥Ûwnym budynku. Bry≥a budynku
ICHOT o funkcji ekspozycyjnej sk≥ada siÍ

Wizualizacja Centrum
ñ widok od strony ulicy GdaÒskiej.

ogrodzenie skwerÛw, ktÛre swego czasu
miasto nam wystawi≥o oraz zakoÒczy siÍ
ìpartyzantkaî zwiπzana z kszta≥towaniem

z czterech kondygnacji naziemnych
i dwÛch podziemnych, ma kszta≥t wspo-
mnianej juø kostki betonowej rozciÍtej

Aksonometria pokazujπca wczeúniejszπ pruskπ zabudowÍ nad Cybinπ. W miejscu planowanego Centrum do lat 20. XX wieku istnia≥ zespÛ≥ umocnieÒ i budynkÛw zwiπzanych ze åluzπ Tumskπ.
Lewobrzeøna czÍúÊ åluzy zachowa≥a siÍ do dzisiaj w dobrym stanie. Rysunek pochodzi z ksiπøki J. Biesiadka, S. Kucharski, M. Wojciechowski ÑTwierdza PoznaÒî, PoznaÒ 2007.

Tak duøy obszar opracowania daje na-
dziejÍ na wytyczenie i uporzπdkowanie
miejsc parkingowych, projekty zieleni na
nabrzeøu Cybiny oraz wzd≥uø ulicy GdaÒ-
skiej i boiska sportowego. Miejmy nadzie-
jÍ, øe w zwiπzku z tym zniknie øenujπce

åluza tumska
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Rzut Centrum na poziomie parteru oraz przekrÛj przez g≥Ûwny budynek, przeszklony ≥πcznik oraz budynek åluzy Tumskiej.

Kaødy z zainteresowanych miesz-
kaÒcÛw Poznania bÍdzie mÛg≥ osobiúcie
zapoznaÊ siÍ ze zwyciÍskπ pracπ i po-
zosta≥ymi projektami konkursowymi
we wrzeúniu tego roku w Muzeum Archi-

diecezjalnym. Wystawie pokonkursowej
towarzyszyÊ bÍdzie interesujπcy pro-
gram kulturalny i edukacyjny oraz praw-
dopodobnie dyskusja z autorami projek-
tÛw.

Materia≥y ilustracyjne dotyczπce pra-
cy konkursowej udostÍpni≥ WR UMP.
Sk≥adamy tπ drogπ podziÍkowanie za moø-
liwoúÊ ich publikacji w niniejszym wyda-
niu ìWokÛ≥ årÛdkiî.

By≥o to kolejne ñ po ubieg≥orocznym
koncercie ìSzymanowski na årÛdceî mu-
zyczne wydarzenie na årÛdce przygotowane
w ramach SalonÛw Muzycznych na Zamku,
dziÍki pomocy UrzÍdu Miasta Poznania ñ
Oddzia≥u Rewitalizacji Wydzia≥u Rozwoju
Miasta, Rady Osiedla OstrÛw Tumski-årÛd-
ka-Zawady oraz Parafii Archikatedralnej.
Ca≥oúÊ przygotowa≥a i wyreøyserowa≥a pani
Teresa Nowak.

Koncert sk≥ada≥ siÍ z dwÛch czÍúci: W Pre-
ludium odbywajπcym siÍ w koúciele åw.
Ma≥gorzaty wystπpili najm≥odsi chÛrzyúci,
instrumentaliúci i ich profesorowie: ChÛru
Katedralnego OSM I st. ñ przygotowanie
Ewa Domaga≥a, ChÛru DziewczÍcego
ìSkowronkiî pod dyr. Alicji Szelugi oraz

ZespÛ≥u Smyczkowego POSM I st. nr 2 im.
T. Szeligowskiego, pod dyr. Bogumi≥y Sze-
ligowskiej ñ Wojteckiej. Po zakoÒczeniu
pierwszej czÍúci koncertu wszyscy udali siÍ
na most biskupa Jordana. Przejúciu ulicπ
OstrÛwek towarzyszy≥ kolorowy ìbezruch
scenicznyî przygotowany przez m≥odzieø
z Oúrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Nies≥yszπcych im. J. Sikorskiego
w†Poznaniu. Na moúcie bpa Jordana roz-
poczπ≥ siÍ Koncert Muzyki Barokowej, na
ktÛrym zosta≥y zaprezentowane utwory J. F.
Haendela, J. S. Bacha i im wspÛ≥czesnych,

Muzyczne wydarzenie na årÛdce
przygotowane przez studentÛw i absolwen-
tÛw Akademii Muzycznej im. I.J. Paderew-
skiego w Poznaniu.

Na zakoÒczenie tego niezwyk≥ego wie-
czoru, w kinie Malta moøna by≥o zobaczyÊ
film pt. ìWszystkie Poranki åwiataî z piÍk-
nπ muzykπ Jordi Savalla.

Z okazji 200 rocznicy urodzin Frydery-
ka Chopina, rok 2010 zosta≥ og≥oszony ro-
kiem Chopinowskim. Z tej okazji juø teraz
serdecznie zapraszamy na kolejny koncert
z†cyklu, pt. ìChopin na årÛdceî.

Natalia Szwarc

27 maja 2009 r., w úrodÍ,
wczesnym wieczorem
o godz. 18:45 w koúciele
åw. Ma≥gorzaty na
årÛdce ñ uroczej, ciπgle
jeszcze nie odkrytej
i niedocenionej dzielnicy
Poznania ñ rozpoczπ≥ siÍ
koncert pt. ìHaendel na
årÛdceî.

Fot. Stanis≥aw WrÛblewski
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Na zdjÍciu jest Jan Marcinkowski mÛj stryjeczny dziadek, brat Wojciecha Mar-
cinkowskiego ñ mojego dziadka. Urodzi≥ siÍ oko≥o 1870 roku w Kobylnikach
k/Obrzycka. Oko≥o 1890 roku najpierw wyemigrowa≥ do Poznania Wojciech z øonπ
Mariannπ (Wojciech ur. ok. 1867 r.), a po kilku latach sprowadzi≥ swego m≥odszego
brata Jana. Jan w okolicach 1900 roku podjπ≥ pracÍ motorniczego w miejskich tram-
wajach, natomiast Wojciech pracowa≥ w policji.

Jan Marcinkowski mieszka≥ z øonπ w ma≥ym czynszowym domu na ul. Polnej,
blisko naroønika ul. Wielkiej BerliÒskiej (obecnie: Dπbrowskiego).

W tych czasach Polna by≥a jednπ z ostatnich ulic miasta od strony zachodniej.
Jeszcze w latach czterdziestych na Polnej by≥a zwrotnica tramwajowa, gdzie koÒczy≥a
siÍ linia biegnπca Dπbrowskiego (to pamiÍtam osobiúcie). Tramwaj jecha≥ na årÛdkÍ
przez most na Chwaliszewie zbombardowany w 1944 roku. Szyny na Chwaliszewie
by≥y widoczne w nawierzchni ulicy jeszcze kilkadziesiπt lat. To samo zdjÍcie Stryja
by≥o prezentowane na wystawie o starym Poznaniu w poznaÒskim Ratuszu. ByÊ moøe
ktoú z Ratusza bÍdzie mÛg≥ powiedzieÊ wiÍcej o dziejach årÛdki oraz od kogo wÛw-
czas to zdjÍcie uzyskali.

Maciej Marcinkowski
(adres znany Redakcji)

Tramwaje na årÛdce

Szanowna Redakcjo
czasopisma

ìWokÛ≥ årÛdkiî!

Nazywam siÍ Bogumi≥ Nowicki, urodzi-
≥em siÍ w 1942 roku na ZagÛrzu, gdzie miesz-
ka≥em do roku 1967. Od roku 1978, tak za-
rzπdzi≥ los, mieszkam w Niemczech, w mia-
steczku Neustrelitz, 120 km na pÛ≥noc od
Berlina. Jest to Meklemburgia, teren bogaty
w jeziora i lasy.

Pod koniec ubieg≥ego roku dosta≥em od
mojego siostrzeÒca list, w ktÛrym znajdowa≥o
siÍ czasopismo ìWokÛ≥ årÛdkiî. Spodoba≥o
mi siÍ tak bardzo (...), øe poprosi≥em go o re-
gularne przysy≥anie kolejnych numerÛw. (...)

Kiedy czyta≥em juø ten pierwszy egzem-
plarz, serce zaczÍ≥o biÊ szybciej, wspomnie-
nia wraca≥y lawinowo, no i odezwa≥a siÍ
tÍsknota. TÍsknota w≥aúnie za årÛdkπ, Ostro-
wiem Tumskim, Zawadami, za Cybinπ
i Wartπ, za przeøyciami z lat dzieciÍcych
i m≥odzieÒczych. Na str. 6 numeru 2 z 2006
roku znajduje siÍ zdjÍcie mieszkaÒcÛw Za-
gÛrza i to przed kamienicπ nr 13, w ktÛrej siÍ
urodzi≥em. Podobne zdjÍcie i ja posiadam,
lecz z lat 50.tych ñ stojÍ w tej bramie z moim
kuzynem (...).

UczÍszcza≥em do szko≥y nr 3 na årÛdce
i spoglπdajπc nieraz na zdjÍcie z siÛdmej kla-

Listy od naszych CzytelnikÛw
W ostatnim czasie do Redakcji wp≥ynÍ≥y listy od CzytelnikÛw. Postanowiliúmy wydrukowaÊ niektÛre ich fragmenty! Pierwszy list nadszed≥ od
by≥ego mieszkaÒca ZagÛrza, ktÛry od 1978 roku mieszka w Niemczech, drugi z Poznania od p. Macieja Marcinkowskiego.

sy z roku 1956, na ktÛrym tyle znajomych
twarzy kolegÛw ze årÛdki, Zawad, Ostrowia
Tumskiego i ZagÛrza, przypomina mi siÍ
wspania≥e dzieciÒstwo (...), na ktÛre z≥oøy≥a
siÍ nie tylko piÍkna okolica, ale w≥aúnie trud
rodzicÛw.

Jak dobrze wiemy, w pierwszych latach
powojennych by≥ czas odbudowy. To by≥
czas, w ktÛrym raczej nikomu siÍ nie ìprze-
lewa≥oî, øywnoúÊ by≥a racjonowana (kartki
øywnoúciowe i nie tylko), a oni, nasi rodzi-
ce, uczynili wszystko, aby ich dzieci tego kry-
zysu nie odczu≥y. Wiem to z opowiadaÒ mo-
jej mamy, øe nie jedno by≥o wyrzeczenie, aby
dzieci mia≥y lepiej. Przypominam sobie jak
przypala≥a cukier na patelni i po ostygniÍciu
tÍ masÍ rπba≥a na drobne kawa≥ki, bym w ten
sposÛb mia≥ tak zwane karmelki. (...)

Wracajπc do czasopisma, wspominam
artyku≥ o ks. Ryszardzie Boguszu (nr 2 [29]
2007 r.). Jest tam zdjÍcie, na ktÛrym jest wi-
doczny rÛwnieø m≥odszy brat ksiÍdza, Cze-
s≥aw. Rysia pamiÍtam jako bardzo spokoj-
nego, statecznego i zrÛwnowaøonego, czym
wyrÛønia≥ siÍ mocno od rÛwieúnikow. W jego
zachowaniu i postawie moøna by≥o odczuÊ
tÍ ìinnoúÊî, co okreúli≥bym jako ìpowo≥anieî,
ktÛrego efektem by≥a praca misyjna ks. Bo-
gusza. DoúÊ d≥ugo kolegowa≥em siÍ z jego
m≥odszym bratem. Trenowaliúmy piÍúciar-
stwo w Klubie Budowlanych PoznaÒ na ul.
Koúcielnej i, o ile mnie pamiÍÊ nie myli, w
roku 1960 zdoby≥ on mistrzostwo okrÍgu ju-
niorÛw w wadze koguciej. (...)

Bardzo chÍtnie czytam takøe o historii
Mostu CybiÒskiego. Mam w pamiÍci, solid-
nie zbudowany drewniany most z izbicami
≥amiπcymi krÍ lodowπ prawie co wiosnÍ, gdy
wody Warty wzbiera≥y (...). Z tego to mostu
spad≥ zimπ 1954 czy 1955 roku trolejbus ja-
dπcy z ul. Mostowej w stronÍ årÛdki*. By≥o
to wielkie nieszczÍúcie, byli zabici i ranni,
bo pojazd by≥ przepe≥niony. WúrÛd rannych
znalaz≥ sie rÛwnieø mÛj dziadek, JÛzef. Szok,
ktÛrego dozna≥, pozostawi≥ trwa≥e piÍtno na
jego psychice.

PamiÍtam takøe jak w roku 1956 przez
Most CybiÒski przejeødøa≥y trzy czo≥gi so-
wieckie ze årÛdki w stronÍ miasta. Widzia-
≥em, (...) jak czo≥gi te stanÍ≥y przed mostem,
wyszli øo≥nierze i oglπdali go ze wszystkich
stron. Wahali sie przez moment, ale zdecy-
dowali siÍ na przejazd i pojedynczo, bardzo
powoli, przeprowadzili czo≥gi na drugi brzeg.
(...)

Droga Redakcjo, chcia≥bym PaÒstwu
podziÍkowaÊ za wspania≥e artyku≥y dotyczπ-
ce nie tylko starych czasÛw, ale takøe za te
o sprawach aktualnych i o perspektywach dla
ìnaszegoî regionu.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami,
Wasz sta≥y czytelnik,

Bogumi≥ Nowicki
(adres znany Redakcji)

* Od redakcji: Zdarzenie to mia≥o miejsce 3 lu-
tego 1952 r.
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(ciπg dalszy nastπpi)

15 lipca15 lipca15 lipca15 lipca15 lipca

Uroczystości upamiętniające rocznicę bitwy

pod Grunwaldem rozpoczęły się mszą

świętą na pl. Wolności. Mszę świętą od−

prawił dziekan płk Czesław Piotrowski.

Manifestację zakończono odśpiewaniem

Roty. Wieczorem wielka zabawa latowa

w “Kalibrażu” przy Drodze Dębińskiej,

obok łazienek miejskich, a na boisku dębie−

ckim KKS pokonał Pogoń Śmigiel 12 : 1.

16 lipca16 lipca16 lipca16 lipca16 lipca

Ceny towarów na targowiskach w zło−

tych. Za 1 kg: masło 300, smalec 360, wie−

przowina 150, cielęcina 90, jajko 7, bułka

4, ziemniaki 4, pomidory 160, ogórki 46.

Na kartki żywnościowe sprzedawano po

dwa jajka na osobę.

W kinie Jedność i Warta wyświetlano film

amerykański “Orkan”, kolejki kilometro−

we w sali upał duchota.

21 lipca21 lipca21 lipca21 lipca21 lipca

Samolotem bezpośrednio z Rzymu przy−

był do Poznania ks. kardynał August

Hlond. Pierwsze kroki ks. Prymas skie−

rował do zniszczonej Katedry, a następ−

nie udał się na probostwo przy kościele

M. B. Bolesnej na Łazarzu.

Ogłoszenia drobne w prasie:Ogłoszenia drobne w prasie:Ogłoszenia drobne w prasie:Ogłoszenia drobne w prasie:Ogłoszenia drobne w prasie:

• Karmelarz może się zgłosić Firma

Chmielewski, ul. W. Świętych 4a

• Poszukuje się gospodyni w dobrym

domu.

• Fraki kupi Teatr Wielki.

• Kawę surową kupujemy – przyjmuje−

my do palenia: Małecki, Szeroka 7.

• Restauracja Savoy Szewska. Codziennie

dancingi. Orkiestra damska.

22 lipca22 lipca22 lipca22 lipca22 lipca

W kolegiacie poznańskiej ks. Kardynał

A. Hlond odprawił Mszę św. za pomyśl−

ność diecezjan. Na pl. Wolności wiec i uro−

czystości z okazji pierwszej rocznicy ogło−

szenia Manifestu PKWN. Polonia Bytom

grała z zespołem Warty wygrywając 3:2.

Mecz transmitowało radio.

23 lipca23 lipca23 lipca23 lipca23 lipca

W godz. 17−19 nad Poznaniem przeszła trą−

ba powietrzna wyrywając z korzeniami set−

ki drzew. Zgodnie z zarządzeniem władz

w poniedziałki , środy, piątki saperzy na Cy−

tadeli wysadzają niewypały.

25 lipca25 lipca25 lipca25 lipca25 lipca

Zarządzenie Zarządu Miejskiego – w Po−

znaniu obowiązuje czystość i porządek.

Wszelkie sienie i schody budynków win−

ni właściciele domów oświetlać światłem

silnym od zmroku aż do zamknięcia wej−

ścia. Budynki, drogi przez bramę, ogrody i

podwórza muszą być zamykane o godz. 22.

Ulice należy codziennie zamiatać, przed

zamiataniem należy bruk skropić wodą.

Podwórza, bramy, sienie, klatki schodo−

we, od suteren i piwnic powinny być co−

dziennie zamiatane i raz na tydzień myte...

Trzepanie dywanów, przewietrzanie po−

ścieli, wieszanie bielizny na balkonach w

drzwiach lub oknach wychodzących na

ulicę lub place jest zabroniona.

Jan Kaczmarek

by≥y domy Caritas Dziecezji PoznaÒskiej
i GnieünieÒskiej. Radoúciπ pobytu by≥o spotka-
nie z p. dr Wandπ B≥eÒskπ, ktÛra w tym czasie
goúci≥a w DÍbkach.

� Parafia w dniach od 27 czerwca do 4 lipca
zorganizowa≥a dla dzieci i m≥odzieøy tygodniowe
wakacje z Bogiem w Pi≥ce, w sercu Puszczy
Noteckiej. Przewodnikiem wakacyjnego wypo-
czynku by≥ úw. Aposto≥ Pawe≥. Dzieci wrÛci≥y
radosne i zadowolone z wakacyjnego pobytu.

� W dniu 29 czerwca, w UroczystoúÊ åwiÍ-
tych Aposto≥Ûw Piotra i Paw≥a MszÍ úw. odpu-
stowπ celebrowa≥ i kazanie wyg≥osi≥ Metropo-
lita Warszawski, ks. arcybiskup Kazimierz
Nycz. Podczas Mszy úw. z licznym udzia≥em
duchowieÒstwa i wiernych, w obecnoúci w≥adz
Miasta Poznania, zosta≥ zainaugurowany w ka-
tedrze ROK KAP£A—SKI.

� W niedzielÍ 19 lipca ks. kanonik Wojciech
Raczkowski celebrowa≥ odpust w koúciele úw.

Ma≥gorzaty na årÛdce. W poruszajπcym kaza-
niu ukaza≥ úwiÍtπ PatronkÍ koúcio≥a na årÛdce,
ktÛra od wiekÛw uczy mÍønej wiary gotowej
oddaÊ øycie za Chrystusa. Ks. Raczkowski mÛ-
wi≥ o bogatej historii ludzi modlπcych siÍ w tej
úwiπtyni, ktÛrzy godnie przeøywali i przekazy-
wali dziedzictwo wiary. Dzisiaj powinien na-
staÊ czas nie tylko rewitalizacji domÛw, ale i du-
cha naszej wspÛlnoty. Musimy z otwartym czo-
≥em wyznawaÊ z dumπ: Jesteúmy ze årÛdki.

� Od 21 lipca w tygodniowych rekolekcjach
w Ars we Francji, w parafii úw. Jana Vianney
uczestniczy≥ ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc.
†
� Kleryk, Patryk Nachaczewski, zorganizo-
wa≥ w czwartek 23 lipca tzw. franciszkaÒski
czwartek. Z gromadkπ dzieci uda≥ siÍ do no-
wego ZOO. WúrÛd atrakcji by≥ przejazd kolej-
kπ maltaÒskπ.

� W dniu 25 lipca do TAIZE z ks. redakto-
rem Dariuszem Madejczykiem uda≥a siÍ 22 oso-

bowa grupa m≥odzieøy naszej parafii, by prze-
øyÊ tygodniowe rekolekcje i przygotowaÊ siÍ
do przyjÍcia m≥odzieøy z ca≥ej Europy na prze-
≥omie roku.

� W niedzielÍ, 26 lipca, wieczorem odby≥ siÍ
w katedrze ñ w ≥πcznoúci z Mszπ úw. wieczor-
nπ ñ koncert jubileuszowy naszego organmi-
strza, p. Krzysztofa Wilkusa, z okazji 35-lecia
jego pos≥ugi. Wraz z obchodzπcym rocznicÍ
wystπpili úpiewacy: Maria Za≥anowska-Nale-
øyty, Piotr Naleøyty, br. Jan Bartosik BSJ, Piotr
Wilkus, a takøe instrumentaliúci: Piotr MaÊko-
wiak (obÛj) oraz Dominik Ømijewski (baryton).

� W niedzielÍ, 2 sierpnia, odby≥ siÍ VI Marsz
dla Øycia. Po Mszy úw. o godzinie 11, w mil-
czeniu grono parafian i goúci z koúcio≥a úw.
Ma≥gorzaty przesz≥o przez OstrÛwek i Most
Jordana ku pomnikowi Jana Paw≥a II.
†

Oprac.: I.Sz.; Sz.C.

Z ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PARAFIIARAFIIARAFIIARAFIIARAFII (dokoÒczenie ze str. 3)
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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 Dzielnicowych
asp. szt. Marek KolasiÒski (rejon 1)
tel. 0-61 841-43-49; tel. kom. 0-609 600-657

Rejon nr 1
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-609 600-639
Dzielnicowy ñ sierø. sztab. Witold Korbanek

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

ŚRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII

UtwÛr autorstwa Katarzyny Hrycaj (klasa IV, SP nr 85 im. KawalerÛw MaltaÒskich w Poznaniu ñ grupa wiekowa: dzieci do lat 15) zosta≥ wyrÛønio-
ny I miejscem w konkursie zorganizowanym m. in. przez RadÍ Osiedla z okazji I rocznicy otwarcia mostu bpa Jordana w Poznaniu.

Widok ulicy Bydgoskiej i Rynku årÛdeckiego z poczπtku lat 30. XX wieku. Na wysokoúci trolejbusu widoczna kamienica przy Bydgoskiej nr 5; obok kamienica nr 6/7, ktÛra
ostatnio zosta≥a poddana renowacji ñ na fotografii widzimy jej wczeúniejszy kszta≥t, obecnπ wysokoúÊ uzyska≥a prawdopodobnie dopiero przed wybuchem II wojny úwiato-
wej; sπsiednia kamienica znajduje siÍ juø przy Rynku årÛdeckim nr 17, do niedawna mieúci≥a siÍ tam piekarnia ze sklepem, obecnie bar ÑU JackÛwî; w miejscu obecnego
pasaøu handlowego istnia≥ niewielki parterowy budynek usytuowany szczytem do ulicy, wyraünie wychodzπcy poza dwudziestowiecznπ liniÍ zabudowy, jest to interesujπcy
úwiadek wczeúniejszego ukszta≥towania tego miejsca; kolejne kamienice to Rynek årÛdecki nr 15 i 16/17; na skraju fotografii widoczna jest nie istniejπca juø kamienica
wyburzona w zwiπzku z przebiciem trasy szybkiego ruchu. Po lewej stronie zdjÍcia ñ fragment kamienicy przy Rynku årÛdeckim nr 1.

Fotografia zamieszczona zosta≥a w ksiπøce wydanej z okazji rocznicy PWK: D. Ksiπøkiewicz-Bartkowiak, J. Skutecki ìMiasto z wizjπ. PoznaÒ w dwudziestoleciu miÍdzywojennymî,
Wydawnictwo Miejskie PoznaÒ 2009.

„Most na Śródce”

W księżycową, jasną noc,
Idziemy starą poznańską uliczką,
Patrzymy jak zapalają się latarnie
Na Śródce, na moście, tak blisko

Tu stukot wozów i rżenie koni
Zostało w ciszy kamieni
Niemi świadkowie minionych czasów
Przęsłem historii złączeni

Gruzy historii, ruiny mostu
Było tak jeszcze przed rokiem
Czy ktoś pamięta jeszcze te czasy
Gdy Mostu nie widział z okien

Tu, my dzisiejsi i wy wczorajsi
Sercem związani z tym miastem
Cicho szepczemy – jestem z Poznania
Z miasta nad Wartą jestem.

     Katarzyna Hrycaj


