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-KOMANDORIA

W latach 30. i 40. XIX w. administracja
pruska realizowa≥a w Poznaniu zakrojony na
szerokπ skalÍ plan budowy fortyfikacji. Wo-
kÛ≥ miasta powsta≥o wiele obiektÛw militar-
nych, z ktÛrych najwiÍkszym i najlepiej zna-
nym by≥ Fort Winiary zwany popularnie cy-
tadelπ. Powsta≥e umocnienia by≥y manifesta-
cjπ potÍgi militarnej skierowanπ zarÛwno
w stronÍ PolakÛw zamieszkujπcych PoznaÒ
i Wielkie KsiÍstwo PoznaÒskie, jak i przeciwko
potencjalnemu wrogowi na wschodzie, czyli
cesarstwu rosyjskiemu. Wschodnie dzielnice
miasta zosta≥y szczegÛlnie umocnione.

Dla niewielkiej årÛdki oznacza≥o to budo-
wÍ dwÛch bram: Warszawskiej i Bydgoskiej,
Fortu Prittwitza-Gaffrona na wzgÛrzu w sπ-
siedztwie koúcio≥a reformatÛw i Jazu Kate-
dralnego. Jaz sk≥ada≥ siÍ z dwÛch budynkÛw
na przeciwleg≥ych brzegach rzeki Cybiny, po-
≥πczonych arkadowym mostem z ruchomymi
zastawami umoøliwiajπcymi zalanie przed-
pola fortyfikacji. Dodatkowo, na Ostrowie
Tumskim, w pÛ≥nocnej jego czÍúci, ulokowano
mocno wysuniÍty na pÛ≥noc szaniec zwany
Lunetπ Katedralnπ. Znakomita wiÍkszoúÊ
obiektÛw zbudowana zosta≥a niezwykle so-
lidnie, mia≥a grube ceglane mury i otoczona
by≥a wa≥ami ziemnymi i fosami. Prowadzπce
na årÛdkÍ bramy: Warszawska i Bydgoska
do lat siedemdziesiπtych XIX w. by≥y zamy-

kane na noc. Ze wzglÍdu na utrudnienia w ko-
munikacji na poczπtku XX w. zosta≥y roze-
brane. RÛwnieø úrÛdeckπ czÍúÊ Jazu Kate-
dralnego wraz z mostem i LunetÍ Katedralnπ
kilka lat pÛüniej rozebrano. Zdemontowano
jedynie naziemne czÍúci umocnieÒ murowa-
nych i wa≥y ziemne. WúrÛd fachowcÛw by≥a
úwiadomoúÊ istnienia ich reliktÛw pod war-
stwπ ziemi, a podjÍcie w 2011 r. inwestycji
na årÛdce pozwoli≥o na odkrycie material-
nych úladÛw úrÛdeckiego fragmentu Jazu Ka-
tedralnego i Bramy Bydgoskiej.

Zachowana na Ostrowie Tumskim czÍúÊ
Jazu Katedralnego zainspirowa≥a do og≥osze-
nia konkursu architektonicznego na obiekt
o charakterze kulturalnym. Zaowocowa≥o to
realizowanym aktualnie Interaktywnym Cen-
trum Ostrowa Tumskiego (ICHOT), w sk≥ad
ktÛrego wchodzi nowy kubiczny budynek po-
≥πczony przeszklonym mostem z Jazem Ka-
tedralnym z 1838 r. Inwestycja ta i prace przy
budowie kolektora kanalizacyjnego przyczy-
ni≥y siÍ do ujawnienia zasypanych przez pra-
wie sto lat fundamentÛw jazu, lepszego ich
zlokalizowania, poznania form architekto-
nicznych. Naleøy øa≥owaÊ, øe realizowany
projekt nie zak≥ada≥ wczeúniej moøliwoúci
wykorzystania reliktÛw i tym samym ocale-
nia chociaø czÍúci wschodniego przyczÛ≥ka
Jazu Katedralnego. Stan techniczny zacho-

wanych murÛw by≥ bowiem dobry i muzealna
funkcja budowanego obiektu doskonale t≥uma-
czy≥aby ich zachowanie. Niestety odkryte
mury zosta≥y bezpowrotnie zniszczone.

Innπ pruskπ budowlπ wojskowπ, ktÛrej po-
zosta≥oúci odkryto w zwiπzku z budowπ
ICHOT-u jest Brama Bydgoska zlokalizowa-
na u wylotu Ûwczesnej ul. Bydgoskiej.

O obiekcie tym zachowa≥o siÍ niewiele
informacji, nie jest znana øadna fotografia.
Wiadomo z zachowanych map, øe od strony
Zawad prowadzi≥ do niej most nad fosπ wodnπ.
RÛwnieø wykonany obecnie wπski wykop pod
instalacje zasilajπce ICHOT pozwoli≥ ustaliÊ

Gdy årÛdka by≥a twierdzπ

Rekonstrukcja rysunkowa Jazu Katedralnego, na
podstawie: ìTwierdza PoznaÒ. O fortyfikacjach
miasta Poznaniaî

RozbiÛrka wschodniej czÍúci åluzy Katedralnej i úlady
po Lunecie Katedralnej, fotografia wykonana w la-
tach dwudziestych XX w. (www.karta.org.pl)

Fundamenty wschodniej czÍúci åluzy Katedralnej
odkryte podczas prac budowlanych przy ICHOT-cie,
marzec 2011 r. Fot. T. Osyra

(dokoÒczenie na str. 5)
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24 wrzeúnia odby≥ siÍ kolejny DzieÒ Sπ-
siada pod has≥em ìSpotkajmy siÍ na årÛd-
ceî, ktÛry na sta≥e wpisa≥ siÍ w kalendarz
naszego osiedla. Od kilku lat organizowa-
ny jest on przy wzajemnej wspÛ≥pracy in-
stytucji i placÛwek dzia≥ajπcych na terenie
årÛdki. W organizacji spotkania wziÍ≥y
udzia≥: ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych nr 105,
Rada Osiedla årÛdka ñ OstrÛw Tumski ñ
Zawady ñ Komandoria, Oúrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Nies≥yszπcych oraz
Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych årÛd-
ka (åwietlica). Koordynatorem spotkania
w tym roku by≥ ZSS nr 105 przy ul. Byd-
goskiej.

W budynku tejøe szko≥y wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna prowadzi≥a za-
bawy wspierajπce rozwÛj dzieci (ruchowe,
plastyczne, logopedyczne). Na g≥odnych
i spragnionych czeka≥y stoiska z herbatπ,
kawπ oraz wiejskim chlebem ze smalcem
i ogÛrkiem. Nauczyciele Oúrodka Szkolno-

årÛdka piÍknieje,
choÊ powoli....

Nadal trwa remont årÛdki. Prace prze-
biegajπ niemal w kaødym zakπtku dzielni-
cy.

W czasie remontu odkryto piÍknπ kost-
kÍ brukowπ, ktÛra dawniej pokrywa≥a na-
sze ulice. Zaistnia≥a iskierka nadziei, øe zo-
stanie ona tak zachowana. Niestety kostkÍ
granitowπ pokry≥a gruba warstwa asfaltu.

Øycie w úrodku prac terenowych nie jest
≥atwe. Zw≥aszcza mieszkaÒcy ul. GdaÒskiej
odczuwajπ uciπøliwoúÊ spowodowanπ
przedwczeúnie rozebranym chodnikiem!
Wykonawca prac postara siÍ jednak zmini-
malizowaÊ tÍ niedogodnoúÊ.

Pozostaje czekaÊ na koniec remontu
i nowe piÍkne oblicze naszych ulic.

MC

Stowarzyszenie WÍdrowni Architekci
Wyk≥ady w ramach årÛdeckiego Uniwersytetu Alternatywnego

Rynek årÛdecki 3

ï 28 listopada 2011 ñ ìO cudach za sprawπ puszki z dziurkπ czynionychî, czyli
camera obscura w wydaniu grupy fotograficzno-artystycznej ìåwietlica Foto-
graficznaî

ï 1 grudnia 2011 ñ ìO mieúcie takim i siakim czyli o Poznaniu, przez rÛøne przy-
padki urbanistyczne odmienianymî, spotkanie z architektem i urbanistπ Prze-
mys≥awem Biskupskim

ï 12 grudnia 2011 ñ ìO muzeum, ktÛre pojawia siÍ i znikaî, czyli ìMuzeum na
GoúciÒcuî w ods≥onie Boøonarodzeniowej, o úwiπtecznych zwyczajach i tra-
dycjach znanych i nieznanych opowiada≥a Hanna Billert

Projekt realizowany przy wspÛ≥pracy z Oddzia≥em Rewitalizacji UrzÍdu Miasta Poznania
i wspÛ≥finansowany przez Miasto PoznaÒ.

Spotkajmy siÍ
na årÛdceÖ

Wychowawczego dla Dzieci Nies≥yszπ-
cych przygotowali przepyszne pieczywo
i wyroby cukiernicze. Kaødy goúÊ mÛg≥
obejrzeÊ wystawÍ prac uczniÛw, wziπÊ
udzia≥ w grach i zabawach, na boisku od-
bywa≥y siÍ konkursy sportowe. Nadmuchi-
wana úciana wspinaczkowa i trampolina
by≥y ogromnπ atrakcjπ dla najm≥odszych
dzieci.

Stowarzyszenie WÍdrownych Archi-
tektÛw zapewni≥o moøliwoúÊ zaprojekto-
wania i zbudowania przez dzieci w≥asnych
domÛw i ulic. Mogliúmy wziπÊ udzia≥ w
loterii przygotowanej przez mieszkaÒcÛw
uczÍszczajπcych do úwietlicy úrodowisko-
wej, a przewodnik zdradza≥ tajemnice
årÛdki. Ponadto rozegra≥a siÍ gra uliczna
i obejrzeliúmy wystÍpy muzyczne. Pogo-
da sprzyja≥a i zapewni≥a moøliwoúÊ korzy-
stania z wszystkich przygotowanych atrak-
cji. Jak widaÊ, impreza ta z roku na rok staje
siÍ coraz bardziej atrakcyjna.

EJ
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W ramach cyklu KoncertÛw årÛdeckich
w úrodÍ 16 listopada swoim úpiewem na-
sze muzyczne spotkanie uúwietni≥ ChÛr Ka-
meralny Collegium Cantorum. 23 listopa-
da gospodarzem muzycznym spotkania byli
uczniowie PoznaÒskiej OgÛlnokszta≥cπcej

Dnia 25 listopada w koúciele úw. Ma≥go-
rzaty odprawiona zosta≥a Msza dziÍk-
czynna za pomyúlne odnowienie úwiπty-
ni. Oto fragmenty przemÛwienia ks. Pro-
boszcza Ireneusza Szwarca skierowane-
go do ks. Abp Stanis≥awa Gπdeckiego,
ktÛry przewodniczy≥ tej uroczystoúci:

ì... Dzisiaj w naszej wspÛlnocie duøe úwiÍ-
to ñ dziÍkujemy  za pomyúlny przebieg prac
konserwatorskich podjÍtych przy piÍknym,
staroøytnym koúciele úw. Ma≥gorzaty na
årÛdce, ktÛry zbudowany zosta≥ u podnÛ-
øa najstarszej polskiej katedry u zarania
dziejÛw Koúcio≥a w Polsce.

(...) By≥o to moøliwe dziÍki Bogu i lu-
dziom ñ dziÍki zaangaøowaniu moich dro-
gich parafian, ale takøe wielu innych ludzi
spoza parafii. Wszystko, na co patrzymy,

to jest dzie≥o dobrych ludzi, ktÛrzy kocha-
jπ Boga i KoúciÛ≥. (...)

Pragniemy, aby ta úwiπtynia by≥a jak
studnia na úrodku wioski, do ktÛrej siÍ
przychodzi czerpaÊ wodÍ øycia wieczne-
go, do ktÛrej siÍ przychodzi spotkaÊ sakra-
mentalnie Jezusa w Jego S≥owie i Komu-
nii úwiÍtej. Wszystko po to, abyúmy wy-
chodzπc z Koúcio≥a, nape≥nieni Boøπ ≥askπ,

Ma≥gorzata
w nowej szacie

Pragniemy złożyć wszystkim najlepsze życznenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus
ogrzeje nas swoją łaską i napełni miłością i pokojem.  Niech nas uzdolni do wzajemnej miłości.  Niech
nas wszystkich gromadzi w każdą niedzielę przy stole Eucharystii. Niech uczy nas kultury nieba i pozwoli
odkryć, że Kościół jest naszym domem. Życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Ks. Ireneusz Szwarc ñ proboszcz
Ks. Dariusz Madejczyk ñ redaktor

szli spotykaÊ i mi≥owaÊ Jezusa w braciach
i nape≥niaÊ úwiat Jego mi≥oúciπ.î

Do KsiÍdza Arcybiskupa skierowana
zosta≥a rÛwnieø proúba parafian o poúwiÍ-
cenie przywrÛconego obrazu Matki Boøej
KrÛlowej i o modlitwÍ w czasie Mszy úwiÍ-
tej o ≥askÍ mi≥osierdzia Boøego dla wszyst-
kich wiernych.

Fot. Robert Woüniak

Szko≥y Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeu-
sza Szeligowskiego. ZespÛ≥ smyczkowy
wystÍpowa≥ pod dyrekcjπ pani Bogumi≥y
Szeligowskiej-Wojteckiej, a chÛr poprowa-
dzi≥a pani  Katarzyna Korpik. W czasie kon-
certu soliúci wykonali pieúÒ o úw. Ma≥go-
rzacie skomponowanπ jako dziÍkczynienie
za odnowienie úwiπtyni.

MC

Wszystkim naszym Czytelnikom,
stałym i okazjonalnym z okazji

nadchodzących Świąt Narodzenia Chrystusa
życzenia wszelkiego dobra, zdrowia, łask Bożych,

wzajemnej życzliwości i ufności w prawdę

składają

Rada Osiedla
Ostów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria

oraz redakcja „Wokół Śródki”

Muzyka na årÛdce
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W momencie odzyskania przez PolskÍ niepodleg≥oúci w Pozna-
niu istnia≥a jeszcze na prawym brzegu Warty prawie ca≥a wschodnia
czÍúÊ pruskiej twierdzy poligonalnej. årÛdkÍ nadal oddziela≥a od Ko-
mandorii utrudniajπca komunikacjÍ Brama Warszawska oraz Fort
Prittwitz-Gaffron, a miÍdzy årÛdkπ i Ostrowem Tumskim istnia≥ Jaz
Katedralny. Na poczπtku lat 20. XX w. rozpoczÍto rozbiÛrkÍ Bramy
Warszawskiej oraz jazu po stronie årÛdki. Przeprowadzono teø ni-
welacjÍ wa≥Ûw, zasypanie fos i rozebranie dzia≥obitni Reduty Refor-

Komandoria i årÛdka ñ na styku wspÛlnej
przesz≥oúci i przysz≥oúci (cz. 2)

Po≥πczenie rad osiedli Komandorii oraz Ostrowa Tumskiego, årodki i Zawad stworzy≥o dobry pretekst do pokazania wspÛlnej sπsiedz-
kiej przesz≥oúci. Warto poznawaÊ przesz≥oúÊ i wyciπgaÊ z niej wnioski na przysz≥oúÊ, ale takøe zastanowiÊ siÍ nad przysz≥oúciπ. Sk≥ania do
tego tempo przemian dokonujπcych siÍ wokÛ≥ nas, ktÛre przynosi niekiedy tylko iluzoryczne korzyúci. Proponowany cykl krÛtkich
artyku≥Ûw bÍdzie bardziej eksponowa≥ KomandoriÍ, gdyø årÛdce poúwiÍcaliúmy duøo miejsca juø wczeúniej. Podstawπ bÍdzie miÍdzy
innymi artyku≥ G. Klause ìKomandoria ñ zapis przekszta≥ceÒ urbanistycznychî, ktÛry ukaza≥ siÍ w Kronice Miasta Poznania 2010/4
w tomie zatytu≥owanym ìOd Komandorii do Antoninkaî. Niniejsza czÍúÊ poúwiÍcona jest okresowi miÍdzywojennemu. [GK]

matÛw, jak po odzyskaniu niepodleg≥oúci nazwano dawny Fort Prit-
twitz-Gaffron. RozbiÛrki te zbieg≥y siÍ z procesem powiÍkszania ob-
szaru Poznania o szereg gmin podmiejskich, w tym Komandorii, co
nastπpi≥o ostatecznie w styczniu 1925 roku.

MieszkaÒcy Komandorii nie byli entuzjastami w≥πczenia w gra-
nice Poznania a swÛj sprzeciw motywowali posiadaniem terenÛw
o charakterze wybitnie rolniczym, po≥oøeniem w pasie fortecznym
pozbawionym zabudowy i niezdatnym do niej oraz wystÍpowaniem
duøej iloúci terenÛw podmok≥ych. W odpowiedzi, w≥adze miejskie
zwrÛci≥y uwagÍ na takie miastotwÛrcze atuty Komandorii, jak funk-
cjonowanie tam szeúciu zak≥adÛw przemys≥owych. Prezydent Cyryl
Ratajski na spotkaniu z przedstawicielem mieszkaÒcÛw Andrzejem
Mielochem, dawnym so≥tysem, osobiúcie przekonywa≥ do po≥πcze-
nia z Poznaniem podkreúlajπc przemys≥owy charakter terenÛw na
pÛ≥noc od ul. Warszawskiej i obiecujπc wybrukowanie drogi do
cmentarzy, zniesienie szpecπcych barakÛw za Bramπ Warszawskπ.

Na Komandorii pierwsza zabudowa mieszkaniowa w bezpoúred-
nim sπsiedztwie årÛdki i WzgÛrza ReformatÛw pojawi≥a siÍ w la-
tach 30. XX wieku. Teren poforteczny by≥ w≥asnoúciπ miejskπ, co

1. a) Widok poprzez BramÍ Warszawskπ w stronÍ årÛdki, b) widok w stronÍ
Komandorii juø po zburzeniu Bramy Warszawskiej, c) rozbiÛrka obwa≥owaÒ
Fortu Prittwitz-Gaffron

a)

b)

c)

2. Niezrealizowany projekt Placu ReformatÛw, (poniøej) dawny budynek
mieszkalny Zak≥adu dla G≥uchoniemych z 1938 r.
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dawa≥o moøliwoúÊ prowadzenia swobodnej polityki gruntowej, chro-
ni≥o przed spekulacjπ. Na Komandorii pozwoli≥o to na wytyczenie
kilku ulic w uk≥adzie ortogonalnym, ktÛrych nazwy upamiÍtnia≥y
biskupÛw poznaÒskich: A. Laskarego (obecnie £askarza), A. Ko-
narskiego i P. Tomickiego. Ulica Laskarego mia≥a inny przebieg niø
obecna i prowadzi≥a w stronÍ istniejπcej jeszcze Reduty Reforma-
tÛw. W efekcie pozosta≥a niezabudowana do koÒca okresu miÍdzy-
wojennego. Rezultatem prac nad planem ogÛlnym miasta, prowa-
dzonych od 1931 r. przez Miejskπ PracowniÍ Urbanistycznπ kiero-
wanπ przez W≥adys≥awa Czarneckiego, by≥o niewπtpliwie wytycze-
nie na przedpolu nieistniejπcej juø Bramy Warszawskiej placu Re-
formatÛw, na ktÛrym zbiega≥y siÍ ulice: Podwale (dawniej ≥πczπca
BramÍ Kaliskπ z Warszawskπ), Warszawska i nowo wytyczona ul.
A. Laskarego. W przysz≥oúci plac mia≥ otrzymaÊ architektoniczne
pierzeje o wysokoúci dwÛch i trzech kondygnacji. Ich zapowiedziπ
by≥ budynek mieszkalny, poczπtkowo przeznaczony dla rodzin do-
zorcÛw zatrudnionych w WojewÛdzkim Zak≥adzie dla G≥uchonie-
mych (obecnie Oúrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nies≥y-
szπcych), potem dla pielÍgniarzy, a ostatecznie zamieszka≥y w nim
osoby zatrudnione w administracji.

Na wyd≥uøonych dzia≥kach prostopad≥ych do ulic Konarskiego
i Tomickiego, powsta≥y trzykondygnacyjne domy klatkowe z p≥a-
skim dachem tworzπce zaczπtek zwartej zabudowy mieszkalnej. Ich
architektura by≥a typowa dla Poznania poczπtku lat 30.: tynkowane
elewacje, klinkierowa podmurÛwka, uskokowa oprawa wejúÊ z klin-
kieru lub tynku, klinkierowe obramienia okien, balkony z aøurowy-
mi metalowymi balustradami lub murowanymi o zaokrπglonych na-
roønikach. Kaødy z domÛw tradycyjnie posiada≥ przedogrÛdek i ogrÛd
od strony podwÛrza stykajπcy siÍ z ogrodem sπsiada.

W pierzei ul. Tomickiego, w 1937 roku na dzia≥ce pod numerem
3 zakupionej od parafii úw. Jana Jerozolimskiego powsta≥ dom Zgro-
madzenia SiÛstr WspÛlnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Zakonnice
rozpoczÍ≥y tam dzia≥alnoúÊ edukacyjnπ i spo≥ecznπ, prowadzπc do
1962 roku (z przerwπ wojennπ) przedszkole oraz zajÍcia dla m≥o-
dzieøy øeÒskiej ñ kursy kroju, szycia i robÛt rÍcznych. PÛüniej funk-
cjonowa≥o tam przedszkole úwieckie, po 1989 r. siostry z powodze-
niem powrÛci≥y do przedwojennej tradycji przedszkola katolickie-
go.

Gabriela Klause

3. årÛdka i Komandoria na planie z 1938 r. ñ widoczne nowe
ulice Laskarego, Konarskiego i Tomickiego

4. Widok zabudowy mieszkalnej z okresu miÍdzywo-
jennego przy ul. Konarskiego oraz koúcio≥a úw. Jana
Jerozolimskiego

5. Widok domu zakonnego przy ul. Tomickiego

jej lokalizacjÍ nie okreúlajπc kszta≥tu ani
wielkoúci. W wykopie ods≥oniÍto jedynie
wschodni skraj bramy, poniewaø g≥Ûwna oú
ulicy pod koniec lat 20. XX w. zmieni≥a swÛj
przebieg i zosta≥a przesuniÍta w kierunku
pn.-wsch. co by≥o spowodowane budowπ
øelbetonowego wiaduktu kolejowego. Wczeú-
niej wznosi≥a siÍ po nasypie, a ruch ko≥owy

krzyøowa≥ siÍ z torami. Ulica Bydgoska,
podobnie jak pozosta≥e ulice na årÛdce
by≥a brukowana, potem zalana asfaltem.
Niestety po ukoÒczeniu prac zapewne
po≥oøony zostanie nowy asfalt, a moøe
naleøa≥oby siÍ zastanowiÊ czy nie wrÛ-
ciÊ do bruku. Z wizualnego punktu wi-
dzenia jest ciekawszy i lepiej korespon-
duje z zabytkowym charakterem dziel-
nicy. Innym atutem bruku jest rÛwnieø
to, øe úwietnie spowalnia ruch samocho-

dowy, lepiej od istniejπcego wybrzuszenia.
Poza tym w bruku moøna by zasygnalizo-
waÊ obrysy fundamentÛw Bramy Bydgo-
skiej, jak to sugerowane by≥o w spo≥ecznej
koncepcji zagospodarowania årÛdki. Przy-
czyni≥o by siÍ to niewπtpliwie do zwiÍksze-
nia turystycznej atrakcyjnoúci dzielnicy.

Na za≥πczonych fotografiach prezentuje-
my odkryte podczas prac budowlanych funda-
menty waønych niegdyú na årÛdce budowli.

Tadeusz Osyra

Gdy årÛdka by≥a twierdzπ
(dokoÒczenie ze str. 1)

Budynek ICHOT-u na miejscu reliktÛw wschodniego
przyczÛ≥ka jazu. Fot. T.Osyra

Rekonstrukcja rysunkowa Bramy Bydgoskiej, na podsta-
wie: ìTwierdza PoznaÒ. O fortyfikacjach miasta Poznaniaî

Fundamenty Bramy Bydgoskiej, listopad 2011 r.
Fot. T. Osyra
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Niedziela, 23 paüdziernika 2011 roku,
ul. OstrÛwek 6, godzina 11.30 ñ w najm≥od-
szej, jak siÍ wydaje, restauracji tej czÍúci
Poznania spotkali siÍ uczestnicy Przecha-
dzek po årÛdce w ramach cyklu Kino, ka-
wiarnia i spacer. Po gorπcym (dos≥ownie!
ñ w ten ch≥odny dzieÒ úwietnie rozgrza≥a nas
poznaÒska zupa úlepe ryby przyrzπdzona
przez Szefa Kuchni) powitaniu kilkunasto-
osobowa grupa opuúci≥a niezwykle mi≥e
wnÍtrza i skierowa≥a swe kroki ñ w niedzielÍ
nie mog≥o byÊ inaczej ñ do úwiπtyni.

By≥ to koúciÛ≥ úw. Ma≥gorzaty na årÛd-
ce, w ktÛrego murach Pani Przewodnik za-
pozna≥a nas z jego historiπ oraz zwrÛci≥a
uwagÍ, miÍdzy innymi, na przepiÍkne skle-
pienie gwiaüdziste z poczπtku XVI wieku.
Po opuszczeniu koúcio≥a grupa uda≥a siÍ na
ulicÍ FilipiÒskπ, gdzie mieúci siÍ Instytut
Choreologii; wiÍkszoúÊ uczestnikÛw dowie-
dzia≥a siÍ tu o istnieniu w Poznaniu takiej

Chwaliszewo, nie zosta≥o zapomniane przez dawnych jej miesz-
kaÒcÛw, ktÛrych niestety z roku na rok coraz to mniej. A tam do
1945 roku kamienice wyrasta≥y znad murÛw oporowych, z balkona-
mi zawieszonymi nad wodami Warty.Obok fabryczek i kamienic, w
ktÛrych mieúci≥y siÍ legendarne knajpki i szynki, w ktÛrych wszel-
kiej maúci juchty, rybacy czy teø flisacy zasiadali nad kuflami wa-
rzonego na Chwaliszewie piwa.

MieszkaÒcy tego miasta jakim by≥o przez wieki Chwaliszewo
naleøeli do parafii katedralnej i na årÛdkÍ do koúcio≥a úw.Ma≥gorza-
ty chodzili aø do 1979 roku, do chwili przy≥πczenia Chwaliszewa do
nowo powsta≥ej parafii pw. Wszystkich åwiÍtych.

Po tej starej czÍúci Poznania oprowadza nas w swoim albumie
ìChwaliszewo. PoznaÒska Wenecjaî d≥ugoletni mieszkaniec årÛdki
Jan Kaczmarek. Na wyobraüniÍ czytelnika bardziej niø s≥owa dzia-
≥ajπ obrazy, bo ksiπøka ta jest pe≥na zdjÍÊ pokazujπcych tamte przed
laty Chwaliszewo.

Jan Kaczmarek,  Chwaliszewo poznaÒska Wenecja, Wydawnictwo Miejskie
Posnania, PoznaÒ 2011.

Zapomniane Chwaliszewo?

By≥am dziú
po raz pierwszy
uczestniczkπ
Przechadzki
po årÛdce...

placÛwki. NastÍpnie dotarliúmy do miejsca,
gdzie obecnie trwajπ prace budowlane, a juø
wkrÛtce stanie budynek Interaktywnego
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. To
nowoczesne muzeum, powstajπce w ramach
Miejskiego Projektu Rewitalizacji, ma byÊ
gotowe juø w 2012 roku.

Kolejny etap to koúciÛ≥ úw. Kazimierza
naleøπcego do parafii polsko-katolickiej,
niestety moøliwe by≥o obejrzenie budynku
jedynie z zewnπtrz; jakie kryje wnÍtrza do-
wiemy siÍ, kto wie, moøe przy okazji innej
Przechadzki?

Po pÛ≥torej godziny zwiedzania jesien-
nej årÛdki dotarliúmy do Katedralnej OgÛl-
nokszta≥cπcej Szko≥y Muzycznej, za≥oøonej
przez Arcybiskupa Stanis≥awa Gπdeckiego.

Przy ulicy Rynek årÛdecki snuliúmy pla-
ny i przypuszczenia co do przysz≥oúci tego
miejsca. Zgodnie z programem rewitalizacji
ma tutaj powstaÊ Rynek årÛdecki, nawiπ-

zujπcy do rynku w historycznym mieúcie
årÛdka. PrzywrÛcenie klimatu dawnej årÛd-
ki i oøywienie tego terenu ma uczyniÊ z za-
niedbanej dziú dzielnicy obszar atrakcyjny
dla mieszkaÒcÛw, jak i turystÛw, czego
oczywiúcie mieszkaÒcom øyczymy. Nasz
spacer zakoÒczyliúmy s≥odkim poczÍstun-
kiem i projekcjπ filmu Jeszcze dalej niø pÛ≥-
noc w jednej z tutejszych kawiarni.

Niemoøliwe jest opisaÊ w tym miejscu
wszystkie poruszone podczas tego spotka-
nia tematy i ciekawostki, nie sposÛb takøe
przeceniÊ wiedzÍ i kompetencje Pani Prze-
wodnik.

Za poúwiÍcony czas, przybliøenie histo-
rii, jak i wspÛ≥czesnych losÛw årÛdki oraz
wzniecenie ogromnej sympatii do tej dziel-
nicy i jej mieszkaÒcÛw, ogromnie dziÍku-
jemy.

Tekst i zdjÍcia:
Magdalena Kuczkowska

Przechadzki
po årÛdce

WspÛ≥czesne przesπdy... Jeúli nie pomogπ,
to z pewnoúciπ nie zaszkodzπ

Pani Przewodnik (druga z prawej), Pan Cofta (pierwszy z prawej) oraz
uczestnicy Spaceru po årÛdce w dniu 23 paüdziernika 2011 r.
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(ciπg dalszy nastπpi)

21 listopada21 listopada21 listopada21 listopada21 listopada

Rozpoczęto rozdawanie kart żywnościo−

wych na grudzień.

Wydano zarządzenie zobowiązujące dozor−

ców do usuwania śniegu z chodników do

godziny 7,30 pod karą 10 000 złotych. Bra−

my należało zamykać o godzinie 21, a sie−

nie oświetlać od zmroku do 21. Nie zamy−

kanie bramy  było karane 3000 zł. manda−

tem.

8 grudnia8 grudnia8 grudnia8 grudnia8 grudnia

Miało miejsce całkowite zaćmienie księ−

życa.

9 grudnia9 grudnia9 grudnia9 grudnia9 grudnia

Z powodu uszkodzenia jednej turbiny Za−

kład Oświetlenia, Siły i Wody w godzi−

nach od 15.30 do 22 ogranicza dostawy ener−

gii elektrycznej dla Śródki, Zawad, Osie−

dla Warszawskiego w poniedziałki

i czwartki.

15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia

Reklama w sklepie drogeryjnym na Śród−

ce: “Szwaby, karaluchy, francuzy niszczy

radykalnie ROBOL za 30 złotych”.

20  grudnia20  grudnia20  grudnia20  grudnia20  grudnia

W. Borowicz zawiadamia w Głosie ... “sza−

nowną klientelę, że po 7 latach otwiera

sklep ze sprzedażą świeżych ryb na wigilię

– polecająć karpie, sandacze, szczupaki, lesz−

cze itp.”

22  grudnia22  grudnia22  grudnia22  grudnia22  grudnia

“Złota Niedziela” – sprzedawano karpie po

250 złotych za kg.

31  grudnia31  grudnia31  grudnia31  grudnia31  grudnia

Jak podaje “Głos” najweselszy Sylwe−

ster będzie miał miejsce w kinie Apol−

lo, gdzie wystąpi między innymi Re−

prezentacyjny Chór Rewelersów

“4 ASY’. Początek o 22.15.

Jan Kaczmarek

18. listopada w Galerii SrÛdka prowadzonej przez
AnnÍ i Jaros≥awa Ludwickich odby≥ siÍ wernisaø ìOr-
ganic Lifeî ñ pokaz prac Macieja Kuraka, grafika, arty-
sty wizualnego, laureata m.in. Paszportu Polityki 2009,
Ambasadora EURO 2012. Wystawa zainaugurowa≥a
dzialalnoúÊ Galerii SrÛdka ñ nowego miejsca na arty-
stycznej mapie Poznania.

Specjalnπ oprawÍ wydarzenia przygotowa≥a restau-
racja Vine Bridge, ktÛra zaskoczy≥a ekstremalnym po-

årÛdka, jako atrakcyjne prze-
strzennie i historycznie miejsce, jest
uwzglÍdniana w przewodnikach tu-
rystycznych po Poznaniu. Jednak eks-
ponujπ one przede wszystkim
jej najstarszπ przesz≥oúÊ
i zabytki sakralne.
Tymczasem wydaje
siÍ, iø rÛwnie
interesujπcy jest wiek
XIX i poczπtek XX w.,
kiedy årÛdka zaczÍ≥a
funkcjonowaÊ jako czÍúÊ
Poznania, a takøe czasy
powojenne, ktÛre øyjπ
jeszcze w pamiÍci star-
szych mieszkaÒcÛw oraz
wspÛ≥czesnoúÊ. Przewodnik
zosta≥ zatytu≥owany ìårÛdka.
Od osady targowej i lokacji, do
rewitalizacjiî i sk≥ada siÍ
z dwÛch czÍúci. W pierwszej
podzielonej na piÍÊ przedzia≥Ûw
czasowych opisana zosta≥a ogÛlna
historia årÛdki i jej rozwoju prze-
strzennego uzupe≥niona planami i ar-
chiwalnymi fotografiami. W drugiej
czÍúci omÛwione zosta≥y poszczegÛl-
ne obiekty i ulice istniejπce oraz nie-
istniejπce, a takøe budowle wznoszo-
ne (ICHOT). Wytypowanych zosta-

Nowa inicjatywa kulturalna na årÛdce

Galeria årÛdka
rozpoczÍla dzia≥alnoúÊ

Przewodnik turystyczny po årÛdce
INFORMACJA O PRZYGOTOWYWANYM FOLDERZE

≥o 49 obiektÛw, ktÛre oznaczono na
planie za pomocπ kolejnych cyfr u≥a-
twiajπcych odszukanie w przestrze-
ni. Rozpoczyna Most Biskupa Jorda-

na (1) a koÒczy koúciÛ≥ pw.
úw. Jana Jerozolimskiego za
murami (49) ñ pierwszy obiekt
 na Trakcie KrÛlewsko-Ce-
  sarskim. Przewodnik posia-
    da formÍ harmonijki, ktÛ-

ra u≥atwia korzystanie z
 niego, dodatkowym u≥at-
  wieniem jest przyjÍta
   kolorystyka, gdyø kaø-

demu przedzia≥owi
 czasowemu przypi-
 sany jest jeden kolor.
   Autorami tekstÛw

i pomys≥odawca-
mi koncepcji gra-
ficznej sπ miesz
kaÒcy årÛdki: Ga-

briela Klause i Tadeusz
Osyra, redaktorem Gerard Cofta, wy-
dawcπ Wydawnictwo Kontekst. Wy-
danie przewodnika sfinansowa≥a
Rada Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛd-
ka ñ Zawady ñ Komandoria. Prze-
wodnik bÍdzie rozdawany za darmo.

GK

kazem kulinar-
nym. Podczas
wernisaøu zosta≥a
wykonana kom-
pozycja düwiÍko-
wa post-indu-
strialnego projek-
tu Synthopia.

Galeria årÛdka,
ul.SrÛdka 1
(kontakt:

Agnieszka Zajπc
tel. 664 094 076)
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Waøne telefony
Komisariat Policji PoznaÒ ñ Nowe Miasto
PoznaÒ ul. Polanka 24, tel. 61 841-23-12 (dyøurny)

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

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

Rejon II: Zawady
m≥. asp. Witold Korbanek
tel. 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. 61 878-50-31

W STAREJ FOTOGRAFII

Brama Warszawska – początek XX wieku

OstrÛw Tumski ñ årÛdka na kartach kalendarza

Ukaza≥a siÍ nowa edycja
kalendarza z serii ìPoznaÒ w
ubieg≥ym wiekuî. Tym razem
zaprezentowano zdjÍcia z na-
szej dzielnicy ñ lata 1906-
1964. Czas zatrzymany w ka-
drze pokazuje nam niezwyk≥ej
urody zdjÍcia miejsc, obok
ktÛrych niemal codziennie
przechodzimy, lecz miejsca te
sπ inne i ludzie nie ci sami...
Up≥yw czasu, zmiany, inny
úwiat ñ mimo wszystko warto
jednak na chwilÍ zatrzymaÊ
siÍ i spojrzeÊ do ty≥u, cofnπÊ
siÍ do korzeni ZachÍcamy do
podrÛøy sentymentalnej...

Kalendarz úcienny 2012
ìPoznaÒ w ubieg≥ym wiekuî,
Wydawnictwo Kontekst, PoznaÒ 2011

KoúciÛ≥ úw. Jana
Jerozolimskiego
za murami

Nak≥adem Wydawnictwa Miej-
skiego Posnania ukaza≥a siÍ kolejna
pozycja z serii ìZabytki Poznaniaî
ñ ksiπøka poúwiÍcona historii koú-
cio≥a úw. Jana Jerozolimskiego na
poznaÒskiej Komandorii.

Autorki  tego opracowania, pa-
nie Boles≥awa Krzyúlak i Zofia Ku-
rzawa w interesujπcy i komplekso-

wy sposÛb przybliøajπ nam
dzieje tej úwiπtyni na prze-
strzeni wiekÛw. Z publikacji
dowiadujemy siÍ, øe koúciÛ≥
ten wzniesiony w po≥owie
XIII w. przez joannitÛw jest
jednπ z najstarszych cegla-
nych úwiπtyÒ w Polsce.

Interesujπca szata gra-
ficzna ksiπøki i znakomite
zdjÍcia Piotra SkÛrnickiego
sprawiajπ, øe z pozycjπ tπ po-
winien zapoznaÊ siÍ kaødy
mieszkaniec naszego miasta,
dla ktÛrego historia jeszcze
coú znaczy...


