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Most Biskupa Jordana od chwili otwarcia w naturalny sposÛb sta≥ siÍ
plenerowπ scenπ Poznania, inspirujπcπ do rÛønorodnych przedsiÍwziÍÊ
w wyjπtkowej scenerii i atmosferze. PamiÍtajπ o nim artyúci, zwolennicy
gier ulicznych, rowerzyúci, kelnerzy oraz spacerowicze.

W tym roku od czerwca do wrzeúnia, przez szeúÊ niedziel, most zmie-
nia≥ siÍ w letniπ kawiarenkÍ z ma≥π scenπ i pracowniπ artystycznπ. By≥o to
moøliwe dziÍki finansowaniu projektu ìPoúrodku årÛdkiî z programu
ìCentrum Warte Poznaniaî oraz wspÛ≥pracy Fundacji Artystyczno-Edu-
kacyjnej ìPuentaî z Radπ Osiedla, szko≥ami i organizacjami dzia≥ajπcymi
na årÛdce. Zorganizowany zosta≥ cykl spotkaÒ ìA w niedzielÍ po sumie
na moúcie...î, bo tak nazywa≥a siÍ ta akcja, ktÛra swπ nazwπ nawiπzywa≥a
do staropolskiej tradycji, kiedy to po sumie, czyli po g≥Ûwnej mszy nie-
dzielnej, ludzie nie wracali bezpoúrednio do domÛw, ale zachodzili do
restauracji czy kawiarni, by spotkaÊ siÍ ze znajomymi, porozmawiaÊ, po-
byÊ ze sobπ, a przy ≥adnej pogodzie pospacerowaÊ.

Nie inaczej by≥o tego lata. Szesnastego czerwca o godz. 13.15, po
zakoÒczonej Mszy úw. w Katedrze PoznaÒskiej, cykl spotkaÒ na moúcie
zainaugurowa≥ DzieciÍcy ZespÛ≥ Folklorystyczny ìCepelia ñ PoznaÒî.
Dzieci i doroúli mogli wykonywaÊ kwiaty z bibu≥y, a przy stolikach Sta-
rej Piekarni posmakowaÊ pysznych babeczek i plackÛw, czy przypomnieÊ
sobie smak domowej lemoniady. W kolejne niedziele akcji most zmienia≥
siÍ w pracownie artystyczne: fotograficznπ, malarskπ. Swe prace zapre-
zentowali artyúci z Poznania i Wielkopolski, wystπpi≥a takøe úrÛdecka
Orkiestra KuSza ñ ìKulturka i Szacuneczekî. Specjalny program przygo-
towany zosta≥ dla mi≥oúnikÛw szant, gier i zabaw øeglarskich. Moøna by≥o
poznaÊ bliøej kulturÍ japoÒskπ, a nawet zobaczyÊ ìMaltÍ na årÛdceî.

Pierwszego wrzeúnia bajkπ ìHistoria Kopciuszkaî w wykonaniu ak-
torÛw Teatru Animacji poøegnaliúmy wakacje. Pozosta≥y tylko wspomnie-
nia, zdjÍcia i postanowienie, øe za rok akcja powrÛci znÛw na most.

Tekst i zdjÍcia: Arleta KolasiÒska
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Budowa przysz≥ego muzeum wyraünie
zmierza ku zakoÒczeniu, przynajmniej jej
czÍúÊ zewnÍtrzna, obserwowana przez miesz-
kaÒcÛw miasta. Porzπdkuje siÍ teø najbliøsze
otoczenie, czyli wejúcie do budynku od stro-
ny årodki, ktÛremu nadano formÍ prowadzπ-
cego zakosami (zygzakiem) tunelu ujÍtego
w wylewane z betonu úciany. KoÒcowym
efektem tej wÍdrÛwki ma byÊ nagroda w po-
staci widoku na katedrÍ widocznπ w wielkiej
szczelinie przecinajπcej kubicznπ bry≥Í mu-
zeum. Z geometriπ budynku koresponduje
doúÊ nietypowy, reprezentacyjny park-skwer
sk≥adajπcy siÍ z ciÍtych platanÛw, ktÛre w
przysz≥oúci bÍdπ tworzy≥y wielkie parasole.
Posadzone zosta≥y poúrodku ziemnych kwa-
dratÛw rozdzielonych kamiennymi przejúcia-
mi ñ chodnikami.

Bry≥a budynku i uk≥ad platanowego par-
ku wydajπ siÍ byÊ spÛjne, gorzej z otoczeniem,
ktÛre jest doúÊ rÛønorodne: od boiska sporto-
wego ze swojπ zieleniπ, poprzez zabudowÍ
mieszkalnπ z rÛønych epok z niezbyt intere-
sujπcymi zapleczami. Zaprojektowana zieleÒ

Jakiú czas temu, w ìWokÛ≥ årÛdkiî,
publikowaliúmy mapkÍ przedstawiajπcπ
liczbÍ sklepÛw i zak≥adÛw rzemieúlni-
czych oraz punktÛw us≥ugowych jakie
funkcjonowa≥y na årÛdce jeszcze w la-
tach 50. XX wieku. Pokazywa≥a ona
rÛwnoczeúnie rÛønicÍ ze stanem obec-
nym, ktÛry nie wymaga komentarzy.

Na poczπtku XX wieku drobne za-
k≥ady rzemieúlnicze sytuowano najczÍ-
úciej na podwÛrzach kamienic czynszo-
wych w oficynach lub w osobnych nie-
wielkich dwukondygnacyjnych budyn-
kach. Kilka takich miejsc jeszcze siÍ za-
chowa≥o, úwiadczπc jednoznacznie o go-
spodarczej aktywnoúci Ûwczesnych
mieszkaÒcÛw.

Moøna wskazaÊ m.in. dawny warsz-
tat úlusarski przy ulicy Bydgoskiej 2,
dawne piekarnie przy Rynku årÛdeckim
1 i 17, gdzie dzia≥a kawiarnia ìW starej
piekarniî prowadzona przez fundacjÍ
Barka. W niewielkim budynku przyle-
gajπcym do oficyny kamienicy przy ul.
OstrÛwek 6 funkcjonowa≥ zak≥ad rzeü-
niczy. Moøna powiedzieÊ, øe ten niegdyú
schowany na zapleczu obiekt sta≥ siÍ

Roúnie platanowy park przy ICHOT-cie
bÍdzie wymaga≥a bardzo kosztownych zabie-
gÛw pielÍgnacyjnych, zresztπ same platany w
ten sposÛb ukszta≥towane, kosztowa≥y krocie
a sprowadzone zosta≥y z Holandii. Przeglπda-
jπc literaturÍ przedstawiajπcπ historyczne i
wspÛ≥czesne rozwiπzania parkÛw-skwerÛw,
moøna zauwaøyÊ, øe ciÍte platany, lipy, by≥y
stosowane w tzw. wnÍtrzach urbanistycznych,
wúrÛd gÍstej zabudowy. Moøna spotkaÊ ciÍte
szpalery np. na XVIII-wiecznych tarasach
Bruhla w Dreünie, gdzie tworzπ zacienione
fragmenty promenad. Miejmy nadziejÍ, øe
nasze úrÛdeckie platanowe parasole z czasem
stworzπ przyjemny cieÒ, w ktÛrym bÍdzie
moøna odpoczπÊ, pod warunkiem, øe pojawiπ
siÍ ≥aweczki. Obawiam siÍ jednak, øe ≥awecz-
ki nie bÍdπ dobrze korespondowaÊ z ca≥oúciπ
koncepcji.

Jeszcze jedna, doúÊ przyziemna, uwaga
zwiπzana z parkiem. PrzyjÍty projekt zagospo-
darowania otoczenia muzeum zak≥ada co
prawda powstanie duøego parkingu dla auto-
busÛw turystycznych, ale w øaden sposÛb nie
rozwiπzuje problemu parkingu dla samocho-

Prace budowlane przy ICHOT-cie, stan z poczπtku
wrzeúnia. Fot. T. Osyra

Zak≥adanie platanowego parku. Fot. G. Cofta

dÛw osobowych, ktÛre szczelnie zastawiajπ ul.
GdaÒskπ utrudniajπc øycie mieszkaÒcom uli-
cy. Niekorzystnie teø kontrastujπ z reprezen-
tacyjnoúciπ realizowanego parku-skweru.

G.K.

Dawny zak≥ad rzeüniczy ñ pierwszy punkt przysz≥ego lokalnego
muzeum rzemios≥a na årÛdce. Fot. T. Osyra

Dawny warsztat úlusarski przy ul. Bydgoskiej 2. Fot. T. Osyra

Szansa na lokalne muzeum úrÛdeckiego rzemios≥a
obecnie najbliøszym sπsiadem prestiøo-
wej inwestycji, czyli ICHOT-u (Interak-
tywne Centrum Historii Ostrowa Tum-
skiego). W pewnym momencie grozi≥o
mu zburzenie w ramach porzπdkowania
bezpoúredniego otoczenia przysz≥ego
muzeum. Stosowne pismo Rady Osie-
dla do pani konserwator i odpowiedni
lobbing uratowa≥y obiekt, co wiÍcej zo-
sta≥ poddany drobnemu liftingowi, nie-
jako przy okazji remontu miejskiej ka-
mienicy.

Wydaje siÍ, iø istnieje duøa szansa
na zainicjowanie w tym miejscu lokal-
nego muzeum zawierajπcego treúci zwiπ-
zane z dziejami dzielnicy i dzia≥ajπcych
tutaj warsztatÛw rzemieúlniczych. Doce-
lowo mog≥oby one znajdowaÊ siÍ w rÛø-
nych punktach årÛdki, tam gdzie istnia-
≥y drobne zak≥ady lub punkty us≥ugowe.

Idei takiego muzeum jest przychyl-
ny pan prezydent Ryszard Grobelny,
moøe znajdπ siÍ rÛwnieø entuzjaúci tego
pomys≥u wúrÛd prywatnych w≥aúcicieli
kamienic z budynkami po zak≥adach rze-
mieúlniczych?

[GK]
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ìWokÛ≥ årÛdkiî w numerze 3 z ubieg≥ego roku zamieúci≥o relacjÍ
z uroczystoúci wmurowania i poúwiÍcenia kamienia wÍgielnego pod
budowÍ trzech nowych blokÛw przy ul. £askarza na Komandorii. Mia-
sto, bÍdπce ich inwestorem postanowi≥o zaludniÊ je mieszkaÒcami z in-
nych dzielnic, ktÛrzy z rÛønych powodÛw postanowili zmieniÊ lokum.
Tego lata budowa zosta≥a ukoÒczona i rozpoczÍ≥o siÍ zasiedlanie bu-
dynkÛw. W krÛtkim czasie przy ul. £askarza pojawi≥o siÍ prawie 100
rodzin. Nieustannie kursowa≥y samochody przewoøπce dobytek no-
wych mieszkaÒcÛw. Z otwartych okien s≥ychaÊ by≥o stukot m≥otkÛw,
warkot wiertarek i innych sprzÍtÛw niezbÍdnych przy urzπdzaniu miesz-
kaÒ. Cechπ wyrÛøniajπcπ tej czÍúci Komandorii sta≥o siÍ to, iø do uøyt-
ku oddano od razu nie tylko domy, ale takøe drogi i parkingi. Zorgani-
zowano nawet ma≥y ogrÛdek jordanowski dla dzieci.

Z takiego stanu rzeczy ucieszy≥y siÍ rÛøne instytucje dzia≥ajπce na
Komandorii. Nap≥yw nowych mieszkaÒcÛw pierwsza odczu≥a Szko≥a
Podstawowa nr 85 im. KawalerÛw MaltaÒskich, do ktÛrej zg≥osi≥a siÍ
zwiÍkszona liczba dzieci. Wzros≥y teø obroty osiedlowych sklepÛw.
Pod koniec sierpnia do kaødej rodziny zamieszka≥ej przy ul. £askarza
trafi≥ list napisany przez proboszcza miejscowej parafii pw. åw. Jana
Jerozolimskiego. Ksiπdz pra≥at Pawe≥ Deskur napisa≥ w nim:

ìZamieszkaliúcie na Osiedlu Komandoria, ktÛre przynaleøy do pa-
rafii åw. Jana Jerozolimskiego za Murami. Jako proboszcz tej parafii
pragnÍ,  razem z ksiÍdzem wikariuszem, serdecznie przywitaÊ Was w pa-
rafialnej wspÛlnocie. Cieszymy siÍ, øe zyskujemy w Was nowych sπsia-
dÛw i przyjaciÛ≥.

Ufamy, øe bez trudu znajdziecie drogÍ do naszej przepiÍknej staro-
dawnej úwiπtyni po≥oøonej nad Maltπ przy Rondzie årÛdeckim. W Poz-

KOMANDORIANowi sπsiedzi ñ nowi przyjaciele
naniu jest to najstarszy po katedrze, pochodzπcy z XII wieku koúciÛ≥.
Od 800 lat zwiπzana jest z nim dzia≥alnoúÊ Zakonu KawalerÛw Mal-
taÒskich. Stπd jezioro, nad ktÛrym po≥oøony jest koúciÛ≥ nosi nazwÍ
Malta a dzielnica, w ktÛrej zamieszkaliúcie to Komandoria (tak nazy-
wa≥a siÍ podstawowa jednostka organizacyjna Zakonu).

W Roku Wiary, ktÛry w≥aúnie przeøywamy z ca≥ym Koúcio≥em po-
wszechnym pragniemy Was serdecznie zaprosiÊ do wspÛlnych praktyk
religijnych w naszym koúciele. Codzienna, a szczegÛlnie niedzielna mo-
dlitwa i Msza úw., sakramenty úwiÍte, spotkania w mniejszych grupach
i w biurze parafialnym bÍdπ okazjπ do wzajemnego poznania siÍ i zbu-
dowania wiÍzi, ktÛre pozwolπ nam razem przeøywaÊ troski i radoúci.

BÍdzie nam mi≥o jeúli ñ nie czekajπc na naszπ wizytÍ kolÍdowπ po
Boøym Narodzeniu ñ zechcecie siÍ PaÒstwo z nami przywitaÊ przed
koúcio≥em lub w biurze parafialnym.î

Rzeczywiúcie podczas niedzielnych Mszy úw. w koúciele maltaÒ-
skim zauwaøyÊ moøna wiele nowych twarzy.

Rozpoczπ≥ siÍ zatem proces asymilacji nowych i starych miesz-
kaÒcÛw Komandorii. Do tych nowych zalicza siÍ takøe kilkunastu
mieszkaÒcÛw kontenerÛw przy ul. åredzkiej. W minionych miesiπcach
przy wspÛ≥pracy z MOPREM oraz parafialnym CARITASEM pano-
wie nie tylko zorganizowali sobie øycie codzienne, ale takøe przygoto-
wali wspÛlne spotkania. Nie tak dawno obchodziliúmy kolejnπ roczni-
cÍ podpisania umÛw sierpniowych z 1980 roku. WrÛci≥y wspomnienia
z tamtego okresu ìSolidarnoúciî. Zmiany jakie zachodzπ na poznaÒ-
skiej Komandorii dajπ okazjÍ, aby przekonaÊ siÍ, czy nadal potrafimy
byÊ ze sobπ solidarni?

JÍdrzej WolaÒski

W dniu 8 wrzeúnia 2013 r. ks. dr Damian Bryl przyjπ≥ sakrÍ biskupiπ z rπk ks. abp. Stanis≥awa Gπdeckiego ñ uroczystoúÊ zgromadzi≥a rzesze
wiernych w poznaÒskiej Katedrze. W prezentowanym herbie bp Damian Bryl umieúci≥ krzyø i napis zaczerpniÍty z 2. Listu do Koryntian ìCaritas
Christi urget nosî (mi≥oúÊ Chrystusa przynagla nas). Fot. Waldemar Wylegalski
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Mieszka≥ przy Rynku årÛdeckim 3, ale nie tylko ten fakt sprawi≥,
øe identyfikowa≥ siÍ z tπ dzielnicπ. Tutaj znalaz≥ warunki dla realizacji
swej pasji, jakπ by≥ sport. Z W≥adys≥awem Lewandowskim spotka≥em
siÍ oko≥o 1992 roku w jego wype≥nionym stylowymi meblami miesz-
kaniu, wúrÛd ktÛrych dyskretnie rozmieszczone by≥y sportowe trofea:
przepiÍkne puchary, statuetki, medale, dyplo-
my. Nie stanowi≥o to dla mnie zaskoczenia,
wiedzia≥em, øe spotka≥em wielokrotnego
mistrza okrÍgu poznaÒskiego w sportach p≥y-
wackich: w p≥ywaniu, skokach do wody i pi≥-
ce wodnej. Najdawniejszym úladem jego ak-
tywnoúci sportowej by≥ dyplom z 23 sierpnia
1929 roku (publikujemy go na ostatniej stro-
nie ìWokÛ≥ årÛdkiî), ktÛry otrzyma≥ za zwy-
ciÍstwo na dystansie 400 m stylem dowol-
nym w p≥ywackich mistrzostwach Poznania.
Rok nastÍpny przyniÛs≥ mu aø cztery tytu≥y
mistrza Poznania: na 100 i 200 m stylem
dowolnym oraz w skokach z wieøy i tram-
poliny.

Jako p≥ywak poczπtkowo startowa≥
w barwach ìSoko≥aî. Jego trenerzy to twÛr-
cy nowoczesnego sportu p≥ywackiego w na-
szym mieúcie: Marian Richter i Zdzis≥aw An-
toniewicz. Startowa≥ aø po rok 1939 odno-
szπc sukcesy g≥Ûwnie w skokach do wody.
Tajemnica tych úwietnych wynikÛw tkwi≥a
w wiernoúci Towarzystwu Gimnastycznemu ìSokÛ≥î, w ktÛrym pod
kierunkiem wspania≥ego nauczyciela, a jednoczeúnie naczelnika ìSo-
ko≥aî Jana Fazanowicza Êwiczy≥ gimnastykÍ. A w≥aúnie wszechstron-
ne przygotowanie gimnastyczne to podstawa szkoleniowa w skokach
do wody.

pÛüniej przeniÛs≥ siÍ na tzw. ìBalbachyî, basen p≥ywacki, przejÍty przez
ìUniÍî, a po≥oøony na skraju årÛdki, w miejscu, w ktÛrym Cybina
wp≥ywa≥a do ulgi Warty.

W czerwcu 1933 roku w dawnym korycie Warty, w bezpoúrednim
sπsiedztwie nowo wybudowanej elektrowni, magistrat miasta Poznania

zbudowa≥ p≥ywalniÍ. DziÍki nieprzerwanemu
nape≥nianiu basenu wodπ sp≥ywajπcπ z ch≥od-
nic elektrowni, moøna by≥o zaøywaÊ kπpieli
od kwietnia poczπwszy aø po pÛüne dni paü-
dziernika. Odtπd W≥adys≥aw Lewandowski
by≥ sta≥ym bywalcem nowej p≥ywalni, ale juø
nie tylko jako p≥ywak, lecz teø jako ìbade-
majsterî, czyli instruktor i ratownik zarazem.

  W urozmaiconej kolekcji trofeÛw sporto-
wych W≥adys≥awa Lewandowskiego doúÊ
znacznπ grupÍ stanowi≥y takie, ktÛre ze spor-
tem p≥ywackim niewiele mia≥y wspÛlnego.
CzÍúÊ z nich by≥a ilustracjπ piÍcia siÍ w hie-
rarchii poznaÒskich zapaúnikÛw. W 1933
roku nasz bohater zosta≥ wicemistrzem ìSo-
ko≥aî w zapasach w wadze ciÍøkiej. NastÍp-
nie pojawia siÍ podnoszenie ciÍøarÛw oraz
prÛba uprawiania boksu. W tych dziedzinach
osiπgniÍcia by≥y raczej skromne. Inaczej by≥o
w lekkiej atletyce. Tutaj ujawni≥ siÍ talent
w zakresie rzutu kulπ, dyskiem i oszczepem.
I oczywiúcie, nie mog≥o siÍ obyÊ bez incy-

dentalnego wprawdzie, ale rzeczywistego kontaktu z pi≥kπ noønπ.
Uprawia≥ wreszcie to, co dzisiaj nazywa siÍ kulturystykπ, i to ze

wspania≥ymi rezultatami. ∆wiczy≥ wiele. ZdjÍcia ze sportowego albumu
prezentujπ wspania≥π, atletycznπ, a jednoczeúnie regularnπ sylwetkÍ
m≥odego cz≥owieka, ktÛrej nie powstydzi≥by siÍ i dzisiejszy adept tej

W≥adys≥aw Lewandowski
ñ zapomniany idea≥ sportowca wszechstronnego

Janis≥aw OsiÍg≥owski

P≥ywanie uprawia≥ na wielu poznaÒskich p≥ywalniach, a rozpoczy-
na≥ na basenie ìSoko≥aî usytuowanym na niewielkim, os≥oniÍtym wa-
≥ami przeciwpowodziowymi stawie przy dzisiejszej ulicy HetmaÒskiej,
pomiÍdzy mostem nad Wartπ a Drogπ DÍbiÒskπ. Dzisiaj to dzikie wy-
sypisko úmieci, ale w latach 30-tych ubieg≥ego wieku to pe≥ne gwaru
i øycia kπpielisko z wieøπ i trampolinπ do skokÛw, z basenem przygo-
towanym tak do zawodÛw p≥ywackich jak i meczÛw pi≥ki wodnej. Ale

sztuki. A dodajmy, øe by≥o to osiπgniÍcie uzyskane bez stosowania tak
modnych dzisiaj anabolikÛw przyspieszajπcych przyrost tkanki miÍ-
úniowej. Chociaø? Uchylmy rπbka tajemnicy. Z zawodu W≥adys≥aw
Lewandowski by≥ rzeünikiem. Stπd zawsze by≥ úwietnie zorientowany
w sprawach prawid≥owego odøywiania siÍ. Lubi≥, a ponadto umia≥ do-
brze zjeúÊ. I oto ca≥a tajemnica ìkoksowaniaî czo≥owego poznaÒskie-
go sportowca lat dwudziestych i trzydziestych ubieg≥ego wieku.

W≥adys≥aw Lewandowski z cÛreczkπ Zdzis≥awπ
w Cybince (widok od strony ZagÛrza) ñ ok. 1947

P≥ywalnia przy elektrowni ñ 1938.
Na zdjÍciu od lewej: Stanis≥aw Czajkowski, NN, NN, Gerard Weso≥owski, poniøej: W≥adys≥aw Lewandowski. Na zdjÍciu po prawej W≥adys≥aw Lewandowski w ≥Ûdce z wios≥em

(dokoÒczenie na str. 7)
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W dniu 10 stycznia 1830 roku PoznaÒskie Stany Prowincjonalne
zatwierdzi≥y pro memoria≥ krÛla pruskiego Fryderyka Wilhelma III do-
tyczπcy nauczania g≥uchoniemych. Decyzja na uruchomienie pierw-
szej szko≥y zapad≥a dopiero dwa lata pÛüniej, kiedy to przyznano 200
talarÛw na utrzymanie nowego zak≥adu. Pierwszych czterech uczniÛw
zapisano 28 lutego 1932 roku, oddajπc ich w naukÍ nauczycielowi J. Si-
korskiemu a wyøywienie i opiekÍ mia≥ im zapewniÊ pan Szczepkow-
ski. Wed≥ug u≥oøonego przez niego jad≥ospisu uczniowie mieli otrzy-
mywaÊ: rano ñ mleko i chleb, albo zupÍ z piwa i do niej tyle chleba, ile
kto zje, na obiad ñ kawa≥ek miÍsa, przynajmniej pÛ≥ funta, a na wielkie
úwiÍta kawa≥ek pieczeni oraz warzywa i chleb, wieczorem ñ piwo
i chleb do nasycenia. Przeprowadzono modernizacje pomieszczeÒ znaj-
dujπcych siÍ na piÍtrze w by≥ym klasztorze ReformatÛw, sprowadzo-
nych w 1657 roku przez poznaÒskiego biskupa Tolibowskiego. Biskup,
kapitu≥a i komandor Rycerzy MaltaÒskich obdarowali zakon ziemiπ,
na ktÛrej biskup wybudowa≥ zakonnikom tymczasowy, drewniany koú-
ciÛ≥ pw. åw. Kazimisrza, a przy nim drewniany klasztor.

W latach 1663-1675 £ukasz Szeliga z Kujaw wzniÛs≥ zakonnikom
w miejsce drewnianego murowany koúciÛ≥, a kasztelan przemÍcki Ja-
kÛb Rola Go≥awski i jego øona Eløbieta z Mycielskich murowany klasz-
tor. Zakonnicy sami postawili mieszkania dla s≥uøby i otoczyli naj-
pierw ogrÛd, a w 1719 roku ca≥π posiad≥oúÊ murem. W 1804 roku rzπd
pruski odebra≥ zakonowi klasztor i umieúci≥ tam seminarium nauczy-
cielskie. Po úmierci ostatniego zakonnika w 1827 roku zamierzano
w koúciele urzπdziÊ sale wyk≥adowe, mieszkania dla nauczycieli i ma≥π
kaplicÍ. Ca≥y obszar seminarium wynosi≥ 3,785 ha zabudowany koú-
cio≥em, klasztorem, domem pedla i budynkiem gospodarczym.

Budynek klasztorny to wspania≥y czworobok z kruøgankami. PÛ≥-
nocny kruøganek nie przylega do koúcio≥a, lecz miÍdzy nim a murem
koúcio≥a znajdowa≥o siÍ ma≥e podwÛrze, ktÛre nastepnie przebudowa-
no na zakrystiÍ. W 1832 roku przebudowano znajdujπce siÍ za wiel-
kim o≥tarzem cele zakonnikÛw na kuchniÍ i jadalniÍ dla seminarzy-
stÛw. Pomieszczenia dawnych cel zakonnikÛw przebudowane zosta≥y
na klasy dla seminarzystÛw oraz mieszkanie dla dyrektora. Na piÍtrze
znajdowa≥y siÍ pokoiki dla seminarzystÛw i ich pracownie.

W latach 1806-1807 (do listopada) znajdowa≥ siÍ tutaj francuski
szpital wojskowy, a od listopada 1807 polski szpital. Wojsko przepro-
wadzi≥o remont budynku klasztornego, przystosowujπc go do pe≥nie-
nia roli szpitala. Po opuszczeniu klasztoru przez wojsko zosta≥ on w po-
waønym stopniu zdewastowany, tak dalece øe zamierzano przenieúÊ
seminarium do Trzemeszna. W latach 1831-32 przeprowadzono re-
mont. Zbudowano nowπ kuchniÍ, wyremontowano sypialniÍ, usuniÍto
wielki balkon od strony ogrodu i pokryto dach p≥askπ dachÛwkπ. Urzπ-
dzono klasÍ dla g≥uchoniemych oraz mieszkanie dla ich nauczyciela.

Budynki otoczone by≥y ogrodami. Od strony dzisiejszej ulicy Byd-
goskiej, na terenie Szko≥y Muzycznej, znajdowa≥ siÍ ogrÛd warzywny
z tarasami i dwiema sadzawkami. Na pÛ≥noc od koúcio≥a by≥ ogrÛd
wielki, zwany emolumentem dyrektora seminarium. W ogrodzie wiel-
kim znajdowa≥y siÍ rÛwnieø dwie sadzawki po≥πczone ze sobπ ma≥π
kaskadπ. Budynki jednak by≥y zbyt ma≥e by zapewniÊ rozwÛj semina-
rium i szko≥y dla g≥uchych. W 1833 roku Ûwczesny dyrektor semina-
rium, Nepilly, zaproponowa≥ budowÍ nowego budynku. Wiosnπ 1836
roku przystπpiono do budowy. Ceg≥Í sprowadzono z cegielni w Mu-
rzynowie (Moren), poniewaø uwaøano, ze najbardziej nadaje siÍ na
tzw. Mur nagi (Rohbau). Podczas budowy powsta≥y zarysowania stro-
pÛw na piÍtrze. Komisja budowlana pod kierownictwem budownicze-
go fortec kapitana Prittwitza stwierdzi≥a, øe przy budowie takich skle-
pieÒ rysowanie jest nieuniknione. Dla pewnoúci podparto jednak úcia-
nÍ wschodniπ dwoma skarpami, na ktÛrych ze wzglÍdÛw estetycznych,
wzniesiono balkon. Budynek mia≥ 60 stÛp d≥ugoúci i 40 szerokoúci.
Dach pokryto od strony wschodniej dachÛwkπ, a od zachodniej blachπ
cynkowπ. Komisja odbierajπca budynek oceni≥a jego trwa≥oúÊ na 200
lat. Po postawieniu nowego budynku podjÍto decyzjÍ o przyjÍciu do
szko≥y g≥uchych dziewczπt. Jednak zbudowanie nowego obiektu nie
rozwiπzywa≥o problemÛw lokalowych seminarium nauczycielskiego
i szko≥y dla g≥uchych.

Poprawa warunkÛw nastπpi≥a w 1874 roku, z chwilπ przeniesienia
seminarium nauczycielskiego do Rawicza. Ca≥y proces przekazywania
budynkÛw PoznaÒskiemu Zak≥adowi dla G≥uchoniemych trwa≥ bardzo
d≥ugo z powodu braku funduszy na zakup terenÛw poseminaryjnych.
Dopiero w 1880 roku zak≥ad poznaÒski sta≥ siÍ prawnym w≥aúcicielem
ca≥ego terenu. Sam teren jednak nie by≥ juø tak duøy jak w 1832 roku.
W 1835 przystπpiono do fortyfikowania WzgÛrza ReformatÛw i budo-
wy Bramy Bydgoskiej. W zwiπzku z budowπ fortecznych umocnieÒ prze-
budowano mur od strony pÛ≥nocnej i wschodniej. Stan taki trwa≥ do 1905,
kiedy to na zlecenie dyrektora J. Radomskiego, technik budowlany Teo-
dor Lubke opracowa≥ dokumentacjÍ rozbudowy zak≥adu.

W 1906 roku rozpoczÍto prace ziemne pod budowÍ szko≥y na wzÛr
szko≥y miejskiej przy ulicy Cegielskiego. BudowÍ zakoÒczono w 1907
roku. W tym samym roku zosta≥a zbudowana sala gimnastyczna, wznie-
siona na planach sali zbudowanej przy ulicy WyspiaÒskiego. Na placu
przed budynkiem poseminaryjnym, przeznaczonym na internat, wy-
budowano chlewy, drewnik i ubikacje. Wczeúniej, bo w latach 1891-
92, postawiono willÍ dla dyrektora zak≥adu.

Dzisiaj na znacznie mniejszym niø pierwotnie obszarze oraz we
wspomnianych powyøej budynkach znajduje siÍ Oúrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Nies≥yszπcych.

Jan Kaczmarek

KrÛlewski Zak≥ad dla G≥uchoniemych na årÛdce
Zak≥ad dla G≥uchoniemych ñ 1906
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Zaraz po wojnie, pomiÍdzy gruzami na terenie årÛdki (jak i ca≥ego
Poznania) czuÊ by≥o ducha entuzjazmu odbudowy. Na fali spotkaÒ, si≥
i chÍci juø w 1945 roku powsta≥ chÛr przy 2 PDH, ktÛry przez nastÍpne
lata mia≥ niema≥y udzia≥ w øyciu harcerzy z dzielnicy PoznaÒ Nowe
Miasto.

I oto 4 kwietnia 1945 r. na uroczyste wznowienie zajÍÊ w szkole
na årÛdce harcerska druøyna úpiewacza 2 PDH ma swÛj pierwszy wy-
stÍp. W trakcie uroczystoúci otwarcia szko≥y, mia≥y miejsce zupe≥nie
nowe, radosne przeøycia. Takim szczegÛlnym przeøyciem by≥ pierw-
szy wystÍp ch≥opiÍcego chÛru harcerzy. To skromne wydarzenie
naszego wystÍpu wyzwoli≥o wÛwczas eksplozjÍ patriotycznego entu-
zjazmu ca≥ego úrodowiska úrÛdeckiego. Harcerze jakby ods≥onili kur-
tynÍ wolnoúci ñ taka by≥a reakcja ludzi. Otworzy≥y siÍ podwoje naszej
harcÛwki, ktÛrπ by≥ barak na dziedziÒcu szkolnym. Pierwotnie by≥a to
wojskowa stajnia, ktÛrπ wyremontowali ìsami sobieî harcerze.

W nurcie 100-lecia istnienia 2. PoznaÒskiej Druøyny
Harcerskiej ìKomandorzyî im. Kazimierza Wielkiego

Po II wojnie úwiatowej ñ czÍúÊ II

sce i zagranicπ) przenios≥a siÍ i wesz≥a w sk≥ad Szczepu harcerskiego
Rataje.

W roku 1978 seniorzy 2 PDH tworzyli ìdruøynÍî ñ zaczÍli op≥a-
caÊ sk≥adki i spotykaÊ siÍ na zbiÛrkach. Juø rok pÛüniej zaczÍto orga-
nizowaÊ pierwsze spotkania pokoleÒ. Na fali entuzjazmu po 75-leciu
druøyny w kwietniu 1989, w ìMiesiπcu PamiÍci Narodowejî dokona-
no poúwiÍcenia i ods≥oniÍcia tablicy pamiπtkowej ìWiernym Bogu
i Polsce Harcerzomî. Tablica umieszczona zosta≥a na murze koúcio≥a
úw. Ma≥gorzaty na årÛdce. W wolnej juø Polsce organizowano wciπø
obozy, zimowiska, wyjazdy. Za wyniki programowe obozu w 1992
roku druøyna uzyska≥a pochwa≥Í Komendy Hufca. Po obozie w Imio≥-
kach, trwa≥y gorπczkowe przygotowania do reprezentowania Hufca na
Zlocie Komendy Chorπgwi ñ ìMaltaí92î. Natomiast w 1993 roku ñ
w dniu 26 wrzeúnia 2. PDH, pod patronatem KrÍgu SeniorÛw ìWiaru-
syî obchodzi≥a 80-tπ rocznicÍ istnienia.

Do wyjπtkowego zaszczytu i honoru druøyny naleøa≥o rÛwnieø po-
witanie przez harcerzy 2 PDH Prymasa Polski ñ ks. kardyna≥a Augusta
Hlonda, gdy powrÛci≥ po wojnie do kraju.

W dniu úwiÍta zmar≥ych, druøyna by≥a na ìApelu poleg≥ychî
w miejscu zburzonego przez NiemcÛw pomnika na Malcie. Apel od-
by≥ siÍ przy brzozowym krzyøu, ustawionym na miejscu pomnika.

Na kanwie sukcesÛw druøyny úpiewaczej zorganizowano ìRewiÍ
Artystycznπî, powsta≥ kwartet, odbywa≥y siÍ úpiewy solowe, wystÍpo-
wano z orkiestrπ dÍtπ VII Hufca oraz brano udzia≥ w rÛønorodnych
konkursach.

W 1956 roku nastπpi≥o rozwiπzanie chÛru zwiπzane z faktem bezpro-
ceduralnej likwidacji Zwiπzku Harcerstwa Polskiego. Natomiast w cza-
sie odwiløy w 1996 r. druhowie z ìdwÛjkiî podjÍli siÍ odbudowy II Huf-
ca (Kazimierz Mielcarek) jak i samej druøyny (Tadeusz åwiπtkowski).

Wraz ze zmianami urbanistycznymi jak i spo≥ecznymi na prawym
brzegu Warty, rÛwnieø i harcerze zmieniali miejsce dzia≥alnoúci. Szko≥a
Podstawowa nr 3 ze årodki (z ul. Bydgoskiej) zosta≥a decyzjπ w≥adz
miejskich przeniesiona na Rataje. MieszkaÒcy årodki utracili bezpow-
rotnie (jak dotychczas) szczegÛlnie wartoúciowy atrybut harcerskiej
pracy wychowawczej, jaki spe≥nia≥a 2 PDH dzia≥ajπca przy tej szkole.
ìDruøyna åpiewaczaî (odnoszπca niema≥e sukcesy wystÍpÛw w Pol-

Harcerze i Zuchy 2 PDH w paüdzierniku 1945 r. ñ witali po powrocie do kraju
Prymasa Polski ks. Kardyna≥a Hlonda. Honorowa asysta, za ks. kardyna≥em

stojπ druhowie: JÛzef Wartecki i Zygfryd Wachowiak

Natomiast w 1997 roku w zwiπzku z powodziπ w po≥udniowych
czÍúciach kraju, w ramach istniejπcej wspÛ≥pracy druøyny z oddzia≥em
PCK w Poznaniu, harcerze uczestniczyli w pomocy przy roz≥adunku
samochodÛw, segregowaniu przywiezionych darÛw, opisywaniu ich
i za≥adunku na samochody. NiektÛrzy harcerze brali udzia≥ w wyjaz-
dach z konwojami jako wolontariusze do miejscowoúci objÍtych po-
wodziπ. Zarzπd WojewÛdzki PCK, za pracÍ i poúwiÍcenie harcerzy
wystosowa≥ pismo, ktÛre otrzyma≥a Komenda Hufca PoznaÒ Nowe
Miasto.

Aktualnie mamy rok 2013, przez ostatnie czternaúcie lat dwukrot-
nie obchodzono jubileusz istnienia ìDwÛjkiî. Dwukrotnie rÛwnieø
zmieni≥ siÍ druøynowy. Do 2. PoznaÒskiej Druøyny Harcerskiej im.
Kazimierza Wielkiego oraz 2. Nowomiejskiej Gromady Zuchowej
ìSzare Wilczkiî naleøy juø inne pokolenie dzieci i m≥odzieøy. Harce-
rze ci majπ inne problemy ñ g≥Ûwnym z nich jest brak harcÛwki ñ w≥as-
nego miejsca tak waønego dla nauki samorzπdnoúci i odpowiedzialno-
úci. Natomiast instruktorzy i kadra harcerzy wciπø niezmiennie majπ
jeden cel w swojej stuletniej dzia≥alnoúci ñ wychowywaÊ. I oby z tπ
ideπ dzia≥ali przez nastÍpne 100 lat.

Dhna Ania Pospieszna
anka45@autograf.pl

 To juø reprezentacja kolejnego pokolenia 2 PDH z ich poprzednim
druøynowym ìWiarusemî dh hm Henrykiem Konefkπ ñ 1998
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Jestem takøe stπd
Autorem kolejnej, czwartej juø czÍúci wspomnieÒ jest Romuald Po≥czyÒski emerytowany dziennikarz, w latach 1953-1993
redaktor ìExpressu PoznaÒskiegoî, publicysta muzyczny, cz≥onek w≥adz Towarzystwa im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. [GK]

W g≥owie 10-latka obraz codziennoúci wo-
jennej, coraz bardziej siÍ utrwala≥. Marne je-
dzenie, wspomagane okropnym tranem wle-
wanym nam do garde≥ ñ jedynπ namiastkπ wi-
tamin, dziurawe buty, zimne piece, kolejki
przed sk≥adami (sklepy do nas ìprzyjecha≥yî
dopiero wraz z powrotami poznaniakÛw
z G.G.) Wieczny strach przed jutrem. Dziw-
ne rozmowy doros≥ych, stale coú ukrywajπce
przed dzieÊmi. Nasz Ûwczesny, úrÛdecki úwiat
z kaødym dniem teø siÍ zmienia≥, zacieúnia≥.
Moim najbliøszym i bodaj w ogÛle pierwszym
w øyciu kolegπ, by≥ Jurek MuszyÒski. Miesz-
ka≥ przy FilipiÒskiej. Tam na podwÛrzu z po-
czπtku urzπdzano nawet przedstawienia te-
atrzyku marionetek. Poøyczaliúmy sobie na-
wzajem polskie ksiπøki, obaj juø lubiliúmy
czytaÊ, byle nie by≥y za grube. Do naszej gro-
madki naleøeli teø bracia Tok≥owiczowie ñ
bliüniacy, trudni do odrÛønienia. Mieli naj-
piÍkniejszy na årÛdce, 2-osobowy rowe-
rek, ktÛrym dumnie przemykali Bydgoskπ.

W szkole pozna≥em rÛwieúnikÛw ìz mia-
staî, m.in. Gucia Montowskiego i jego dwie
siostry. Kilka razy Gustaw mnie odwiedzi≥, by-
≥em teø u nich, chyba na Wroc≥awskiej (?). Ko-
leøeÒskiego krÍgu nie mog≥em jednak specjal-
nie rozwijaÊ, mia≥em bowiem ìpod opiekπî
dwÛch m≥odszych braci, a od wiosny 1944 r.
takøe siostrÍ ñ w wÛzku, z ktÛrym na space-
rze, omal nie wpad≥em do... Cybiny.

ObowiπzkÛw przybywa≥o, szczegÛlnie
z chwilπ ponownych lekcji religii, tym razem
w koúciele úw. Wojciecha ñ jak wiadomo ñ
jednym z dwÛch w ca≥ym mieúcie, dostÍpnym
dla PolakÛw. W sierpniu 1943 r. zosta≥em tam
ministrantem. ZnÛw mog≥em jeüdziÊ tramwa-
jem! W niedzielne poranki ìdwÛjkaî nie mia-
≥a przyczepy, Polacy mogli wiÍc wyjπtkowo
wsiadaÊ do pierwszego wagonu. Gdy znala-
z≥em miejsce obok motorniczego, by≥em naj-
szczÍúliwszym cz≥owiekiem. Prawie w kaøde
niedzielne popo≥udnie, od wiosny do pÛünej
jesieni, odbywaliúmy z ca≥π rodzinπ, spacer na

(zlikwidowany po wojnie) cmentarz za koúcio-
≥em úw. Jana na Komandorii, do grobÛw bab-
ci i dziadka Po≥czyÒskich. Tam zwykle rodzi-
ce spotykali znajomych, z ktÛrymi tutaj moø-
na by≥o swobodnie i po polsku pogadaÊ, rzecz
jasna najchÍtniej o polityce. Dzieciarnia oczy-
wiúcie biega≥a po cmentarzu, ja teø, ale lubi-
≥em rÛwnieø przys≥uchiwaÊ siÍ rozmowom
doros≥ych. Wiedzia≥em, øe tato z sπsiadem
czasem s≥ucha radia z Londynu, chociaø apa-
ratu nie ma ani u nas, ani u niego, øe czytajπ
jakieú dziwne gazety, øe pocieszajπ siÍ nad-
chodzπcym wreszcie koÒcem wojny...

* * *

Odlicza≥em, jak zwykle, dni do Gwiazdki
1944 r. Odúwieøyliúmy z bratem tekturowy
ø≥Ûbek, kleiliúmy kolorowe ≥aÒcuchy ze skraw-
kÛw papieru. Na swoim miejscu stanÍ≥a choin-
ka i pod niπ jakieú skromniutkie prezenty dla
kaødego. W dzieciÍcym úwiatku niby wszyst-
ko dzia≥o siÍ, jak zawsze. Na ulicy jednak nie
trudno by≥o dostrzec coraz wiÍkszπ nerwo-
woúÊ. Zw≥aszcza w sπsiedniej szkole ñ kosza-
rach SS ñ ani úladu, znanej z poprzednich lat,
atmosfery noworocznej. Bydgoskπ ñ od stro-
ny Zawad ñ ciπgnÍ≥y wozy, pe≥ne ludzi z pod-
rÍcznym dobytkiem. Tym razem byli to Niem-
cy, podπøali na dworzec, uciekajπc do Reichu
przed zbliøajπcym siÍ frontem.

KtÛregoú dnia, trzej SS-manni w bia≥ych
koøuchach, stanÍli przed naszymi drzwiami ñ
z rozkazem niezw≥ocznego opuszczenia mie-
szkania. £askawie wyjaúnili, øe po przebiciu
úcian, parterowe lokale wzd≥uø Bydgoskiej,
majπ byÊ do dyspozycji wojska. Nie by≥o
o czym dyskutowaÊ. W niedzielne po≥udnie
21 stycznia, byliúmy gotowi do drogi; rodzi-
ce ñ z trzema ch≥opakami (od 11 do 5 lat) i 1,5-
rocznπ dziewczynπ w wÛzku oraz z sierotπ
JÛziπ, kaødy z dajπcym siÍ unieúÊ tobo≥kiem.
Przez myúl mi nawet nie przesz≥o, øe nigdy
wiÍcej nie przekroczÍ progu drzwi, za ktÛry-
mi siÍ urodzi≥em i spÍdzi≥em dzieciÒstwo. Pie-

chotπ ñ tramwaje juø nie jeüdzi≥y ñ dotarliú-
my na Jeøyce. Wujek Walenty (brat dziadka)
z ciociπ Stasiπ, ktÛrych doros≥e dzieci Niem-
cy wywieüli na roboty, przyjÍli ñ jak pamiÍ-
tam z otwartymi rÍkoma ñ tÍ 7-osobowπ gro-
madÍ ze årÛdki. Dla kaødego znaleüli kawa-
≥ek pos≥ania i coú do zjedzenia. PÛki by≥o to
moøliwe ñ z piπtego (!) piÍtra kamienicy na
rogu Mπcznej i Jeøyckiej ñ úledzi≥em rozwÛj
wojennych wydarzeÒ w okolicy.

Pierwszego radzieckiego ìwyzwolicielaî
pozna≥em juø w ogniu walk o kaødy dom, gdy
w zat≥oczonej piwnicy ñ schronie, wujkowi
wyrywa≥ z kamizelki zegarek na srebrnym ≥aÒ-
cuszku, bezcennπ pamiπtkÍ 20 lat pracy stryja
w warsztatach kolejowych...

Tak zaczπ≥ siÍ mÛj kolejny akapit øyciory-
sowy. Nowy poczπtek, niby ciπg dalszy dzie-
ciÒstwa, lecz jakøe mocno obciπøonego prze-
øyciami wojny. Czu≥em siÍ starszy, niø by≥em
rzeczywiúcie. Okres odtπd odleg≥y od årÛdki.
Pozornie, bo co pewien czas ñ epizodami i zda-
rzeniami ñ zahaczajπcy o úrÛdeckie korzenie.
Budzi≥y siÍ wtedy nostalgia, porÛwnania prze-
sz≥oúci z teraüniejszoúciπ. Umacnia≥ stopieÒ
poczucia w≥asnej toøsamoúci. Potrzebny by≥ jed-
nak impuls, by te wspomnienia, po czÍúci in-
fantylne, wreszcie utrwaliÊ. Na moúcie Jordana
(tuø po jego otwarciu) spotka≥em Gerarda Co-
ftÍ, jednego z oczywiúcie znanej mi, czwÛrki
synÛw najs≥ynniejszego piekarza úrÛdeckiego.
Nie widzieliúmy siÍ bodaj od wojny. Ale od jego
kuzyna, red. Eugeniusza Cofty, z ktÛrym prze-
szed≥em prawie ca≥π zawodowπ drogÍ, nie raz
dowiadywa≥em siÍ m.in. o zaangaøowaniu Ger-
cia w sprawy årÛdki ñ tej mojej, wczorajszej i
tej dzisiejszej. Przyrzek≥em mu wiÍc coú o so-
bie i moim gnieüdzie napisaÊ i niestety nie do-
trzyma≥em s≥owa. Gdy niedawno spotkaliúmy
siÍ ponownie, omal nazajutrz sprÛbowa≥em za-
czπÊ wydobywaÊ ñ z zasobÛw coraz bardziej
juø dziurawej pamiÍci ñ obrazki dzieciÒstwa. Ze
årÛdki, bo przecieø teø jestem stπd...

Romuald Po≥czyÒski

Zwierza≥ siÍ, øe ta wszechstronnoúÊ sportowa da≥a mu na d≥ugie
lata ogromnπ sprawnoúÊ fizycznπ niezbÍdnπ tak w pracy zawodowej
jak i w øyciu codziennym. Naby≥ teø nieocenionπ umiejÍtnoúÊ pokony-
wania wielu trudnoúci øyciowych. Lata m≥odoúci, ktÛre poúwiÍci≥ sys-
tematycznemu treningowi, da≥y mu radoúÊ øycia, ale przede wszyst-
kim szeroki krπg prawdziwych przyjaüni. DopÛki tylko zdrowie na to
pozwala≥o z dawnymi partnerami i konkurentami z p≥ywalni, sal gim-
nastycznych i boisk spotyka≥ siÍ czÍsto. Ciekawy mia≥ stosunek do
dzisiejszego wyczynowego sportu p≥ywackiego. Podziwia≥ wyniki osiπ-
gane przez Artura Wojdata i Rafa≥a Szuka≥Í, a jednak nie zamieni≥by

swej wszechstronnej kariery sportowej na morderczy, i nie ma co ukry-
waÊ, nudny, wielogodzinny trening polegajπcy g≥Ûwnie na p≥ywaniu
od úciany do úciany z oczami wpatrzonymi w liniÍ na dnie basenu.

W≥adys≥aw Lewandowski by≥ sportowcem wszechstronnym, a do-
dajmy, øe w okresie miÍdzywojennym nie pozostawa≥ na tym polu od-
osobnionym. Idea≥ takiego atlety odnajdujemy m. in. w twÛrczoúci Ar-
kadego Fiedlera [zob. Wiek mÍski ñ zwyciÍski]. Wobec nieuniknione-
go rozwoju poszczegÛlnych dyscyplin sportu, specjalizacji, pogoni za
rekordami, zaostrzenia siÍ rywalizacji, ten wzÛr wszechstronnoúci mu-
sia≥ upaúÊ. Ale pojawia siÍ pytanie, czy s≥usznie? Gdy w czasach dzi-
siejszych coraz wiÍkszπ popularnoúÊ zdobywajπ takie dziedziny, jak tria-
tlon wymagajπcy wysokiego wyszkolenia p≥ywackiego, lekkoatletycz-
nego i kolarskiego, jak biatlon i szereg innych wydaje siÍ, øe wyraünie
rysuje siÍ potrzeba powrotu do idea≥u sportowca wszechstronnego.   �

W≥adys≥aw Lewandowski
ñ zapomniany idea≥ sportowca wszechstronnego

(dokoÒczenie ze str. 4)
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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

ŚRÓDKA W STARYCH DOKUMENTACH

Dyplom przyznany W≥adys≥awowi Lewandowskiemu za zdobycie tytu≥u mistrza PoznaÒskiego OkrÍgowego Zwiπzku P≥ywackiego w wieloboju indywidualnym
PoznaÒ 26 wrzeúnia 1929 r. (szerzej o tej postaci na stronach 4 i 7)

❍ ❍  ❍

Na wąskich uliczkach Śródki
czas zwalnia biegu
i w codzienność nowego stulecia
wątek wspomnień wplata.

Jak w filmowym kadrze
znów Bydgoską przemyka trolejbus
a na rynku po kocich łbach
dudni konna buda, blachą kryta,
pełna świeżych chlebów.

Gdzieś, w głębi podwórka
skrzypi ręczny magiel,
drzwi kolonialnych sklepików
grają dzwoneczkami.

Kręcą się prześwietlone słońcem
niedziel karuzele,
drży powietrze od zabaw,
kiermaszy, festynów,
a majówki
w kręgu rodzin świętowane
mają w sobie coś z poezji.

Choć pożółkły lat kalendarze,
wiatr rozwiał zdarzeń popioły,
świat w starym stylu
dziś na dnie szuflady
ocalony w rodzinnych albumach.

              Maria Magdalena Pocgaj

åR”DEJA ñ spotkania
Grupa Wsparcia ñ 2 edycje, cyklu 4 spotkaÒ 3-godzin-
nych w paüdzierniku i listopadzie, w piπtki w godz. od
17.00 do 20.00.
ZajÍcia Psychoedukacyjne ñ 2 edycje, cyklu 4 spotkaÒ
3-godzinnych w paüdzierniku i listopadzie, we wtorki w
godz. od 17.00 do 20.00.
Akademia Rodzica ñ cykl 10 spotkaÒ 3-godzinnych od
paüdziernika, w úrody w godz. od 17.00 do 20.00.

Stowarzyszenie ìårÛdejaî zaprasza rÛwnieø senio-
rÛw na cykl spotkaÒ w ramach projektu Aktywny Se-
nior, realizowanego w ramach programu Dzia≥ania na
rzecz wspierania aktywnoúci osÛb starszych, wspÛ≥finan-
sowanego przez Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki. Pro-
ponowane przez nas zajÍcia w ktÛrych moøna wziπÊ
udzia≥ to: zajÍcia muzyczne, zajÍcia plastyczne, zajÍcia
taneczne, gimnastyka dla seniora oraz nordic walking.

Od paüdziernika planujemy rÛwnieø rozpoczπÊ cykl
spotkaÒ z mieszkaÒcami pt. ìCo z tπ årÛdkπî.

Anna Øygulska


