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Pomys≥ na zagospodarowanie nabrzeøa Warty

Bliøej rzeki...
PowrÛt Poznania nad WartÍ i odbudowa

wzajemnych relacji miasto ñ rzeka jest tema-
tem czÍsto poruszanym w ostatnich latach. Re-
lacje te kszta≥towa≥y siÍ od poczπtkÛw istnie-
nia osadnictwa i dotyczy≥y sfery gospodarczej
oraz rekreacyjnej. Obecnie obserwujemy nie-
pokojπcy proces odwracania siÍ miasta od rze-
ki, ktÛrej nabrzeøa pozostajπ zaniedbane i po-
zbawione programu uøytkowania. Przedstawio-
na w artykule koncepcja projektowa przedsta-
wia pomys≥ na przywrÛcenie miastu utracone-
go kontaktu z rzekπ i adaptacjÍ cennych tere-

nych miasta ñ Ostrowa Tumskiego, årÛdki,
Chwaliszewa, ZagÛrza.

Celem koncepcji jest poprawa estetyki na-
brzeøa oraz jego adaptacja dla stworzenia prze-
strzeni wypoczynku i rekreacji. Istotnym ele-
mentem projektu jest wyrÛønienie cennej za-
budowy otaczajπcej dolinÍ Warty i podkreúle-
nie zwiπzkÛw widokowych i przestrzennych.
Koncepcja swym zakresem obejmuje wschod-
nie i zachodnie nabrzeøe Warty, od mostu Bo-
les≥awa Chrobrego do nasypu z liniπ kolejowπ.
W koncepcji projektowej zosta≥y uwzglÍdnio-

Punkt widokowy pomiÍdzy korytem Warty i kana≥em ulgi eksponujπcy widok na
KatedrÍ. Miejsce wyposaøone jest w drewniane leøaki i podest, odpoczynek umoøli-
wiajπ rÛwnieø siedziska wkomponowane w zbocze skarpy. Przestrzeni towarzyszy

naturalistyczna kompozycja roúlinna.

K≥adka piesza u≥atwiajπca ekspozycjÍ atrakcyjnych widokÛw, stanowiπca alternatyw-
ne po≥πczenie komunikacyjne dla mostu Boles≥awa Chrobrego. Na wschodnim nabrzeøu
zaprojektowana zosta≥a ≥πka kwietna z naturalnej roúlinnoúci charakterystycznej dla

terenÛw nadwodnych

(dokoÒczenie na str. 7)

nÛw nadrzecznych. Wpisuje siÍ ona w aktual-
nπ dyskusjÍ dotyczπcπ przysz≥oúci obszarÛw
nadwarciaÒskich.

Wspomniana we wstÍpie koncepcja, doty-
czy zagospodarowania szczegÛlnego fragmen-
tu nabrzeøa Warty, w rejonie ktÛrego od koÒca
XIX wieku zlokalizowany by≥ port rzeczny
i przystaÒ. WyjπtkowoúÊ obszaru dotyczy rÛw-
nieø jego sπsiedztwa ñ znajduje siÍ on w pobli-
øu najcenniejszych kompleksÛw urbanistycz-

ne wytyczne dotyczπce zagospodarowywania
terenÛw zalewowych, aby proponowane zamia-
ny nie zak≥Ûca≥y funkcjonowania reøimu rzecz-
nego. Motyw przewodni koncepcji nawiπzuje
do naturalnego charakteru doliny rzecznej, a in-
spiracjπ do jego stworzenia by≥ meandrujπcy
nurt rzeki oraz dynamika, jakπ wprowadza woda
w krajobrazie.

W projekcie powtarza siÍ zabieg stopnio-
wania terenu, wprowadzony dla zwiÍkszenia

dostÍpnoúci samej rzeki, poprzez coraz bliøsze
podchodzenie do tafli wody.

PrzestrzeÒ nadrzeczna otrzyma≥a rÛøne funk-
cje. Projekt zak≥ada wprowadzenie niewielkiej
mariny i podestu dla wÍdkarzy na zachodnim
brzegu rzeki. Po przeciwnej stronie pojawia siÍ
przystaÒ øeglugi pasaøerskiej oraz plac dla wy-
darzeÒ kulturalnych. W projekcie wystÍpuje
rÛwnieø k≥adka piesza oraz punkt widokowy.

Joanna £uczak
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Z M¸nster
na poznaÒskπ
årÛdkÍ

W dniach 20-24 paüdzierni-
ka bieøπcego roku goúciliúmy
u nas, w Zespole SzkÛ≥ Specjal-
nych nr 105 na årÛdce, m≥o-
dzieø gimnazjalnπ z miasta
M¸nster w Niemczech.

Nasi przyjaciele odwiedzili
nas w ramach projektu polsko-
niemieckiej wymiany m≥odzie-

przy ul. åw. Wincentego 6/9.
Warunki pobytu i wyøywienie
by≥y tam bardzo dobre. Przyja-
ciele z Niemiec skorzystali rÛw-
nieø z oferty Term MaltaÒskich
i zjeødøali na stoku Malta SKI.
Naleøa≥oby jeszcze nadmieniÊ,
øe m≥odzieø polska i niemiecka
zosta≥a przyjÍta przez Dyrekto-
ra Wydzia≥u Oúwiaty w UrzÍ-
dzie Miasta Poznania.

Czas spotkania up≥ynπ≥
szybko, ale obiecaliúmy sobie,
øe spotkamy siÍ za rok w
M¸nster, a za dwa lata w Pozna-
niu na årÛdce. Mamy nadziejÍ,
øe nasza dzielnica årÛdka bÍdzie
jeszcze piÍkniejsza i atrakcyj-
niejsza. Nasz wyjazd do
M¸nster oraz pobyt m≥odzieøy

øy. Wczeúniej, w maju bieøπcego roku, to my
pojechaliúmy do zabytkowego M¸nster. Te-
raz mogliúmy pokazaÊ naszym niemieckim
przyjacio≥om piÍkno i historyczny rodowÛd
Poznania. W programie zwiedzania by≥y ta-
kie punkty jak: årodka, OstrÛw Tumski, Ka-
tedra, Stary Rynek. Zwiedzaliúmy takøe In-

teraktywne Centrum Historii Ostrowa Tum-
skiego.

My, jako gospodarze, poczuliúmy zado-
wolenie i dumÍ z tego, øe te zabytkowe miej-
sca sπ coraz piÍkniejsze.

Nasi goúcie zakwaterowani byli w Wiel-
kopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej

niemieckiej w Poznaniu by≥ moøliwy dziÍki
dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej WspÛ≥-
pracy M≥odzieøy i Stowarzyszenia na Rzecz
UczniÛw i AbsolwentÛw ZS nr 105 oraz Ich
Rodzin ìTrwanieî.

Eløbieta Jaúkowiak

Spotkanie z†Dyrektorem Wydzia≥u Oúwiaty p. Przemys≥awem Foligowskim†
w UrzÍdzie Miasta

W Szkole Podstawowej nr 85
przy ul. Tomickiego 16 w Pozna-
niu odby≥ siÍ 30 paüdziernika br.
II etap konsultacji spo≥ecznych do-
tyczπcych miejskiego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla
terenu ìKomandoria ñ Pometî
czÍúÊ A.

Plan po konsultacjach spo≥ecz-
nych bÍdzie udostÍpniony do wglπ-
du w Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej.

TM

Konsultacje spo≥eczne
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Uszlachetnia. Nadaje sens i kierunek naszemu życiu. Pokonywana samotnie, we dwoje, rodzinnie. Codzienność
zna wiele dróg. Często niełatwych, pod górę, z bagażem rozgoryczonych poranków i ponurych wieczorów. Jest
jednak jakiś fenomen drogi. Z czasem dorastamy do myśli, że to właśnie ona – droga – jest najważniejsza, a nie
sam jej cel. Idźmy więc swoją drogą... (B.B.)

åwiadkowie wiary Archidiecezji PoznaÒskiej
Juø od ponad 10 lat w Katedrze PoznaÒskiej, w kaødπ pierwszπ niedzielÍ listopada, po dniu Wszystkich åwiÍtych,
spotykajπ siÍ wierni na modlitwie w intencji kanonizacji b≥ogos≥awionych i beatyfikacjÍ s≥ug Boøych z naszej archidie-
cezji. I tak teø by≥o w tym roku podczas Mszy úw. w dniu 11 listopada. Pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanis≥awa
Gπdeckiego modlono siÍ o wyniesienie na o≥tarze m.in.  kardyna≥a Augusta Hlonda, o. Bernarda z Wπbrzeüna, ks. Igna-
cego Posadzego, ks. Aleksandra Woünego, ks. WawrzyÒca Kuüniaka, ks. Kazimierza Rolewskiego, ks. Aleksandra
ØychliÒskiego oraz Jadwigi z Dzia≥yÒskich Zamoyskπ. Poniøej drukujemy fragment ksiπøki, ktÛra ukaøe siÍ w grudniu
2014 r. pt. ìåwiadkowie wiary Archidiecezji PoznaÒskiejî nak≥adem poznaÒskiego Wydawnictwa Kontekst. W opra-
cowaniu ks. dr Wojciech Mueller (postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woünego) przybliøa Czytelni-
kowi doúÊ z≥oøone sprawy zwiπzane z procesami kanonizacyjnymi, opisuje wszystkie postacie kandydatÛw na o≥tarze.

Øycie kaødego cz≥owieka zmierza do osiπgniÍcia doskona≥oúci, do
ktÛrej powo≥uje go Pan BÛg. Jak s≥usznie przed laty zauwaøy≥ s≥uga
Boøy ks. Aleksander ØychliÒski: ìNa prÛøno øyje, kto nie usi≥uje staÊ
siÍ prawdziwie úwiÍtymî. Dlatego w rozumieniu chrzeúcijaÒskim do-
skona≥oúÊ moøna utoøsamiaÊ ze úwiÍtoúciπ, ktÛra realizowana w øyciu
pojedynczego cz≥owieka nazywa siÍ stylem øycia lub duchowoúciπ. Po-
dejmujπc rozwaøanie o úwiÍtoúci, w≥aúciwie trzeba powiedzieÊ, øe tylko
BÛg jest úwiÍty i tylko od Niego moøe pochodziÊ úwiÍtoúÊ bÍdπca da-
rem uczestnictwa w Jego øyciu. Na tyle na ile ludzie uczestniczπ w Nim
i sπ dla Jego chwa≥y, stajπ siÍ úwiÍtymi. Jednakøe nie o wszystkich wia-
domo, w jakim stopniu i w jaki sposÛb naleøy przypisywaÊ im bycie

go; mi≥oúci w codziennym øyciu; úwiÍtoúci pochodzπcej z daru ≥aski,
ktÛra powinna odpowiadaÊ úwiÍtoúci moralnej.

Ponadto SobÛr zauwaøa, øe úwiÍtoúÊ jest doskona≥ym zjednocze-
niem siÍ z Chrystusem, wyrasta ponad przeciÍtnoúÊ, ma charakter ekle-
zjalny oraz jest jedna, choÊ przejawia siÍ w rÛønych formach. RozwÛj
úwiÍtoúci jest nierozerwalnie zwiπzany z tajemnicπ Ducha åwiÍtego,
ktÛry cz≥owieka uzdalnia do doskona≥oúci. To On jest sprawcπ cu-
downego pluralizmu, ktÛry uwidacznia siÍ w øyciu poszczegÛlnych
kandydatÛw do chwa≥y o≥tarzy. To w≥aúnie oni pochodzπ z rÛønych
stanÛw spo≥ecznych i sπ przedstawicielami ludzi rÛønych zawodÛw.
Duchowe úrodowisko wzrastania do úwiÍtoúci potwierdza znanπ regu-

Fot. Waldemar Wylegalski

úwiÍtymi. Bowiem udzia≥em tylko niektÛrych
sta≥o siÍ powszechne uznanie ich za úwiÍtych
oraz przedstawienie wszystkim øyjπcym jako
postaci do naúladowania.

KoúciÛ≥ od samego poczπtku sporzπdza≥
spisy úwiÍtych, aby zachowaÊ ich w zbioro-
wej pamiÍci. Oni sami stawali siÍ przyk≥adem
dla innych, aby prosiÊ ich o wstawiennictwo
jako nadzwyczajnych przyjaciÛ≥ Chrystusa, jak
i ludzi. åwiÍtoúÊ towarzyszy ca≥ej historii
chrzeúcijaÒstwa, ìto fantazja Boga, ktÛry rea-
lizuje siÍ poúrÛd ludziî ñ G. Biffi, jest dosko-
na≥ym przylgniÍciem do woli Boga poprzez
naúladowanie Chrystusa w mocy Ducha åwiÍ-
tego. Moøna wiÍc powiedzieÊ, øe úwiÍtoúÊ nie
polega na tym, ìøe cz≥owiek daje wszystko,
lecz na tym, øe Pan bierze wszystkoî ñ A. von
Speyr. Zgodnie z nauczaniem Koúcio≥a úwiÍ-
temu przys≥uguje 7 zaszczytÛw: publicznego
uznania úwiÍtym (wpisanie do katalogu), wy-
stÍpowania w publicznych modlitwach ko-
úcielnych, jego imieniem moøna nazywaÊ ko-
úcio≥y, moøna odprawiaÊ poúwiÍcone jemu
Msze úw., posiada w≥asne úwiÍto w kalenda-
rzu liturgicznym, moøna malowaÊ jego wize-
runki z aureolπ i oddaje siÍ czeúÊ jego relikwiom.

W Konstytucji dogmatycznej o Koúciele Lumen gentium w roz-
dziale VII SobÛr WatykaÒski II podejmuje refleksjÍ o powszechnym
powo≥aniu do úwiÍtoúci, wskazujπc na rÛøne formy jej realizacji oraz
na rÛøne drogi i úrodki wiodπce do niej. Nowe zasady wskazujπ na
kanoniczne pojÍcie doskona≥oúci uwydatniajπcej rolÍ mi≥oúci bliünie-

≥Í, iø ìúwiÍty proklamuje úwiÍtychî. To
wspÛlne przenikanie drÛg wiary, a zarazem
silne oddzia≥ywanie na innych osobowoúciπ,
charakterem, intelektem, a przede wszystkim
oddaniem bez reszty Bogu. Tak dzia≥o siÍ
chociaøby w przypadku ks. Micha≥a Kozala,
pÛüniejszego biskupa pomocniczego we
W≥oc≥awku, zamÍczonego w Dachau, beaty-
fikowanego przez papieøa úw. Jana Paw≥a II,
ktÛry by≥ ojcem duchownym seminarium
w Gnieünie. Zna≥ siÍ osobiúcie z ks. pra≥a-
tem Aleksandrem ØychliÒskim (spowiedni-
kiem s≥ugi Boøego ks. A. Woünego) i ks. pra-
≥atem Kazimierzem Rolewskim, rÛwnieø
kandydatem na o≥tarze. Takøe osobowoúÊ sa-
mego ks. kard. Augusta Hlonda ñ s≥ugi Bo-
øego ñ nie pozostawa≥a bez wp≥ywu na to
wzajemne przenikanie úwiÍtoúci. Ci wycho-
wawcy, bardzo dobrze przygotowani profe-
sorowie, wprowadzali wielu w øycie asce-
tyczne i intelektualne. Oni wszyscy wpisujπ
siÍ w tπ wielkπ, bogatπ spuúciznÍ wielowie-
kowego úwiadectwa wiary. Jak zauwaøa
Mariusz Majewski: ìKaødy úwiÍty prÍdzej
czy pÛüniej doczeka siÍ swojego kronikarza,

ktÛry spisze historiÍ jego øycia albo przynajmniej uporzπdkuje opo-
wieúci z nim zwiπzaneî.

ks. dr Wojciech Mueller

Wojciech Mueller, åwiadkowie wiary Archidiecezji PoznaÒskiej. åwiÍci, b≥ogos≥a-
wieni, s≥udzy Boøy oraz kandydaci na o≥tarze, Wydawnictwo Kontekst, PoznaÒ
2014, s. 110.
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18 listopada w úrÛdeckiej kawiarni HyÊ-
ka juø po raz drugi odby≥o siÍ Wielkie Czy-
tanie Klasyki Polskiej, w ramach ktÛrego
mieszkaÒcy årÛdki (i nie tylko) przybliøyli
zebranym goúciom wybrane fragmenty
ìCh≥opÛwî W≥adys≥awa Reymonta. Wyda-
rzenie by≥o czÍúciπ Festiwalu Sztuki S≥owa
Verba Sacra.

WieczÛr by≥ pe≥en mi≥ych akcentÛw, na-
wiπzujπcych do bogatej tradycji polskiej wsi
oraz uk≥onÛw pod adresem tego wielkiego
autora o niecodziennych umiejÍtnoúciach
prowadzenia narracji. To dziÍki jego nie-
samowicie bogatym, szczegÛ≥owym opisom
i trafnym spostrzeøeniom moøemy po dziú
dzieÒ odkrywaÊ rzeczywistoúÊ wiejskiego
øycia z prze≥omu dziewiÍtnastego i dwu-
dziestego wieku.

Ca≥oúÊ rozpoczÍ≥o bardzo ciekawe
wprowadzenie przybliøajπce sylwetkÍ au-
tora powieúci. NastÍpnie przysz≥a kolej na
muzyczne wystπpienie w wykonaniu Orkie-
stry KuSZa, inscenizacjÍ do piosenki ìIdzie
Grzeú przez wieúî, a w koÒcu czytanie wy-
branych fragmentÛw dzie≥a Reymonta.
Wszyscy uczestnicy wyselekcjonowali czÍ-
úci powieúci wedle w≥asnego uznania, stπd

Ch≥opi w
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≥atwo moøna by≥o zaobserwowaÊ bardzo
osobisty charakter kaødego z wystπpieÒ,
emocjonalnych i autentycznych. WybÛr tek-
stÛw by≥ bardzo szeroki, choÊ ñ zgodnie
z aktualnπ porπ roku ñ przewaøa≥y fragmen-
ty tomÛw ìJesieÒî oraz ìZimaî. Moøna by
tutaj wspomnieÊ chociaøby wesele Jagny
i Boryny, Zaduszki, czy nieszczÍsnπ Bory-
nowπ ìgraniastπî.

Dodatkowo klimat ca≥oúci nadawa≥a
aranøacja przestrzeni kawiarni. Organiza-
torzy zadbali o wszelkie szczegÛ≥y i tak oto
na scenie zaprezentowane zosta≥y nieuøy-
wane juø narzÍdzia, snopki zboøa, a na
oknach miniaturowe maszyny rolnicze oraz
ziarna ñ juø nieco bardziej wspÛ≥czesne.
Tym samym wydarzenie nie tylko promo-
wa≥o piÍkno literatury polskiej, ale teø uka-
zywa≥o kulturÍ i tradycje wsi, ktÛre warto
w ten sposÛb promowaÊ i wspieraÊ.

Wysoki poziom tegorocznej edycji ro-
kuje bardzo dobrze na przysz≥oúÊ. Nic, tyl-
ko czekaÊ z radoúciπ na kolejne edycje, na
ktÛre juø teraz gorπco zapraszam.

Micha≥ WaligÛra

w HyÊce

FOTOREPORTAØ

Robert Woüniak
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Ma≥o znane
fragmenty z øycia
Henryka Kota

Zupe≥nie niedawno dotar≥a do redakcji
ìWokÛ≥ årÛdkiî ksiπøka Janis≥awa OsiÍg≥ow-
skiego poúwiÍcona znanej i lubianej w naszej
dzielnicy postaci zmar≥ego w listopadzie 2008 roku
artysty malarza Henryka Kota (1927-2008).

PamiÍtamy wystawy prac graficznych H. Kota w Muzeum Archidie-
cezjalnym. Nadal wúrÛd wielu PoznaniakÛw znajduje uznanie ksiπøka Jana
Kaczmarka ìW sercu Polskiî z rycinami Kota. Wielokrotnie teø w naszym
kwartalniku ìWokÛ≥ årÛdkiî by≥y reprodukowane prace Pana Henryka.

Tym razem w ksiπøce pt. ìPÛ≥ wieku na rusztowaniach czyli rzecz
o Henryku Kocieî znajdujemy interesujπce wspomnienia o drodze arty-
stycznej tego wspania≥ego twÛrcy. UczeÒ prof. Wac≥awa Taranczewskie-
go zajmowa≥ siÍ malarstwem úciennym, pracami konserwatorskimi w rÛø-
nych obiektach w Polsce. Odtwarzajπc polichromie i freski doszed≥ do per-
fekcji i niezwykle udanie realizowa≥ powierzone mu prace. Ukocha≥ rÛw-
nieø grafikÍ przedstawiajπcπ fragmenty Poznania z minionych epok.

ZachÍcamy do zapoznania siÍ z tπ ksiπøkπ dokumentujπca dokonania
tego niezwyk≥ego dla naszego miasta artysty.

TM

Janis≥aw OsiÍg≥owski, PÛ≥ wieku na rusztowaniach czyli rzecz o Henryku Kocie,
Wydawnictwo eMPi2, PoznaÒ 2012, s. 104.

MiÍdzynarodowy DzieÒ Muzyki na årÛdce
KONCERT NA STARĄ KAMIENICĘ – 1 PAŹDZIERNIKA 2014

Fot. Arleta KolasiÒska
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Widok na przystaÒ dla øeglugi pasaøerskiej oraz plac do wydarzeÒ kulturalnych,
dla ktÛrych rzeka stanowi idealne t≥o. W oddali widoczne tarasowo u≥oøone sie-
dziska, wykorzystujπce istniejπce rÛønice terenowe. Brzeg rzeki obsadzony zosta≥
roúlinnoúciπ szuwarowπ. Podejúcie do tafli wody umoøliwiajπ betonowe stopnie

Fragment obszaru przy ulicy Panny Marii, zaprojektowany z wykorzystaniem stop-
niowania terenu. Siedziska w postaci betonowych murkÛw umoøliwiajπ odpo-
czynek oraz podziwianie krajobrazu nadrzecznego. Za≥oøeniu towarzyszy naturalna

kompozycja roúlinna z traw ozdobnych i brzÛz

Bliøej rzeki...
(dokoÒczenie ze str. 1)

Pomys≥ na zagospodarowanie nabrzeøa Warty

WspÛ≥czesny widok na
projektowany obszar.
Na zachodnim brzegu
zlokalizowane sπ nowo-
czesne budynki miesz-
kalne i us≥ugowe, na
wschodnim kompleks
archikatedralny Ostro-
wa Tumskiego. W odda-
li znajdujπ siÍ budynki
elektrowni i nasyp ko-
lejowy

Widok na nabrzeøe
rzeki z uwzglÍdnie-
niem za≥oøeÒ kon-
cepcji projektowej.
PrzestrzeÒ uzyska≥a
nowe funkcje,
a proste formy
przestrzenne i ro-
úlinne poprawiajπ
jej estetykÍ
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Obszar uwzglÍdniony w koncepcji projektowej zosta≥ przekszta≥cony w wielo-
funkcyjnπ przestrzeÒ odpoczynku i rekreacji. Na zachodnim nabrzeøu znajduje
siÍ marina i miejsce dla wÍdkarzy, na wschodnim zaú przystaÒ i park buforowy.
Brzegi rzeki ≥πczy k≥adka piesza. Ca≥y teren wyposaøony jest w miejsca odpoczynku
z siedziskami, ktÛrym towarzyszom naturalistyczne nasadzenia roúlinne. PrzestrzeÒ
otrzyma≥a nowe walory estetyczne, istotne ze wzglÍdu na sπsiedztwo cennych
obiektÛw m.in. Katedry. Sπsiadujπcy z obszarem budynek biurowy zosta≥ wyposa-
øony w ogrody wertykalne i zielony dach, dla uzyskania integralnoúci z naturalnym

krajobrazem i poprawy retencji wody opadowej.

W koncepcji projektowej nie brakuje przestrzeni rekreacyjnych
z siedziskami. Waønym elementem projektu jest nadrzeczny park bu-
forowy umoøliwiajπcy poprawÍ retencji wÛd opadowych oraz tych  po-
chodzπcych z wezbraÒ rzeki.

ZarÛwno roúlinnoúÊ jak i elementy wyposaøenia obszaru zosta≥y
dobrane tak, aby nie stanowi≥y przeszkody w przypadku podwyøszo-
nego stanu wÛd w rzece. Nawierzchnie wykonane sπ z materia≥Ûw prze-
puszczalnych i ekologicznych. Zaproponowana roúlinnoúÊ sk≥ada siÍ
g≥Ûwnie z traw ozdobnych, roúlin szuwarowych oraz bylin, a w miej-
scach dozwolonych pojawiajπ siÍ krzewy i drzewa. Ca≥oúÊ kompozy-
cji utrzymana jest w naturalnym i nowoczesnym charakterze

z wykorzystaniem prostych form, wpisujπcych siÍ w warunki tereno-
we oraz otoczenie. Koncepcja projektowa zak≥ada integralne po≥πcze-
nie cech úrodowiska przyrodniczego z krajobrazem zurbanizowanym
dla stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej miasta.

Joanna £uczak

Artyku≥ jest oparty na pracy magisterskiej pt. Koncepcja zagospodarowania
nabrzeøa Warty w rejonie dawnego portu i przystani przy ul. Estkowskiego
w Poznaniu, wykonanej na kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. PracÍ wykona≥a mgr inø. arch. kraj. Joanna £u-
czak pod kierunkiem dr inø. Marii Chojnackiej.
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Kwartalnik Osiedla   OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady ñ Komandoria

OSTRÓW TUMSKI W STAREJ FOTOGRAFII

Brama Warszawska w trakcie rozbiórki (1924 r.)

PoznaÒ w ubieg≥ym wieku SZ”STA EDYCJA

åwiπteczny konkurs dla CzytelnikÛw
Kolejna edycja kalendarza úciennego

z serii ìPoznaÒ w ubieg≥ym wiekuî prze-
nosi nas w lata 1907-1935, dokumentujπc
wydarzenia i uroczystoúci, ktÛrymi øyli
w ubieg≥ym stuleciu Poznaniacy.

W Kalendarzu moøemy podziwiaÊ frag-
menty Poznania (m.in. widok na okolice
dworca kolejowego, port rzeczny, ulice úw.
Marcin i Mickiewicza) z urbanizacyjnym
≥adem i piÍknem miejskiego krajobrazu nie
zaúmieconym obiektami burzπcymi harmo-
niÍ takiej przestrzeni.

Jedna z kart kalendarza ukazuje pejzaø
podpoznaÒskiego Kiekrza z przystaniπ nad
jeziorem i øaglÛwkami Jacht Klubu Wielko-
polski w 1934 r., a inna z kolei przywo≥uje
widok starego mostu Chwaliszewskiego.

Dla naszych CzytelnikÛw og≥aszamy
konkurs z nagrodami. Zadaniem uczestni-
kÛw jest podanie miejsca, ktÛre znajduje siÍ
na pierwszej stronie kalendarza, zamiesz-
czonej obok i stanowi ilustracjÍ ok≥adki no-
wego kalendarza.

Odpowiedzi proszÍ wysy≥aÊ pocztπ tra-
dycyjnπ do dnia 31 grudnia 2014 r. na ad-
res: Rynek årÛdecki 1/2, Gerard Cofta z do-
piskiem KONKURS. Pierwsze trzy prawi-
d≥owe odpowiedzi zostanπ nagrodzone ka-
lendarzem úciennym 2015 PoznaÒ w ubie-
g≥ym wieku oraz albumem z rycinami Hen-
ryka Kota pt. W sercu Polski autorstwa Jana
Kaczmarka. OdbiÛr nagrÛd osobisty.

Kalendarz úcienny 2015, ìPoznaÒ w ubieg≥ym wiekuî,
Wydawnictwo Kontekst, PoznaÒ 2014.

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 ñ Komandoria
st. post. Marcin Walczak
tel. kom. 519-064-606

Dzielnicowy ñ årÛdka, ZagÛrze, OstrÛw Tumski
sierø. Marta Pieczurczyk
tel. kom. 786-936-020

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


