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Prace wokÛ≥ Interaktywnego Centrum Hi-
storii Ostrowa Tumskiego wyraünie dobiegajπ
koÒca, czego namacalnym dowodem jest znik-
niÍcie budki-baraczku, w ktÛrej stacjonowa≥a
ochrona placu budowy. Teren zwiπzany
z ICHOT-em jest intensywnie porzπdkowany.
Ta intensywnoúÊ dzia≥aÒ daje jednak niekiedy
kuriozalne efekty. Trawa wysiana w kwadra-
tach tworzπcych park-skwer przez jednπ ekipÍ,
jest niszczona przez wykopy wykonywane
przez nastÍpnπ. Ponownie posiana trawa jest na-
stÍpnie rozjeødøana przez samochody. Kosze
na úmieci oraz latarnie sπ stawiane oczywiúcie
tuø po zasianiu trawy. Powyøsze przyk≥ady
úwiadczπ niewπtpliwie o braku koordynacji wy-
stÍpujπcej na ostatnim etapie prac wykonaw-
czych. Rodzi siÍ pytanie, kto za to odpowiada
i ponosi koszty chaotycznych dzia≥aÒ?

Kolejne pytania zwiπzane sπ z uk≥adem
úcieøek i usytuowaniem pasÛw na jezdni na
ul. Bydgoskiej, ktÛre nie majπ ze sobπ øadnego
logicznego powiπzania. Nikt nie zaobserwowa≥,

ICHOT, czyli Brama Miasta
ñ refleksje obserwatora

INTERAKTYWNE CENTRUM HISTORII OSTROWA TUMSKIEGO

jakie sπ g≥Ûwne trasy komunikacji pieszej
mieszkaÒcÛw årodki i Zawad. Te, ktÛre narzu-
cono, nie przystajπ zupe≥nie do rzeczywistoúci.

Zastanawia rÛwnieø, czy projektanci, w≥a-
dze miejskie przewidujπ powstanie pieszego
chodnikowego po≥πczenia miÍdzy ulicπ GdaÒ-
skπ a mostem Biskupa Jordana. Czy przyjdzie
nam nadal brnπÊ w b≥ocie obok nowoczesnej
Bramy Miasta? Apelujemy do w≥adz miejskich,
ktÛre niekiedy beztrosko wyrzucajπ pieniπdze
w b≥oto, by tym razem ìwyrzuci≥yî je na chod-
nik dla mieszkaÒcÛw, ktÛry pozwoli im w mia-
rÍ komfortowo dotrzeÊ na OstrÛw Tumski.

Na koniec coú pozytywnego: interesujπco
wyglπda uporzπdkowanie terenu w bezpoúred-
nim sπsiedztwie ICHOTU i Cybiny, a widok
obiektu od strony mostu wydaje siÍ byÊ doúÊ
ciekawy. Z duøπ niecierpliwoúciπ oczekujemy
ukoÒczenia wnÍtrz i poznania wirtualnych pro-
pozycji ekspozycyjnych zwiπzanych z naszπ od-
leg≥π przesz≥oúciπ.

Tekst i zdjÍcie: GK

Wschodzπca trawa i wykopy
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Co by≥o

i bÍdzie

na årÛdce...

21.11.2013 ñ godz. 19.00
ï Cafe La Ruina ï KOCHAM
KLASYK  ï wspÛlne czytanie
ìNad Niemnemî Elizy Orzesz-
kowej ï koordynator: Barba-
ra Glapka.

�

Eliza Orzeszkowa

CYKL KONCERT”W åR”DECKICH ï 6-20 listopada

2013 ñ godz. 18.45 ï KoúciÛ≥ úw. Ma≥gorzaty ï Kon-
certy poúwiÍcone pamiÍci: prof. Jadwigi Kaliszewskiej,
ks. Zbigniewa StÍpczyÒskiego, ks. Wac≥awa Gieburow-
skiego, ks. Zdzis≥awa Biernata i w 50. rocznicÍ úmierci
Tadeusza Szeligowskiego

�

Rewitalizacja – wystawa
W listopadzie w UrzÍdzie Miejskim przy pl. Kolegiackim

zosta≥a otwarta wystawa poúwiÍcona rewitalizacji. Jak widzi-
my poniøej na zdjÍciu ñ udostÍpnionym przez Marka Kna-
sieckiego ñ nasz kwartalnik ìWokÛ≥ årÛdkiî jest waønym g≥o-
sem spo≥ecznym w sprawach dotyczπcych programu rewitali-
zacji na årÛdce.

ìHiszpankaî
ñ sceny krÍcone na Ostrowiu Tumskim

Pod koniec 2012 roku w rÛønych miejscach Poznania krÍcone by≥y
ujÍcia do filmu £ukasza Barczyka ìHiszpankaî, opowiadajπcego o cza-
sach Powstania Wielkopolskiego. Kilka scen by≥o rÛwnieø nagrywanych
w okolicach katedry na Ostrowiu Tumskim, o czym úwiadczπ zdjÍcia
z planu filmowego przekazane redakcji ìWåî dziÍki øyczliwoúci To-
masza £uczewskiego. Jedno z tych zdjÍÊ publikujemy poniøej.
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Ksiπdz Aleksander Woüny. Na biurku,
przy ktÛrym pracujÍ, stoi jego fotografia. Po-
godny uúmiech na jasnej twarzy... Spoza szkie≥
okularÛw w szerokiej rogowej oprawie patrzπ
na mnie dobrotliwe, lekko przymruøone oczy.
W momentach zmÍczenia, kiedy trudno sku-
piÊ rozpraszajπce siÍ myúli, bezwiednie szu-
kam oparcia w tym ≥agodnym spojrzeniu. Jak-
øe wymowne!... Promieniujπce radoúciπ... Uj-
mujπcπ szlachetnoúciπ serca... Darzπce dobro-
ciπ. Przenikajπce spokojem... Naznaczone g≥Í-
bokπ wiarπ, pokorπ, prostotπ... Nade wszyst-
ko przepe≥nione mi≥oúciπ!...

Dobrze pamiÍtam zawsze pogodnπ twarz
i serdeczny uúmiech KsiÍdza Aleksandra
Woünego. Kiedy go pozna≥em, by≥ m≥odym
wikariuszem poznaÒskiej parafii katedralnej.
Opiekowa≥ siÍ mÍskim ko≥em Katolickiego
Stowarzyszenia M≥odzieøy na årÛdce, do
ktÛrego ñ mieszkajπc w tej dzielnicy Pozna-
nia ñ naleøa≥em.

LgnÍliúmy do niego wszyscy... Mieczek
KaftaÒski, Bolek Weinrauder, Franek SkibiÒ-
ski, bracia Kurkowiakowie, Janiccy, Sonko-
wie, Kochanowscy... Szczere ch≥opaki ze
årÛdki, OstrÛwka, ZagÛrza, Chwaliszewa...
Silnie zespoleni szlachetnπ przyjaüniπ mi-
≥owaliúmy go, wcale nie myúlπc, jak bardzo
go kochamy... Moøe dlatego, øe nie ìgra≥ roliî
opiekuna odpowiedzialnego za nasze wycho-
wanie. W øywio≥owych zrywach m≥odoúci nie

Biskupi, zgromadzeni na 362 zebraniu
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
w Wieliczce, dnia 22 czerwca 2013 r. wy-
razili zgodÍ na wystπpienie do Stolicy Apo-
stolskiej z proúbπ o rozpoczÍcie procesu be-
atyfikacyjnego ks. Aleksandra Woünego
(1910-1983) z Archidiecezji PoznaÒskiej.
Dnia 11 lipca br. zosta≥ og≥oszony edykt,
w ktÛrym Ks. Abp. Stanis≥aw Gπdecki
zwrÛci≥ siÍ do wszystkich, posiadajπcych ja-
kiekolwiek dokumenty, pisma lub wiado-
moúci dotyczπce tego kap≥ana, aby zechcieli
przekazaÊ je do Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu do dnia 31 grudnia 2013 r.

W paüdzierniku 2013 r. WatykaÒska Kon-
gregacja ds. Kanonizacyjnych wyda≥a ìnihil
obstatî w sprawie rozpoczÍcia procesu beaty-
fikacyjnego ks. Aleksandra Woünego na
szczeblu diecezjalnym. Do Kurii Metropoli-
talnej w Poznaniu dotar≥ dokument podpisa-
ny przez kard. Angelo Amato, prefekta kon-
gregacji. Decyzja kongregacji, to ostatni etap
na drodze do procesu, na podstawie ktÛrego
biskup diecezjalny moøe podjπÊ dalsze decy-
zje w oparciu o zgromadzonπ dokumentacjÍ
i opinie.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator sprawy

Stan faktyczny przygotowaÒ do rozpoczÍcia
procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woünego

���������	�
����������������������������������������	����

Wspomnienia Stefana Stuligrosza o ks. Aleksandrze Woünym  zosta≥y zaczerpniÍte z ksiπøki ìWychowanie dla Bogaî
wydanej w roku 1994 przez OficynÍ WspÛ≥czesnπ we Wroc≥awiu (w ostatnich dniach wznowionπ przez poznaÒskie
Wydawnictwo Kontekst).  Ta znana postaÊ poznaÒskiej chÛralistyki w niezwykle barwny sposÛb opisuje czas swojej
m≥odoúci, ktÛry by≥ zwiπzany ze årÛdkπ i Ostrowiem Tumskim, a takøe z postaciπ ks. Aleksandra, kap≥ana bÍdπcego
wÛwczas wikarym w katedrze poznaÒskiej i opiekujπcego siÍ m.in. Katolickim Stowarzyszeniem M≥odzieøy na årÛdce.

Stefan Stuligrosz ... o ks. Aleksandrze Woünym

wypatrywa≥ podejrzliwie niew≥aúciwych za-
chowaÒ. Nie by≥ nad nami uciπøliwym prze-
≥oøonym. A tym bardziej pilnujπcym nas na
kaødym kroku dozorcπ, czy potÍpiajπcym sÍ-
dziπ. A skoro nie mÛg≥ akceptowaÊ czyjejú
postawy, dezaprobaty nie wyraøa≥ s≥owami
ìúwiÍtego oburzeniaî. Nie zawstydza≥ publicz-
nym upomnieniem lub naganπ. KrÍte úcieøki
m≥odego øycia prostowa≥ dobrym s≥owem.
Øyczliwπ, prawdziwie przyjacielskπ radπ. CzÍ-
sto inteligentnie sformu≥owanym øartem a pro-
pos. Zawierajπcym skuteczne pouczenie.

Nie wyrÛønia≥ øadnego z nas. Byliúmy mu
wszyscy na rÛwni drodzy i bliscy. A przecieø
jego serce musia≥o niekiedy nabrzmiewaÊ
silniejszym, najzupe≥niej zrozumia≥ym, bo
szczerze ludzkim uczuciem. Przekazywa≥ je
bez zbytecznych s≥Ûw. Serdecznie wymow-
nym spojrzeniem. Takim w≥aúnie, jak na fo-
tografii na moim biurku. Jeúli na moment spo-
czÍ≥o na tobie, poczu≥eú siÍ wyrÛøniony.

Ksiπdz Oleú, bo tak poufale nazywaliúmy
go, by≥ jednym z nas. Naszym najmilszym
starszym bratem. Godnym szacunku i zaufa-
nia. Dalekim od wymuszania zwierzeÒ. ChoÊ
nieustannie gotowym do serdecznie poufnych
rozmÛw na drÍczπce duszÍ tematy. Czuliúmy
siÍ przy nim bezpieczni. Jego obecnoúÊ by≥a
nam potrzebna. Jeúli mu tylko obowiπzki dusz-
pasterskie pozwala≥y, najchÍtniej przebywa≥
z nami. WÛwczas nasze zajÍcia ñ gry, zaba-
wy, sportowe rozgrywki, prÛby artystycznych
zespo≥Ûw, bo i takie mieliúmy w naszym
úrÛdeckim KSM, nabiera≥y radosnego uroku.
Dziwnej waønoúci. Czuliúmy, øe ten ìnasz
ksiπdzî skory do wybuchÛw m≥odzieÒczej
weso≥oúci, wyraøanej czÍstym naturalnie ser-
decznym úmiechem, gotÛw jest serce i duszÍ
oddaÊ za swych beztroskich ch≥opakÛw. A my,
jemu bezgranicznie oddani, bez cienia chÍci
przypodobania siÍ m≥odemu wikariuszowi,
usi≥owaliúmy go naúladowaÊ. Przede wszyst-
kim imponowa≥a nam jego niewymuszona,
prawdziwie serdeczna radoúÊ. Doskonale ze-
strojona z bezgranicznπ øyczliwoúciπ i g≥Íbo-
kim szacunkiem wobec wszystkich spotyka-
nych na poúwiÍconej Bogu drodze kap≥aÒskie-
go øycia.

Ks. Aleksander Woüny. Ur. 25.06.1910 w Uzarzewie
pod Poznaniem. Studia filozoficzne w Seminarium
Duchownym w Gnieünie (1928-1933), úwiÍcenia ka-
p≥aÒskie ñ 10.06.1933. Wikary m.in. w parafii archi-
katedralnej 1935-1938. WiÍzieÒ niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Dachau (1940-1945), wiÍzieÒ
w≥adz komunistycznych (1950). D≥ugoletni proboszcz
w parafii úw. Jana Kantego w Poznaniu (1945-1983).
Inicjator krÍgÛw rodzinnych ruchu åwiat≥o-Øycie,
wspÛlnoty rodzin. Krajowy Duszpasterz Kobiet, Pra-
≥at, Szambelan Honorowy Jego åwiπtobliwoúci (1965).

(ciπg dalszy w nastÍpnym numerze)

Strona internetowa o ks. Aleksandrze Woünym
www.aleksanderwozny.archpoznan.pl
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Zakup piekarni
Ojciec mÛj w trakcie I wojny úwiatowej by≥ wcielony do wojska

niemieckiego i stacjonowa≥ w Brandenburgu. Po zakoÒczeniu dzia-
≥aÒ wojennych nie powrÛci≥ od razu do odradzajπcej siÍ Polski, lecz
pozosta≥ jeszcze kilka miesiÍcy w Niemczech. W tym czasie trwa≥o
Powstanie Wielkopolskie. Niemcy opuszczajπcy nasze tereny mu-
sieli sprzedaÊ swoje posiad≥oúci i wracaÊ do swego kraju. Piekarnia
na Rynku årÛdeckim by≥a w≥asnoúciπ Niemca, ktÛry optowa≥ za
swoim krajem, stπd musia≥ siÍ jej pozbyÊ. Dowiedzia≥ siÍ o tej oka-
zji kupna mistrz ojca, u ktÛrego rozpoczyna≥ edukacjÍ piekarniczπ ñ
Marcin Bartkowski. Na marginesie wspomnÍ, øe sta≥ siÍ on potem
moim ojcem chrzestnym i po nim teø mam trzecie imiÍ. Kupi≥ pie-
karniÍ od Niemca z myúlπ o ojcu, dajπc znak, by pilnie powrÛci≥ do
kraju. Nie wiem dok≥adnie, jak ceny wÛwczas siÍ kszta≥towa≥y, ale

årÛdecka piekarnia Leona Cofty
ñ wspomnienia syna, Antoniego ñ

ktÛry ojciec zniszczy≥ w czasach stalinowskich, w czasie najgorszej
opresji.

W piekarni na Rynku årÛdeckim
Po objÍciu piekarni w roku 1919 dzia≥alnoúÊ swojπ ojciec rozpo-

czπ≥ od pieczenia piernikÛw. A jako, øe by≥o to zajÍcie sezonowe,
rozpoczπ≥ takøe piec chleby i bu≥ki.

W≥aúcicielem domu by≥a wÛwczas wdowa JÛzefa KujawiÒska
z d. Dziadkiewicz, zamieszka≥a w S≥upcy. Rodzice wspominali ta-
kie zdarzenie, øe ojciec poøyczy≥ w≥aúcicielce dwa tysiπce z≥otych.
W ten sposÛb w ksiÍgach wieczystych znalaz≥ siÍ zapis o prawie
pierwokupu. Gdy w≥aúcicielka prÛbowa≥a sprzedaÊ nieruchomoúÊ,
Pani postanowi≥a jednak sprzedaÊ dom innemu nabywcy, jednak gdy
mia≥o dojúÊ do transakcji, sπd zapyta≥ ojca, czy skorzysta z prawa

przypuszczam, øe uda≥o siÍ pie-
karniÍ nabyÊ bardzo korzystnie
ñ Niemiec opuszczajπc PolskÍ
musia≥ sprzedaÊ wszystko za
wszelkπ cenÍ. Ojciec wrÛci≥
i rozpoczπ≥ pracÍ na Rynku
årÛdeckim pod numerem jeden.

Z Mieúciska do Poznania
Ojciec urodzi≥ siÍ w roku

1888 w Mieúcisku na Pa≥ukach,
a do Poznania przyjecha≥ od razu
po zakoÒczeniu szko≥y podsta-
wowej. Wszyscy Coftowie, a by-
≥o rodzeÒstwa dziewiÍtnaúcioro,
jak tylko mogli, to prÛbowali
znaleüÊ zajÍcie, by uløyÊ licznej
rodzinie. Ojciec uczy≥ siÍ w pie-
karni u mistrza Marcina Bartkowskiego przy ulicy Wszystkich åwiÍ-
tych, po lewej stronie jadπc ze årÛdki w stronÍ Rynku BernardyÒ-
skiego. Potem piekarnia ta zosta≥a przeniesiona na ulicÍ D≥ugπ ñ do
tego miejsca, w ktÛrym funkcjonuje do dziú.

By≥ u Bartkowskiego w piekarni najpierw uczniem, potem cze-
ladnikiem, a po uzyskaniu tego stopnia uda≥ siÍ na dalsze kszta≥ce-
nie do Berlina.

Z Poznania do Berlina
Kszta≥ci≥ siÍ dalej zdajπc egzaminy na mistrza cukierniczego i pie-

karskiego. W Berlinie mia≥ teø wypadek rozwoøπc rowerem z ko-
szem na chleb i z bu≥kami. Po potrπceniu przez samochÛd znalaz≥
siÍ w szpitalu: by≥ solidnie pot≥uczony i po≥amany.

Zasadniczπ s≥uøbÍ wojskowπ odby≥ w latach 1911-1913
w II Kompanii Rezerwowego Batalionu Piechoty w Brandenburgu,
potem powrÛci≥ do Berlina i tam zosta≥ zaciπgniÍty do wojska z po-
wodu wybuchu wojny. Jako øe znany by≥ z piÍknego pisma i staran-
noúci, nie zosta≥ pos≥any na front, lecz znalaz≥ zatrudnienie w sπdzie
wojskowym w Brandenburgu, bÍdπc przez ca≥y czas wojenny proto-
kolantem. Nauczy≥ siÍ wtedy paliÊ cygara ñ mia≥ tam ponoÊ dobrze
pozostajπc w spokoju i na uboczu. Mieszka≥ nawet poza koszarami
na stancji.

W czasie okupacji ñ II wojny úwiatowej ñ przyjecha≥ do ojca
z Brandenburgu syn gospodyni, u ktÛrej przebywa≥ przed laty. Ko-
niecznie nagabywa≥, by ojciec podpisa≥ tak zwanπ ìlistÍ Volks-deut-
scheî. Odwiedzi≥a teø w czasie wojny cÛrka piekarza berliÒskiego,
u ktÛrego zdoby≥ szlify mistrzowskie.

Niczego wiÍcej nie wiedzieliúmy o piekarzu z Berlina. PamiÍ-
tam dyplom mistrzowski z m≥odoúci, jako duøy oprawiony obraz,

pierwokupu. W ten sposÛb ojciec
odkupi≥ dom po cenie uprzednio
ustalonej. By≥o to oko≥o roku
1926.

Zapoznanie mamy
Rodzice pobrali siÍ w roku

1920. Mama moja, Teodora z do-
mu Majchrzak, urodzi≥a siÍ
w Bylinie ko≥o Kleszczewa. Jej
ojciec niezbyt solidnie prowadzi≥
trzydziestohektarowe gospodar-
stwo i rodzina znalaz≥a siÍ w ta-
rapatach, wyruszajπc do pracy
w Niemczach, w Westfalii. Wy-
jecha≥a z dziadkiem takøe babcia
ze swoimi dwiema cÛrkami, He-
lenπ (pÛüniej mieszkajπcπ w Byd-

goszczy) i mojπ matkπ, Teodorπ. Babka moja zmar≥a w Westfalii
w dwudziestym siÛdmym roku øycia osieracajπc cÛrki, ktÛre powrÛ-
ci≥y do Bylina. PrzyjÍ≥a je babcia, ofiarujπca wczeúniej gospodar-
stwo trzeciej spoúrÛd cÛrek. Po ukoÒczeniu szko≥y w Kleszczewie
Teodora przyby≥a do Poznania na Rynek årÛdecki 1 i zamieszka≥a
na zapleczu pÛüniejszej apteki, w ktÛrej wÛwczas funkcjonowa≥ sklep
warzywny. Mieszka≥a na pokoju na zapleczu, a uczy≥a siÍ krawiec-
twa na Grobli u paÒ Szulewskich, ktÛre szy≥y dla bogatych paÒ, w tym
takøe artystek. To w≥aúnie na årÛdce pozna≥a siÍ z ojcem w 1919
roku. Dosz≥o do trudnej sytuacji, gdyø w≥aúcicielka stancji chcia≥a,
by ojciec mÛj oøeni≥ siÍ z jej cÛrkπ, jednak by≥ bardziej ≥askawy dla
przyby≥ej z Bylina Teosi. Brat tej cÛrki zosta≥ doúÊ wp≥ywowym
urzÍdnikiem w czasach przed II wojnπ úwiatowπ w Warszawie.

ålub odby≥ siÍ w Kleszczewie (co ciekawe ñ mama by≥a chrzczona
w Tulcach). Ojciec na tÍ okazjÍ kupi≥ okaza≥π figurÍ NajúwiÍtszego
Serca Pana Jezusa ñ jeszcze ponoÊ niedawno sta≥a ona w tym uro-
czym drewnianym koúciÛ≥ku.

Ojciec mieszka≥ poczπtkowo na drugim piÍtrze (od 1 maja 1921 r.
do marca 1922 r.). Mieszkanie sk≥ada≥o siÍ z dwÛch pokoi i kuchni,
a czynsz wynosi≥ 50 z≥ miesiÍcznie ñ mam gdzieú nawet ksiπøeczkÍ
czynszowπ z tego okresu. Starszy ode mnie o 3 lata Janek (urodzony
w roku 1921) oraz ja urodziliúmy siÍ na parterze, w pokoju przy
bramie, ktÛry potem zosta≥ w≥πczony do piekarni. Gdy oprÛøni≥o siÍ
mieszkanie na pierwszym piÍtrze, tam wszyscy zamieszkaliúmy, a po-
wierzchnia piekarni zosta≥a rozszerzona. Bonifacy urodzi≥ siÍ w roku
1933, a Gerard w roku 1936. To by≥ juø komplet ñ czwÛrka CoftÛw
nastÍpnego pokolenia.

Spisa≥: Szczepan Cofta

(ciπg dalszy w nastÍpnym numerze)
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årÛdka na kartkach wspomnieÒ
Wspominanie dawnych dziejÛw, wydarzeÒ lub stanu rzeczy jest wartoúciowπ refleksjπ. Tak wiÍc niech
mi bÍdzie wolno przytoczyÊ krÛtkie wspomnienia o ìårÛdeckiej Enklawieî.

(cz. 2)

W szkole nr 3 niektÛrych úwiadczeÒ podobnych jak w 19-tce nie
by≥o. Natomiast do wyrÛøniajπcego siÍ wyposaøenia w szkole mÍskiej
naleøa≥a jedna sala lekcyjna przystosowana na wzÛr ìwarsztatu stolar-
skiegoî. Znajdowa≥o siÍ tam wiele rÛønorakich, nowych drobnych na-
rzÍdzi (strugi, pi≥y, m≥otki, klamry stolarskie itp.) oraz sto≥y, ktÛre by≥y
jak typowe ì≥awy stolarskie z dociskaczami úrubowymiî.

Szko≥a nr 3 mia≥a dodatkowo trzy sale klasowe z osobnym poko-
jem nauczycielskim w bÍdπcym nieopodal, na szkolnym dziedziÒcu,
Pawilonie.

W szkole nr 19 niezwyk≥ym i bardzo szczegÛlnym wyposaøeniem
by≥ zbudowany we wnÍce na pierwszym piÍtrze o≥tarzyk szkolny. Tam
w godzinach rannych, przed pierwszπ lekcjπ odbywa≥a siÍ zbiorowa
modlitwa dzieci.

Do wspomnieÒ o uk≥adzie szkÛ≥ warto dodaÊ cokolwiek o regu-
≥ach i uwarunkowaniach w øyciu szkolnym. Do bardzo formalnych
podzia≥Ûw naleøa≥ fakt, øe podwÛrka by≥y zdecydowanie podzielone.

lub straønikiem. Wymaga≥o to pe≥nej dyspozycyjnoúci wobec wszel-
kiego rodzaju korzystania z budynku szko≥y i to nie tylko w procesie
nauczania. W takiej sytuacji bez przerwy zajÍcie mieli oboje kaszte-
laÒscy ma≥øonkowie.

Przyk≥adowo, jednym z wielu fragmentÛw dnia Pani W≥adys≥awy
(ma≥øonki Kasztelana w szkole øeÒskiej) kaødego przedpo≥udnia by≥o
gotowanie mleka i kakao w wielkich kot≥ach, krojeniem wielu boch-
nÛw chleba i smarowaniem ìsznytekî. A gdy dostarczono do budynku
obiady ñ po obs≥udze úniadaniowej ñ rozdawano dzieciom obiady. To
krÛtkie obrazowanie duøego zakresu wykonywanych prac, wielkiego
zaangaøowania pokazuje m.in., gdzie kryje siÍ zaczyn spÛjnoúci miÍ-
dzy szko≥π ñ dzieÊmi i Rodzicami. Tak tworzy≥ siÍ uk≥ad spÛjnoúci
spo≥ecznej.

Bardzo powaøny wp≥yw na spo≥eczny ≥ad i rozwÛj mia≥a årÛdka.
WokÛ≥ tego co dawa≥o ìcentrumî (szko≥y, a w nich lokalizacja wszel-
kich poczynaÒ) skupia≥o siÍ zainteresowanie ca≥ego przyporzπdkowa-

Ca≥y widoczny ciπg podwÛrza wzd≥uø efektownego murowanego par-
kanu, od strony ulicy Bydgoskiej by≥ do dyspozycji ch≥opcÛw. MiÍdzy
gmachem g≥Ûwnym szko≥y, a stronπ sanitariatÛw ñ to jest murami sali
gimnastycznej ñ znajdowa≥ siÍ wysoki mur odgradzajπcy teren za bu-
dynkiem. By≥o to tzw. ìdrugie podwÛrzeî s≥uøπce dla szko≥y dziew-
czπt.

Wejúcia do kaødej szko≥y by≥y osobne. G≥Ûwna brama, kilka stop-
ni i tzw. szklane drzwi, ktÛre by≥y zamykane i pilnowane przez woü-
nych szkolnych (dawnej nazywanych ìkasztelanamiî). Mia≥o to istot-
ne znaczenie m.in. dlatego, øe m≥odzieø wiesza≥a p≥aszcze na koryta-
rzach. Gdy uczeÒ spÛüni≥ siÍ na lekcje, najpierw musia≥ mu woüny
otworzyÊ ìszklane drzwiî. Jako zasadÍ stosowanπ by≥ zwyczaj, øe pod-
czas trwania lekcji na korytarzu dyøurowa≥ Kasztelan, natomiast w
czasie przerw na korytarzach i na podwÛrkach dyøurowali kolejno pe-
dagodzy.

Uzupe≥nieniem wspomnieÒ o øyciu wokÛ≥ szko≥y jest zarys odno-
szπcy siÍ do sylwetek osÛb, ktÛre by≥y z niπ bardzo zwiπzane. Rzeczy-
wistoúÊ dowodzi≥a, øe praca Kasztelana w szkole angaøowa≥a obojga
ma≥øonkÛw bez wymiarowania dla nich godzin pracy ñ dla obojgu przez
ca≥π dobÍ. Takπ moøliwoúÊ dawa≥o s≥uøbowe mieszkanie.

Obowiπzki s≥uøbowe zawiera≥y w sobie obs≥ugÍ szko≥y i jej ca≥e
posesyjne otoczenie. Kasztelan by≥ wiÍc woünym, administratorem,
doglπdajπcym remonty, dorÍczycielem nauczycielskich gaøy, palaczem

nego obszaru, ludnoúci i m≥odzieøy z przyleg≥ego otoczenia: Zawady,
ZagÛrze, Chwaliszewo, Komandoria. Do dzisiejszych dni istniejπ sil-
ne zwiπzki powsta≥e i nie uleg≥e zatraceniu mimo olbrzymiej zmiany
miejsc zamieszkania dawnych mieszkaÒcÛw årÛdki. Osoby, Rodziny,
mimo, øe mieszkajπ w rÛønych dzielnicach miasta, do teraz spotykajπ
siÍ jako ta ìúrÛdecka wiaruchnaî. Dobitnym przyk≥adem tego jest np.
Krπg årÛdeckich Harcerskich SeniorÛw z 2 PDH majπcy oficjalny re-
jestr swojej dzia≥alnoúci. Czynnie dzia≥ajπcy gromadzi liczne towarzy-
stwo nie tylko harcerzy, ale pokolenia rodzin i wielu ma≥øeÒstw skoja-
rzonych na årÛdce. Moøna bez przesady stwierdziÊ, øe zwiπzki z prze-
sz≥oúci przetrwa≥y lata i dalej spajajπ ìúrÛdeckπ enklawÍî.

Z mrocznych dni okupacji. Okupacja niemiecka zmieni≥a ca≥kowi-
cie funkcjÍ úrÛdeckich szkÛ≥. Zanim okupant zdπøy≥ wyrugowaÊ szkolne
wyposaøenie, spaliÊ na ty≥ach budynku, na tzw. drugim podwÛrku,
ksiπøki ze szkolnej biblioteki (by≥em úwiadkiem tego zdarzenia), Kasz-
telan, Pan Rybacki zdemontowa≥ szkolny o≥tarzyk i przeniÛs≥ go do
koúcio≥a úw. Ma≥gorzaty. W swych dalszych poczynaniach okupant
koúciÛ≥ zamieni≥ na magazyn ksiπøek. Los o≥tarzyka sta≥ siÍ od tego
czasu, aø po dzieÒ dzisiejszy nieznany.

Gmach úrÛdeckich szkÛ≥ by≥ wykorzystywany w pierwszych mie-
siπcach ñ po nawiezieniu do sal klasowych stert s≥omy ñ jako miejsce
zakwaterowania dla zwoøonych autokarami niemieckich uchodücÛw
z†kresÛw, nazywanych przez NiemcÛw ìBalltendeutscheî. W≥aúnie
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to im m.in. przydzielano stopniowo mieszkania po wywoøonych z Poz-
nania polskich rodzinach.

Kolejnym sposobem wykorzystywania budynku by≥o zorganizo-
wanie wojskowych koszar dla ìWermachtuî. Na etapie dalszej eskala-
cji wojennej, koszary ≥πcznie z Zak≥adem dla Dzieci G≥uchoniemych
przeznaczono dla skoszarowanego zaciπgu z ba≥kanÛw ñ oddzia≥Ûw
ìWaffen SSî.

To co powyøej napisane niechaj nie koÒczy wspomnieÒ o årÛdce!
Te kilka skreúlonych zdaÒ, to tylko fragmentaryczne odniesienia do
minionych czasÛw. Dawne ñ potrzebujπ wielu szerszych, obszerniej-
szych wspomnieÒ. Jest to tym istotniejsze, im bardziej obecnie t≥umio-

ne sπ i ulegajπ dalszej dezintegracji wiÍzi spo≥eczne, a te w ìúrÛdeckiej
enklawieî zawsze by≥y mocne, wzmacniajπc rodziny i ca≥π spo≥ecz-
noúÊ.

W latach okazjonalnych jubileuszy na årÛdce umieszczono tablice
pamiπtkowe, m.in. w budynku szko≥y (dawnej nr 3) o dzia≥alnoúci har-
cerstwa na terenie tej szko≥y, na frontowym murze koúcio≥a úw. Ma≥-
gorzaty ku czci poleg≥ych Hufca Harcerskiego.

Mieczys≥aw Rybacki
Rocznik 1930, urodzony na årÛdce

Walczymy o dogodniejsze rozwiπzania komunikacyjne,
dzia≥amy na rzecz naszych mieszkaÒcÛw

Zamieszczone na kartach kalendarza zdjÍcia ilustrujπ uroki i zrÛø-
nicowanie okolicy, w jakiej mieszkamy. Mamy to szczÍúcie, øe mo-
øemy codziennie obcowaÊ z otaczajπcπ nas ze wszech stron wspa-
nia≥π przyrodπ i wieloma atrakcjami, ktÛre znajdujπ siÍ na wyciπ-
gniÍcie rÍki. Bo przecieø Nowe ZOO, Malta ze wszystkimi atrakcja-
mi, Maraton poznaÒski, Tour de Pologne... to wszystko jest i dzieje
siÍ tutaj. Autor tych wspania≥ych zdjÍÊ zatrzyma≥ dla nas klimat tych
miejsc, ukazujπc czÍsto obszar znacznie wybiegajπcy poza nasze
osiedla, ale po to by nam uzmys≥owiÊ w jakim szczegÛlnym rejonie
Poznania przysz≥o nam øyÊ. Podejmowane przez nas spo≥eczne ini-

cjatywy dotyczπ nie tylko naszej ìma≥ej ojczyznyî, lecz rÛwnieø
mieszkaÒcÛw okolicznych dzielnic, i ca≥ego miasta, a majπ na celu
miÍdzy innymi sensowne rozwiπzania komunikacyjne s≥uøπce ogÛ-
≥owi spo≥eczeÒstwa, a nie tylko wielkim sieciom handlowym (strefa
handlowa Franowo). Na fotografiach poniøej prezentujemy nasze
akcje udowadniajπc, øe zorganizowane spo≥eczeÒstwo ma szansÍ
wywalczyÊ poprawÍ swojej sytuacji w zetkniÍciu z bezdusznoúciπ
przepisÛw i sztucznych procedur. A wiÍc nie bÛjmy siÍ braÊ trud-
nych spraw w swoje rÍce.

(przedmowa umieszczona na ostatniej karcie kalendarza)

Spo≥eczne inicjatywy podejmowane na poznaÒskim osiedlu Kobylepole juø od jakiegoú czasu zwracajπ uwagÍ mieszkaÒcÛw Poznania. Zawiπzana
tam Grupa Inicjatywna MieszkaÒcÛw walczy m.in. o przystanek dla mieszkaÒcÛw osiedli, o poszanowanie przystankÛw komunikacji miejskiej,
o przyjrzeniu siÍ decyzji lokalizacji wielkiego schroniska dla zwierzπt wraz z krematorium do spopielania zw≥ok zwierzπt w pobliøu osiedla domkÛw
jednorodzinnych itp. Majπ juø na swoim koncie sukcesy w starciu z biurokracjπ i systemem, niekoniecznie przyjaznym mieszkaÒcom. Kolejnπ
inicjatywπ jest interesujπco wydany kalendarz úcienny na rok 2014. Poniøej prezentujemy ok≥adkÍ kalendarza i slowa podsumowujπce ich aktyw-
noúÊ spo≥ecznπ. Moøe to staÊ siÍ i dla naszych osiedli wskazÛwkπ uporu w dπøeniu do poprawy warunkÛw øycia mieszkaÒcom.

Kontakt z przedstawicielami
Grupy Inicjatywnej MieszkaÒcÛw

www.przystanekfolwarczna.pl

dystrybucja kalendarza:
przystanek.folwarczna@wp.pl

Autor zdjÍÊ zamieszczonych
w kalendarzu

aerofoto-kaczmarczyk.com

www.facebook.com/PRZYSTANEK.FOLWARCZNA
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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. post. Marcin Walczak
tel. kom. 519-064-606

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

HERBY POZNANIA

Interesujπcy kalendarz

Szlakiem herbÛw Poznania
Nak≥adem Wydawnictwa Miejskiego

Poznania ukaza≥ siÍ interesujπcy kalendarz
dokumentujπcy herby naszego miasta
umieszczane na rÛønych budynkach.

Autorem tego przedsiÍwziÍcia jest Ma-
rek Knasiecki z Towarzystwa Mi≥oúnikÛw
Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego.

Wprawdzie kaødy z nas, mieszkaÒcÛw
Poznania, mija prawdopodobnie codziennie
te budynki, lecz ma≥o kto zwraca uwagÍ na
herby ñ ma≥e i piÍkne arcydzie≥a sztuki rzeü-
biarskiej. Ten wyjπtkowy kalendarz ukazuje
nam ich miejsca wraz z detalami, ktÛre sπ
niemoøliwe do podziwiania z pozycji prze-
chodnia, gdyø czÍsto sπ one umieszczane
na wysokoúci kilku do kilkunastu metrÛw
nad ziemiπ. Czasami trudno je nawet do-
strzec. Dlatego tym bardziej na uwagÍ za-

Herb na budynku
Biblioteki uniwersy-

teckiej przy ul.
Ratajczaka 38/40.
Herb umieszczono

na zachodniej
úcianie (po prawej
stronie) w gÛrnej

czÍúci nad oknami
drugiego piÍtra

gmachu, wybudo-
wanego w latach

1899-1902 w stylu
pÛünego renesansu
dla Kaiser Wilhelm

Bibliothek. Autorem
projektu budowli

by≥ niemiecki
architekt Carl

Hinckeleyn.

s≥uguje to przedsiÍwziÍcie, nie tylko osÛb
kolekcjonujπcych posnaniana. Poniøej pre-
zentujemy jeden z herbÛw umieszczony na
fasadzie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zapewne ma≥o kto z nas wie, øe nasz
poznaÒski herb powsta≥ miÍdzy latami 1290
i 1295 z inicjatywy Przemys≥a II ñ jak do-
nosi autor tego kalendarza ñ a najstarszy zna-
ny wizerunek herbu Poznania pochodzi
z pieczÍci zawieszonej przy dokumencie
z 1 maja 1344 r.

Na kartach kalendarza umieszczono 12
budynkÛw z herbami, jest teø mapa sytua-
cyjna centrum miasta, ktÛra pokazuje gdzie
je zlokalizowano.

Kalendarz úcienny 2014. ìSzlakiem herbÛw Poznaniaî,
Wydawnictwo Miejskie Posnania, autor: Marek Knasiec-
ki, projekt: Joanna Paku≥a. PoznaÒ 2013.


