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Historia przekształceń miejsca
Część III: 

kontrowersje, niejasności, wątpliwości wokół daty 
powstania budynku

 Na koniec powyższego cyklu tekstów 
warto za sygnalizować różne kontrower-
sje związane z powstaniem kamienic przy 
ul. Śródka 6 i 6a. pierwsza dotyczy kwe-
stii wzniesienia na działce bliźniaczych 
budynków z dwiema stykającymi się ze 
sobą klatkami schodowym. Wyjaśnienia 
mogą być różne. 
 Jedno z nich tłumaczy to zamiarem 
podziału własności przez ówczesnego 
właściciela między swoje dwie córki. Wy-
daje się to logiczne ze względu na chęć 
uniknięcia problemów przy ewentual-
nych podziałach majątkowych. Informa-
cja ta nie jest niestety oparta na źródłach 
i wymaga weryfikacji, ewentualnie po-
twierdzenia. 

Detal szczytu z datą 1906
Foto: Robert Woźniak

  Druga wersja podana przez autorkę 
Karty ewidencji zabytków to powsta-
nie budynków w dwóch etapach: część 
wschodnia na początku XX wieku oraz 
część zachodnia w 1920 r. 
 Obecny właściciel sugeruje, iż budy-
nek mógł powstać w 1906 r., a potwier-
dzeniem miałaby być data wypisana na 
belce policzkowej schodów, którą od-
kryto podczas prac rozbiórkowych klatki 
schodowej. Rok ten przyjęto jako począ-
tek budowy wschodniej części budynku i 
uwieczniono na szczycie budynku hote-
lowego. 
 Osobiście wydaje mi się mało praw-
dopodobne, aby rok wzniesienia budyn-
ku zapisano na elemencie jego wyposa-
żenia w mało eksponowanym miejscu. 
powszechna praktyka jest inna: daty po-
wstania obiektów umieszczano na szczy-
tach domów, nad drzwiami wejściowymi, 
na posadzce domu, na elemencie więźby 
dachowej. 
 Kwestii datowania nie sposób wyja-
śnić bez podjęcia głębszych badań archi-
walnych oraz architektonicznych (na te 
już zapewne za późno, bo nowy obiekt 
bezpowrotnie pochłonął nawarstwie-
nia). Na potrzeby artykułu podjęto próbę 
ustalenia dat na podstawie analiz zacho-
wanych Ksiąg adresowych, które zawie-
rają informacje o właścicielu posesji, jego 
profesji oraz najemcach poszczególnych 
mieszkań. 
 Kamienica przy ulicy Śródka 6 i 6a 
powstawała prawdopodobnie w dwóch 
etapach. Narożnikową zbudowała Józe-

fa Skibińska między 1907 a 1908 r., gdyż 
w  tym czasie znacząco wzrosła liczba 
najemców mieszkań (trzech w 1906 r. 
a trzynastu w 1908 r.). Kolejną, zachodnią 
część zbudowała w 1920 r. nowa właści-
cielka elżbieta Napierała, która być może 
ze względów finansowych bliźniaczego 
budynku nie wykończyła i zmuszona 
została go sprzedać między 1930 a 1933 
rokiem. Budowę ukończyła Franciszka 
Walewska. Liczba najemców w 1933 r. 
wzrosła do 18 (po 9 w każdym budynku). 
 Kwestia precyzyjnej daty powstania 
domu i zastanawiającej symetrii układu z 
dwiema klatkami schodowymi pozostaje 
więc nadal otwarta. 

Gabriela Klause

Korzystano z materiałów archiwum państwo-
wego w poznaniu, Ksiąg adresowych miasta 
poznania z lat 1879-1933, materiałów Miej-
skiego Konserwatora zabytków w poznaniu 
(Karta ewidencji zabytków – M. Wakulik, 
2011 i fototeka), archiwum Wydziału ar-
chitektury politechniki poznańskiej (Wapp), 
informacji otrzymanych od panów: Gerarda 
Cofty i andrzeja Górnego. 
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
Sprostowanie

zdjęcia zamieszczone w poprzednim nu-
merze Wokół Śródki (nr 2/59/2015)na str. 6 
są autorstwa Gabrieli Klause, a nie jak myl-
nie podaliśmy Roberta Woźniaka. autorkę 
i pana Roberta przepraszamy.

 W mojej wcale nie tak przepastnej szufladzie i nie na samym dnie 
mieszka „Śródecka historia” – opowiedziana przez tych, którzy tu żyli, 
mieszkali, część z nich nadal jest z nami, oczekująca na właściwy czas, 
właściwy moment, aby zabrzmieć, opowiedzieć o czasach ostatnich dla 
jednych i czasach pierwszych dla innych..., za pięć dwunasta, tuż, tuż, 
zanim nowe nabrało tego rozpędu, zanim o Śródce stało się głośno na 
portalach i w telewizorach, zanim stała się taka modna i powabna, hi-
storia miejsca i życia, upływającego czasu, wielu różnorakich wydarzeń 
o zasięgu lokalnym, osobistym i... osobliwym, opowieści wielce zajmu-
jące, zabawne, też smutne i tragiczne, jak wszędzie, jak w życiu.
 Codziennie chodzę po Śródce, widzę zmiany i wszystko jest OK, ale 
gdy wyjąłem tych kilkanaście – kilkadziesiąt fotografii wyrwało mi się... 
o kurde!
 I pozostałem przez jakiś czas w takiej zadumie nad dwugłosem, któ-
ry powraca jak echo... „ale tu jest fajnie... tak... przedziwnie” – powie-
działa w upalny lipcowy dzień do swojego chłopaka dziewczyna siedzą-
ca na leżaku, zajadając sałatkę i głos „Greka” siedzącego na schodkach 
przy ulicy Filipińskiej... „wszystko przez ten cholerny most”.

Krzysztof Szygenda

Śródecka historia

Wystawa Krzysztofa Szygendy — 29.10. – 22.11.2015

Fot. Karol Jeliński
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 Książęta wielkopolscy w XII i XIII 
wieku ściśle współpracują ze swoim kle-
rem. Korzysta na tym cała dzielnica. 
W kapitule katedralnej z dalekich uniwer-
sytetów pojawiają się pierwsi magistrzy, 
powstają roczniki katedralne ze słynną 
Kroniką Wielkopolską na czele. Budowa 
nowej katedry pozwala wprowadzić aktu-
alne trendy w architekturze europejskiej, 
a przebudowa na nowych prawach miast 
i wsi kościelnych przyspiesza rozwój całej 
Wielkopolski. 
 proces ten zostaje przerwany przez 
zamordowanie króla przemysła II. Na 
dalszy rozkwit poznania, a wraz z nim 
Ostrowa tumskiego, przyjdzie czekać 
miastu do czasów panowania króla Wła-
dysława Jagiełły. Rozwój Wielkiejpolski za 
czasów Jagiełły widoczny jest w rozkwi-
cie środowiska kapitulnego na Ostrowie 
tumskim.
 prezbiterium katedry zostaje otoczo-
ne wieńcem kaplic, wspaniale rozwija 
się szkoła katedralna, zaczyna rozkwitać 
poezja  i muzyka, powstaje nowoczesna 
biblioteka, a pierwsze książki są druko-
wane z inicjatywy biskupów. Ukorono-
waniem tego okresu będzie utworzenie 
akademii Lubrańskiego.
 Najstarsze zapisy o mieście pozna-
nia, tak w polsce, jak w Niemczech, czy 
też papieskim Rzymie, dotyczą założenia 
w nim siedziby biskupów, dzięki której 
zaistnieliśmy w świadomości ludzi chrze-
ścijańskiej europy. przez wieki, aż do roz-
biorów polski, przybywający do poznania 
zwyczajowo podają w swych relacjach z 
podróży, że poznań to elegans civitas i, że 
jest to miasto katedralne. Niestety dzisiaj 
mówi się o tym mieście jako o mieście 
peWuki,  mieście targów, koziołków, cza-
sem Lecha, ale od ponad dwóch wieków, 
czyli od czasu zaborów nie charakteryzu-
je się go jako miasta katedralnego. Spró-
bujmy więc poszukać tej dawnej sławy, 
wczuć się w rzymską atmosferę katedry i 
Ostrowa tumskiego.
 Specyficzną atmosferę średniowiecznej 
katedry tworzyła wykonywana w jej wnę-
trzu muzyka, ściśle związana z liturgią.
 Liturgie regulowały cztery odziały-
wujące na siebie cykle nabożeństw i mo-
dlitw: codzienny katedralny cykl nabo-
żeństw i  mszy, cykl tygodniowy, roczny 
cykl okresów liturgicznych oraz cykl dni 

świątecznych. One wszystkie tworzyły 
muzykę każdego dnia.
 Najważniejszym miejscem katedry 
oraz centrum wszystkich wydarzeń jest 
jej prezbiterium. W poznańskiej kate-
drze, aż do końca XIV wieku, miejsce 
sprawowania liturgii było oddzielone od 
wiernych przegrodą, było to lektorium, 
gdzie odczytywano teksty lekcji i ewan-
gelii oraz głoszone było słowo Boże. po-
między lektorium a ołtarzem, usytuowa-
ne było miejsce przeznaczone dla chóru, 
w  skład którego wchodzili wszyscy du-
chowni uczestniczący w liturgii. podzie-
leni na dwie grupy, stojące naprzeciw sie-
bie, zasiadali w rzędach ławek oraz stalli. 
W lektorium stały trzy pulpity – jeden we 
wschodniej części chóru, przeznaczony 
dla lektora i solisty, drugi usytuowany był 
na środku – przeznaczony dla kapłana, 
który rozpoczynał i prowadził większość 
śpiewów, trzeci zaś stał na specjalnym 
podwyższeniu, przy którym odczytywano 
lekcję i ewangelię.
 początkowo w średniowiecznym chó-
rze zasiadali sami duchowni, jednak ro-
snąca z roku na rok liczba fundacji jak 
i uroczystości spowodowała wzmocnienie 
chóru uczniami powstałej w XIII wieku 
szkoły katedralnej.
 W średniowiecznych instrukcjach ści-
śle określano wymogi dotyczące oprawy 

muzycznej, łącznie z tym, kto i z jakiego 
miejsca miał wykonywać śpiew. Śpiewa-
nie chorału i solowych fragmentów, które 
intonował celebrans, należało do chóru.
 Codzienny cykl nabożeństw i mszy 
nosił nazwę oficjum divinum, na który 
składały się czytania na dany dzień, wska-
zane psalmy oraz hymny. znaczna część 
nabożeństw wykonywana była przez chór, 
stąd w oficjum divinum jego znaczenie 
było duże. 
 tuż przed świtem zanim na niebie 
pojawiła się poranna gwiazda zebrani 
w  katedrze kanonicy, prałaci i wikariu-
sze rozpoczynało matutinum, ta część 
oficjum jako wprowadzenie do nadcho-
dzącego dnia nazywana była wigilią, a w 
polsce nosiła nazwę jutrzni. Chór tworzy-
li: prałaci w liczbie 10 z prepozytem-pro-
boszczem na czele oraz kanonicy, których 
w XIV wieku w poznańskiej katedrze było 
34. z  upływem czasu obowiązek oficjum 
divinum przejęło kolegium wikariuszy  
i psałterzystów, zaś sami kapitularze 
uczestniczyli w nim jedynie w większe 
święta.
 Następna część, czyli jutrznia była 
wprowadzeniem do nadchodzącego dnia 
i  przechodziła od razu w nabożeństwo 
zwane laudes. po laudes następowała pry-
ma, która była pierwszą z tak zwanych 
godzin mniejszych, czyli tercji, seksty 
i  nony. te części wyróżniały się spośród 
pozostałych nabożeństw brakiem jednego 
z trzech śpiewów tak zwanych kantyków 
pochodzących z ewangelii wg św. Łuka-
sza. po zakończonej prymie celebrans 
przystępował do odprawiania pierwszej 
tego dnia Mszy św. a po jej zakończeniu 
następowała tercja, zapowiadająca uro-
czystą sumę. 
 W godzinie południowej odprawiano 
sekstę, a po niej nonę, by po zachodzie 
słońca odśpiewać nieszpory, po których 
miała miejsce kompleta. zgromadzeni 
w  chórze kończą śpiewanie komplety. 
Cichną ostatnie dźwięki Benedicamus 
Domine. zapada zmrok, zakrystianin gasi 
stojące na ołtarzu świece. prałaci, kano-
nicy i wikariusze opuszczają katedrę, by 
za kilka godzin spotkać się i matutinum 
rozpocząć nowy dzień.
 Liczba odmawianych modlitw, psal-
mów i ich kolejność oraz wybór uzależ-
nione były od kalendarza kościelnego. 
W miarę upływu lat wzrastała liczba co-
dziennych mszy oraz nabożeństw usta-
nawianych między innymi przez licznie 
powstające fundacje. 

Jan Kaczmarek
Cdn

Katedralne miasto 
(cz. II)

Fragment makiety Poznania z przełomu X i XI w.

(od roku 2008 w podziemiach klasztoru ojców Franciszkanów 
na Górze Przemysła możemy obejrzeć gród pierwszych Pia-
stów w miniaturze, skąd pochodzi prezentowana powyżej ilu-
stracja)
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26. września 2015 r. odbył się 
kolejny Dzień Sąsiada na placu 
przed kościołem czyli pod nowym 
Muralem. program dnia rozpo-
czął się w południe przechadzka-
mi z przewodnikiem po Śródce 
i  występami uczniów śródec kich 
szkół. Dodatkowo miały tu miej-
sce animacje plastyczne i sporto-
we przygotowane przez zespół 
Szkół Specjalnych nr 105, Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niedosłyszących oraz po-
gotowie Społeczne. popołudniu 

rozpoczął się wyścig kapslowy, 
pokazy szkoły tanto oraz kon-
kursy i zabawy dla mieszkańców 
m.in na najlepsze ciasto czy wie-
dzy o  Śródce. Wszyscy aktywni 
uczestnicy zostali nagrodzeni. 
Wieczorem zagrała dla nas kape-
la eka znad trojanki a dzień za-
kończyła gra terenowa Detektywi 
Nocą przygotowana przez Stowa-
rzyszenie Śródeja. to był bardzo 
udany dzień.

tekst i zdjęcia:
Elżbieta Jaśkowiak
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Tadeusz Osyra odszedł w piątek rano 
5 XII AD 2014 pogrzeb odbędzie się 
w środę 10 XII, godz. 11.00 na cmen-
tarzu w Rogalinku pod Poznaniem
r e q u i e s c a t  i n  P a c e !

Nie dziedzic, strażnik
 Dwór polski nie na darmo przyrów-
nywano do prostej, zamczystej skrzyni, 
pełnej skarbów. tadeusz Osyra był przez 
lata tej właśnie skrzyni Klucznikiem, czy-
li wiernym i niezrównanym, duchowym 
strażnikiem tradycji polskiego Dworu, 
ze wszystkimi konsekwencjami, jakie nie-
sie ze sobą to stanowisko. Odźwierny nie 
jest właścicielem ani dziedzicem i czasem 
musi odejść. pan tadeusz (nomen omen) 
najpierw opuścił dwór, a teraz – odszedł 
do pana. Wraz z Jego śmiercią skończyła 
się pewna epoka.
 Jego postać uosabiała sprawy i rzeczy 
dziś już chyba niemożliwe, a nawet już nie 
do końca dla wszystkich zrozumiałe, bo 
wyrosłe na glebie humanistów i działaczy 
kultury lat 80. Ich dzieł smakujemy i po-
dziwiamy je aż dotąd. Bez nich po prostu 
by nas nie było – ale teraz wszystko jest już 
inne. zacznę jednak od początku.

Dzień jesienny...
 Jesienią roku 1987, czyli w komunie 
schyłkowej, jeszcze jako student, wy-
brałem się rowerem z Kórnika w stronę 
Koszut, żeby po raz któryś zobaczyć na 

własne oczy klasyczną sylwetę łamanego 
dachu i alkierze z baniastymi hełmami. 
znałem je i z natury, i z podręcznika dzie-
jów architektury polskiej. Fotografia dwo-
ru w Koszutach niemal zawsze pojawiała 
się (i pojawia) w tego rodzaju pozycjach. 
Od zawsze też konfrontacja starej fotogra-
fii z komunistyczną rzeczywistością wypa-
dała okrutnie i boleśnie. I nic dziwnego: 
w koszuckich wnętrzach, po etapie wstęp-
nego wypatroszenia i dewastacji, przez 
lata funkcjonowała szkoła, a wraz z  nią 
zaczęły straszyć peerelowskie posadzki 
i peere lowska stolarka drzwi i okien, tu-
dzież same okna, przerobione na szer-
sze, żeby dawały więcej światła. Kominki 
skryły się pod tynkami, pokoje nijak nie 
przypominały dworskich, a jakże charak-
terystyczny ganek zniknął. potem przez 
krótki czas stała tu ekspozycja muzealna 
skompletowana wedle zasady „od przy-
padku do przypadku, byle jak najmniej 
o polskim ziemiaństwie”.

ta k  t o  m n i e j  w i ę c e j  p a m i ę t a ł e m .

...od wcześniejszych odmienny

 tymczasem owej jesieni późnych lat 
osiemdziesiątych, zajechawszy przed ga-
nek przeżyłem mały szok. pozytywny. po-
witał mnie autentyczny Gospodarz, sam 
dwór natomiast (formalnie „Muzeum zie-
mi Średzkiej”) okazał się prawdziwym do-
mem, polskim domem sprzed stu lat, jakby 
wyjętym z wielkopolskiej sagi „Marian-

na i róże”, która dzieje się właśnie w tych 
okolicach (ale równie dobrze z  powieści 
Orzeszkowej czy Żeromskiego), w miejscu 
cichym, zapadłym na prowincji i dla każ-
dego otwartym. Wychynęły z  czasowego 
niebytu salon, kredens, pokoje pana, pani, 
dziecięcy i gościnny. Na razie pustawe i 
nie do końca przekonujące z dzisiejszego 
punktu widzenia – ale wówczas... to było 
po prostu okno na inny, dobry i prawdzi-
wy świat, zupełnie jak szafa prowadząca do 
Narni. pijąc herbatę w salonie usłyszałem 
niepowtarzalną opowieść o dawnych wła-
ścicielach – Świsztulskich i  Rekowskich 
– i losach ich majątku. Widziałem, jak 
pan tadeusz centymetr po centymetrze 
dobywał spod peerelowskiego czernidła 
swojską autentyczność, usuwał narośla, 
uzupełniał ubytki, zamiatał wnętrza, pra-
cował w ogrodzie, odtwarzał klomb przy 
podjeździe. Jako się już rzekło, na razie 
wyglądało to siermiężnie, na miarę możli-
wości, jakie dawał tamten czas. Brakowało 
jeszcze starych mebli, ale część z nich już 
zajęła swe miejsca; peerelowska stolarka 
wciąż jeszcze straszyła, ale udawało się ją 
po części ukryć. a przede wszystkim pan 
tadeusz dawał murom życie, którego bra-
kło wówczas innym tak zwanym zabyt-
kom. Nie grodził przestrzeni sznurkami, 
nie straszył muzealną gablotą (ekspozycję 
tyczącą dziejów ziemi Średzkiej można 
było obejrzeć na neutralnym poddaszu), a 
każdy fotel czy krzesło zapraszały do tego, 
żeby w nich usiąść. Wszystkiego też moż-
na było dotykać (z nielicznymi, oczywisty-
mi wyjątkami). a przecie mijały dopiero 
cztery lata z małym hakiem od chwili, gdy 
otrzymał klucze od dworu.

Noc styczniowa
 Herbata wypita jesienią zaowocowa-
ła wieczorem pieśni powstańczej, równo 
w 125 rocznicę styczniowego zrywu. Sam 
jeszcze nie koncertowałem, ściągnąłem 
więc do Koszut moich idoli, Krakusów, 
autorów prekursorskiej kasety, na której 
odtwarzali repertuar 1863 roku. przyje-

Odszedł ostatni klucznik 
polskiego dworu:

tadeusz Osyra

wspomnienie

Tadeusz Osyra. Pokoje dworu; od lewej od góry: pana, dziecięcy, pani, dwór od ogrodu, dziedzic 
Kazimierz Rekowski, pokój pani

Lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach 
Nie wiadomo. Klucznikiem siebie tytułował [...] 
Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje 
Stały otworem, przecież wynalazł drzwi dwoje; 
Sam je własnym nakładem naprawił i wstawił 
I drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił.

[pan tadeusz II, 158-166]
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chali w czarnych pelerynach, a ich damy 
serca w czarnych sukienkach. Sami byli 
zdumieni okolicznościami. padał śnieg, 
liczni słuchacze wychynęli niczym duchy 
z otaczającej nas ciemności – i stworzy-
liśmy nieformalną ekipę śpiewających 
„oporników” (mimo że koncert ogłoszony 
został oficjalnie). Impreza przeciągnęła 
się do rana, część publiczności zdążyła na 
jedyny wieczorny pKS do poznania, resz-
ta dalej śpiewała na poddaszu pijąc wino 
domowej roboty pana tadeusza. Są gdzieś 
jeszcze nagrania z tej niezwykłej nocy. Nie 
wiedziałem wówczas, że niepostrzeżenie 
wchodzimy w „rzeczywistą rzeczywistość” 
roku 1863, kiedy to w Koszutach zaopa-
trywano w broń i konie straceńców zdąża-
jących do Królestwa, a w salonie brzmiały 
pewno te same bojowe pieśni. Wiedział to 
pan tadeusz – z miesiąca na miesiąc coraz 
bardziej zagłębiony w przeszłość każdego 
zakamarka.

Lata 90. i nowa jakość
 po transformacji, czyli w latach 90., 
udało Mu się skompletować, odtworzyć 
lub naprawić całą stolarkę (właśnie: „prze-
cież wynalazł drzwi dwoje... naprawił 
i  wstawił”), ganek, piece, kominki, me-
ble, zegary, tapety, zabawki (umieszczone 
oczywiście w pokoju dzieci) i przeróżne 
przedmioty codziennego użytku: ampuł-
ki do lekarstw (odkopane na dawnym 
dworskim śmietniku), papier toaletowy 
i mydło (prawdziwe, nietknięte, z między-
wojnia pochodzące). pokoje wyglądały już 
naprawdę tak, jakby to były lata trzydzie-
ste albo początek XX wieku, a gospodarz 
wyszedł przed chwilą obejrzeć stan obo-
ry, powitać gości, albo rozliczyć dochody 
i  rozchody w kancelarii, funkcjonującej 
w  północnym alkierzu. Czyli tam, gdzie 
teraz znalazł się gabinet dyrektora pla-
cówki. pan tadeusz zawsze marzył o takiej 
ciągłości, kiedy więc pojawiła się moż-
liwość spełnienia marzeń, realizował je 
z  rzadkim znawstwem. Oczywiście dwór 
nadal był (jak i dziś jest) publiczną insty-
tucją kultury, nie zaś prywatną, pańską 
rezydencją. Skądinąd pan tadeusz odszu-
kał spadkobierców właścicieli (mieszkają 
poza granicami Rzeczypospolitej) i nawią-
zał z nimi kontakt. Odzyskanie przez nich 
majątku okazało się niemożliwe (z wielu 
przyczyn, o których próżno strzępić język 
i klawiaturę). założył więc fundację sku-
piającą wokół dworu zarówno jego daw-
nych mieszkańców, jak i „użytkowników 
obiektów historycznych” – w istocie zaś 
przyjaciół tego niezwykłego miejsca, któ-
rzy odtąd wspierali Go radą i pomocą.

Nie muzeum, lecz dom
 Nie chodziło przecież o sztukę dla 
sztuki, rekonstrukcję dla rekonstrukcji. 

zaprzeczał gorąco, jakoby to muzeum 
wnętrz było muzeum wnętrz. Jak sam pi-
sał, miał to być – i był – „dom historycz-
ny”. Odtwarzał nie tylko umeblowanie 
i wyposażenie wedle układu z lat 1900-
1939, chciał przywrócić funkcje. Czyli 
że w mury musiało wejść nowe życie. to 
miała być prawdziwa arka przymierza 
między dawnymi i nowymi laty. tak więc 
koncert ze stycznia 1988 roku wypącz-
kował wkrótce w rozmaite odsłony i po-
mysły. pan tadeusz patronował kolejnym 
reedycjom „Marianny i róż”, które stały 
się regionalnym bestsellerem. W Koszu-
tach coraz częściej pito i zajadano przy 
XIX-wiecznych stołach w jadalnym, coraz 
częściej grano w salonie na instrumentach 
różnorakich, a wszędzie gadano i spoglą-
dano na ściany, pasąc oczy autentykami 
dworkowej sztuki. przeżyliśmy tu mnó-
stwo spotkań podczas których państwo 
Osyrowie okazywali się już nie Klucznika-
mi, ale właśnie Gospodarzami pełną gębą. 
tak oni, jak i goście (przyjść mógł każdy) 
sami piekli i przynosili ciasto, rozkładali 
talerze, nalewali wino. Resztki rozdawano 
ostatnim wyjeżdżającym gościom. Wkrót-
ce prócz różnych kameralnych festiwali 
(prym wiódł festiwal muzykujących dzieci 
urządzany w skali całej Wielkopolski) po-
częliśmy się rytualnie spotykać na wspól-
nych śpiewach około 11 listopada i Bożego 
Narodzenia. zebrani nie zauważali nawet, 
że nucą pełna piersią utwory, których 
wcześniej nie znali. to było możliwe tylko 
tu.

Muzeum Powstania nie było pierwsze
 tak, tak. Nieprawdą jest, jakoby do-
piero Muzeum powstania Warszawskiego 
oswoiło polaków z interaktywną ekspo-
zycją, czyli z eksponatami, których zwie-
dzający dotyka i używa zgodnie z dawnym 
przeznaczeniem. We dworze w Koszutach 
zaczęło się to już wcześniej, od końca ko-
muny. Oczywiście w mniejszej, kameral-
nej skali i nie dzięki komunie, tylko dzięki 
panu tadeuszowi. Dlaczego tu i wtedy? 
Dlaczego za jego sprawą? Nie był klasycz-
nym historykiem sztuki lecz etnografem, 
a szlify zawodowe zdobywał w skansenie, 
to raz. Dwa, że tylko tamten czas stawiał 
ludzi w takich dziwnych sytuacjach i po-
zwalał realizować tak dziwaczne na pozór 
pomysły. ale przyczyna główna tkwiła 
w samym panu tadeuszu – który należał 
do ponadczasowego klanu pasjonatów par 
excellence.

Cena pasji
 płacił za to słoną cenę. Współistniejąc, 
przenikając się ze swoim miejscem pra-
cy (formalnie był tu przecież kustoszem 
na garnuszku Ministerstwa, potem zaś 
Gminy) prawie go nie opuszczał, a z racji 

dworskiej pasji bywało, że wpadał w pa-
sję szewską. Latem przemieszkiwał wraz 
z rodziną w kotłowni (którą odbudo-
wał i przerobił od podstaw na sui generis 
rządcówkę), dzięki czemu aż do zachodu 
słońca mógł kopać grządki. Skądinąd wła-
śnie jego bezkompromisowa pasja stała się 
przyczyną, dla której po kilkudziesięciu 
latach pracy, tuż przed emeryturą, z nie-
ukrywaną goryczą musiał oddać klucze od 
dworu. Mamy o to – my, przyjaciele pana 
tadeusza – pewien żal. Mimo, iż rzecz 
to zwykła i oczywista, że nieruchomości 
zmieniają właścicieli, użytkowników albo 
kustoszów i tak dalej, i mimo tego, że dwór 
w Koszutach ma obecnie dobrego gospo-
darza. pewnie nie mogło być inaczej, ale 
jednak pan tadeusz był jeden. Szkoda, że 
nie dane mu było dotrwać do końca jego 
dni w miejscu, które stało się jego częścią 
i darem dla nas wszystkich.
 Chociaż jednak odszedł z Koszut, nie 
porzucił pasji. tyle że powrócił do swo-
ich etnograficznych korzeni i z Klucznika 
dworu stał się klucznikiem i kustoszem 
wiejskiej, XVIII-wiecznej chałupy olęder-
skiej. Kupił ją w Borui Nowej na dawnych 
zachodnich kresach pierwszej Rzeczypo-
spolitej. z całą znajomością rzeczy i wła-
ściwym sobie zacięciem poświęcił się re-
montowi tego obiektu, który odtąd stał się 
jego drugim domem. Mimo ciężkiej cho-
roby, która spadła nań ponad rok temu, 
nie ustawał w wysiłkach i w październiku 
osobiście doprowadził to ostanie swoje 
dzieło do zwycięskiego końca. Niestety, 
nie będzie już korzystał z jego owoców.

Requiescat  in  pace!

polecamy lekturę tekstów tadeusza Osyry: 
„Muzeum ziemi Średzkiej: Kilka uwag na te-
mat podjętej próby rekonstrukcji wnętrz dwo-
ru szlacheckiego”, cz. 1, „Średzki Kwartalnik 
Kulturalny. pismo Średzkiego towarzystwa 
Kulturalnego” nr 3 (11), lipiec-wrzesień 2000, 
s. 4-8; cz. 2, nr 4 (12) październik-grudzień 
2000, s. 8-11; „Muzeum ziemi Średzkiej: Kil-
ka uwag na temat podjętej próby rekonstruk-
cji krajobrazowego parku przydworskiego”, 
„Średzki Kwartalnik...”, nr 2 (14), kwiecień-
-czerwiec 2001, s. 8-13.
zamieszczone powyżej na internetowym 
tableau  widoki wnętrz to przetworzone frag-
menty fotografii wnętrz dworu w Koszutach 
opublikowane przez śp. tadeusza Osyrę m.in. 
w powyższych artykułach, prócz tego zdjęcia 
piotra Kaczmarka i widok dworu według foto-
grafii opublikowanej w znanej książce Leonar-
da Durczykiewicza z 1912 roku.

Materiał Jacka Korabita Kowalskiego 
zamieszczony w Internecie – salon24.pl

w dniu 9 grudnia 2014 r. 
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W a ż n e  t e l e f o n y
Komisariat Policji Poznań 
– Nowe Miasto
poznań ul. polanka 24, 
tel. 61 841-23-12  (dyżurny)

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

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
sierż. Marta pieczurczyk
tel. kom. 786-936-020

Straż Miejska 
plac Kolegiacki 17 (24 h) – tel. 986

Straż Miejska 
(Oddział Nowe Miasto) 
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36
tel. 61 878-50-31

Ostrów Tumski w latach sześćdziesiątych XX wieku
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ostrów tumski w starej fotografii

Poznań w ubiegłym wieku siódma edycja

Konkurs dla Czytelników
 Siódma edycja kalendarza ściennego z serii „poznań 
w ubiegłym wieku” przenosi nas w XX wiek. W kalenda-
rzu możemy podziwiać fragmenty poznania dzisiaj już 
niedostępne. 
 Dla naszych Czytelników ogłaszamy coroczny kon-
kurs z nagrodami. zadaniem uczestników jest podanie 
miejsca, które znajduje się na pierwszej stronie kalenda-
rza, zamieszczonej obok i stanowi ilustrację okładki no-
wej edycji
 Odpowiedzi prosimy wysyłać pocztą tradycyjną do 
dnia 30 stycznia 2016 r. na adres: Rynek Śródecki 1/2, 
Gerard Cofta z dopiskiem KONKURS. pierwsze trzy 
prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone kalenda-
rzem ściennym 2016 Poznań w ubiegłym wieku oraz 
albumem z rycinami Henryka Kota pt. W sercu Polski 
autorstwa Jana Kaczmarka. Odbiór nagród osobisty.

Kalendarz ścienny 2016, „poznań w ubiegłym wieku”, Wydawnictwo 
Kontekst, poznań 2015.


