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 Jako Wspólnota Mieszkaniowa Ka-
mienicy, dużym nakładem środków, 
wyremontowa liśmy  naszą kamienicę na 
Śródce. W ubiegłych latach, w dwóch eta-
pach, co było podyktowane możliwościa-
mi finansowania, wymieniliśmy pokrycie 
dachowe a w tym roku została odnowiona 
elewacja budynku. Wszystkie prace pro-
wadzone były pod nadzorem przedstawi-
cielki Biura Miejskiego Konserwatora za-
bytków, pani Joanny Czech, i  wykonane 
z najwyższą starannością i dbałością o od-
tworzenie i zachowanie wiernego, histo-

„Kto stał we wnękach kamienicy 
Rynek Śródecki 3”?

k o n k u r s

rycznego wyglądu budynku. Nie wszystko 
dało się doprowadzić do pierwotnego wy-
glądu. Odkryta klinkierowa cegła, miej-
scami była w takim stanie, że nie było 
innej możliwości jak tylko pokryć ją tyn-
kiem i zamalować. ale w większości uda-
ło się. Między innymi odtworzono wnęki 
w narożnikach kamienicy: jedną od stro-
ny północno-wschodniej a drugą od stro-
ny północno-zachodniej (foto). problem 
w tym, że nie wiemy co lub kto wypełniał 
te wnęki? Nie dotarliśmy do żadnych wia-
rygodnych, historycznych źródeł, które 

by wskazywały jakie figury zajmowały te 
poczesne miejsca.

Kamienica Rynek Śródecki 3: wnęka w narożniku północno-wschodnim; wnęka w narożniku północno-zachodnim
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 pragnąc, tak jak w dotychczasowych 
pracach renowacyjnych, zachować  wier-
ność historii, zwracamy się do wszystkich, 
którzy znają odpowiedź na pytanie „Kto 
stał we wnękach kamienicy rynek Śró-
decki 3 ?”
 aby zmobilizować państwa do aktyw-
nego udziału w poszukiwaniu odpowie-
dzi na to pytanie, ogłaszamy konkurs na 
ten temat. Wyznaczamy nagrodę w wyso-
kości 500 pLN za najlepszy materiał, jaki 
do nas trafi. 
 Sponsorem nagrody jest mieszkaniec 
kamienicy rynek Śródecki 3.
 podstawowym i pierwszym kryterium 
w ocenie nadesłanych materiałów, będą 
udokumentowane historycznie prace 
(stare ryciny, zdjęcia, opisy historyczne 
z powołaniem się na źródło i inne). 
 W przypadku braku możliwości po-
wołania się na historię, a do niej trudno 

(ciąg dalszy ze str. 1)

„Kto stał we wnękach kamienicy Rynek Śródecki 3”?
k o n k u r s

jest dotrzeć, o czym sami się przekona-
liśmy, będą mile widziane propozycje 
„prywatne”, bez historycznych konotacji. 
Ważne, aby te propozycje były związane 
z  historią Śródki lub otoczeniem naszej 
kamienicy. 
 W zależności od tego, jaka propozy-
cja zdobędzie uznanie i uzyska akceptację 
Biura Miejskiego Konserwatora zabyt-
ków, podejmiemy starania, aby w przy-
szłości zmaterializowała się w postaci fi-
gur wstawionych w należne im miejsce.
 zastrzegamy: nie „od zaraz” KaSa!
 Konkurs rozstrzygać będzie powołana 
do tego celu komisja, w której skład zosta-
li zaproszeni:
1. red. Naczelny „Wokół Śródki” – pan 

Gerard Cofta,
2. przedstawicielka Biura Miejskiego 

Kon serwatora zabytków – pani mgr 
Joan na Czech,

3. pracownik naukowo-dydaktyczny Wy -
działu architektury politechniki poz-
nańskiej – dr hab. arch., radosław Ba-
rek oraz

4. Sponsor nagrody, mieszkaniec Ka-
mienicy. 

 Komisja konkursowa pozostawia do 
swojej decyzji sposób podziału kwoty na-
grody.
 Odpowiedzi i swoje propozycje na kon-
kurs prosimy przesyłać na adres redak-
tora Naczelnego gazety – Gerard Cofta, 
rynek Śró decki 1, 61-126 poznań.
 rozstrzygnięcie konkursu zostanie  
po dane do wiadomości na łamach naszej 
gazety „Wokół Śródki”.
 Wszystkich posiadających wiedzę 
na ten temat lub mających, nawet szalo-
ne pomysły, namawiamy do aktywności 
i wzięcia udziału w naszym konkursie.

Roman Obuchowicz
Członek Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej

 We wrześniu 2016 roku zespół Szkół Specjalnych nr 105 
rozpoczął naukę swoich uczniów w nowym budynku przy 
ul. Nieszawskiej 21. problemy lokalowe szkoły wymusiły 
najpierw przeprowadzkę szkoły podstawowej, a w tym roku 
pozostałej społeczności uczniowskiej. dzięki staraniom 
władz miasta, wydziału oświaty oraz radnych otrzymaliśmy 
budynek szkolny do adaptacji. po remoncie i dostosowaniu 
obiektu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektu-
alnie czeka nas jeszcze zaadaptowanie terenu wokół szkoły. 
 Szkoła nasza otrzymała nową przestrzeń, dobrze wypo-
sażone przyjazne sale i dzięki temu stwarza nowe możliwo-
ści rozwoju naszym podopiecznym. Jedynym faktem który 
nas smuci jest opuszczenie terenu Śródki, w którą przez 
lata wrośliśmy i w której zadomowiliśmy się. to wyjątkowe 
miejsce, z którym związali się nasi uczniowie, nauczyciele 
i  pracownicy 105-tki. Wspominamy z sentymentem im-
prezy śródeckie, lokalne sklepiki, kawiarnie, a także wielu 
mieszkańców, których rozpoznawaliśmy na ulicy. zaprasza-
my do odwiedzenia nas na ul. Nieszawskiej 21 i myślę też, że 
jeszcze nie raz do Was powrócimy...      e.J.

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 105 

na nowym…
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 Święty Charbel zrósł się z naszą parafią od jego pierwszych 
chwil pobytu w  niej. pierwszy raz towarzyszyła nam obecność 
Świętego podczas Mszy świętej połączonej  z adoracją pana Jezusa 
w mocy ducha Świętego we wtorek 24 lipca 2015 roku. W niedługi 
czas po tym, ofiarowano ikonę przedstawiającą św. Charbela, któ-
ra stała się podstawą relikwiarza wykonanego przez pana Bogdana 
puchalskiego. Obecnie relikwiarz wraz z wpisaną w  niego ikoną 
znajduje się w bocznej nawie św. Filipa Neri, w kościele św. Małgo-
rzaty na Śródce. 

Kim był święty Charabel?

 8 maja 1828 roku w wiosce Beqaakafra, leżącej na północ od 
Bejrutu przyszedł na świat youssef antoun Makhlouf. youssef 
wychowywał się w pobożnej rodzinie, w której mocno podkre-
ślano rolę modlitwy i osobistej relacji z panem Bogiem. W  1851 
roku youssef wstąpił do nowicjatu klasztoru św. Marona w annaya 
i przyjął imię Charbel. 1 listopada 1853 złożył pierwsze śluby zakon-
ne. W latach 1853-1859 Charbel odbył studia teologiczne w klasz-
torze św. Cypriana w Kfifane. 23  lipca 1859 roku w patriarchacie 
zakonu Maronitów w Bkerke Charbel przyjął święcenia kapłań-
skie. do roku 1875 oddawał się pracy i modlitwie. W tym czasie 
ujawniły się jego nadprzyrodzone dary (między innymi uzdrawia-
nia i wytrwałej modlitwy). 15 lutego 1875 roku Charbel przeniósł 
się do eremu św. piotra i pawła, w którym pozostał przez 23 lata 
– do swojej śmierci. Charbel umarł w swojej pustelni 24 grudnia 
1898 roku. rok po jego śmierci nastąpiło pierwsze otwarcie grobu, 
podczas którego zauważono, że ciało ojca Charbela nie rozkłada się 
i wydziela cudowny olej. W roku 1925 rozpoczęto proces kanoni-
zacyjny, aby 5 grudnia 1965 roku ogłosić go Błogosławionym, zaś 
9 października 1977 roku – Świętym. 

Cuda świętego Charbela

 W sanktuarium świętego Charbela w  annaya znajduje się 
szczegółowa dokumentacja zawierająca opisy ponad sześciu tysiącu 
cudownych uzdrowień, które przypisywane są wstawiennictwu 
Świętego. z pewnością jednak liczba ta nie wyczerpuje interwencji 

świętego Charbela. poniżej zamieszczone zostały cuda kanoniza-
cyjne (za stroną http://charbelkozanow.pl/index.php/zyciorys/).

Siostra Maria Abel Kamari

 trzydziestoletnia zakonnica ze zgromadzenia Najświętszego 
Serca pana Jezu sa, uległa chorobie, która doprowadziła do skrajnego 
wycieńczenia, anoreksji, odwapnienia kości, utraty zębów i paraliżu 
prawej ręki. po trwającej 6 lat chorobie udzielono siostrze namasz-
czenia chorych i wiatyku. przez kolejne pięć lat pozostawała przy ży-
ciu, jej stan wciąż jednak się pogarszał. W cierpieniu błagała o wsta-
wiennictwo o. Charbela. pewnej nocy przyśniło jej się, że mnich ją 
pobłogosławił. 11 lipca 1950 roku została przewieziona do klasztoru 
w annaya. Kiedy dotknęła grobu poczuła porażenie w plecach. Chu-
steczką wytarła kilka kropel oleju sączącego się z grobu i położyła 
na chorym miejscu. Nagle wstała i szła uzdrowiona pośród zgroma-
dzonych tam ludzi. tego samego dnia zaczęła przyjmować pokarmy, 
a wcześniejsze dolegliwości wszystkie ustąpiły.

Iskander Obeid

 W 1925 roku podczas pracy w kuźni, został uderzony w prawe 
oko metalowym odłamkiem, co spowodowało leczone bezskutecz-
nie, uszkodzenie spojówki i rogówki. dwanaście lat później doznał 
kolejnego wypadku, który w tym samym oku spowodował ode-
rwanie siatkówki. Lekarze ocenili uszkodzenie jako nieuleczalne 
i chcieli usunąć oko. Iskander nie zgodziła się na to. po kolejnych 
13 latach, usłyszawszy o cudach o. Charbela, odbył 18 października 
1950 roku, pielgrzymkę do annaya. tam ból oka się nasilił. 20 paź-
dziernika obudził kowala potworny ból oka. Gdy ponownie zasnął 
ukazał mu się czcigodny Charbel. po przebudzeniu widział także 
zranionym okiem. Ból ustąpił.

Mariam Assai Award

 Miriam, syryjka mieszkająca w Libanie, grekokatoliczka, 
wdowa,  analfabetka. Operowana w 1963 i 1965 roku na nowotwór 
żołądka, jelita i gardła. Lekarze nie dawali nadziei, po operacji 

(ciąg dalszy na str. 6)
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Relikwie świętego Charbela, słynnego libańskiego zakonnika ze zgromadzenia Maronitów w Annaya, dotarły do nas z parafii 
św. Jadwigi we Wrocławiu – Kozanowie. Dzięki życzliwości Ojca wrocławskiej parafii, księdza proboszcza Adama Derenia, 23 lip-
ca 2015 roku – w przededniu liturgicznego wspomnienia św. Charbela – otrzymaliśmy jego relikwie, olej, który wypływa z ciała 
Świętego i jest znakiem Chrystusowej mocy uzdrawiania oraz obrazki z wizerunkiem Sarbeliusza. 

Święty Charbel w kościele św. Małgorzaty na Śródce



4 WOKóŁ ŚródKI
Kwartalnik Osiedla Ostrów tumski – Śródka – zawady – Komandoria

„A w niedzielę po sumie 
na moście...”

Fot. Arleta Kolasińska

26 czerwca 2016 r.

26 czerwca 2016 r.

24 lipca 2016 r.

24 lipca 2016 r.

Wiesław Prządka 
z zespołem Hot Swing

Wielkie pranie 
i opowieści 
sznurkowe
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„A w niedzielę po sumie 
na moście...”

10 lipca 2016 r.

7 sierpnia 2016 r.

28 sierpnia 2016 r.

4 września 2016 r.

Azyl motyli

Pamięć wody – widowisko muzyczne
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Książka, rower i dęciaki
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zwolnili do domu bez dalszej terapii. Miriam zaczęła błagać o po-
moc błogosławionego o. Charbela. pewnej nocy roku 1967 położy-
ła się spać. Obudziła się całkowicie zdrowa, ku zdumieniu lekarzy 
potwierdzających jej cudowne ozdrowienie.

Olej świętego Charbela

 Święty Charbel umarł mając 70 lat, w Wigilię Bożego Narodze-
nia 1898 roku. Współbracia znaleźli ciało Charbela na posadzce 
w kaplicy. zaskoczyło ich cudowne światło, jakie wydobywało się 
z tabernakulum i otaczało ciało zmarłego. po pogrzebie Charbela, 
od pierwszego dnia, grób oświetlało jasne światło niewiadomego 
pochodzenia. Ludzie, widząc je nieprzerwanie przez 45 nocy, przy-
chodzili do grobu Świętego. patriarcha jednak nakazał przenieść 
ciało eremity do klasztoru. Kiedy otwarto trumnę stwierdzono, 
że ciało nie podległo rozkładowi. ponadto w trumnie znajdowała 
się siedmiocentymetrowa warstwa oleju, który wydobył się z ciała. 
zakonnicy zaczęli rozdawać olej, a wierni przykładać go w chore 
miejsca. do dzisiaj z ciała Świętego wydobywa się olej, który jest 
rozdawany czcicielom Charbela. dzięki wierze i modlitwie obda-
rowanych osób cenną relikwią Ojca Charbela, mogą oni uzyskać 
uzdrowienie lub potrzebną łaskę, o której proszą.

Modlitwy do świętego Charbela

Litania do świętego Charbela

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo pustelników, módl się za nami.
Święty Charbelu, módl się za nami.
Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga – powtarza się: umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Charbelu, hojny dawco, przepełniający wszystko,

Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Charbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Naj-
świętszej Maryi panny,
Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugo-
dzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami 
stworzenia,
Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni 
nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde 
cierpienie,
Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka,
Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
p. Módl się za nami św. Charbelu, wielki pustelniku Boga
W. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwa-
łeś  i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez 
co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz 
pokuty. dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był 
w nieustannym zjednoczeniu ze swoim panem i z ludźmi, poprzez 
okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wsta-
wiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności 
życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest 
konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie po-
trafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu 
i  sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który 
dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie re-
alizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę poko-

Święty Charbel w kościele św. Małgorzaty na Śródce
(dokończenie ze str. 3)

Nagroda

Panu Gerardowi Cofcie
Merowi Śródki

Zarząd Fundacji rozwoju Miasta Poznania
przyznaje

doroczną nagrodę
Edwarda hrabiego Raczyńskiego

za krzewienie
idei pracy organicznej

w Mieście Śródka

Poznań wrzesień 2016 r.

Promocja Kalendarza 
Henryka Kota 

– „HYĆKA” 
– 7 grudnia 2016
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Kanonia i mury obronne Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
nowe ustalenia naukowe                Część II

 przeprowadzona przez prof. Marka 
Krąpca laboratoryjna analiza dendrochro-
nologiczna pobranych przeze mnie pró-
bek drewna potwierdziła ten fakt. drewno 
użyte w więźbie południowej (gotyckiej) 
pochodzi z drzew sosny ściętych w roku 
1476. Natomiast w więźbie północnej 
z  drzew tego samego gatunku ściętych 
w latach 1749 i 1750. 
 W świetle tych faktów, próbując dato-
wać budowę kanonii, jak we wszystkich 
dotychczasowych opracowaniach, na XVI 
wiek, trzeba zmierzyć się z wyjątkowo 
długim okresem sezonowania drewna. 
Konfrontując taką tezę z aktualnym po-
ziomem nauki jest ona nie do przyjęcia. 
zacytujmy badaczy: andrzej zielski: 
„w czasach średniowiecznych i wcześniej-
szych drewno na wiązania dachowe było 
używane od razu, albo prawie od razu po 
wyrębie”. aleksander Konieczny: „dziś 
wiadomo, że z reguły drewno budowlane 
wykorzystywano bezpośrednio po ścince 
… w osłoniętych dachem dobrze przewie-
trzanych konstrukcjach drewno po wbu-
dowaniu miało od razu doskonałe warun-
ki do schnięcia.”
 W przypadku kanonii wykluczyć na-
leży wtórne użycie drewna do budowy 
badanej więźby. Oględziny nie wykazały 
jakichkolwiek śladów po poprzednich łą-
czeniach elementów, które w takich przy-
padkach znajdujemy.
 Mamy więc na Ostrowie tumskim 
w  poznaniu do czynienia ze znaczącym 
odkryciem, które zostało wsparte precy-
zyjnym datowaniem często niedocenia-
nych więźb dachowych. 
 W podsumowaniu zacytujmy znaw-
ców tematu:

aleksander Konieczny: Kompleksowe ba-
dania architektoniczne substancji murowa-
nej, poparte wnikliwą analizą konstrukcji 
drewnianych datowanych dendrochronolo-
gicznie, mogą przynieść nowe i często zu-
pełnie zaskakujące wyniki.
 dominik Mączyński: W Polsce kon-
strukcje dachowe są jeszcze nie wystarcza-
jąco rozpoznane i zbadane..., kryją wiele 
informacji naukowych, które mogą rzucić 
nowe światło na historię zabytków.
 przeprowadzone badania budynku ka-
nonii, która oparta została na starszym od 
niej murze obronnym, w pełni upoważ-
niają do przesunięcia datowania jej bu-
dowy na koniec lat siedemdziesiątych XV 
wieku. Wielkie znaczenie tego odkrycia, 
które dokonało przełomu w stanie badań 
polega na tym, że rzutuje ono na szeroki 
kontekst historycznej zabudowy Ostrowa 

Rysunkowa próba rekonstrukcji piętnastowiecznej kanonii wykonana na podstawie badań 
architektonicznych w 2014 r. Widok od strony północno-wschodniej. Oprac. i rys. J. Borwiński

tumskiego w poznaniu. W konsekwencji 
wszystkie następne badania tego obszaru 
będą musiały uwzględnić ten fakt. trze-
ba zatem zweryfikować historię budowy 
murów obronnych na Ostrowie tumskim 
oraz działalności biskupa Jana Lubrań-
skiego, który po objęciu biskupstwa po-
znańskiego w 1499 r. nie zapoczątkował 
inwestycji, lecz jedynie kontynuował prace 
swoich poprzedników. zapewne budowę 
ich rozpoczął biskup poznański andrzej 
z Bnina, znany z wielu inicjatyw budowla-
nych. Utrwalone tradycją pojęcie Murów 
Lubrańskiego w świetle najnowszych ba-
dań stało się jeśli nie zdezaktualizowane to 
przynajmniej mocno przesadzone. 
 Wyniki badań zostały opublikowane 
w „Ochronie zabytków” nr 1/ 2015.

mgr Jerzy Borwiński
konserwator zabytków architektury

ry i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem 
łaski (wymienić łaskę), o którą Cię prosimy. przez Chrystusa, pana 
naszego. amen.

Modlitwa do świętego Charbela 

 Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności świa-
towych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz 
przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. rozjaśnij nasze 
umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. rozpal w nas mi-
łość Boga i bliźniego. 
 pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wro-
gami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzien-
ności. za twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga 

dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach 
po ludzku beznadziejnych.
 Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą 
Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede 
wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia 
wiecznego. amen.

Święty Charbel zaprasza

 Każdego dnia święty Charbel zaprasza nas na spotkanie do 
koś cioła św. Małgorzaty. Czeka na każdego, chce nas wspomagać, 
namaszczać, umacniać naszą wiarę, prowadzić w duchu Świętym 
i przybliżać do Serca pana Boga. Nie dajmy się Mu dłużej prosić. 
Skorzystajmy z zaproszenia.

Barbara Buk



8 WOKóŁ ŚródKI
Kwartalnik Osiedla Ostrów tumski – Śródka – zawady – Komandoria

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

Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Śródka z lotu ptaka – 4 kwiecień 1945 r.

ostrów tumski i sródka w starej fotografii´

Śródka w obiektywie roberta Woźniaka

Ostrówek
 

głęboko kości muł i próchno świeci
po piwnicach
 
kamienice w lekkim przyklęku
schodzony kamień i krawężniki
 
Pan Gerard C. pokazuje tutaj środek świata
kominiarz na muralu łapie się za guzik

Andrzej Sikorski
Z cyklu śródeckiego


