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 Historię tysiącletniej Śródki możemy 
podzielić na cztery okresy:
•	 pierwszy	–	kiedy	to	Śródka	była	Poz

naniem do 1253 r.,
•	 drugi	–	od	1253	r.	do	1800	r.	–	Śródka	

miastem	biskupim,
•	 trzeci	–	od	1800	r.	do	lat	dziewięćdzie-

siątych	 XIX	 wieku	 –	 Śródka	 w	 oko-
wach	twierdzy,

•	 czwarty	 od	 lat	 dziewięćdziesiątych	
XIX	wieku	do	końca	lat	sześćdziesią-
tych	XX	wieku	–	Śródka	jako	wielko-
miejska dzielnica.

Pierwszy okres do 1253 roku

	 Według	 Jana	 Długosza	 tereny	 dzi-
siejszej	 Śródki	 były	 starym	miastem	po-

znańskim	 –	 ANTIQVA	 CIVITAS	 PO-
SNANIENSIS.	Przed	rokiem	1231	było	to	
miasto	 lokowane	na	prawie	niemieckim,	
a	w	dokumencie	z	1245	roku,	określa	się	
jego	mieszkańców	jako	cives	–	mieszcza-
nie.	 W	 przywileju	 lokacyjnym	 nowego	
miasta,	 zakładanego	 na	 lewym	 brzegu	
Warty	z	roku	1253,	wymieniany	jest	sołtys	
tego	 starego	Poznania	 –	Henryk.	W do-
kumencie	 tym	zawarte	 są	 również	 infor-
macje,	że	miasto	miało	prawo	do	organi-
zowania	 targów,	 jarmarków	 oraz	 prawo	
do	handlu	suknem.	
	 Obszar	 tego	 starego	 piastowskiego	
Poz	nania,	nazywanego	od	końca	XIII	wie-
ku	Śródką,	w	pewnym	okresie	stał	się	dla	
piastowskich	władców	zbyt	mały.	Tereny	
te	były	 już	zabudowane,	co	powodowało	

Śródka od średniowiecza do lat 
siedemdziesiątych XX wieku

(c.d. na stronach 4-5)

Stary Poznań 
na prawym brzegu Warty w XIII wieku

Poznań	przedlokacyjny	w	XIII	w.,	rysunek	światłokopia	
wykonana	prawdopodobnie	w	okresie	międzywojennym

(źródło:	internet)

trudności	by	przekształcić	je	w nowocze-
sne	średniowieczne	miasto.	Jest	to	jeden	
z powodów,	dla	których	Przemysł	I	zde-
cydował	 się	 przenieść	miasto	 na	 drugi	
brzeg	Warty.	Ograniczeniami	do	budo-
wy	 nowego	 w	 miejscu	 starego	 miasta,	
były	 również	 istniejące	 tu	 cmentarze.	
Stąd	 wytyczenie	 według	 zakładanego	
na	 prawie	 niemieckim	 nowego	 miasta	

Jan	Kaczmarek
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Co było 

i będzie 

na Śródce...

■ 28 września 2019
 Dzień Sąsiada Na Śródce	 –	 w  ramach	

dorocznego	 cyklu	 imprez	 i	 warsztatów,	
odbył	 się	 również	 konkurs	 na	 najlepsze	
ciasto	zrobione	przez	Sąsiada.

■ 4 października 2019
 Międzynarodowy Dzień Muzyki Śródka 

na Jazzowo	 –	 kolejne	 spotkanie	 z	 mu-
zyką	 na	 Śródce	 upłynęło	 pod	 znakiem	
jazzu.	Wystąpili	m.in.:	Kacper	Krupa,	Fi-
lip	 Chojnacki,	 Szymon	 Wieczorkiewicz,	
Dawid	Wirmański,	Masterbrass,	Mateusz	
Cofta	 i	 Benedykt	 Cofta.	 W	 programie	
była	też	m.in.	muzyka	Krzysztofa	Kome-
dy.

■ 13 listopada 2019
 Wieczornica Patriotyczna przy Mura-

lu na Śródce	 –	w	niezwykłej	 atmosferze	
można	było	wysłuchać	pieśni	patriotycz-
ne	 w	 wykonaniu	 dzieci	 z	 Chóru	 Szkoły	
Katedralnej	 na	 Śródce.	 Licznie	 zgroma-
dzoną	 publiczność	 czekała	miła	 niespo-
dzianka	 –	 poczęstunek	 od	 wszystkich	
śródeckich	restauracji.

■ 14 listopada 2019
	 Odbył	 się	 wernisaż	 wystawy	 malar-

stwa	 Tadeusza	 Jurgi	 zatytułowany	 dość	
przewrotnie:	 ŚWIATŁOPO(D)GLĄD.	

W	 październiku	 z	 inicjatywy	 Rady	Osie-
dla	 Ostrów	 TumskiŚródkaZa	wadyKo
mandoria	 wydano	 kolorową	 pocztówkę.	
Przedstawia	 ona	 fresk	 z  mostem	 Cybiń-
skim	z 1907	r.	wykonany	przez	Katarzynę	

Tadeusz		Jurga,	z	wykształcenia	architekt,	
a	 z	 zamiłowania	 malarzamator,	 absol-
went	Politechniki	Poznańskiej.	Poszukuje	
i	odkrywa	w	swoich	udanych	realizacjach	
artystycznych	znaczenie	światła, nie stro-
niąc	 od	 odkrywania	 w	 nowych	 formach	
pejzaży	związanych	m.in.	z	Notecią	i Pusz-
czą	 Notecką.	 Jak	 sam	 mówi:	 Fascynuje 
mnie świat, jako stan mrocznej kosmicznej 
materii, w którym Światło ujawnia obec-
ność Życia we wszystkich jego aspektach. 
Poznawanie takiego świata, to główny 
kierunek moich poszukiwań twórczych. 
Wszystkich	zainteresowanych	zapraszamy	
na	Ostrów	Tumski	–	Restauracja	„Galeria	
Tumska”	 na	 wystawę	 obrazów	 olejnych	
Tadeusza	 Jurgi,	 która	 będzie	 jeszcze	 pre-
zentowana	do	22	grudnia	2019	r.

■ 20 listopada 2019
 Koncerty Śródeckie w Kościele św. Mał-

gorzaty	 –	 koncert	 uczniów	 POSM	 1	 st.	
nr 2	im.	T.	Szeligowskiego:	Katarzyna	Si-
korskaWrembel	(organy),	Marcel	Kraw-
czak	(organy).

■ 27 listopada 2019
 Koncerty Śródeckie w Kościele św. Mał-

gorzaty	 –	 w	 czasie	 koncertu	 wystąpili:	
Beata	Dunin	(sopran)	i	Jacek	Pupka	(or-
gany).

■ 28 listopada 2019
 Festiwalowa Szkoła Czytania Klasyki 

Polskiej	 –	 „Zemsta”	 Aleksandra	 Fredry	
stała	 się	 bohaterem	wieczoru,	 który	 od-
był	 się	w	Kawiarni	 „Hyćka”	 przy	Rynku	
Śródec kim.

Straż Miejska Miasta Poznania	wspólnie	z	Radą	Osiedla	Ostrów	TumskiŚródkaZa-
wadyKomandoria	zrealizowała	pomysł	przygotowania	i	rozdania	uczniom	śródeckich	
szkół	opasek	odblaskowych	w	celu	poprawienia	bezpieczeństwa	naszych	dzieci.
Poniżej	prezentujemy	opaskę,	która	spełnia	podstawową	rolę:	jest	widoczna	w	ciemno-
ściach,	które	w	okresie	jesiennozimowym	zapadają	dość	wcześnie,	już	w	czasie	powro-
tów	ze	szkoły.

Kujawską	 oraz	 studentów	 ASP	 w	 Pozna-
niu,	 namalowany	 na	 ścianie	 kamienicy	
przy	ul. Ostrówek	6.	Niestety	 fresk	 został	
zamalowany	 w	 roku	 2009	 (most	 zdobił	
ścianę	budynku	zaledwie		3	lata).
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	 Na	 ołtarzowej	 ścianie	 kaplicy,	 tuż	 pod	 sklepieniem,	 odsło-
nięto	popiersie	dojrzałego	mężczyzny	o	pełnej	twarzy,	ciemnych	
oczach,	siwych,	krótkich	włosach,	ciemnych	sumiastych	wąsach.	
Okryty	cynobrową	tkaniną	spływającą	z	prawego	ramienia	wy-
łania	 się	zza	błękitnej	zasłony.	Zachowana	połowicznie	profilo-
wana	rama	nawiązuje	swym	kształtem	do	sześcioboku,	tak	cha-
rakterystycznego	dla	portretu	trumiennego,	który	mógł	mieścić	
wizerunek	 jeszcze	 jednej	 postaci.	Wyjątkowość	 lokalizacji	 tego	
przedstawienia	 sugeruje,	 że	 sportretowaną	 osobę	 umieszczono	
tu	z	powodu	szczególnych	dla	tego	miejsca	zasług	(może	był	fun-
datorem	dekoracji?).	
	 Przedstawienie	Sądu	Ostatecznego,	oparte	na	średniowiecz-
nym	 schemacie	 ikonograficznym,	 charakteryzuje	malarska	 lek-
kość	 i	 ciemny,	 stonowany	 koloryt,	 który	 ulega	 rozświetleniu	
w	 scenie	 z  Chrystusem.	 Zważywszy	 precyzję	 ukazania	 detali,	
mnogość	drobnych	postaci	w	rozległym	krajobrazie,	wydaje	się,	
że	 przedstawienie	 bardziej	 przynależy	 do konwencji	malarstwa	
sztalugowego	niż	monumentalnego.	W	2	połowie	XVIII	wieku	
na	zamalowaną	uprzednio	scenę	Sądu	nałożono	w	centrum	de-
korację	sztukatorską	z	parą	aniołków	wśród	obłoków,	trzymają-
cych	atrybuty	odnoszące	się	do	patronki	kaplicy	(gałązka	palmo-
wa	 i	 kielich	 z	 hostią).	W	 ramach	konserwacji	malowidła	 część	
sztukaterii	usunięto.	Kaplicę	św.	Barbary,	wzniesioną	najpewniej	
krótko	po	1654	r.,	odrestaurowano	 tuż	po	wojnach	szwedzkich	
(165557),	które	spustoszyły	cały	kościół	św.	Małgorzaty.	W	1659	
roku	przy	kościele	powstało	bractwo	św.	Barbary	(patronki	do-
brej	 śmierci),	 które	 właśnie	 w	 kaplicy	 jej	 imienia	 przy	 ołtarzu	
św.	 Barbary	 (ob.	Najświętszego	 Serca	 Jezusa)	 odbywało	modły	
w	 intencji	 zmarłych,	 konających	 i	 dusz	 czyścowych.	 Przedsta-

wienie	 Sądu	 Ostatecznego	 ma	 zatem	 w	 tym	 miejscu	 głębokie	
uzasadnienie,	 podobnie	 jak	 mistyczny	 kult	 Serca	 Jezusowego	
i symbole	Męki	Pańskiej	w	okiennych	ościeżach.	Za	powstaniem	
dekoracji	malarskiej	 kaplicy	 u	 schyłku XVII	 wieku	 przemawia	
późnorenesansowa	 stylistyka	 zacheuszków,	 sarmacka	 konwen-
cja	 portretu	 trumiennego	 i	 powściągliwa	 emocjonalność	 sceny	
Sądu	Ostatecznego.	Wśród	przykładów	nowożytnego	malarstwa	
monumentalnego	 w	 naszym	mieście	 zdecydowanie	 więcej	 jest	
obiektów	 XVIIIwiecznych,	 niż	 wcześniejszych.	 Tym	 bardziej	
więc	okazała	dekoracja	kaplicy	św.	Barbary,	na	długo	pogrążona	
w	mrokach	niepamięci,	 uzupełnia	naszą	wiedzę	 o	 poznańskim	
malarstwie	XVII	wieku.	Jednakże	pełnia	jej	ideowego	przesłania	
pozostaje dla nas tajemnicą. 
	 Sporym	zaskoczeniem	było	też	odkrycie	w	2011	roku	deko-
racji	malarskiej	w	nowożytnej	zakrystii.	Na	owalnym	plafonie	ża-
glastego	sklepienia	wydobyto	spod	warstw	pobiały	scenę	Ekstazy 
św. Filipa Neri	 rozgrywającą	 się	przed	ołtarzem.	Maria	 z	Dzie-
ciątkiem	i	św.	Janem	Chrzcicielem	z	ołtarzowego	obrazu	wychyla	
się	lekko	ku	świętemu,	który	odprawiając	mszę,	ubrany	w	litur-
giczny	strój	kapłański	z	białym	ornatem,	lewituje	z	uniesionymi	
ramionami.	 Scenie	przygląda	 się	 stojący	w	otwartych	drzwiach	

Nieznane malowidła w kościele pw. św. Małgorzaty

Iwona	Błaszczyk
(dokończenie z poprzedniego numeru)

Kościół pw. św. Małgorzaty, kaplica św. Barbary, portret trumienny 
na ścianie ołtarzowej

Kościół pw. św. Małgorzaty, zakrystia, malowidło Ekstaza 
św. Filipa Neri

(ciąg dalszy na str. 4)
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młodzieniec,	łapiąc	się	za	głowę	w	geście	głębokiego	zdumienia,	
ubrany	w	 charakterystyczną	 dla	 filipinów	 czarną	 suknię	 z	 bia-
łym	kołnierzykiem.	Z	obłoków	wyłaniają	się	cztery	uskrzydlone	
główki	 anielskie	 z	 banderolą	 zawierającą	 łacińską	 inskrypcję:	
OBVIAM	CHRISTO	IN	AERA	(pierwszy	list	św.	Pawła	do	Tesa-
loniczan	4,17),	a	u	dołu	sceny	widnieje	data:	1741.	Obecność	tego	
świętego	jest	uzasadniona	sąsiedztwem	zgromadzenia	filipinów,	
sprowadzonych	na	Śródkę	w	drugiej	połowie	XVII	wieku,	któ-
rym	przekazano	kościół	św.	Małgorzaty.	Św.	Filip	Neri	utworzył	
w	XVI	wieku	w	Rzymie	kaplicę	modlitewną	(oratorium),	której	
formuła	 rozpowszechniła	 się	 w	 całej	 Europie.	 Umiejscowienie	
malowidła	w	zakrystii	ograniczało	krąg	 jego	odbiorców	do	ka-
płanów	filipinów.	Scena,	mimo	licznych	drobnych	ubytków,	za-
chowała	 bardzo	 czytelną	 kompozycję.	 Prace	 konserwatorskie	
trwały	od	czerwca	2011	roku	do	lutego	2012	roku.	Dzięki	dacie	
widniejącej	 na	malowidle	 skorygowano	 czas	 budowy	 zakrystii,	
przesuwając	jej	powstanie	o	kilka	lat	wcześniej.	

	 Na	 zachodniej	 ścianie	 zakrystii	 odkryto	 umieszczone	 cen-
tralnie	malowidło,	najpewniej	pochodzące	z	tego	samego	czasu,	
z	 przedstawieniem	 grafitowobiałej	 konchy	 o	 rokokowej,	 pofa-
lowanej	 krawędzi,	 ujętej	 dwiema	 parami	 czerwonoróżowych	
wolut;	pod	konchą	zwieszają	się	dwie	girlandy	okrągłych,	 łoso-
sioworóżowych	owoców	z	oliwkowozielonymi	listkami,	a	pole	
pomiędzy	nimi	wypełniają	przecinające	się	wstęgi.	Wydaje	się,	że	
tłem	dla	konchy	była	podwieszona	tkanina	(paludament),	a	ma-
lowidło	mogło	pełnić	rolę	ołtarzowego	retabulum.	Utrwalono	je,	
przeprowadzając	jedynie	konserwację	zachowawczą.
	 Prace	 przy	 konserwacji	 malowideł	 zostały	 sfinansowane	
w ramach	dotacji	Miejskiego	Konserwatora	Zabytków	w	Pozna-
niu	i Wielkopolskiego	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków.	
Każde	takie	odkrycie	wzbogaca	nasze	lokalne	dziedzictwo	kultu-
rowe	i	umacnia	w	przekonaniu,	że	nadziei	na	kolejne	nigdy	nie	
jest	jednak	za	wiele.

Tekst i zdjęcia: Iwona BłaszczykPA
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Kościół pw. św. Małgorzaty, zakrystia, fragment malowidła Ekstaza św. 
Filipa Neri – głowa św. Filipa Neri

 Kościół pw. św. Małgorzaty, zakrystia, fragment malowi-
dła Ekstaza św. Filipa Neri

na	lewym	brzegu	Warty,	z regularną	siecią	ulic	oraz	centralnie	
położonym	rynkiem,	było	zdecydowanie	lepsze	niż	przebudo-
wa	istniejącego	starego	Poznania.

Drugi okres od 1253 do 1800 roku

	 Dalszą	 realizację	 budowy	 nowego	 Poz	nania	 po	 śmierci	
Przemysła	I	przejął	jego	syn	Przemysł	II.	Książę	porozumiał	się	
z  poznańskim	biskupem	 Janem	 II,	 co	do	przejęcia	 leżących	na	
lewym	brzegu	Warty	terenów	kościelnych	oraz	wsparcie	biskupa	
w	staraniach	o	koronę	króla	Polski.	W	porozumieniu	zawartym	
w  1288	 roku	 przekazał	 biskupom	 poznańskim	 tereny	 starego	
miasta	Poznania	–	Śródki.
	 Część	mieszkańców	dawnego	miasta	zostało	przeniesiona	na	
tereny	lokowanego	nowego	Poznania.

Śródka od średniowiecza 
do lat siedemdziesiątych XX wieku

(ciąg dalszy ze str. 1)

	 W	porozumieniu	o	przekazaniu	biskupowi	Janowi	II	terenów	
prawobrzeżnych,	 jakie	 zawarto,	 odnotowane	 zostało	 zapewnie-
nie,	 że	 nowe	 biskupie	miasto	 zachowuje	 dotychczasowe	 prawa	
odbywania	targów	i	dorocznych	jarmarków.
	 Ważnym	wydarzeniem	w	historii	miasta	jest	budowa	kościo-
ła	pod	wezwaniem	św.	Małgorzaty.	Wzmianka	źródłowa	z 1231	
roku	mówi	o	tym	kościele,	który	znajdował	się	w	północnej	czę-
ści	obszernego	rynku.
 Biskupi	poznańscy	dbali	o	swoje	miasto.	I	tak	biskup	Andrzej	
Łaskarz	 wyjednał	 u	 króla	 Władysława	 Jagiełły	 prawo	 cotygo-
dniowego	targu,	który	odbywał	się	w każdy	czwartek,	oraz	prawo	
orga	nizowania	dwóch	jarmarków	rocznie	–	17	lipca	i	6	paździer-
nika. 
	 W	„Obrazie	historycznostatystycznym	miasta	Poznania”	Jó-
zef	Łukaszewicz	napisał:
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 ...Śródka miała swój magistrat, złożony z burmistrza, wójta, 
rajców i ławników, którzy posiedzenia swoje na ratuszu niegdyś 
stojącym, odbywali. Urzędników tych wybierali mieszkańce Śródki 
z pośród siebie, a biskup ich potwierdzał. Do biskupów można było 
wnosić apelacje od wyroków sądowych i ławy miejskiej.	W	roku	
1440	 znajdujemy	 potwierdzenie	 istnienia	 magistratu,	 w	 skład	
którego	wchodził	burmistrz	i	czterech	rajców.
	 Ważną	rolę	w	życiu	miasta	gródeckiego	odgrywały	istniejące	
cechy.	Wśród	nich	należy	wymienić	te	największe,	a więc:	brac-
two	krawieckie,	szewskie	i piwowarów.	To	ostatnie,	które	warzyło	
piwo	na	wodzie	z	Cybiny,	przez	lata	prowadziło	wojnę	gospodar-
czą	z	piwowarami	poznańskimi	warzącymi	piwo	z	wód	Bogdanki	
i	piwowarami	chwaliszewskimi	warzącymi	piwo	z	wód	Warty.	
	 Najstarsze	zapiski	dotyczące	istnienia	gródeckich	cechów	po-
chodzą	z	roku	1515	i	mówią	o	połączeniu	bractwa	krawieckiego	
z	bractwem	szewców.	Statut	ten	zatwierdzony	został	przez	urzędy	
gródeckie	i	mówił	między	innymi:
•	 mistrz	nowotny	(nowy)	powinien	w	ciągu	roku	i	dwóch	tygo-

dni	dostarczyć	listy	urodzenia	i	wyuczenia	zawodu,
•	 mistrz	nowotny	składa	braciom	dwie	beczki	piwa,	cztery	fun-

ty	wosku,	i	jedzenie	wartości	trzech	groszy,
•	 nie	wolno	przychodzić	do	bractwa	z	mieczem,	nożem	lub	in-

nym	żelazem,	pod	karą	beczki	piwa,
•	 gdy	młodsi	 bracia	niosą	na	Boże	Ciało	 świece,	 starsi	winni	

dać	grosz	strawnego	i	grosz	na	piwo,
•	 jeśli	brat	ożeni	się	z	wdową	po	bracie,	winien	wyuczyć	pasier-

bów	rzemiosła.
	 A	oto	co	miał	dać	nowy	mistrz	braciom	na	kolację:	dwie	becz-
ki	 ciemnego	 piwa,	 ćwierć	mięsa	wolowego,	 pół	 cielęcia,	 cztery	
gęsi,	 cztery	kapłony,	 funt	 ryżu,	pół	 funta	pieprzu,	 łut	 szafranu,	
półmiarek	soli	i	cebuli,	chleba	rżanego	za	15	groszy,	chleba	białe-
go	za	9	groszy,	gomółek	dobrych	parę,	szklanic	za	24	grosze,	wóz	
drewna	i	piękną	muzykę.
	 Krawcy	 gródeccy	 należeli	 do	 najznaczniejszych	 obywateli	
miasta,	czego	dowodzą	informacje,	że	w	roku	1689	krawiec	Kazi-
mierz	Lasocki	został	burmistrzem	a	krawiec	Jakób	Mieniaziewicz	
wójtem	gródeckim.
	 Obok	tych	największych	bractw	istniały	też	mniejsze	warszta
ty	 rzemieślnicze.	O	 jednym	z	nich	wspomina	w	 swoich	 zezna-

niach	 składanych	 przed	 komisją	 do	 spraw	 doznawanych	 łask	
i cudów	brat	Tomas	Dybowski	z	zakonu	franciszkańskiego.	Brat	
Tomasz	 w	 tych	 zeznaniach	 powiedział,	 ...że cudowny obrazek 
Najświętszej Panny dostał od malarczyka Marcina, który go miał 
od Jakuba malarczyka, który u pana Franciszka malarza mieszcza-
nina gródeckiego za towarzysza robił, kupił za półtrzecia złotego 
i z przyzwoleniem przełożonego w swej celi powiesił. 
	 Obraz	ten	przeniesiony	został	do	klasztoru	franciszkańskiego	
na	Górze	Przemysła	i	znany	jest	pod	nazwą	Matki	Boskiej	Łaska-
wej	Pani	Poznania.
	 Dokument	 mówiący	 o	 bractwach	 gródeckich	 z	 1515	 roku	
wspomina	 też	o	 istnieniu	 ratusza	 z	wieżą,	w	której	 znajdowało	
się	więzienie.	Pochodzący	z	1564	roku	 inwentarz,	wymienia	22	
domy	stojące	przy	rynku	oraz	63	przy	pięciu	ulicach.
	 Ważnym	dla	historii	Śródki	jest	dokument	pochodzący	z	1444	
roku.	W	przeddzień	bitwy	pod	Warną	król	Władysław	w	miej-
scowości	Varadino	podpisał	akt	 lokacyjny	dla	miasta	Ostrówek	
dając	je	we	władanie	Poznańskiej	Kapitule	Katedralnej.	Miastecz-
ko	to	będące	najmniejszym	miastem	Rzeczpospolitej,	położone	
między	Cybiną	a	dzisiejszą	ulicą	Cybińską,	oddzieliło	Śródkę	od	
Ostrowa	Tumskiego.	Była	to	mała	wysepka	położona	w	rozlewi-
skach	Cybiny.	Ostrówek	to	miasteczko	liczące	kilka	domów	i	ma-
jące	w	różnych	okresach	od	100	do	300	mieszkańców.	Zabudowa	
składała	się	z	parterowych	lub	jednopiętrowych	drewnianych	lub	
szachulcowych	domów.	Często	w	historii	Ostrówka	miały	miej-
sce	niszczące	je	powodzie	lub	pożary.	W	dniu	29	maja	1577	roku	
o	godzinie	pierwszej	w	nocy	wybuchł	pożar,	który	strawił	wszyst-
kie	domy.	Targi	w	tym	miasteczku	odbywały	się	w	soboty.
	 Z	okresu	Śródki	jako	miasta	do	dnia	dzisiejszego	przetrwały:
•	 kościół	św.	Małgorzaty,	pochodzący	z	początków	XIII	wieku,	

przebudowywany	w	XV,	XVI	i	XVIII	wieku,
•	 Kościół	 św.	Kazimierza	 z	 roku	 1685	 i	 klasztor	 z	 1704	 roku	

Reformatów	sprowadzonych	do	miasta	Śródka	przez	biskupa	
Tholibowskiego,

•	 Klasztor	 Filipinów	 sprowadzonych	 przez	 księdza	Grudowi-
cza,	zbudowany	w	1746	roku	i	rozbudowany	w	latach	1899
1900.

(kontynuacja w następnym numerze)
Jan Kaczmarek

Rycina Henryka Kota
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wspomnienia	mieszkańca:	Stanisław	Gromadziński

Wybrane ciekawostki z dziejów Zagórza 
na Wyspie Tumskiej w Poznaniu (dokończenie)

Siostry Diakoniski na Zagórzu (1866-1945)

	 W	1836	roku	niemiecki	pastor	Theodor	Fliedner	powołał	do	
działania	w	nadreńskim	miasteczku	pierwszy	Zakład	Sióstr	Dia-
konisek.	Idea	Diakonis	skupiała	kobiety	–	ewangeliczki	pragnące	
realizować	swoje	powołanie	życiowe	w	służbie	dla	osób	biednych	
i chorych	–	jako	samarytanki.	Jedyne	śluby,	które	diakoniski	skła-
dały,	to	przyrzeczenia	chrzcielne:	Wyrzeczenie się szatana i wszel-
kiej pychy jego i należeć do Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
	 Diakoniski	działały	w	służbach	opiekuńczosocjalnych:	w mi-
sjach	 dworcowych,	 szpitalach,	 domach	 dla	 chorych	 fizycznie	
i umysłowo,	w	szkołach,	przedszkolach	i	parafiach	ewangelickich.
	 Niemka	Johanna	Bade	była	przez	45	lat	(18661911)	pierwszą	
przełożoną	diakonisek	w	Poznaniu.	Dla	zaznaczenia	profesjonal-
ności	swej	posługi,	diakoniski	przywdziały	budzące	respekt	habity.
	 Pierwszy	dom	diakonisek	w	Poznaniu	powstał	na	Zagórzu	nr 6	
w	1866	roku.	Około	roku	1886	diakoniski	zakupiły	dom	na	Zagó-
rzu	nr	15.	W	tym	budynku	najpierw	na	parterze	był	szpital,	a	po	
roku	1875	–	oddział	dla	umierających	kobiet.	Na	piętrze	znajdo-
wały	się	sale	dla	dzieci.
	 Później	siedziby	diakonisek	powstały	też	w	śródmieściu	Poz
nania	–	przy	ulicach	Libelta,	Kościuszki	 i	Grunwaldzkiej.	Obec-
nie	przy	ul.	Grunwaldzkiej	 i	Przybyszewskiego	 jest	 szpital,	gdzie	
wcześ	niej	posługiwały	diakoniski.
	 To	Zgromadzenie	nie	obowiązywały	śluby	zakonne	–	nie	wy-
chodzenia	za	mąż.	Mogły	w	każdej	chwili	wystąpić	ze	zgromadze-
nia	celem	zamążpójścia.	Ten	fakt	różni	diakoniski	wyznania	ewan-
gelicznego	od	katolickich	zgromadzeń	zakonnych.
	 Diakoniski	mają	wielkie	zasługi	dla	Poznania,	który	opuściły	
w styczniu	1945	roku.

Siostry Elżbietanki na Zagórzu, przy ul. Wieżowej

	 Święta	Elżbieta	(12071231)	jest	patronką	Zgromadzenia	Sióstr	
św.	Elżbiety.	Matka	Maria	Merkert	(18171875)	jest	jedną	z założy-
cielek	Zgromadzenia.	Została	też	pierwszą	Przełożoną	Generalną	
w	1859	 roku.	Macierzystym	domem	Zgromadzenia	 stał	 się	dom	
w Nysie.	Następnie	domy	Sióstr	Elżbietanek	powstały	we	Wrocła-
wiu	i	Złotoryi.
	 Na	 prośbę	 ks.	 Dziekana	 Józefa	 Kesslera	 i	 abpa	Mieczysława	
Ledóchowskiego,	15	lipca	1871	roku,	pierwsze	trzy	siostry	Elżbie-
tanki	przybyły	do	Poznania	i	rozpoczęły	samarytańską	służbę	dla	
ubogich	i	cierpiących.	Zamieszkały	w	małym	domku	przy	ul.	Za	
Bramką.
	 W	 1875	 roku,	 w	 okresie	 Kulturkampfu	 Siostry	 Elżbietanki	
przeprowadziły	 się	do	opustoszałego	klasztoru	Sióstr	Karmelita-
nek	na	Zagórzu	przy	ulicy	Wieżowej.
	 Siostry	 Elżbietanki	 opiekowały	 się	 osobami	w	 starszym	wie-
ku,	udzielały	pomocy	cierpiącym	w	szpitalach	oraz	w	ich	domach,	
pielęgnowały	rannych	i	chorych	żołnierzy	oraz	jeńców	wojennych	
z minionych	wojen	w	latach:	1864,	1866,	i	1870/71.	Na	początku	
XX	w.	zorganizowały	swój	szpital	położony	przy	ich	nowej	siedzi-
bie	przy	ul.	Łąkowej.
	 W	 1920	 roku	 zorganizowały	 Szkołę	 Pielęgniarską	 dla	 sióstr.	
Oprócz	pracy	w	 szpitalach	 siostry	Elżbietanki	prowadziły	na	 te-
renie	Poznania	pięć	własnych	przedszkoli	i	pracowały	w	„Ochron-
kach	magistrackich”.	Starały	się	o	dożywianie	dzieci	i	o	odzież	dla	
nich.	Opiekowały	się	ubogimi	i	opuszczonymi	chorymi	w	ich	do-
mach.	Jedno	z	przedszkoli	sióstr	Elżbietanek	znajdowało	się	przed	
rokiem	1939	przy	ul.	Wieżowej	 (do	 tego	przedszkola	 uczęszczał	
też	 piszący	 ten	 tekst,	mieszkający	 na	Nowym	Zagórzu,	w	 bloku	

Henryk Kot – kaplica Oratorium Filipinów na Śródce
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nr	 4).	 Prowadziły	 również	 katechizację	 dzieci	 szkolnych,	 pełniły	
funkcję	organistek	w	kaplicach	i	kościołach,	prowadziły	szwalnię	
przy	Okręgu	„Caritas”	dla	stu	dziewcząt.	Pracowały	w	kancelariach	
parafialnych	i	w	Kurii	Metropolitalnej.
	 Od	1949	roku	zaczęto	siostry	Elżbietanki	stopniowo	zwalniać	
z	pracy	w	szpitalach	i	placówkach	magistrackich.	W	latach	1961
1962,	zarządzeniem	władz	odgórnych	usunięto	całkowicie	siostry	
pracujące	w	instytucjach	państwowych,	a	więc	i	w	należących	do	
nich	wcześniej	szpitalach	oraz	innych	placówkach.
	 Zwolnione	z	pracy	siostry	podejmowały	inne	zajęcia,	jak	m.in.:	
praca	 chałupnicza	 w	 Spółdzielniach	 Krawieckich	 „Bieliźniasz”	
(do	 1969	 r.),	 praca	w	parafiach,	 katechizacja	w	 salkach	parafial-
nych,	pranie	i	prasowanie	bielizny	kościelnej,	prowadzenie	stołó-
wek	dla	księży	w	parafiach,	praca	w Muzeum	Archidiecezjalnym	
(do	1968 r.),	w	Wydawnictwie	Św.	Wojciecha	(do	1992	r.)	a	także	
w mieszkaniach	prywatnych	chorych,	gdzie	spełniały	rolę	pielęg
niarki.
	 Od	 około	 pięciu	 lat	 nie	 ma	 już	 na	 Zagórzu	 (ul.	 Wieżowej)	
Sióstr	Elżbietanek.	W	pomieszczeniach	 sióstr	mieści	 się	obecnie	
Seminarium	O. Filipinów	i	poradnia	lekarska.	W	budynku	pod	nr	
15	na	Zagórzu	przejściowo	w	ostatnich	 latach	mieściła	 się	Kate-
dralna	Szkoła	Chóralna.

Zagórze w XXI wieku – zakończenie

	 Obecnie	 Zagórze	 spełnia	 przede	 wszystkim	 funkcję	 miesz-
kalną,	naukową	i	opieki	zdrowotnej.	Przeważają	budynki	miesz-
kalne.	Jest	Seminarium	Duchowne	O.	Filipinów,	Wydział	Teolo-
giczny	UAM	 i	Wyższa	 Szkoła	 Zarządzania	 (na	miejscu	 dawnej	
fabryki	Płonki).	 Przeniesiono	 też	 ze	 Śródki,	 z	 ulicy	Filipińskiej,	
przychodnię	lekarską	na	Zagórze.	Brak	jest	aktualnie	infrastruk-
tury	handlowej.	Funkcjonował	zaledwie	jeden	sklep	spożywczy	–	
Zagórze	6	(dzisiaj	już	nieczynny	–	dopisek redakcji).	Brzegi	Warty,	
Cybiny	 i  kanału	 ulgi	 popularne	 są	wśród	wędkarzy.	Wejście	 na	
południowy	cypel	Wyspy	Tumskiej	zapewnia	rozległy	 i	 ciekawy	
widok	m.in.	na:	most	św.	Rocha,	Piotrowo,	Politechnikę	Poznań-
ską,	starą	gazownię,	osiedla	ratajskie	i	wschodnią	ścianę	Starego	
Miasta.	Z tych	też	względów	jest	to	jeden	z	bardziej	niekonwen-
cjonalnych,	a	zarazem	rozległych	punktów	widokowych	w	Pozna-
niu.

	 W	rejonie	Zagórza	rozpoczyna	się	IX	tom	przygód	Kwapiszo-
na.	Tutaj	właśnie	główny	bohater	tego	komiksu	odnajduje	w	War-
cie	butelkę	z	tajemniczym	listem.
	 Jest	też	nowość	w	budownictwie	mieszkaniowym.	Wybudowa-
ny	 został	 okazały	 budynek	 (podobno	 apartamentowiec)	 przy	ul.	
Wieżowej,	na	miejscu	przedwojennych	kamienic	nr	1	 i	2	na	Za-
górzu.	Ze	względu	na	reorganizację	ruchu	kołowego	na	Ostrowiu	
Tumskim,	przez	Zagórze	przejeżdża	dużo	więcej	pojazdów	samo-
chodowych.
	 Zagórze	 ogólnie	 można	 rzec	 –	 powoli	 i	 stopniowo	 staje	 się	
modne.	W budynku	nr	15	obecnie	mieści	się	Delegatura	Urzędu	
Miejskiego	–	Poz	nań	Nowe	Miasto.
	 Zagórze,	 jego	 dzieje	 i	 pamięć	 o	 nim	w	 relacjach	 byłych,	 ro-
dowitych	mieszkańców	 są	bardzo	 żywe	 i	 chętnie	przywoływane.	
Szczególnie	 te	 wspomnienia	 przedwojenne	 i	 okupacyjne.	 Naj
częściej	wspominane,	z  rozrzewnieniem,	 jest	plażowanie	na	czy-
stym	piasku	nad	Cybiną,	oraz	jeżdżenie	na	łyżwach	na	zamarznię-
tej rzece.
	 Wymienione	 w	 tekście	 informacje	 są	 zaledwie	 małym	 frag-
mentem	historii	osady	–	podgrodzia	Zagórze	na	Wyspie	Tumskiej	
w	ciągu	dziejów	Ostrowia	Tumskiego,	Śródki,	Chwaliszewa	i	mia-
sta Poznania.
	 Za	zaistniałe	ewentualne	pomyłki	już	z	góry	Czytelników	prze-
praszam.

Stanisław Gromadziński
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Cybina od strony Zagórza 
w latach 1947-1949
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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	8412312		(dyżurny)

Dzielnicowy – Komandoria
st.	post.	Marcin	Walczak
tel.	kom.	519064606

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
Agnieszka	Suszek
tel.	kom.	786936020

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

Straż Miejska 
(Oddział	Nowe	Miasto)	
os.	Bohaterów	II	Wojny	Światowej	36
tel.	61	8785031

SRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII´

Ostrówek nr 12 – połowa lat 60-tych XX wieku

Prababka ze Śródki

Nie	widziała	morza	i	nie	potrafiła	jeździć	
na	rowerze	ani	na	łyżwach
Myliła	drogę	i	marki	samochodów
Nie	zwracała	uwagi	na	lekarzy	i	światła	dla	pieszych
Kiedy	na	loterii	wygrała	oddała	bilety	na	lot	tłumacząc:
–	Nie	teraz.	Oni	tam	w	Ameryce	nie	są	jeszcze	
do	tego	przygotowani!

Wiersze Andrzeja Sikorskiego

nad Cybiną

zawsze	jest	na	tak
z	każdym	nawet	jeśli	nie	chcesz

czasem	wypływa	z	wzdętym	brzuchem	spocona
kroi	kamienie	i	czyści	kości
zwiezione	pod	wysokie	piaski	Bramy	Poznania

tyle	tu	tego	że	się	zmieścisz
serdeczne


