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AKSONOMETRIA OD STRONY KAMPUSU POLITECHNIKI

O konkursie, ktÛry moøe
zmieniÊ årÛdkÍ

Dwudziestego trzeciego stycznia 2009 r. zosta≥ rozstrzygniÍty konkurs na projekt
zagospodarowania po≥udniowej czÍúci årÛdki oraz fragmentu przylegajπcego do ronda
årÛdka. Zorganizowa≥ go Urzπd Miasta Poznania, a konkretnie jego dwa Wydzia≥y:
Urbanistyki i Architektury oraz Rozwoju Miasta. Wpisuje siÍ on w trwajπce od kilku
juø lat rÛønorodne dzia≥ania majπce przywrÛciÊ årÛdce utracone wartoúci spo≥eczne
i przestrzenne. Warto zapoznaÊ siÍ z nagrodzonymi pracami, ktÛre w sposÛb ciekawy
rozwiπzujπ nasze trudne przestrzenne problemy.

Gabriela Klause

(dokoÒczenie na str. 4)

Po≥udniowa czÍúÊ årÛdki odciÍta trasπ
szybkiego ruchu oraz tereny sπsiadujπce
z rondem årÛdka to najtrudniejsze urbani-
stycznie fragmenty, ktÛre w spo≥ecznej
koncepcji zagospodarowania årÛdki zosta-
≥y okreúlone enigmatycznie jako ìpole in-
westycyjneî. Takøe w opracowywanym
przez Miejskπ PracowniÍ Urbanistycznπ
miejscowym planie zagospodarowania
årÛdki wymienione obszary by≥y trudne do
zdefiniowania i sta≥y siÍ przedmiotem dys-
kusji. Zorganizowany przez Urzπd Miasta
Poznania konkurs na projekt zagospoda-
rowania tego niezurbanizowanego obsza-
ru mia≥ na celu znalezienie zarÛwno racjo-
nalnego jak i niekonwencjonalnego roz-
wiπzania urbanistycznego i funkcjonalne-

go. Do udzia≥u w zamkniÍtym konkursie,
ograniczonym do czterech zespo≥Ûw o rÛø-
nym staøu projektowym, zaproszono stu-
dentÛw Wydzia≥u Architektury Politechni-
ki PoznaÒskiej, Stowarzyszenie ìWÍdrow-
ni Architekciî, doúwiadczony zespÛ≥ pro-
jektantÛw: E. SieiÒski i S. Wojciechowski
oraz pracowniÍ projektowπ z Holandii.

ZwyciÍøy≥a praca zespo≥u autorskiego
ìWÍdrowni Architekciî ñ zajmujπcego
siÍ na co dzieÒ szeroko pojÍtπ edukacjπ
architektonicznπ. Drugπ nagrodÍ otrzyma≥a
praca Kuiper Compagnons z Rotterdamu,
zespo≥u dzia≥ajπcego teø w Polsce; po-
zosta≥ym dwÛm zespo≥om przypad≥y wy-
rÛønienia. Koncepcja ìWÍdrownych Ar-
chitektÛwî przynios≥a úwieøe, interesujπ-

ce rozwiπzania komunikacyjne, ktÛre
zneutralizowa≥y w duøym stopniu uciπø-
liwoúÊ trasy szybkiego ruchu i przywrÛ-
ci≥y przestrzeÒ dawnego Rynku årÛdec-
kiego oraz ulicy CybiÒskiej. Na styku roz-
ciÍtych czÍúci årÛdki wprowadzono ele-
menty integrujπce je w postaci funkcji
us≥ugowo-handlowo-kulturalnych (inku-
bator przedsiÍbiorczoúci, ìhala handlo-
waî, informacja turystyczna itp.).

Praca zak≥ada wprowadzenie zabudowy
mieszkaniowej respektujπcej istniejπce
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Zapraszamy
do úwietlicy

M≥odzieøowy Oúrodek Sportowy ser-
decznie zaprasza dzieci i m≥odzieø do úwie-
tlicy przy ul. GdaÒskiej 1. ZajÍcia úwietlico-
we odbywajπ siÍ w kaødy wtorek i piπtek,
w godzinach 16:00 ñ 20:00. Do dyspozycji
uczestnikÛw sπ m.in. stÛ≥ do tenisa sto≥owe-
go, stÛ≥ bilardowy, dart, pi≥karzyki oraz sala
multimedialna (tv + dvd). DziÍki staraniom
M≥odzieøowego Oúrodka Sportowego, baza
úwietlicowa systematycznie wzbogacana jest
o nowe atrakcje. Serdecznie zapraszamy!

Micha≥ MπczyÒski

Polska biega na årÛdce

W sobotÍ 18 kwietnia, w godzinach od
10:00 do 14:00, jednoczeúnie na kilkunastu
obiektach sportowych w ca≥ej Polsce odbÍdzie
siÍ akcja Polska Biega. Celem akcji jest zachÍ-
cenie PolakÛw do aktywnego spÍdzenia wolne-
go czasu i promocja biegania jako sposobu na
zdrowy tryb øycia. Dotychczas odby≥y siÍ juø
cztery edycje akcji, ktÛra z roku na rok zrzesza
coraz wiÍcej osÛb biegajπcych. W ubieg≥o-
rocznej edycji zorganizowano 476 biegÛw,
w ktÛrych w sumie wystartowa≥o oko≥o 65
tysiÍcy biegaczy. W tym roku, arenπ ogÛlno-
polskiej akcji bÍdzie rÛwnieø stadion przy ul.
GdaÒskiej 1, dlatego teø zachÍcamy wszyst-
kich mieszkaÒcÛw årÛdki do wziÍcia udzia-
≥u w akcji, bπdü kibicowania uczestnikom.

W biegu moøe wziπÊ udzia≥ kaødy, kto
w dniu biegu ma ukoÒczone 18 lat, lub ukoÒ-
czone 16 lat i zgodÍ opiekuna prawnego. Re-
jestracja uczestnikÛw odbywaÊ siÍ bÍdzie w
dniu zawodÛw, na stadionie. Zawodnicy
otrzymajπ numery startowe, ktÛre umieúciÊ
naleøy z przodu koszulki. Biegi odbywaÊ siÍ
bÍdπ na dystansie 5 km po bieøni stadionu
(12,5 okrπøeÒ).

Micha≥ MπczyÒski

ìViva Arsî
II årÛdeckie
Spotkanie
Artystyczne

2 lutego 2009 r. w auli
Szko≥y Muzycznej odby≥o siÍ
drugie spotkanie artystyczne
dwÛch szkÛ≥ mieszczπcych siÍ
w jednym budynku na ul. Byd-
goskiej, pod has≥em ìMuzyka
úwiataî.

W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie
klas II i III przysposabiajπcych do pracy pod
kierunkiem pana Janusza Kaisera realizowali
projekt ìårÛdka z dawnych latî.

Inspirowani rÛønymi wydarzeniami,
a szczegÛlnie budowπ i oddaniem do uøytku
mostu na Cybinie podjÍli trud udokumento-

Obie szko≥y specjalna i muzyczna zapre-
zentowa≥y zdolnoúci i talenty swoich
uczniÛw. Przed publicznoúciπ szkolnπ oraz
mieszkaÒcami naszego osiedla wystπpi≥y dwa
zespo≥y teatralne Zespo≥u SzkÛ≥ Specjalnych
ìMuminkiî i ìTeatr Nie ñ Wielkiego Ruchuî
oraz kilkunastu m≥odych muzykÛw Szko≥y
Muzycznej. Uczniowie zabrali s≥uchaczy i
widzÛw do egzotycznych krajÛw, prezentu-
jπc ich muzykÍ oraz taÒce poprzez krÛtkie
scenki teatralne i utwory instrumentalne. Ca≥e
przedstawienie bardzo podoba≥o siÍ zebranej
publicznoúci. Wzruszeni i ubogaceni wystÍ-
pem m≥odych ludzi, mieszkaÒcy naszego
osiedla jeszcze d≥ugo po przedstawieniu dzie-
li siÍ z innymi swoimi wraøeniami i przeøy-

ciami. Mamy nadziejÍ, øe za rok spotka-
my siÍ na ìViva Arsî w  jeszcze szerszym
gronie, aby mÛc zobaczyÊ osiπgniÍcia
dzieci i m≥odzieøy zdobywane przez nie
kaødego roku podczas codziennej pracy w
swoich szko≥ach.

Warto teø zaznaczyÊ, øe prace plastycz-
ne uczniÛw Szko≥y Specjalnej nr 105 moø-
na zobaczyÊ przez okna w pomieszczeniu
CESu na parterze (dawnej drogerii).

Najbliøsze spotkanie z uczniami szkÛ≥
naszego osiedla na pewno bÍdzie mia≥o
miejsce  podczas kolejnych Dni Sπsiada
(na ktÛre juø dzisiaj serdecznie zaprasza-
my).

EJ

tu Adama Mickiewicza w Poznaniu. NastÍp-
nie przeniesiono je metodπ kalkowania na
sklejkÍ drewnianπ. Zasadniczym etapem pra-
cy uczniÛw by≥o precyzyjne wypalanie po-
wsta≥ych obrazÛw przy pomocy wypalarki
elektrycznej i pokolorowania ich bejcami do
drewna.

Kalendarz 2009 ñ ìårÛdka z dawnych latî

wania historycznego wy-
glπdu dzielnicy miasta
Poznania ñ årÛdki. Naj-
bardziej zafascynowa≥y
uczniÛw najstarsze i naj-
cenniejsze zabytki archi-
tektoniczne znajdujπce siÍ
w bliskiej odleg≥oúci na-
szej szko≥y.

Szkice rysunkowe za-
bytkÛw pamiÍtajπce at-
mosferÍ ubieg≥ych stuleci
wykonali na podstawie
dostÍpnych materia≥Ûw ze
zbiorÛw biblioteki Archi-
katedralnej i Uniwersyte-

Wszystkie powsta≥e tπ
technikπ prace prezentowa-
no na nastÍpujπcych wysta-
wach:
ï na prze≥omie listopada
i grudnia 2007 roku w sie-
dzibie Centrum Ekonomii
Spo≥ecznej przy Rynku
årÛdeckim nr 31
ï 10 i 11 kwietnia 2008
roku w hollu Centrum Za-
mekl z okazji IX Festiwalu
sztuki Naszych Dzieci
ï 31 maja 2008 roku na
Dniu Sπsiada ñ spotkanie
mieszkaÒcÛw i przyjaciÛ≥
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Rzeüba Bogdana Puchalskiego

Wielkanocna refleksja

TO JEST PAN
PamiÍtam z czasÛw seminaryjnych, jak po przyjeüdzie do Zakopanego, jeden z moich kolegÛw
powiedzia≥: czujÍ siÍ jakbym wrÛci≥ do domu z dalekiej podrÛøy.

Ileø to razy, by trochÍ odpoczπÊ, powracamy do miejsc do-
brze nam znanych, w ktÛrych byliúmy juø niejeden raz. I choÊ
znamy kaødπ úcieøynÍ i kaødy kamieÒ, przy kaødym powrocie
wciπø na nowo przeøywamy tÍ samπ radoúÊ. Czujemy siÍ nie-
omal úwiπtecznie, bo wiemy, øe
wszystko zdaje siÍ czekaÊ na
nas i jest tylko po to, by rado-
waÊ serce.

Kaøde úwiÍto religijne jest
czasem powrotu do jakiegoú
podstawowego doúwiadczenia
zwiπzanego z wiarπ. Mimo, iø
niejeden raz przeøywaliúmy
Wielkanoc, siadaliúmy do
úwiπtecznego úniadania, jedli-
úmy te same potrawy ñ wciπø
na nowo przeøywamy takπ ra-
doúÊ, ktÛra wydaje siÍ radoúciπ
pierwszego spotkania.

Juø wiele razy malowali-
úmy úwiπteczne pisanki, przy-
gotowywaliúmy úwiπteczny
koszyk, szliúmy ze úwiÍconkπ,
widzieliúmy zastawiony stÛ≥...
A jednak co roku wszystko jest
jakby po raz pierwszy. I droga
do koúcio≥a, i Rezurekcja,
i úniadanie. Wszystko jest takie
znane i zwyczajne, a mimo to
ñ pierwsze i nowe. I o nic nie
trzeba juø pytaÊ, bo kaødy do-
brze wie, øe TO JEST PAN.

bami, ktÛre On im dawa≥. I choÊ dobrze pamiÍtajπ radoúÊ tamtych
wspÛlnych spotkaÒ i g≥Íbokie przeøycia dni spÍdzonych z Mi-
strzem, cieszπ siÍ tπ chwilπ przy ognisku i przy stole, jakby to
wszystko dzia≥o siÍ po raz pierwszy. A Ewangelista powie: ìØa-

den z uczniÛw nie odwaøy≥ siÍ
zadaÊ Mu pytania: ´Kto Ty je-
steú?ª, bo wiedzieli, øe TO
JEST PANî.

Za tymi prostymi gestami,
ktÛre nie potrzebujπ ani s≥Ûw,
ani jakiegokolwiek t≥umacze-
nia, kryjπ siÍ dni, miesiπce i la-
ta, ktÛre stworzy≥y miÍdzy Jezu-
sem i Jego uczniami silnπ i g≥Í-
bokπ wiÍü, ktÛra przekracza
granice codziennoúci. Za pro-
stymi gestami, ktÛre takøe po
zmartwychwstaniu kaødy z ucz-
niÛw z ≥atwoúciπ mÛg≥ rozpoz-
naÊ i zrozumieÊ, kryje siÍ tajemni-
ca osobistego spotkania z Chrys-
tusem: powo≥anie, s≥uchanie
s≥owa Boøego, przemiana øycia
i wreszcie radoúÊ, bo ìPan praw-
dziwie zmartwychwsta≥î!

I my musimy dziú nieustan-
nie biec, jak uczniowie i kobie-
ty z Ewangelii. Nie moøemy
staÊ juø w miejscu, bo nasz Pan,
Jezus Chrystus, przeszed≥ ze
úmierci do øycia i trzeba za Nim
podπøaÊ. Wszystko, co by≥o ñ

przeminÍ≥o; nie ma juø do czego wracaÊ ñ tam nie ma juø Chry-
stusa: dokona≥ swojej Paschy! Podπøajmy za Nim! Podπøajmy,
bo On jest naszπ Paschπ, czyli Przejúciem! Ze úmierci do øycia!

Ks. Dariusz Madejczyk

Doúwiadczenia kobiet i aposto≥Ûw, ktÛrzy szukajπ Pana, sπ
bardzo podobne. Wiele razy s≥uchali Jezusa, wiele razy wyp≥y-
wali razem z Nim na po≥Ûw. Wiele razy karmili siÍ chlebem i ry-

Prawdziwej wolności ducha
płynącej z głębokiego przeżycia

Misterium Paschalnego Chrystusa

wszystkim Czytelnikom
życzą

Zarząd i Rada Osiedla
Ostrów Tumski – Śródka – Zawady

oraz Redakcja

najstarszej dzielnicy Poznania ñ årÛdki w ramach
Europejskiego Dnia Sπsiada.

Zainteresowanie pracami uczniÛw na wszyst-
kich wystawach by≥o ogromne. Z poúrÛd wszyst-
kich powsta≥ych prac wybrano 13 najciekawszych,
pos≥uøy≥y one do stworzenia kalendarza na 2009
rok. Kalendarz ten sta≥ siÍ úwiadectwem wraøli-
woúci uczniÛw ich umiejÍtnoúci i emocjonalnej
wiÍzi z niezwyk≥ym miejscem jakim jest dzielnica
årÛdka, gdzie znajduje siÍ zabytkowa 120-letnia
szko≥a. Uczπc siÍ w tej szkole zdobywajπ cennπ
wiedzÍ oraz majπ moøliwoúÊ rozwijania swych
umiejÍtnoúci i zdolnoúci manualnych. DziÍki ta-
kiemu wydawnictwu spo≥eczeÒstwo Poznania ma
okazjÍ poznaÊ twÛrczoúÊ uczniÛw niepe≥nospraw-
nych intelektualnie oraz wyglπd dzielnicy årÛdka
w odleg≥ych czasach.

J. Kaiser
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(dokoÒczenie ze str. 1)

podzia≥y w≥asnoúciowe. Wprowadzenie
zawÍøonej ulicy Prymasa Stefana Wy-
szyÒskiego z tramwajem bÍdzie jednak
moøliwe dopiero po domkniÍciu pierw-
szej ramy majπcej przebiegaÊ wzd≥uø to-
rÛw kolejowych i boiska sportowego.
Druga z nagrodzonych prac posiada≥a
bardzo interesujπce rozwiπzania bulwa-
rÛw nadrzecznych, zadrzewieÒ obrzeø-
nych oraz pomys≥ ìzneutralizowaniaî

chaotycznej architektury dworca autobu-
sowego, przez przekrycie go p≥ytπ ñ ta-
rasem z domami mieszkalnymi.
G≥Ûwny cel konkursu, czyli uzyskanie
optymalnych rozwiπzaÒ przestrzennych
i funkcjonalnych zosta≥ na pewno osiπ-
gniÍty. Istotne by≥o teø sformu≥owanie
wytycznych pokonkursowych dla miej-
scowego planu zagospodarowania årÛd-
ki. Wytyczne takie sk≥adajπce siÍ z naj-
lepszych pomys≥Ûw zawartych we

wszystkich pracach, ktÛre wziÍ≥y udzia≥
w konkursie, zosta≥y zaakceptowane
przez sÍdziÛw konkursowych i przeka-
zane projektantom Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej do rozwaøenia. Naleøy
mieÊ nadziejÍ, øe najbliøsze lata bÍdπ nas
przybliøaÊ do wizji stworzonej przez
m≥odych architektÛw, ktÛrzy z przyjem-
noúciπ bÍdπ wÍdrowaÊ po odmienionej
juø årÛdce, czego sobie rÛwnieø øyczy-
my.
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Gra mia≥a formÍ dwudniowych warszta-
tÛw, podczas ktÛrych uczestnicy, podzieleni
na 5 grup, rywalizowali ze sobπ w konkursie
na najlepszy pomys≥ zagospodarowania i oøy-
wienia ulicy.

Uczestnikami gry byli reprezentanci rÛø-
nych úrodowisk: mieszkaÒcy årÛdki, archi-
tekci, urbaniúci, artyúci, socjologowie, pro-
jektanci, stowarzyszenia pozarzπdowe, przed-
stawiciele UrzÍdu Miasta oraz Pro Design.

Przez dziesiÍÊ etapÛw gry przeprowadza≥
graczy Mistrz Gry ñ pani Monika Komorow-
ska, a obserwatorzy, pomocnicy, eksperci
i cz≥onkowie Rady Osiedla wspÛ≥pracowali
z graczami przy testowaniu i ulepszaniu ich
pomys≥Ûw.

Przy ocenie wszystkich wypracowanych
koncepcji, brano pod uwagÍ m.in.: atrakcyj-
noúÊ, innowacyjnoúÊ, trwa≥oúÊ projektu,
zwiπzanie ze spo≥ecznoúciπ ñ czy znajdzie
akceptacje i wsparcie mieszkaÒcÛw, ale takøe
moøliwoúÊ wykonania ñ czy dysponujemy
zasobami, ktÛre umoøliwiπ ich realizacjÍ?

WspÛ≥zawodnictwo by≥o bardzo wyrÛw-
nane. Owocem zespo≥owej pracy przedsta-
wicieli rÛønych úrodowisk jest piÍÊ kreatyw-
nych pomys≥Ûw na takie zagospodarowanie
ulicy, ktÛre moøe godziÊ zamierzenia miasta
z potrzebami mieszkaÒcÛw dzielnicy. Po g≥o-
sowaniu, zwyciÍskim projektem okaza≥a siÍ
ìBrama Sztukiî.

BRAMA SZTUKI

Inspiracjπ dla projektu sta≥ siÍ widok ul.
OstrÛwek z mostu bpa Jordana. Zgodnie z za-
proponowanπ koncepcjπ Brama Sztuki mia-
≥aby zachÍciÊ mieszkaÒcÛw miasta do wej-

úcia i poznania årÛdki. Propozycja Brama
Sztuki zak≥ada wykorzystanie wolnych dzia-
≥ek przy ulicy OstrÛwek, od strony wejúcia
na årÛdkÍ z mostu biskupa Jordana, do stwo-
rzenia tam przestrzeni do dzia≥aÒ artystycz-
nych i kulturalnych. TwÛrcy (asystent na
Wydziale Architektury Politechniki Poz-
naÒskiej, projektantka, artystka ze Stowa-
rzyszenia årodek åwiata, specjalistka od
edukacji artystycznej i mieszkanka årÛd-
ki ñ socjolog, przedstawiciel Biura Miej-
skiego Konserwatora ZabytkÛw oraz pra-
cownik Miejskiej Pracowni Urbanistycz-
nej) zaproponowali powstanie tymczasowej
konstrukcji z rusztowaÒ i plandek, ktÛrej ele-
wacja†sta≥aby siÍ bramπ do årÛdki, widocz-
nπ z daleka i zachÍcajπcπ do jej odwiedzenia

poprzez prezentowane tam prace artystÛw,
czy og≥oszenia dotyczπce odbywajπcych siÍ
tam wydarzeÒ. Wieczorami brama mog≥aby
staÊ siÍ ekranem dla kina plenerowego, wy-
pe≥niajπc lukÍ po ewentualnym zamkniÍciu
kultowego kina Malta. Uczestnicy zwrÛcili
uwagÍ na moøliwoúÊ finansowania projektu
poprzez wspÛ≥pracÍ z ma≥ymi inwestorami,
np. firmami budowlanymi, ktÛre udostÍpni-
≥yby materia≥y za moøliwoúÊ umieszczenia
reklamy, ktÛra nie by≥aby jednak wielkim re-
klamowym billboardem oraz niski koszt pro-
ponowanego rozwiπzania, co mog≥oby po-
zwoliÊ na kolejne dzia≥ania†rewitalizacyjne
w tej dzielnicy. W projekcie znalaz≥y siÍ takøe
pomys≥y wspierajπce lokalne rzemios≥o czy
utworzenia galerii i kawiarni, ktÛre przyciπ-
gnπ na årÛdkÍ mieszkaÒcÛw Poznania.
OprÛcz dzia≥aÒ oddolnych grupa wskaza-
≥a na koniecznoúÊ stworzenia systemowych
rozwiπzaÒ finansowo-prawnych dot. rewi-
talizacji w Poznaniu.

Pozosta≥e projekty to:

ZIELONA åR”DEJA

Wizja sieci zielonych po≥πczeÒ i rozwiπ-
zaÒ proekologicznych. Autorzy proponujπ
wybudowanie nad rzekπ centrum edukacji
ekologicznej z wykorzystaniem energoosz-
czÍdnych technologii i niekonwencjonalnych
form zieleni. Trakt zieleni rozpoczπ≥by siÍ od
ronda årÛdka, poprzez park jednego drzewa,
dalej w kierunku mostu bpa Jordana wprowa-
dzajπc niekonwencjonalne formy zieleni do
wszystkich wolnych przestrzeni, podwÛrek.

Zagospodarowanie i oøywienie ulicy OstrÛwek na årÛdce

Re-wita OstrÛwek
19 i 20 marca 2009 r. w Oúrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nies≥yszπcych przy ul. Bydgoskiej 4a na årÛdce,
odby≥a siÍ gra strategiczna Futur City Game pt. ìRe-wita OstrÛwekî, ktÛrej celem by≥o znalezienie pomys≥Ûw na zagospo-
darowanie i oøywienie ul. OstrÛwek. Organizatorami gry byli: Rada Osiedla OstrÛw Tumski-årÛdka-Zawady, British
Council, Pro Design oraz Biuro Kszta≥towania Relacji Spo≥ecznych wraz z Wydzia≥em Rozwoju Miasta UrzÍdu Miasta
Poznania. Patronat medialny nad tym projektem objπ≥ miesiÍcznik Architektura.

Wizja w terenie Materia≥y do gry przestrzennej Przygotowanie do gry zespo≥owej

(dokoÒczenie na str. 7)
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Wyborczejî panem Adamem
Kompowskim. Razem udaliúmy
siÍ na teren MTP. Dopiero po
wielu kontrolach mogliúmy
wejúÊ do budynku, w ktÛrym od-
bywa≥a siÍ inauguracja Konfe-
rencji Klimatycznej. Organizato-
rzy wyznaczyli moje miejsce
w zaszczytnym pierwszym rzÍ-
dzie. Przed rozpoczÍciem obrad
mia≥em okazjÍ przywitaÊ siÍ i po-
rozmawiaÊ z prezydentem mia-
sta Poznania Ryszardem Grobel-
nym. Przy tej okazji udzieli≥ mi
kulka rad jak pokonaÊ stress.
Apel mÛj odczyta≥em po wystπ-
pieniu premiera Donalda Tuska
i prezydenta Grobelnego. Zosta-
≥em nagrodzony licznymi brawa-
mi.

ìGazeta Wyborczaî w wyda-
niu z 6 grudnia przyzna≥a mi trzy
ìBia≥e Pyryî. W uzasadnieniu
napisa≥a, øe otrzyma≥em naj-
wiÍksze brawa ze wszystkich
przemawiajπcych, wliczajπc w to
premierÛw Polski i Danii.

MÛj wysi≥ek we wspania≥y
sposÛb wynagrodzi≥a szko≥a.
Podczas uroczystoúci przed
åwiÍtami Boøego Narodzenia,
w obecnoúci wszystkich ucz-
niÛw, z rπk pani Marii Zaremby-
ålachciak dyrektorki gimnazjum,
otrzyma≥em laptopa.

Maciej Witkowski

Maciej z Zawad na MiÍdzynarodowej
Konferencji Klimatycznej
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Wszystko zaczÍ≥o siÍ od konkursu z biologii, na ktÛrym jednym z zadaÒ by≥o napisanie
m≥odzieøowego apelu do uczestnikÛw zbliøajπcej siÍ MiÍdzynarodowej Konferencji
Klimatycznej COP-14. Gimnazjum wys≥a≥o nasze prace do redakcji ìGazety Wybor-
czejî, ktÛra wspÛ≥organizowa≥a konkurs na najlepszy apel. Specjalna komisja uzna≥a,
øe napisa≥em najlepsze przes≥anie od polskiej m≥odzieøy.

Zanim apel trafi≥ na konferen-
cjÍ ONZ musia≥ zostaÊ uchwalo-
ny na M≥odzieøowym Szczycie
Klimatycznym, ktÛry odby≥ siÍ
28 paüdziernika 2008 r. w Pozna-
niu na terenie MTP. Tam 700 pol-
skich gimnazjalistÛw i licealistÛw
po dyskusji i naniesieniu jednej
poprawki przeg≥osowa≥o mÛj
apel. Wszyscy uczestnicy Szczy-
tu podpisali siÍ pod nim.

Pod koniec listopada od pani
Beaty £ukaszyk, mojej nauczy-
cielki biologii, dowiedzia≥em siÍ,
øe mam odczytaÊ apel podczas in-
auguracji konferencji ONZ.
Uzna≥em to za wielki zaszczyt
i wyrÛønienie, øe bÍdÍ mia≥ oka-
zjÍ wystπpiÊ przed delegacjami
z ca≥ego úwiata. MÛj entuzjazm
ostudzi≥a informacja, øe mam  od-
czytaÊ przes≥anie polskiej m≥o-
dzieøy w jÍzyku angielskim.
W szkole uczÍ siÍ jÍzyka nie-
mieckiego. Szybko jednak uzy-
ska≥em pomoc. Przy nauce pra-
wid≥owej wymowy pomogli mi:
syn pani dyrektor gimnazjum,
absolwent Wydzia≥u Anglistyki,
ktÛry dokona≥ teø kilku korekt
w t≥umaczeniu otrzymanym od
ìGazety Wyborczejî, oraz wujek.

DzieÒ przed rozpoczÍciem
konferencji (30 listopada 2008)
zosta≥em poproszony o przyby-
cie na teren targÛw w celu otrzy-
mania identyfikatora. Tam mu-
sia≥em przejúÊ przez kilka stano-
wisk ochrony, nastÍpnie spraw-
dzono mojπ toøsamoúÊ. PÛüniej
zrobiono mi kilka zdjÍÊ i w koÒ-
cu wydrukowano identyfikator.
Przy tej okazji dowiedzia≥em siÍ,
øe bÍdÍ najm≥odszym uczestni-
kiem COP-14.

Pierwszego grudnia rano spo-
tka≥em siÍ z redaktorem ìGazety

Maciej Witkowski jest uczniem III klasy
Gimnazjum nr 24 w Poznaniu i miesz-
kaÒcem naszego osiedla. Publikujπc ten
materia≥ jesteúmy dumni z jego osobi-
stych sukcesÛw, ktÛre potwierdzajπ, øe
nasza osiedlowa m≥odzieø ma wysokie
aspiracje i osiπga sukcesy. Gratulujemy
postawy i zaangaøowania, ktÛra moøe byÊ
wzorem dla rÛwieúnikÛw.

Redakcja
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ROK 1945

(ciπg dalszy nastπpi)

10 czerwca10 czerwca10 czerwca10 czerwca10 czerwca

Nasilono prace przy rozminowywaniu

miasta po tragicznej śmierci dzieci na

Głównej.

17 czerwca17 czerwca17 czerwca17 czerwca17 czerwca

Można udać się na wycieczkę parostat−

kiem do Puszczykowa oraz posłuchać

wiadomości nadawanych przez 30 me−

gafonów rozmieszczonych na ulicach.

W kinie Jedność wyświetlano film pt.

“Dr. Murek”.

18 czerwca18 czerwca18 czerwca18 czerwca18 czerwca

Na boisku przy ulicy Rolnej rozegrano

mecz Warty z Polonią zakończony wy−

nikiem 1 : 1.

20 czerwca20 czerwca20 czerwca20 czerwca20 czerwca

Helenę Pawlicką skazano na 6 miesię−

cy aresztu i 300 zł grzywny za słowną

zniewagę milicjanta. W tym dniu moż−

na było kupić na kartki 250 gr twarogu

i 2 jajka.

23  czerwca23  czerwca23  czerwca23  czerwca23  czerwca

Na Szelągu odbyła się zabawa – Wianki.

W kinie Polonia wyświetlano film pt.

“Sekretarz Rajkomu”.

Poznań w liczbach:Poznań w liczbach:Poznań w liczbach:Poznań w liczbach:Poznań w liczbach:

• 242.454 mieszkańców w tym 137.390

kobiet,

• w kwietniu 950 par zawarło związek

małżeński,

• w kwietniu zmarły 792 osoby, 183

to śmierć “przypadkowa”, 118 na ser−

ce, 106 na gruźlicę, 5 na dur brzusz−

ny, 25 osób zmarło na grypę, 6 po−

pełniło samobójstwo,

• zarejestrowano 1500 Niemców za−

mieszkałych w Poznaniu.

7 lipca7 lipca7 lipca7 lipca7 lipca

• Otwarto kino Apollo z 1000 miejsc.

Premierą był sowiecki film pt. “O szóstej

wieczorem po wojnie”. W ZOO moż−

na było zobaczyć aligatora i żyrafę.

• Otwarto apteki na Starym

Rynku – “Złoty lew” i na Rynku

Śródeckim 1.

• Na ulicy Koronkarskiej rozpo−

częto produkcję pasty do obuwia

i podłóg – Rubin.

• Prasa donosi: na targach zatrzę−

sienie owoców, lecz co z nimi robić,

tylko można je jeść, o zaprawach na−

leży zapomnieć, bo brak cukru.

Jan Kaczmarek

GALERIA åR”DKA

Uczestnicy zastanawiali siÍ, jakie formy
aktywnoúci mog≥yby sprawiÊ, øe Poznania-
cy, ktÛrzy teraz czÍsto traktujπ årÛdkÍ jako
bezp≥atny parking, wypiliby tu porannπ kawÍ,
kupili pieczywo, a wracajπc z pracy wstπpili
do kawiarni, czy na wystawÍ. ZwrÛcili uwagÍ
na moøliwoúci, jakie niesie ze sobπ sπsiedz-
two rzeki (np. studenci Politechniki PoznaÒ-
skiej mogliby jeúÊ obiady na årÛdce docho-
dzπc tu spacerem wzd≥uø rzeki). Miejscem
artystycznych akcji by≥yby ulice, podwÛrza
i elewacje odnawianych kamienic. Zapropo-
nowali oni utworzenie sieci tematycznych
podwÛrek aranøowanych przez artystÛw.
Kaøde podwÛrko mia≥oby swojego opiekuna
ñ mieszkaÒca, ktÛry dba≥by o porzπdek. Auto-
rzy zaproponowali takøe oryginalny sposÛb
promocji Galerii årÛdka: moneta, ktÛrπ bÍ-
dzie moøna kupiÊ na Starym Rynku, ale wy-
daÊ wy≥πcznie na årÛdce. WiÍcej informacji na stronie: www.poznan.pl/rewitalizacja

(dokoÒczenie ze str. 5) JíAIMIOS£O

Nazwa projektu powsta≥a przez po≥πcze-
nie s≥owa ìrzemios≥oî z francuskim ìko-
chamî, co ma podkreúlaÊ sprzeciw wobec
amerykanizacji i typizacji oraz zwrÛcenie siÍ
ku starym technikom, za ktÛrymi coraz
bardziej tÍsknimy. årÛdka i jej niewykorzy-
stane przestrzenie sπ doskona≥ym miejscem
do kultywowania starych rzemieúlniczych
tradycji, ktÛrych úlady twÛrcy pomys≥u od-
naleüli w dzielnicy z pomocπ mieszkaÒca ka-
mienicy przy ul. OstrÛwek, cz≥onka zespo≥u.
DziÍki realizacji tej wizji na årÛdce moøna
by uczyÊ siÍ m.in. starych technik drukar-
skich, a potem oglπdaÊ prace artystÛw i no-
wych adeptÛw sztuk rzemieúlniczych w
otwartej galerii ñ w przestrzeni publicznej
årÛdki.

PARTER INICJATYW

Projekt zak≥ada sprowadzenie do årÛdki
artystÛw, ludzi m≥odych, twÛrczych oraz
przedstawicieli drobnego biznesu. Jego twÛr-
cy chcieliby przyciπgnπÊ nowych odwiedza-

jπcych poprzez oøywienie przestrzeni parte-
rÛw, zaczynajπc od ulicy OstrÛwek, ktÛra
sta≥aby siÍ krÍgos≥upem aktywizujπcym
dzielnicÍ. Zaproponowali wy≥πczenie ruchu
samochodowego z ul. OstrÛwek, tworzπc
deptak ñ galeriÍ udostÍpnionπ dla artystÛw
i uczniÛw, studentÛw szkÛ≥ artystycznych.
Dok≥adnie przeúledzili potencja≥ istniejπcy
w dzielnicy i pokazali, øe chcieliby go roz-
wijaÊ z dba≥oúciπ o interes mieszkajπcych tam
mieszkaÒcÛw.

Metodologia gry ìMiasto przysz≥oúciî,
bÍdπca czÍúciπ projektu ìCreative Citiesî
(ìKreatywne miastaî), opracowana zosta≥a
przez British Council i przeprowadzona
w kilkunastu metropoliach úwiata m.in. Oslo,
Glasgow, Bogocie. Jej efektem jest realiza-
cja najlepszych koncepcji na oøywienie ulic,
dzielnic czy ca≥ych miast i poprawa warun-
kÛw øycia mieszkaÒcÛw.

Natalia Szwarc
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Waøne telefony
Komisariat Policji PoznaÒ ñ Nowe Miasto
PoznaÒ ul. Polanki 24, tel. 0-61 841-23-12 (dyøurny)

Kierownik Rewiru I Dzielnicowych
asp. szt. Marek KolasiÒski (rejon 1)
tel. 0-61 841-43-49; tel. kom. 0-609 600-657

Rejon nr 1
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-609 600-165
Dzielnicowy ñ st. post. Bart≥omiej Galczak
(OstrÛw Tumski, årÛdka, ZagÛrze)

tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-609 600-639
sierø. sztab. Witold Korbanek
(Zawady)

Straø Miejska
Plac Kolegiacki 17 (24 h) ñ tel. 986

Straø Miejska
(Oddzia≥ Nowe Miasto)
os. BohaterÛw II Wojny åwiatowej 36
tel. 0-61 878-50-31

ŚRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII

Kiosk na årÛdce ñ w drzwiach stoi Czes≥aw KamiÒski, ok.1948 roku

Utwory autorstwa Lidii Wiemann z Poznania zostały
wyróżnione w konkursie zorganizowanym m.in. przez
Radę Osiedla z okazji I rocznicy otwarcia mostu bpa
Jordana w Poznaniu.

Limeryk

Rok temu mieszkańcy Poznania
ujrzeli jak most się odsłania
Ostrów Tumski ze Śródką
zaczął łączyć szybciutko
był to most biskupa Jordana!

Moskalik

Kto uważa Poznaniaków
za gelejzy i smarkaczy
niech odwiedzi Polski zachód
i Jordana most zobaczy!

Fraszka

Poznaniak, wiadomo, natura zaradna
nie lubi marnować ni picia ni jadła
I dobra cenniejsze traktuje też zacnie
więc często posądzeń o skąpstwo jest świadkiem

A kiedy most Rocha zastąpiono nowym
i stary złożony na uboczu drogi
studentom jedynie i szkolnej młodzieży
wciąż służył za miejsce niejednej imprezy

To pomysł użycia znów przęsła starego
się zrodził, by wrócić do stanu dawnego,
gdy Śródką na Ostrów do Tumu się przeszło
i most na Cybinie miał stanąć bez przeszkód

Miesiące dwa ponad trwał przęseł tych
transport
po torach kolei, nad mostem, przez miasto.
Z zachwytem patrzyli mieszkańcy Poznania
a imię most dostał biskupa Jordana

Zaradnym być warto – historia dowodzi
bo mostem jak nowym od roku się chodzi
I teraz niejeden przyjezdny zazdrości
a Poznań jest dumny z tej gospodarności

Lidia Wiemann


