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Idea Traktu KrÛlewsko-Cesarskiego w
Poznaniu, kojarzona g≥Ûwnie z licznymi
dzia≥aniami rewitalizacyjnymi na obszarze
årÛdki i Ostrowa Tumskiego sta≥a siÍ pre-
tekstem do stworzenia pewnej wizualnej
identyfikacji tego turystycznego szlaku.
PodjÍty temat pracy dyplomowej jest prÛ-
bπ stworzenia nowej jakoúci przestrzeni
miejskiej. Zabudowana i zabrukowana
tkanka miejska zosta≥a oøywiona materiπ
tworzπcπ ìzielonyî, niestety ulotny, obraz
krajobrazu miejskiego. Wyraøa siÍ w nim
naturalna tÍsknota wspÛ≥czesnego cz≥owie-
ka za przestrzeniπ otwartπ oraz prawdziwπ

fizjonomiπ ziemi. Jej fizycznoúÊ i bliskoúÊ
pozwalajπ odczuÊ, czasem tylko w wymia-
rze kilku chwil, dzia≥ania artystyczne z za-
kresu land artíu, czyli sztuki ziemi. Ten
swoisty krajobraz oøywiony, czy podπøa-
jπc za myúlπ znanego z licznych dzia≥aÒ
na pograniczu land artíu Jaros≥awa Koza-
kiewicza, ìkrajobraz, ktÛry siÍ tylko prze-
czuwaî, jest doskona≥ym narzÍdziem do
wprowadzania w przestrzeÒ miejskπ prze-
sz≥ych wπtkÛw kulturowych.

Wydeptany przez kolejne pokolenia
poznaÒski trakt historyczny nasuwa sko-
jarzenia z pracami brytyjskiego artysty

Rozkwitajπcy Trakt

Prezentujemy PaÒstwu projekt dzia≥aÒ plastycznych na úrÛdeckim i katedralnym
odcinku Traktu KrÛlewsko-Cesarskiego wykorzystujπcy zieleÒ jako podstawowy
rodzaj tworzywa. Przemawiajπce do wyobraüni wizualizacje uzupe≥nia tekst Magda-
leny Baranowskiej wyjaúniajπcy g≥Ûwnπ ideÍ jej artystycznych pomys≥Ûw. Autorka
ukoÒczy≥a architekturÍ na Politechnice PoznaÒskiej, jest teø absolwentkπ Studium
Podyplomowego Architektury Krajobrazu dzia≥ajπcego na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu. Przedstawiony tu materia≥ graficzny to niewielki fragment pracy
dyplomowej wykonanej na Studium pod kierunkiem dr inø. arch. Gabrieli Klause.

Richarda Longía, ktÛry kreuje swe dzie≥a
maszerujπc po ≥πkach kuli ziemskiej. ålady
linii powsta≥e przez to chodzenie wyzna-
czajπ jego obecnoúÊ w krajobrazie. Linia
jako jeden z podstawowych úrodkÛw wyra-
zu, ktÛry organizuje przestrzeÒ øycia cz≥owie-
ka sta≥a siÍ motywem ≥πczπcym poszczegÛl-
ne czÍúci Traktu KrÛlewsko-Cesarskiego.

(dokoÒczenie na str. 5)

Linie sprzÍøenia wnÍtrz ñ przestrzenie przy katedrze i na årÛdce.
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Wystawy na årÛdce
W Centrum Informacji na årÛdce, juø po raz kolejny, prezento-
wana jest wystawa prac plastycznych uczniÛw Zespo≥u SzkÛ≥ Spe-
cjalnych nr 105 na ul. Bydgoskiej 4. PiÍkne zimowe pejzaøe wyko-
nane pastelami olejnymi i farbami plakatowymi, z wykorzystaniem
tkaniny i papieru przykuwajπ uwagÍ mieszkaÒcÛw oraz turystÛw
zwiedzajπcych naszπ dzielnicÍ.

Wystawy odbywajπ siÍ juø od dwÛch lat dziÍki wspÛ≥pracy z Radπ
Osiedla ZawadyñårÛdkañOstrÛw Tumski oraz z Oddzia≥em Rewitali-
zacji w Biurze Koordynacji ProjektÛw w UrzÍdzie Miasta Poznania.
Wczeúniej moøna by≥o podziwiaÊ fotograficzne plenery, wiosenne kra-
jobrazy, prace wykonane technikπ wypalania w drewnie poúwiÍcone
dawnemu Poznaniowi, úwiπteczne stroiki i karnawa≥owe maski. Prace
wykonywane rÛønymi technikami przez uczniÛw ZSS nr 105 pokazu-
jπ ich talent plastyczny, pomys≥owoúÊ i precyzjÍ wykonania.

MoøliwoúÊ cyklicznego prezentowania swojego dorobku dostarcza
wszystkim ogromnej satysfakcji i mobilizuje uczniÛw oraz nauczycieli
plastyki i techniki. Barwne prezentacje wp≥ywajπ na estetykÍ årÛdki.

Prace te by≥y rÛwnieø wystawiane w UrzÍdzie Miasta Poznania na
Placu Kolegiackim. W marcu zapraszamy na kolejnπ wystawÍ.

Izabela Dymek

Zimowe ferie na sportowo
Wiele atrakcji przygotowano dla dzieci i m≥odzieøy ze årÛdki w trakcie

minionych ferii zimowych. Dwutygodniowy wypoczynek obfitowa≥ w
wiele wydarzeÒ sportowo ñ rekreacyjnych, ktÛre przygotowa≥y PoznaÒ-
skie Oúrodki Sportu i Rekreacji, oddzia≥ M≥odzieøowy Oúrodek Sporto-
wy. Przez ca≥y okres trwania ferii, czynna by≥a úwietlica MOSu, w ktÛrej
zajÍcia prowadzone by≥y przez doskonale znanego juø m≥odzieøy z po-
przednich edycji Akcji Zima oraz Akcji Lato Macieja Anio≥a. ZajÍcia w
úwietlicy prowadzi≥ rÛwnieø Miejski Oúrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach zajÍÊ zorganizowano miÍdzy innymi turnieje tenisa sto≥o-
wego, bilarda, darta, oraz ìpi≥karzykÛwî. Wykorzystujπc niezwykle sprzy-
jajπcπ zimowa aurÍ, szereg zajÍÊ odbywa≥a siÍ na úwieøym powietrzu.
Zorganizowano mistrzostwa årÛdki w rzucaniu únieøkami do celu, zaciÍ-
tπ wojnÍ na únieøki, a wokÛ≥ MOSu pomknπ≥ úrÛdecki kulig.

W úwietlicy odbywa≥y siÍ takøe zajÍcia plastyczne, quiz sportowy
oraz pogadanki na temat bezpieczeÒstwa podczas ferii. Nie zabrak≥o rÛw-
nieø wyjazdu na bowling, do Oúrodka Przywodnego Rataje. Ferie zimo-
we zakoÒczono tradycyjnym, wspÛlnym grillowaniem.

W trakcie minionych ferii, M≥odzieøowy Oúrodek Sportowy koordy-
nowa≥ rÛwnieø zajÍcia sportowe w 44 poznaÒskich szko≥ach oraz organi-
zowa≥ 9 turniejÛw ñ w siatkÛwce, koszykÛwce i pi≥ce noønej.

Micha≥ MπczyÒski

Fot. Micha≥ MπczyÒski

Viva Ars po raz trzeci...

W kolejnym artystycznym spotkaniu pod
has≥em ìA to Polska w≥aúnie...î wziÍli udzia≥
uczniowie szko≥y muzycznej i specjalnej. Za-
prezentowali swoje zdolnoúci teatralne i mu-
zyczne. Uczniowie szko≥y specjalnej zapre-
zentowali przestawienie pt.: ìTangoî, w ktÛ-
rym na zaaranøowanym dworcu kolejowym

Fot. Joanna JaÒczak

wach miÍdzy wystÍpami publicznoúÊ bawi≥a
siÍ odgadujπc polskie melodie znanych utwo-
rÛw muzycznych oraz znanych seriali pol-
skich.

Widzowie zgromadzeni w auli øywo rea-
gowali na znane melodie, wszystkie wystÍpy
by≥y gorπco oklaskiwane. WúrÛd goúci zna-
leüli siÍ reprezentanci naszego osiedla. W fi-
nale spotkania wszyscy aktorzy i muzycy sta-
nÍli razem na scenie i odúpiewali piosenkÍ
ìKocham CiÍ Polsko...î. Artyúci nagrodzeni
zostali gromkimi brawami. Mamy nadziejÍ, øe
na kolejnym VIVA ARS spotkamy wiÍkszπ
liczbÍ naszych mieszkaÒcÛw. Jest to niezwy-
k≥a okazja bowiem do poznania rÛønych ta-
lentÛw m≥odych ludzi zdrowych i niepe≥no-
sprawnych.    EJ

wydarzy≥a siÍ nietypowa taneczna historia.
M≥odzi muzycy ze szko≥y muzycznej zapre-
zentowali rÛøne utwory muzyczne polskich
kompozytorÛw. WystÍpowali w zespo≥ach
i indywidualnie, grajπc i úpiewajπc. W przer-
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Jakaø to ogromna nauka, øe nie mamy siÍ zniechÍ-
caÊ, kiedy BÛg zdaje siÍ, jakby g≥uchym i úlepym

na nasze cierpienia, a co gorsze, na cierpienia dro-
gich nam osÛb. Nakazuje nam, aøebyúmy jedni dru-
gich brzemiona nosili, ale nam ich nie odejmuje.
Zdaje mi siÍ, øe z wszystkich boleúci, najwiÍksza pocho-
dzi z widoku cudzych cierpieÒ i niemoønoúci przynie-
sienia im ulgi. OtÛø to cierpienie uúwiÍciÊ trzeba jed-
noczπc je z cierpieniem Jezusa, kiedy krzyø swÛj düwi-
gajπc MatkÍ spotka≥ na drodze krzyøowej i kiedy na
krzyøu przybity MatkÍ bolejπcπ pod krzyøem widzia≥.

Trzeba mÍstwa, trzeba cnoty
(myúli wybrane Genera≥owej Jadwigi Zamoyskiej)

èrÛd≥o: VERBA SACRA, Modlitwy Katedr Polskich, PoznaÒ 2010.

Jadwiga z Dzia≥yÒskich Zamoyska (1831-1923) to wielka Polka,
jedna z najznakomitszych niewiast europejskich XIX wieku. Swym
niezwyk≥ym umys≥em i úwiat≥em czerpanym z Pisma åwiÍtego ogar-
nia≥a rozleg≥e obszary wiedzy i dokonywa≥a jakøe trafnej oceny wspÛ≥-

W dniach 6 i 7 marca odby≥a siÍ w Parafii Wizytacja Pasterska. Z man-
datu ks. Arcybiskupa do parafii przyby≥ J.E. Biskup Marek JÍdraszew-
ski, by umacniaÊ nas w wierze i Chrystusowej mi≥oúci. Ukazaliúmy ks.

Rada Osiedla i Redakcja

życzy wszystkim

głębokiego przeżycia świąt

Wielkiej Nocy
MC

By byÊ úwiadkami Mi≥oúci
Ukrzyøowanej i Zmartwychwsta≥ej

Biskupowi bogactwo i biedÍ
parafii, jej blaski i cienie. MÛ-
wiliúmy o naszych radoúciach
i naszym cierpieniu, zaú przede
wszystkim o nadziei, øe we
wspÛ≥pracy z Boøπ ≥askπ mo-
øemy budowaÊ  piÍknπ wspÛl-
notÍ g≥Íboko zakorzenionπ w
Bogu, ktÛra jest Szko≥π i Do-
mem Komunii.

Ksiπdz Biskup uczestni-
czy≥ w sobotni wieczÛr w spot-
kaniu z przedstawicielami Pa-
rafii, podczas ktÛrego przed-
stawialiúmy wszystkie aspek-
ty parafialnego øycia. Spotka-
nie to by≥o miejscem waønego
úwiadectwa oraz ukazania bo-
gactwa i wagi tego, czym prÛbujemy øyÊ.

Modliliúmy siÍ wspÛlnie podczas Mszy úw. niedzielnych w koúciele
úw. Ma≥gorzaty o godzinie 9 oraz 11. Podczas drugiego naboøeÒstwa,
z udzia≥em dzieci, úpiewy prowadzi≥a nasza wybitna orkiestra dzieciÍca
pod kierownictwem p. Tomasza Thiela. Nie zabrak≥o odwiedzin cho-
rych: p. Anny Kleeberg oraz p. Mieczys≥awa Kasprowicza.

Ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc
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Drodzy Parafianie

Abyúmy mogli w Noc Paschalnπ przeøyÊ g≥Íboko tajem-
nicÍ Zmartwychwstania Jezusa i razem ze Zmartwychwsta-
≥ym Chrystusem pÛjúÊ dalej drogπ odnowionego øycia ñ mu-
simy dobrze wykorzystaÊ czas Wielkiego Postu.

Rekolekcje, ktÛre by≥y okazjπ przygotowania siÍ do åwiπt
g≥osili Ojcowie Karmelici. Dla parafian: o. Ernest Zielonka.
Zapraszamy ponadto do w≥πczenia siÍ do Liturgii Godzin,
ktÛra bÍdzie odbywa≥a siÍ podczas Triduum Paschalnego
wed≥ug og≥oszonego planu.

W piπtek 26 marca zapraszamy na DrogÍ Krzyøowπ uli-
cami Parafii ñ poczπtek o godz.19.00 na Nowym ZagÛrzu.

NaboøeÒstwa Triduum Paschalnego w Katedrze:
Wielki Czwartek godz.19.00, Wielki Piπtek godz.17.00.
Liturgia Wielkiej Nocy rozpocznie siÍ o godz. 22.00.

Niech wielkopostny wysi≥ek nawrÛcenia zbliøy nas do
Boga i do siebie. Niech BÛg Wam b≥ogos≥awi.

Ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc

czesnych Jej prπdÛw umys≥owych i polskiego øycia
narodowego z jego wielkoúciπ, ale i wszystkimi przy-
warami.

Dzie≥o Jej øycia ñ Szko≥a Domowej Pracy Kobiet
ñ zniszczone zosta≥o w 1948 roku przez w≥adze komu-
nistyczne. Przetrwa≥o jednak s≥owo Genera≥owej ñ pe≥ne
wiary, wiernoúci Bogu i Koúcio≥owi åwiÍtemu, s≥owo
jakøe czÍsto prekursorskie i do dzisiaj aktualne.

Warto odkryÊ JadwigÍ Zamoyskπ, oczekujπcπ
obecnie chwa≥y o≥tarzy, w≥aúnie w Jej  s≥owie, ktÛre
przekaza≥a nam w swych podstawowych dzie≥ach:
ìO wychowaniuî, ìO pracyî, ìO mi≥oúci Ojczyznyî,
a takøe w swych ìZapiskach z rekolekcjiî.

Prof. W≥adys≥aw Cha≥upka

W dniu 19 marca zmar≥ w wieku 83 lat
mieszkaniec årÛdki, p. Mieczys≥aw Kaspro-
wicz. Wydaje siÍ byÊ niezwykle istotnie
wspomnienie tej Postaci, ktÛra mocno wpi-
sa≥a siÍ w rzeczywistoúÊ naszej dzielnicy.

Zosta≥ boleúnie doúwiadczony w øyciu
w latach stalinowskich, kiedy to za dzia≥al-
noúÊ antypaÒstwowπ zosta≥ skazany na karÍ

úmierci, a nastÍpnie ñ po z≥agodzeniu wyroku
ñ wiÍziony by≥ przez kilka lat m.in. w Rawi-
czu. Zas≥uøy≥ siÍ w pracy w poznaÒskiej ener-
getyce, awansujπc na przestrzeni lat do funk-
cji dyrektora ekonomicznego.

Jego PostaÊ zapamiÍtaliúmy jako cz≥owie-
ka o wielkiej wraøliwoúci. W ostatnich latach
øycia, jego refleksyjna postawa przepe≥niona
by≥a niezwykle pog≥Íbionπ i promieniujπcπ na
innych pokornπ poboønoúciπ.

Jeúli w obecnych czasach tak waøne jest
poszukiwanie osÛb bÍdπcych autorytetami
i wskazywanie ich, to na pewno postaÊ Pana
Mieczys≥awa spe≥nia wszelkie kryteria w
tym wzglÍdzie. Jako cichy autorytet úwiad-
czπcy swojπ pokornπ i refleksyjnπ postawπ
ofiarowa≥ naszej wspÛlnocie cenne bogac-
two, ktÛrego bÍdzie brakowaÊ.

Wieczny odpoczynek racz Mu daÊ, Panie.

Szczepan Cofta

å.p. Mieczys≥aw Kasprowicz
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NiektÛre procesy najlepiej opisywaÊ po up≥ywie pewnego
czasu, inne zaú przybierajπ najciekawszπ formÍ podczas swego
rozwoju i przeobraøania siÍ. MyúlÍ, øe rewitalizacja na årÛdce to
w≥aúnie ten drugi typ. Warto przyjrzeÊ siÍ, jak oceniajπ obecny
proces mieszkaÒcy, aktywni dzia≥acze, artyúci i urzÍdnicy: to ich
sπdy i opinie pozwalajπ uchwyciÊ elementy kluczowe dla bieøπcej
sytuacji.

Wymieniana przez wiÍkszoúÊ osÛb, z ktÛrymi rozmawia≥am
na temat årÛdki, specyfika miasta w mieúcie jest znakiem rozpo-
znawczym miejsca: ìÖnajwiÍkszy atut to posiadanie przez miesz-
kaÒcÛw ma≥ej, piÍknej enklawy, mimo wielu zaniedbanych ka-
mienic. [årÛdczanie] Majπ tu wszystko: szko≥Í, pocztÍ, piÍkne

z nim porozmawiaÊ.î (G. Cofta). Jak artyúci mogπ zmieniaÊ prze-
strzeÒ i ludzi? Na przyk≥ad podczas swoistych Ñúwiπtî tymczaso-
wego przeobraøania miejsca przez zaangaøowanych mieszkaÒcÛw,
podczas spektakli na wolnym powietrzu, akcji takich jak ìÖteatr
uliczny w ramach festiwalu maltaÒskiegoî (J. W≥odarczak) i fe-
stynÛw:  ìårÛdka by≥a wtedy kolorowa, bo na tÍ chwilÍ jest szaraî
(M. Wieczorek), ìÖco zostaje w dzieciach: mam wraøenie, øe
duøo i bÍdπ mieÊ wspomnienia, gdzie mogli sami coú zrobiÊ. Za-
wsze pracujemy tak, aby im daÊ jak najwiÍcej moøliwoúci twÛr-
czego spe≥niania siÍî (E. Lewandowska).

Zadanie animowania øycia kulturalnego nie jest proste, o czym
mogπ úwiadczyÊ opinie mieszkaÒcÛw i dzia≥aczy: ìSπdzÍ, øe to
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O rewitalizacji årÛdki
Niniejszy artyku≥ powsta≥ w trakcie pisania pracy magisterskiej w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, pt.
ìRewitalizacja årÛdki. Spo≥eczno-kulturowe aspekty miejskich programÛw rewitalizacjiî i jest oparty na
transkrypcjach wywiadÛw pog≥Íbionych, przeprowadzonych z uczestnikami i wspÛ≥twÛrcami rewitalizacji
na årÛdce. Autorka, Dorota Dolata dziÍkuje wszystkim rozmÛwcom za poúwiÍcony czas i zaufanie, dziÍki
ktÛrym poniøszy artyku≥ powsta≥.

boisko w ramach POSIR-u, aptekÍ, sta-
re kino Malta, sklepiki takie jak spo-
øywczy czy cukierenka, kioskÖ Sπ sa-
mowystarczalni. Ta spo≥ecznoúÊ sama
w sobie funkcjonuje, mimo wizualne-
go zaniedbania kamienic i nieotynko-
waniaî (M. Wieczorek). Cechπ takiej
wyizolowanej przestrzeni, ze ìúwiado-
moúciπ oddzielenia i samodzielnoúciî
(G. Cofta), sπ úciúlejsze zwiπzki miÍ-
dzy ludümi: ìFakt, øe tu siÍ wszyscy
znamy. Jeúli ktoú zachoruje lub wyje-
dzie, pani ze sklepu od razu siÍ orien-
tuje, tak samo znajomi z sπsiedztwa.
Tego nie ma nigdzie indziejî (Maria
P.).

WúrÛd najczÍúciej wymienianych
problemÛw årÛdki pojawia≥y siÍ nie
tylko wysokie czynsze. Zauwaøono
takøe ìubywanie mieszkaÒcÛw w trak-
cie procesu rewitalizacji, ludzi z korze-
niami na årÛdce. Wysiedleni sπ z dziel-
nicy, ktÛrπ znajπ od pokoleÒ, znajπ kaø-
dy jej kamieÒ. Tak znika Ûw ludzki
sk≥adnik genius loci, rozproszenie nie-
dawnych sπsiadÛw, nie sprzyja tworze-
niu spo≥ecznoúci. A powracaniu z po-
budek sentymentalnych w dawne miej-
sce zamieszkiwania nie towarzyszy juø
wspÛ≥uczestnictwo w kreowaniu niepowtarzalnego charakteru
miejsca.î (R. Barek). Problemy, czÍsto te najbardziej podstawo-
we, dotyczπ takøe ludzi m≥odych, stπd wyzwaniem jest ìzagospo-
darowanie czasu wolnego dzieci i m≥odzieøy.î (M. Wieczorek).

Rewitalizacja czÍsto mylona jest ze swymi zewnÍtrznymi prze-
jawami, takimi jak modernizacja budynkÛw. O tym, øe proces oøy-
wiania nie koÒczy siÍ na otynkowaniu kamienicy, mÛwiπ spo≥ecz-
nicy i artyúci: ìrewitalizacja by≥aby wtedy, gdyby turyúci nie tyl-
ko przechodzili przez årÛdkÍ czy zatrzymywali siÍ na moúcie, nie
przechodzπc przez ryneczek, ale, aby by≥y tam miejsca, gdzie
moøna siÍ zatrzymaÊ: w kawiarni czy galerii.î (E. Lewandowska),
ìTurysta moøe tu chodziÊ, ale musi spotkaÊ tu mieszkaÒca, øeby

w≥aúnie (Ö) atrakcja dla turystÛw. Nie
dla mieszkaÒcÛwî (J. W≥odarczak). Na
potrzebÍ zmian wskazuje takøe nastÍ-
pujπcy poglπd: ìPowinien nastπpiÊ ko-
niec jednodniowych akcji. Dalsza za-
bawa bez finansowego wsparcia jest
niemoøliwa. Zamiast jednostkowych
dzia≥aÒ potrzeba tych cyklicznych, musi
utworzyÊ siÍ pewien horyzont kolej-
nych etapÛw akcji na przestrzeni pÛ≥to-
ra roku do dwÛch latî (R. Barek). Suk-
ces rewitalizacji årÛdki poprzez sztukÍ
zaleøy od dostosowania siÍ do lokal-
nych potrzeb: ìTutaj twÛrca musi wejúÊ
w realny klimat, realnπ sytuacjÍ. Øe nie
moøna iúÊ od razu awangardπ, burzyÊ i
mieszaÊî (G. Cofta). ByÊ moøe plano-
wane dzia≥ania okaøπ siÍ adekwatnπ od-
powiedziπ na te potrzeby: ìÖnie chcie-
libyúmy tam przelatywaÊ jak kometa,
ale byÊ troszkÍ d≥uøej, przedstawiÊ lu-
dziom ten projekt. [Stπd pomys≥] krÛt-
kotrwa≥ej galerii (E. Lewandowska).

Rewitalizacja przez sztukÍ to nie
tylko gÛrnolotne has≥o, to takøe kon-
kretne propozycje: ìPowinna powstaÊ
taka galeria úciúle dotyczπca årÛdki. Nie
taka ogÛlna, raczej specjalistycznaî (ks.
Jacek, filipin). Specyfika årÛdki znÛw

przejawia siÍ w kszta≥cie rewitalizacji na jej terenie: ìZazwyczaj
jest problem z kulturowo-artystycznπ broszkπ doczepianπ do dzia-
≥aÒ rewitalizacyjnych, zwykle dominujπ inwestycje. Tymczasem
na årÛdce sytuacja jest odwrotnaî (C. Czemplik).

Wypowiedzi mieszkaÒcÛw i dzia≥aczy pozwalajπ wyrobiÊ so-
bie poglπd na to, co dzieje siÍ obecnie na årÛdce, jakich zjawisk
doúwiadczamy obok rÛwnoleg≥ych urzÍdniczych postulatÛw, ma-
nifestÛw artystycznych czy architektonicznych projektÛw. Mam
nadziejÍ, øe w powyøszym wielog≥osie moøna us≥yszeÊ g≥os sa-
mej årÛdki i prÛbowaÊ odkryÊ prawdÍ tego miejsca.

Dorota Dolata
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Rozkwitajπcy Trakt
(dokoÒczenie ze str. 1)

 Kwitnπca ulica i plac przed katedrπ

£πka zamiast brukowanej nawierzchni mostu åredniowieczna ≥πka kwietna przed koúcio≥em úw. Ma≥gorzaty na årÛdce

OstrÛw Tumski i årÛdka, od 2007 r.
na nowo po≥πczone mostem, wpisujπ siÍ
w koncepcjÍ ìlinii sprzÍøenia wnÍtrzî. Ma
ona na celu podkreúlenie jednoúci urba-
nistycznej i symbolicznej dwÛch istot-
nych wnÍtrz ñ placu przy katedrze oraz
przestrzeni okreúlanej czÍsto jako Rynek
årÛdecki (obszar przy koúciele úw. Ma≥-
gorzaty). W wymiarze symbolicznym na-
wiπzujπ one do odwiecznego dualizmu
úwiata: sacrum i profanum. OstrÛw Tum-
ski to sfera úwiÍtoúci (sacrum) miejsca,
religii i praktyk duchowych, natomiast
årÛdka to sfera úwieckoúci (profanum),
codziennych wydarzeÒ w øycia cz≥owie-
ka. Te dwie sfery zosta≥y przedstawione

w formie metaforycznych ogrodÛw úre-
dniowiecznych jako plamy ≥πk kwietnych
ìwlewajπcychî siÍ z jednego wnÍtrza do
drugiego. W doborze gatunkÛw roúlin kie-
rowano siÍ pewnym kodem kulturowym.

SferÍ sacrum okreúli≥a úredniowiecz-
na symbolika roúlin: lilia bia≥a ñ symbol
czystoúci Maryi, fio≥ek wonny ñ symbol
pokory Maryi, bylica ñ boøe drzewko,
goüdzik ñ symbol mÍki Chrystusa. Do
sfery profanum w≥πczono roúliny ze ìúre-
dniowiecznych ogrodÛw mi≥oúciî: napar-
stnica purpurowa, stokrotka pospolita, ru-
ta zwyczajna.

Przedstawione propozycje majπ cha-
rakter sezonowych dzia≥aÒ, jednorazo-

wych akcji prowadzonych w przestrzeni
miejskiej. Ich urzeczywistnienie, nawet w
formie efemerycznej jest realne i niewπt-
pliwie mog≥oby przyczyniÊ siÍ do estety-
zacji årÛdki, a KatedrÍ ìusytuowaÊî w in-
spirujπcym kontekúcie.

Magdalena Baranowska

Materia≥ ilustracyjny zosta≥ tu zaprezentowany w sza-
roúciach, co oczywiúcie nie oddaje bogactwa kolory-
stycznego prezentowanych pomys≥Ûw. Aby tÍ niedo-
godnoúÊ pokonaÊ odsy≥amy CzytelnikÛw do zapozna-
nia siÍ z wersjπ elektronicznπ ìWokÛ≥ årÛdkiî, gdzie
zdjÍcia sπ  juø kolorowe. WersjÍ elektronicznπ moøna
pobraÊ ze stron:

www.poznan.pl/rewitalizacja
www.wkn.com.pl (zak≥adka czasopism)
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Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych ìårÛdkaî z siedzibπ przy ul.
GdaÒskiej 1 (teren POSiR) to miejsce aktywnoúci w Twojej spo-
≥ecznoúci! To miejsce w ktÛrym dzieci i m≥odzieø moøe spÍdziÊ
aktywnie czas wolny odrabiajπc lekcje pod okiem pedagoga, po-
graÊ w gry planszowe, bilarda, ping-ponga, darta oraz pi≥karzyki
z rÛwieúnikami. To rÛwnieø miejsce spotkaÒ i aktywnoúci lokal-
nej spo≥ecznoúci, gdzie rodzπ i tworzπ siÍ pomys≥y na akcje inte-
gracyjne dla mieszkaÒcÛw.

Aktywnoúci w spo≥ecznoúci !!!

i obywatelskπ, takie jak: poradnictwo prawno-obywatelskie, zajÍcia
poúwiÍcone historii årÛdki, poradnictwo psychologiczne, zajÍcia pro-
filaktyczne dla m≥odzieøy, klub aktywnoúci lokalnej i wsparcie star-
szej grupy mieszkaÒcÛw, czytanie bajek dla dzieci przez osoby znane.
W wakacje ruszπ takie dzia≥ania jak: wakacyjny festiwal filmowy,
årÛdka w obiektywie, zajÍcia sportowe ñ fair play.

Przyjdü ñ zobacz ñ skorzystaj. Serdecznie zapraszamy.
Od miesiπca lutego 2010 roku

CDå årÛdka serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci, ktÛre chcπ aktyw-
nie spÍdzaÊ czas wolny z rejonu
årÛdki, Komandorii oraz Zawad na
dodatkowe, bezp≥atne zajÍcia zor-
ganizowane:

Plastyczne w kaødπ úrodÍ
w godz. od 16.00 do 18.00

Muzyczne ñ w kaødy czwartek
w godz. od 17.00 do 19.00

Tematyczne ñ w kaødy piπtek
w godz. od 16.30 do 18.30

Nasze dzia≥ania kierujemy do
wszystkich mieszkaÒcÛw i lokal-
nych instytucji, zapraszajπc do ak-
tywnoúci na rzecz spo≥ecznoúci lokalnych.

Od miesiπca kwietnia 2010 roku CDå årÛdka zaproponuje PaÒ-
stwu nowe inicjatywy integracyjne obejmujπce edukacjÍ spo≥ecznπ

MieszkaÒcu jeúli masz jakiú po-
mys≥ na dzia≥ania skierowane do spo-
≥ecznoúci lokalnej, w ktÛrej zamiesz-
kujesz ñ przyjdü do nas, a my pomo-
øemy Ci ten pomys≥ zrealizowaÊ!

Centrum Dzia≥aÒ årodowisko-
wych to inicjatywa w ramach projek-
tu ìPomoc ñ Aktywizacja ñ Wspar-
cieî (PAW), realizowanego przez
Miejski Oúrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu.

Projekt wspÛ≥finansowany jest
przez UniÍ Europejskπ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo≥eczne-
go, Program Operacyjny Kapita≥
Ludzki, Priorytet VII Promocja inte-
gracji spo≥ecznej, Dzia≥anie 7.1. Roz-

wÛj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia≥anie 7.1.1. Roz-
wÛj i upowszechnianie aktywnej integracji przez oúrodki pomocy spo-
≥ecznej.

PrzedsiÍwziÍcie ìInteraktywne Centrum Historii Ostrowa Tum-
skiegoî, o ktÛrym informowaliúmy PaÒstwa w nr 4 (39) 2009
wymaga zgodnie z ustawπ 1 przeprowadzenia postÍpowania
w sprawie oceny oddzia≥ywania na úrodowisko (OOå). W zwiπz-
ku z powyøszym przygotowany zostanie specjalny raport, w ktÛ-
rym dokonana zostanie analiza wp≥ywu przedsiÍwziÍcia m. in.
na okolicznych mieszkaÒcÛw, ha≥as, zanieczyszczenie powietrza,
úrodowisko przyrodnicze. Dodatkowo opracowane bÍdzie tak-
øe jego streszczenie, w ktÛrym w prosty i przystÍpny sposÛb
zostanπ przedstawione  wszystkie zagadnienia poruszone w ra-
porcie.

Raport i jego streszczenie pozwoli przybliøyÊ zainteresowanym
szczegÛ≥y planowanej inwestycji. Kaødy bÍdzie mÛg≥ siÍ zapoznaÊ
z dokumentacjπ projektowπ, oraz wnieúÊ swoje uwagi i wnioski, co
pozwoli ostatecznie wypracowaÊ wspÛlnie najlepszy dla wszyst-
kich wariant realizacyjny inwestycji.

Dokumentacja zwiπzana z postÍpowaniem OOå bÍdzie dostÍp-
na w Wydziale Ochrony årodowiska UrzÍdu Miasta Poznania przy

ul. Gronowej 22 a oraz na stronie internetowej www.trakt.poznan.pl
(zak≥adka ìPostÍpowanie OOåî).

Wnioski i uwagi bÍdzie moøna wnosiÊ w formie pisemnej lub
za pomocπ úrodkÛw komunikacji elektronicznej (bez koniecznoúci
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) w ciπgu
21 dni w terminie wyznaczonym przez Wydzia≥ Ochrony årodowiska
i opublikowanym na stronie internetowej www.bip.city.poznan.pl
(zak≥adka ìInformacje bieøπceî ñ ìDane o úrodowisku i jego ochro-
nieî ñ formularz E).

SzczegÛlnie waøny jest udzia≥ spo≥eczeÒstwa w konsultowaniu
projektu w úwietle  moøliwoúci uzyskania dofinansowania inwe-
stycji z Programu Operacyjnego ìInnowacyjna Gospodarkaî. Stπd
apel o uczestnictwo i podjÍcie wspÛ≥pracy, dziÍki ktÛrej bÍdziemy
mogli zrealizowaÊ tak istotne dla Poznania i d≥ugo oczekiwane przed-
siÍwziÍcie.

1 Ustawa z dnia 3 paüdziernika 2008 r. o udostÍpnianiu informacji o úrodowi-
sku i jego ochronie, udziale spo≥eczeÒstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach
oddzia≥ywania na úrodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm.)

Udzia≥ spo≥eczeÒstwa w postÍpowaniu
w sprawie wydania decyzji

o úrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiÍwziÍcia
ìInteraktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiegoî
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27 września27 września27 września27 września27 września

Na Śródce obchodzono dzień chorych.

Wozami konnymi, których użyczyli na

prośbę administratora parafii księdza Paw−

laczyka panowie Konieczny i Cegielski

przywożono do kościoła św. Małgorzaty

chorych z Chwaliszewa, Zagórza i Zawad.

8 października8 października8 października8 października8 października

Przystąpiono do sprzedaży ziemniaków na

kartki, przydział do lutego po 40 kg na

osobę.

10 października10 października10 października10 października10 października

Wprowadzono nową taryfę opłat za ener−

gię elektryczną – od izby 10 zł plus od każ−

dego punktu świetlnego innego niż kuch−

nia po 5 zł oraz za każdą KWh – 2,50 zł.

13 października13 października13 października13 października13 października

Sobota – wiadomość obiegła miasto bły−

skawicznie – ... na dworzec główny nad−

szedł transport 1050 beczek śledzi z Unry.

Przy ulicy Rzeczypospolitej 6 otwarto

bar−dancing “Lido”.

15 października15 października15 października15 października15 października

Otwarto linię autobusową (25 miejsc) po−

między Poznaniem a Warszawą. W Tea−

trze Wielkim dla tzw. przybyszów z tere−

nu odbyło się specjalne przedstawienie

“Wesoła wdówka”, a poznańska drużyna

piłkarska “Warta” pokonała 4:2 “Wisłę

Kraków”.

26 października26 października26 października26 października26 października

Przybył pociąg z towarami Unry – 17 wa−

gonów odzieży i 3 wagony mydła.

28 października28 października28 października28 października28 października

Święto Chrystusa Króla rozpoczęło się

o godzinie 9.00 Mszą świętą w kościele

farnym celebrowaną przez prymasa Polski

kardynała Augusta Hlonda. Całość uroczy−

stości transmitowało radio. Po południu

miała miejsce  procesja na plac Wolności,

gdzie odbyła się uroczysta akademia.

29 października29 października29 października29 października29 października

Z okazji 96 rocznicy śmierci Fryderyka

Chopina i przeniesienia jego serca do War−

szawy odbył się w Auli Uniwersytetu

koncert z udziałem G. Konatkowskiej,

Z. Jahnke, D. Danczowskiego i Z. Li−

sickiego.

30 października30 października30 października30 października30 października

Znaleziono w obozie w Niemczech A.

Greisera. Polska postanowiła wystąpić

z wnioskiem do USA o jego wydanie.

31 października31 października31 października31 października31 października

Odbyła się próba wytrzymałości drew−

nianego mostu Uniwersyteckiego,

zbudowanego w miejsce wysadzonego

przez Niemców.

Jan Kaczmarek

åwiÍto NarodÛw
w Zespole SzkÛ≥ Specjalnych
zorganizowane w ramach

 ESM ñ Taize ñ PoznaÒ

Na prze≥omie roku 2009 i 2010 w 32. Eu-
ropejskim Spotkaniu M≥odych zorganizowa-
nym w naszym mieúcie przez WspÛlnotÍ bra-
ci z francuskiej wioski Taize, wziÍ≥o udzia≥
30 tysiÍcy uczestnikÛw przyby≥ych g≥Ûwnie
z Europy. Wszyscy goúcie zamieszkali w
poznaÒskich i podpoznaÒskich domach. Tak-
øe na terenie naszego osiedla dziÍki otwarto-
úci naszych mieszkaÒcÛw dach nad g≥owπ
znalaz≥o oko≥o 80-ciu m≥odych ludzi.

Wszyscy chÍtni mogli wziπÊ udzia≥ w
spotkaniach modlitewnych, panelach dysku-
syjnych, warsztatach przygotowanych przez
WspÛlnotÍ na terenie targÛw poznaÒskich.
Goúcie mieli rÛwnieø moøliwoúÊ poznaÊ bli-
øej kulturÍ, sztukÍ naszego kraju i regionu.
Podczas licznych rozmÛw uczestnicy wymie-
niali miÍdzy sobπ rÛøne spostrzeøenia, po-
znawali bliøej przyzwyczajenia i poglπdy lu-

dzi mieszkajπcych zarÛwno na po≥udniu, za-
chodzie i wschodzie Europy.

Noc sylwestrowπ uczestnicy ESM spÍdzili
w parafiach, w ktÛrych zamieszkali na czas
spotkania. Na terenie naszego osiedla goúcie
i mieszkaÒcy, w Katedrze PoznaÒskiej razem
z ks. Arcybiskupem Stanis≥awem i braÊmi ñ
Alojzem, Markiem z Taize  modlili siÍ o po-
kÛj na úwiecie. Po wieczornej modlitwie na
moúcie Jordana powitali Nowy Rok, z≥oøyli
sobie øyczenia i mogli podziwiaÊ sztuczne

ognie witajπce 2010 rok w Poznaniu. NastÍp-
nie uczestnicy ESM przeszli do sali gimna-
stycznej ZSS nr 105 przy ul. Bydgoskiej,
gdzie mia≥o miejsce åwiÍto NarodÛw.

By≥o to radosne i sympatyczne spotka-
nie wielu kultur i narodÛw. Wszyscy uczest-
nicy czÍstowali siÍ specjalnoúciami polskiej
kuchni przygotowanymi przez mieszkaÒcÛw
naszego osiedla. Uczestniczyli takøe w wielu
zabawach i taÒcach integrujπcych ca≥π euro-
pejskπ spo≥ecznoúÊ zgromadzonπ w sali.
WúrÛd obecnych goúci by≥ miÍdzy innymi
biskup Pontoise, Jean-Yves Riocreux z Fran-
cji. Wszystkie zabawy przygotowa≥a m≥o-
dzieø reprezentujπca miÍdzy innymi: Fran-
cjÍ, S≥owacjÍ, W≥ochy oraz PolskÍ.

Podczas åwiÍta NarodÛw panowa≥a atmo-
sfera autentycznej radoúci i øyczliwoúci. ZdjÍ-
cia uwieczniajπce te chwile moøna obejrzeÊ
w poznaÒskiej prasie. DziÍki goúcinnoúci Dy-
rekcji ZSS nr 105 w nietypowej zabawie sylwe-
strowej uczestniczy≥o ponad 100 osÛb z rÛø-
nych krajÛw Europy. W przysz≥ym roku ESM
organizowane przez WspÛlnotÍ braci z Ta-
ize odbÍdzie siÍ w Holandii w Rotterdamie.

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

Kierownik Rewiru I
asp. szt. Marek KolasiÒski
tel. 0-61 841-43-49; tel. kom. 0-519-064-625

Rejon I: årÛdka ñ ZagÛrze
st. post. Pawe≥ Cichy
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-519-064-623

Rejon II: Zawady
m≥. asp. Witold Korbanek
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-519-064-621

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

årÛdka ñ ul. Warszawska, lata trzydzieste (?)

Ukaza≥a siÍ ksiπøka ze wspo-
mnieniami i zdjÍciami z po-
bytu w Tanzanii naszych úrÛd-
czan zatytu≥owana ìAfro-re-
fleksjeî. ChÍtnych do nabycia
tej ksiπøki-cegie≥ki na rzecz
afrykaÒskiej przychodni w
Kiabakari zapraszamy do sie-
dziby Redakcji.

AfrykaÒskie
reminiscencje

Zielony PoznaÒ
Zielony PoznaÒ, to konkurs organizowany przez Urzπd Miasta Poz-
nania. Jak co roku bierze w nim udzia≥ spora liczba uczestnikÛw.
G≥Ûwnie sπ to osoby, ktÛrym zaleøy na ≥adnym i estetycznym wyglπ-
dzie swoich okien, balkonÛw czy domÛw, a przez to naszego otocze-
nia i naszej dzielnicy.

W 2009 r. w kategorii ìteren zielony w dzielnicyî zosta≥ zg≥oszony
PoznaÒski Oúrodek Sportu i Rekreacji dzia≥ajπcy na naszym osiedlu przy
ul. GdaÒskiej 1. O ten teren, jak wszyscy wiemy, z pe≥nym zaangaøo-
waniem i poúwiÍceniem dba pracownik tego oúrodka, a nasz sπsiad,
Krzysztof Ka≥uøny. G≥Ûwnie dziÍki jego pracy teren oúrodka zosta≥ przez
jury konkursu zauwaøony i nagrodzony w ubieg≥orocznej edycji kon-
kursu ìZielony PoznaÒî w swojej kategorii. Wszyscy bardzo dziÍkuje-
my za ofiarnπ pracÍ Krzysztofa i gratulujemy zdobycia wyrÛønienia i na-
grody.

K.K.

Afro-refleksje, Marie Cofta, s.72,
kolorowa wk≥adka zdjÍciowa, Wy-
dawnictwo Kontekst 2010.


