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 Mija pierwszy rok zmagania się 
z  Covid-19. Wysoka liczba zakażeń 
i  żniwo śmierci, jakie zbiera korona-
wirus, dają pewność, że pandemia bę-
dzie nam towarzyszyć jeszcze długo. Tej 
pewności nie zmienia krucha nadzieja 
na skuteczność akcji powszechnych 
szczepień, bo szczepionki nie zapew-
niają 100% ochrony, a ponadto wzglę-
dy zdrowotne nie pozwolą zaszczepić 
wszystkich. Szansą na opanowanie 
pandemii jest respektowanie reżimu 
sanitarnego, czyli prawidłowe noszenie 
maseczek, zachowywanie dystansu od 
innych osób w miejscach publicznych, 
częste mycie rąk, ale – o zgrozo – nie 
wszyscy go praktykują. Nadal można 
spotkać osoby z maseczkami zsunię-
tymi z nosa, a nawet nie noszące ich 
w  ogóle w przekonaniu, że pandemia 
została wymyślona przez media i poli-
tyków.
 Faktem jest, że pandemia zmienia 
nasze życie, dlatego warto się jej przyj-
rzeć. To pierwsza w dziejach ludzko-
ści pandemia, która przeniosła relacje 
ludzkie do sfery wirtualnej. Komputery 
i urządzenia mobilne stały się substy-
tutami mieszkań, kawiarni, urzędów, 
szkół, ulic etc. W rzeczywistości wir-
tualnej wszystko jest możliwe, także 
manipulowanie umysłami i nakłanianie 
do udziału w masowych manifestacjach 
znużonych przebywaniem w domu 
uczniów i studentów, z przewagą płci 
żeńskiej. 

 To nie byłby temat dla „Wokół Śród-
ki”, gdyby nie ich atak na katedrę po-
znańską. Jest to nie tylko religijna, ale 
narodowa świętość, miejsce związane 
z  początkami polskiej państwowości 
i życiem pierwszych władców, niemy 
świadek walki wyznawców marksizmu 
z Kościołem. W lutym 1945 r. podczas 
walk o Poznań nawa główna katedry 
legła w gruzach, a zrujnowane kapli-
ce sprofanowali żołnierze radzieccy. 
Pierwsza Msza święta w odbudowanej 
zbiorowym wysiłkiem katedrze została 
odprawiona 28 czerwca 1956 r. w połu-
dnie, w tym samym czasie, kiedy na uli-
cach miasta reprezentująca władzę lu-
dową milicja strzelała do protestujących 
robotników. Ofierze Eucharystycznej 
towarzyszyła ofiara z życia ludzi. Deka-
dę później katedra stała się świadkiem 
ataku na Kościół przez funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy 
na Ostrowie Tumskim zorganizowali 
manifestacje antykościelne, aby udrę-
czyć Arcybiskupa Baraniaka (przypo-
mnijmy, że został on uwięziony w tym 
samym czasie co Prymas Wyszyński 
i był torturowany przez Służbę Bez-
pieczeństwa, ze zrywaniem paznokci 
włącznie, aby złożył obciążające Pry-
masa zeznania; wszystko wytrzymał). 
Jesienią 2020 r. do ciągu tych ponurych 
wydarzeń dołączył atak sił lewicowych 
na Mszę świętą i ludzi w niej uczestni-
czących. Nie od razu da się odpowie-
dzieć na pytanie, jak silnych życiowych 

zranień lub jak wielkiego wyjałowienia 
serca i umysłu trzeba, aby dać się nakło-
nić do znieważania ludzi doświadczają-
cych obecności Boga.
 Pandemia ma też ludzkie oblicze. 
Wyraża się ono w pracy personelu me-
dycznego i wolontariuszy oraz służb 
sanitarnych, a także nauczycieli. To 
ludzkie oblicze jest związane z techni-
ką, z cyberprzestrzenią, do której prze-
niesiono życie społeczne. Wszystkich 
spraw do internetu przenieść jednak 
nie można. Obok nas mieszkają osoby, 
które przez pandemię zostały pozba-
wione zarobków i bez naszej pomocy 
nie opłacą rachunków, nie kupią żyw-
ności. Nawet drobna pomoc ma znacze-
nie. Osobny problem to rosnąca liczba 
bezdomnych. Z kolei na Śródce skutki 
pandemii dotknęły najbardziej właści-
cieli lokali gastronomicznych. Można 
im pomóc, kupując różne przysmaki na 
wynos. Taka pomoc jest miła dla obu 
stron.

Ludzkie i nieludzkie oblicze 
pandemii Covid-19

Anna Wieżowa
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
Śródczanom, Gościom, 

naszym Czytelnikom 
i Sympatykom,

życzymy radosnego 
oczekiwania 

na przyjście Jezusa, 
zdrowia, miłości, nadziei 

i szczęścia w Nowym 
2020 Roku

   

Rada Osiedla 
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady

-Komandoria i redakcja „Wokół Śródki”

Remont ulicy Filipińskiej ukończony
 Pod koniec listopada ukończono pra-
ce związane z remontem ul. Filipińskiej 
na Śródce.
 Prace remontowe polegały na prze-
łożeniu i ponownym ułożeniu, bez za-
głębień, starej nawierzchni zbudowanej 
z kamieni polnych pamiętających jeszcze 
poprzednie stulecie. 

 Przy okazji odkryto niezwykłą pozo-
stałość – starą studzienkę kanalizacyjną 
z lat 30-tych ubiegłego wieku (prezentuje-
my ją na zdjęciach obok). Ta budowla in-
żynieryjna, wymurowana z cegły i kamie-
nia, pamięta z pewnością czasy naszych 
dziadków i pradziadków. Jest zachowana 
w dobrym stanie – i z pewnością posłuży 

jeszcze następne 100 lat – takie pozosta-
łości z poprzednich epok należą już do 
rzadkości.
 Dzięki prawidłowo przeprowadzone-
mu remontowi udało się zachować wyjąt-
kowy klimat uliczki, wyrównując jedynie 
zagłębienia, a pozostawiając dalej tzw. 
„kocie łby”.
 Inwestycja była współfinansowana 
przez Radę Osiedla Ostrów Tumski-Śród-
ka-Zawady-Komandoria. Okazało się też, 
że starania o remont były również pomy-
słem naszej Rady.
 Dzięki temu zyskaliśmy na Śródce 
nowy zrewitalizowany obszar, który cieszy 
oko nie tylko mieszkańców tej dzielnicy, 
ale także coraz liczniej przybywających do 
nas Poznaniaków i turystów – mimo, że 
czas temu nie sprzyja.

Jan Bocian
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Choroby dawnych mieszkańców Ostrowa Tumskiego

 Z akt kapitulnych wynika, wybuchające w Poznaniu wiosną 
i  jesienią w latach 1624-1654 epidemie dżumy uniemożliwi-
ły podjęcie poważniejszych prac restauracyjnych w Katedrze11. 
W  1654 r. ks. kanonik Bartłomiej Duczymiński stał się ofiarą 
morowego powietrza12. W Muzeum Archidiecezjalnym przecho-
wywane są dwa srebrne wota dziękczynne za uratowanie od epi-
demii w 1653 r. – bliżej nieznanego – Jerzego Pląskowskiego oraz 
za ocalenie od zarazy w 1654 r. miasta Wągrowiec13.
 Stan zdrowia dawnych mieszkańców Ostrowa Tumskiego, 
przynajmniej niektórych, możemy poznać z napisów na zacho-
wanych w Katedrze bądź 
spisanych w XVII w. na-
grobkach dostojników 
kościelnych, a ponadto 
z  analiz antropologicznych 
szczątków ludzkich wydo-
bytych podczas prac arche-
ologicznych.
 Napisy na nagrobkach 
kierują naszą uwagę na na-
głą i przedwczesną śmierć 
kilku duchownych. Za-
równo biskup Jan Lubrań-
ski (zm. 1520 r.), jak i  jego 
brat, kanonik Bernard (zm. 
1499 r.), zmarli nagle, przy 
czym Bernard w wieku 
zaledwie 39 lat. W podob-
nym wieku zmarli żyjący 
w  następnym stuleciu pra-
łat scholastyk, Mikołaj Zie-
męcki, a także kanonicy: Ja-
kub Cielecki (zm. 1664  r.), 
Stanisław Gniński (zm. 
1596 r.), Jan Rydzyński (zm. 1696 r.), Andrzej Swinarski (zm. 
1660 r.). Płyta nagrobna zmarłego w 1680 r. Wojciecha Dobrze-
lewskiego informuje, że doznał udaru mózgu i paraliżu, z którego 
usiłował wyleczyć się w cieplicach. Udar mózgu był też przyczyną 
śmierci biskupa Andrzeja Szołdrskiego („infesto paralysi correp-
tus”). Z kolei napis na nagrobku zmarłego w 1562 r. w wieku 55 
lat biskupa Andrzeja Czarnkowskiego mówi o tym, że cierpiał on 
na podagrę i był słabego zdrowia. Penitencjarz katedralny, Stefan 
z Gniezna zmarł w 1586 r. z powodu wodnej puchliny (trudno 

(dokończenie z poprzedniego numeru)

Ślady medycyny w Katedrze i na Ostrowie Tumskim
Anita Magowska

wyjaśnić przyczyny tych obrzęków, które niekoniecznie łączyły 
się z niewydolnością krążenia), tak samo jak prałat – kustosz Jan 
Gniński. Z innej spisanej, lecz niezachowanej inskrypcji wynika, 
że biskup Łukasz Kościelecki zmarł w 1597 r. z powodu parali-
żu („post paralysis iteratum violenter symptoma defuncto die”). 
Zmarły w 1607 r. biskup Wawrzyniec Goślicki natomiast zmarł 
w 70 roku życia z powodu „gangreny nerwów w prawej stopie” 
(„senectute gagrena nervorum tactus in pede dextro sessim oc-
cupante”)14.
 Z analiz antropologicznych wynika, że w średniowieczu lud-
ność Ostrowa podlegała silnej biologicznej selekcji. Jedna trzecia 
mieszkańców umierała w dzieciństwie lub młodości. Pozostali 

dożywali 50-60 roku życia 
i na ogół byli zdrowi, poza 
nielicznymi przypadkami 
zwyrodnienia kręgosłu-
pa oraz stanów pourazo-
wych. Niektórzy ludzie żyli 
w  złych warunkach higie-
nicznych i  byli źle odży-
wieni, co prawdopodobnie 
wiązało się z niedoborem 
białka w diecie. Dowodzą 
tego zachowane pozostało-
ści prosa (Panicum milia-
ceum L.), pszenicy (Triticum 
sp.) i żyta (Secale cereale 
L.). Z XI w. pochodzą licz-
ne pozostałości zapasów 
owoców: przede wszyst-
kim wiśni (Prunus ceresus), 
a  także pochodzącej z Azji 
tarniny (Prunus spinosa), 
pochodzących z  Italii dere-
ni i pierwotnie uprawianych 
w Chinach brzoskwiń (Pru-

nus persicaria). Na Ostrowie rosły też winorośle, z których pozy-
skiwano winogrona (Vitis vinifera L.). Według Józefa Kostrzew-
skiego, znaleziska te dowodziły produkcji wina owocowego na 
cele mszalne lub na dwór książęcy. Pierwsze lata państwowości 
sprzyjały kontaktom handlowym, co potwierdza kolejne osobli-
we znalezisko archeobotaniczne dokonane w Poznaniu. Jest nim 
owoc konopi siewnych (Cannabis sativa), nie spotykany w tym 
okresie na innych ziemiach polskich, które być może próbowano 
uprawiać.
 Od X w. podstawowe znaczenie w codziennej diecie miały też: 
komosa (Chenopodium album), łoboda (Atriplex), turzyca (Ca-
rex sp.), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), szczaw kędzierzawy   11 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji..., s 127, 142.

 12 Tamże, s. 651-652.
 13 Tamże, s. 313-323. – O księdze cudów jest mowa, wg J. Nowackiego, 
w aktach kapitulnych XXVIII, 41. W księdze inwentarzowej Muzeum Archidiece-
zjalnego pod poz. 5859 odnotowano srebrną plakietę przedstawiającą św. Benona 
błogosławiącego bydło i podpisaną „Capitulum Posnaniense Offert. San. Bennci 
1751”. Por.: wota odnotowane pod poz. 5937 (kształt końskiej nogi), 5941-5942 
(koń, wół i owca), 5945 (postać leżącego byka). 

Katedra w Poznaniu – litografia, polowa XIX w.

 14 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji..., s. 288-289, 305-306, 403, 631-651; R. 
Plebański, Renesansowe memoria biskupów poznańskich w katedrze, „Kron. M. 
Pozn.” 2003, nr 1, s. 217-240.
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(Rumex crispus), trzy gatunki rdestu (Polygonum bistorta, P. co-
nvolvulus, P. dumetorum), bobrek trójlistny (Menyanthes trifolia-
ta). W średniowieczu komosa była gotowana z tłuszczem jako 
jarzyna w okresach głodu, co tłumaczy jej nazwę ludową – „psia 
mąka”. Masowe występowanie nasion tej rośliny w wykopaliskach 
dowodzi zbierania nasion na wielką skalę, aby spożywać je jako 
kaszę lub dodawać do mąki służącej do pieczenia chleba. Pokar-
mem dodawanym do kaszy była również włośnica silna (Setaria 
glauca L.). Także szczaw zwyczajny i kędzierzawy należały do ro-
ślin zbieranych przez naszych przodków, a służyły one do otrzy-
mywania kwaśnych polewek zaprawianych mlekiem lub mąką. 
Jego liście były też spożywane na surowo. W dawnej medycynie 
ludowej szczaw znajdował zastosowanie w leczeniu szkorbutu. 
W XI w. na Ostrowiu Tumskim znano i uprawiano ogórki (Cucu-
mis sativus L.), które poznano dzięki przybywającym do Pozna-
nia Niemcom15. 

Cudowne uzdrowienia

 Przez stulecia w Katedrze Poznańskiej odnotowywano cu-
downe uzdrowienia łączące się z kultem świętych. Tutaj znaj-
dowały się, przekazane prawdopodobnie przez Bolesława 
Chrobrego, relikwie patronów medycyny i farmacji, św. Kosmy 
i Damiana. Ich kultu dowodziło wystawienie w 1357 r. ołtarza, 
usuniętego z nawy głównej dopiero po odbudowie ze zniszczeń 
spowodowanych pożarem w 1772 r. Z ołtarzem łączyła się usta-
nowiona w XIV w. przez kanonika i lekarza, Henryka z Poznania, 
fundacja św. Grzegorza, Kosmy i Damiana16. 
 Ludzie szukali cudownych uzdrowień nie tylko dla siebie. 
Dzięki legatowi biskupa Andrzeja Opalińskiego od 1624 r. w Ka-
tedrze znajdował się relikwiarz św. Benona, opiekuna rolnictwa. 

Wierni przybywali do niego, aby powierzyć opiece św. Benona 
zwierzęta gospodarskie. Do XVII w. około 20 katedralnych reli-
kwiarzy noszono podczas epidemii morowego powietrza w uro-
czystych procesjach błagalnych z Katedry do Kolegiaty św. Marii 
Magdaleny. W Muzeum Archidiecezjalnym znajduje się m.in. 
osiemnastowieczna srebrna płytka przedstawiająca św. Walente-
go w szatach liturgicznych, z leżącym u jego stóp opętanym lub 
chorym na padaczkę mężczyzną17. Z kolei z 1823 r. pochodzi pro-
stokąt srebrny wyobrażający Matkę Bożą na obłoku, pod którą 
umieszczono monogram „MB” i parę oczu, jakby dziękując Maryi 
za przywrócenie wzroku18. Wotum z 1872 r. natomiast przedsta-
wia niemowlę w beciku, pod którym jest napis „Stefan Kwilecki, 
30 lipca 1872 r.”, co mogło być wyrazem wdzięczności rodziców 
za potomka19. Inne, datowane na XVII w., srebrne wotum  przed-
stawia również niemowlę w beciku ozdobionym roślinnym  orna-
mentem, a na odwrocie ma napis „Regina Szykora”20.
 Kilkanaście darów wotywnych z XVII-XVIII w. ma kształt rąk 
lub nóg, tyle samo oczu, a pojedyncze – jednocześnie usta i ucha, 
albo głowy21. Z adnotacji wynika, że wotum pochodzi z XVIII w. 
i że ofiarodawcy chodziło o uleczenie z długotrwałych i silnych 
bóli głowy22. Jeszcze inne wotum pochodzi z 1915 r., podpisa-
ne jest „Wanda Silzer”, a wyobraża prawą nogę23. Niekiedy napisy 
są nieczytelne. Na dziewiętnastowiecznej plakiecie widać tylko 
fragmenty napisu „Sebastyan Hudziński... o zdrowie”24. Niektóre 
osiemnastowieczne wota adresowane są do konkretnych świę-
tych, np. do św. Mikołaja, orędownika w sprawach nagłych, lub 
św. Rozalii, uważanej za patronkę chroniącą od zarazy25.
 Ponadto Katedra była miejscem kultu św. Rocha, opieku-
na trędowatych. Chroniącą przed bólem zębów św. Apolonię 
czczono aż do 1763 r., kiedy jej ołtarz przeniesiono do kościoła 
w Lusowie. Obecnie w ołtarzu głównym znajdują się m.in. rzeźby 
św. Marii Magdaleny – patronki farmakoterapii, św. Otylii – pa-
tronki osób cierpiących z powodu chorób oczu, a w nawie głów-
nej znajduje się pięknie odnowiona figura św. Walentego, opieku-
na cierpiących z powodu chorób układu nerwowego.
 W 1654 r. Kapituła założyła księgę, w której notowano wota, 
nazwiska ofiarodawców i motywy ofiar związanych z kultem 
Krucyfiksu (na zdjęciu obok) umieszczonego w Kaplicy Naj-
świętszego Sakramentu, a przeniesionego dwa lata wcześniej z 
Bramy Wrocławskiej w Poznaniu. W tej samej kaplicy znajdował 
się też, uchodzący za łaskawy obraz Matki Boskiej z początku 
XVI w., potem umieszczony na filarze kaplicy Szołdrskich. Do-
wodem kultu tego obrazu są dwa – wspomniane już – srebrne 
wota dziękczynne za ocalenie od zarazy w 1654 r. miasta Wą-
growca oraz za uratowanie od zarazy w 1653 r. – bliżej nieznane-
go – Jerzego Pląskowskiego26.
 Tak więc, spacerując po Ostrowie Tumskim i zwiedzając 
Katedrę warto zwrócić uwagę na ślady odwiecznych związków 
chrześcijaństwa z medycyną.

Anita Magowska

 15 O. Antowska-Gorączniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, Cmen-
tarze Ostrowa Tumskiego, „Kron. M. Pozn.” 2003, nr 1, s. 67-68; M. Klichowska, 
Materiały botaniczne ze stanowiska Ostrów Tumski 17 w Poznaniu, [w:] Poznań 
we wczesnym średniowieczu... s. 106-108.
 16 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji..., s. 253-267, 419, 775-776.

 17 Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Księga inwentarzowa nr 7, poz. 
5843.
 18 Tamże, poz. 5848.
 19 Tamże, poz. 5849.
 20 Tamże, poz. 5850.
 21 Tamże, poz. 5877, 5893, 5896, 5905, 5906, 5910-5912, 5918, 5924, 5927-
5933, 5951, 5986.
 22 Tamże, poz. 5862.
 23 Tamże, poz. 5977.
 24 Tamże, poz. 5883, 5986.
 25 Tamże, poz. 5845 (wotum podpisane przez Kazimierza Prusikiewicza), 
5847 (wotum podpisane „Ruzalia Kiedbłaska”), 5920 (wotum z XVIII w. przedsta-
wiające św. Mikołaja na obłoku, a pod nim krowy).
 26 Tamże, s. 313-323. PA
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Krucyfiks umieszczony w Kaplicy Najświętszego Sakramentu z wotami dziękczynnymi
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 Gdyby ktoś powiedział mi, jeszcze kilka lat temu, że będę pro-
wadzić w własną, małą piekarnię na Śródce, to uznałabym, że... to 
niewykluczone, ale mało prawdopodobne. Moje życie zawodowe 
wyglądało zupełnie inaczej, praca w dużej firmie, za biurkiem, 
przed komputerem. Często wracałam do domu i – żeby się od-
stresować – piekłam. Z czasem zaczęła kiełkować myśl, żeby zająć 
się tym profesjonalnie. Ale wiadomo, jak to jest. Kiedy w pracy 
zdarza się słabszy dzień, prawie każdy chce rzucić wszystko i wy-
jechać w Bieszczady, albo otworzyć kawiarnię, albo piekarnię. 
Ale ja w końcu zaczęłam szukać lokalu do wynajęcia i trafiłam na 
Śródkę. 
 Pawilon, w któ-
rym przez lata była 
kwiaciarnia, a potem 
krótko inne biznesy 
i  na koniec pierogar-
nia, był w opłakanym 
stanie, mimo wszyst-
ko dostrzegłam w nim 
potencjał. Zrobiliśmy 
gruntowny remont, 
kupiłam wyposażenie, 
mąkę, sól i po prostu 
zaczęłam piec chleby 
na zakwasie. Nowe 
miejsce wzbudziło za-
interesowanie miesz-
kańców Śródki, ale 
chyba też rozczarowa-
nie niektórych. Oka-
zało się, że nie jest to 
zwykły sklep z pieczy-
wem, a cena chleba jest 
wyższa od przeciętnej. 
Tłumaczyłam, że wy-
piek naszego chleba 
to długotrwały, wielo-
etapowy proces, który 
ma fundamentalne 
znaczenie dla jego 
smaku. Nie używamy 
chemicznych wypeł-
niaczy ani ulepszaczy, 
to przekonało naszych 
klientów, którzy to do-
cenili i zaczęli wracać 
po nowe bochenki. Tak 
zaczął się Chlebak. 
 Przez duże okna 
piekarni zaczęłam ob-
serwować śródeckie życie. To mała dzielnica w dużym mieście, 
a ja zawsze myślałam, że w dużym mieście ludzie żyją z dala od 
siebie. Tutaj jednak jest inaczej, prawie wszyscy się znają, pozdra-
wiają, przystają na chwilę rozmowy, pomagają sobie. Prawie od 

Czy jest inne miejsce w Poznaniu, gdzie dzieją się 
takie rzeczy?

razu poznałam radnych dzielnicy, którzy z otwartością przyjęli 
mnie na Śródce. A przecież nigdy wcześniej nie znałam żadnego 
radnego, gdziekolwiek bym nie mieszkała! To było dla mnie coś 
zupełnie nowego. Sieć znajomych ze Śródki zaczęła się poszerzać, 
wpadali już nie tylko po chleb, ale także po to, żeby pogadać, za-
pytać, co nowego, wymienić się plotkami, coś zostawić komuś do 
przekazania, coś odebrać. Taki urok Śródki! 
 I współpraca. Rok 2020 i czas pandemii nieźle daje wszyst-
kim w kość, a nasza mała dzielnica to miejsce pracy wielu przed-
siębiorców i ich pracowników. Szczególnie biznesy z dziedziny 

gastro są tu poszkodo-
wane przez całkowity, 
bądź częściowy, zakaz 
działalności. Mimo 
wszystko, kilka mie-
sięcy temu, powstała 
inicjatywa „Śródka na 
językach”, z profilem na 
fejsbuku, gdzie można 
przeczytać o tutejszych 
lokalach i naszych 
wspólnych, co mie-
sięcznych akcjach kuli-
narnych, ale także inne 
informacje dotyczące 
dzielnicy. Pomagamy 
sobie, działamy wspól-
nie. 
 Taka kooperatywa 
nie jest zresztą ograni-
czona tylko do tej jed-
nej branży. W zaopa-
trzeniu chętnie pomaga 
mi Kamil z warzywnia-
ka; zepsutą część do 
samochodu, czy płyn 
do spryskiwacza kupię 
w sklepie motoryzacyj-
nym u Pani Małgosi; 
każdą typową i niety-
pową śrubkę w  sklepie 
Ado; a reklamę wizu-
alną zamówiłam u fan-
tastycznych chłopaków 
z 66projekt.pl
 Czy jest inne miej-
sce w Poznaniu, gdzie 
dzieją się takie rzeczy? 
Bardzo się cieszę, że 
mogę być częścią tej 

społeczności, nie mogłam wymarzyć sobie lepszego miejsca do 
pracy.

Panią Sylwię Kupczyk wysłuchał i spisał: Gerard Cofta

Śródka w obiektywie Roberta Woźniaka
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Orędownik – polskojęzyczne czasopismo (dziennik) wychodzące w Poznaniu w latach 1871-1939. 
Pismo powstało z inicjatywy Maksymiliana Jackowskiego, jako dziennik dla klasy drobnomieszczańskiej. Redaktorem naczelnym został dr Roman Szymański ma-
jący wówczas 30 lat. Pismo traktowało głównie o sprawach politycznych i społecznych, trzymając się ściśle zasad wyznaczanych przez religię katolicką. Broniło też 
języka polskiego i polskich racji narodowych. Ważnym aspektem działania pisma było dążenie do przełamania pierwszoplanowej roli ziemiaństwa w polskim życiu 
politycznym zaboru pruskiego, na korzyść współudziału w tej roli mieszczaństwa. Powodowało to liczne starcia i polemiki. W początku XX wieku tytuł został przeję-
ty przez Narodową Demokrację i tak pozostało do wybuchu II wojny światowej. W latach 30. podtytuł dziennika brzmiał: Ilustrowane pismo narodowe i katolickie. 

„Orędownik” – niedziela, 10 marca 1935 r., nr 58, s. 8

Historyczny spór rybaków poznańskich
Proces cechu rybaków z gminą miasta Poznania o prawa na wodach Warty

 Rozpoczyna się spór o Maltę. Miasto wybudowało tam młyn 
parowy. Rybacy twierdzili, że odpływ chemicznych ścieków 
z młyna niszczy ryby w Warcie. W imieniu cechu skargę do sądu 
okręgowego w Poznaniu wnosi adw. Komornicki, powołując się 
na przywileje królewskie, nadane rybakom.
 Sąd okręgowy w tym sporze nie rozstrzygnął jednak, czy 
mają one moc obowiązującą, tylko zajął stanowisko, że ugoda 
z fiskusem pruskim sprawę tę całkowicie załatwiła. Cech apelo-
wał. W tym samym czasie weszła w życie nowa ustawa o kosztach 
i opłatach sądowych, która przewidywała wniesienie w terminie 
7-dniowym sum, potrzebnych na koszta procesu. Cech sumą 
taką nie dysponował. Chodziło o kilka tysięcy złotych. Zabiegał 
też on o pożyczkę w miejscowych bankach, lecz napróżno. Banki 
udzielenia pożyczki odmówiły.
 Na gorączkowym szukaniu pieniędzy minęło siedem dni. 
Wniesiona apelacja straciła swoje znaczenie. Proces nie mógł 
być dalej prowadzony. Zasadniczy spór nadal więc został nieroz-
strzygnięty, ani też nie została zażegnana wojna między miastem, 
a rybakami. Magistrat bowiem począł „łowić” rybaków na War-
cie i robić na nich doniesienia do prokuratora, że bez jego zezwo-
lenia łowią ryby w Warcie.

(dokończenie artykułu zaczerpniętego z „Orędownika” z poprzedniego numeru „Wokół Śródki”)

 W kanwę cywilnych sporów wplatają się jak barwne nici kar-
ne procesy przeciw poszczególnym rybakom.
 W wydziale karno-administracyjnym poznańskiego sądu 
okręgowego odbył się szereg takich procesów. Prowadzący je 
sędzia Długołęcki zajął stanowisko, że rybacy wykonywali tylko 
swoje prawa, zawarte w przywilejach królewskich, które obowią-
zują, bo nie zostały żadną ustawą wyraźnie zniesione. Przepisy 
konstytucji odnoszą się tylko do przywilejów stanowych, a nie 
rzeczowych, jakie tworzą prawa cechu. Pogląd ten podzielił sze-
reg przedstawicieli poznańskiego sądownictwa z prezesami Kor-
nickim i Sosińskim na czele.
 Od wyroków uniewinniających prokurator odwołał się do 
Sądu Najwyższego, aby ten wypowiedział się w tak zasadniczej 
sprawie.
 W atmosferze takich zagadnień i nierozstrzygniętych proble-
mów toczy się obecnie dalej proces rybaków z zarządem miej-
skim o pływalnię. Nie chodzi tu właściwie o nią, ani o szkody, 
jakie ona cechowi wyrządziła. Tu idzie o królewskie prawo cechu.
 W dniu 1 b. m., w sądzie okręgowym cywilnym w Poznaniu, 
znalazł się po raz wtóry ciągle odraczany proces rybaków z gmi-
ną miasta Poznania o nową pływalnię.

Widok na pływalnię urządzoną przez Magistrat Miasta Poznania w wylewisku Warty, na drugim planie nowa elektrownia – 1938 r.

 Na rozprawie adw. Radzi-
szewski przedłożył stare mapy 
koryta Warty z roku 1804. 
Chodzi bowiem o stwierdzenie, 
czy wylewisko, na którem ma-
gistrat wybudował pływalnię, 
jest sztuczne, czy też naturalne. 
Adwokat Bogdański przedłożył 
szereg dokumentów, uzasad-
niających pretensje cechu.
 Przewodniczący p. Sędzia 
Suchowiak wyznaczył publi-
kację wyroku w tej sprawie na 
najbliższy poniedziałek, dzień 
11 marca.
 Niebawem okaże się, 
czy stare przywileje zostaną 
oczyszczone z wiekowego ku-
rzu i podniesione do godności 
obowiązującego prawa, czy też 
będą z pietyzmem schowane 
w archiwum historii.

(k)
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Śródeckie Anioły 2020

Coroczna akcja świąteczna Śródeckie Anioły w tym roku, z uwagi 
na pandemię, ograniczyła się do symbolicznych pochodów i dostar-
czenia osobom starszym, samotnym poczęstunku przygotowanego 
przez śródeckich restauratorów. 6 grudnia 2020 r. orszak anielski 
spacerował nie tylko ulicami Śródki i Ostrowa Tumskiego zanosząc 
oprócz smakołyków również radość, uśmiech i nadzieję.

Realizacja: Fundacja Artystyczna Puenta.
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W a ż n e  t e l e f o n y
Komisariat Policji Poznań 
– Nowe Miasto
Poznań ul. Polanka 24, 
tel. 61 841-23-12  (dyżurny)

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

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
Agnieszka Suszek
tel. kom. 786-936-020

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

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

OSTRÓW TUMSKI W STAREJ FOTOGRAFII

Wiersze Marii Ellnain-Wojtaszek

Ulica Warszawska – lata 30-te XX wieku

SRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII´

Jodła

Wieczór cichutki, siedzę w mym fotelu,
Obok na stole jodła  stoi w dzbanie.
Wieczór samotny, jeden spośród wielu,
Mój kotek Tymek drzemie na dywanie,
A mnie się marzy, że chodzę po lesie,
Mech się ugina miękko pod stopami
I zapach lasu wkoło wszędzie niesie…
Tak jodła pięknie pachnie wieczorami.

Wiersz z tomiku „W samotności”, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2018

Zaduma

Kiedy odejdę w zaświaty nieznane,
Które znasz tylko Ty Jedyny Boże,
Synowie, Wnuczki zostaną kochane,
Jakieś pamiątki, garstka wspomnień może
I moje kwiaty, rymy co spisałam
I moje myśli błądzące w przestrzeni...
Zostanie wszystko, co tu ukochałam –
Odwieczne prawo i nic go nie zmieni.

Wiersz z tomiku „Przez pryzmat rymu”, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2020


