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Wybory do nowej Rady odby≥y siÍ w
dniu 10 marca br. w dwÛch obwodach: nr 1
z siedzibπ w PoznaÒskiej OgÛlnokszta≥cπcej
Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 przy ulicy
Bydgoskiej 4 oraz nr 2 w Szkole Podstawo-
wej nr 85 przy ul. Tomickiego 16.

27 kandydatÛw ubiega≥o siÍ o 15 man-
datÛw. Oddano 429 g≥osÛw, w tym 421 waø-
nych.

Sesja inauguracyjna nowej Rady odby≥a
siÍ w dniu 15 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 85. Przewodniczπcym wybrany zo-
sta≥ p. Andrzej Szary, a zastÍpcami p. Lu-
cjan Dutkiewicz oraz niøej podpisany.

Przewodniczπcym Zarzπdu zosta≥a p. Ze-
nona Leú, a zastÍpcami: p. Barbara Zalew-
ska oraz p. Marek Knasiecki. Cz≥onkiem Za-
rzπdu zosta≥a p. Tatiana Mura-Waraczewska.
Zgodnie z obowiπzujπcym regulaminem wy-
brano do zarzπdu takøe ñ spoza grona rad-
nych ñ p. GabrielÍ Klause ñ jako osobÍ z du-
øym doúwiadczeniem w zagadnieniach archi-
tektury i urbanistyki, zaangaøowanπ w spra-
wy lokalne.

Nowo wybrana Rada liczy na wspÛ≥pra-
cÍ z mieszkaÒcami Osiedla, a takøe zamie-
rza w sposÛb harmonijny dbaÊ o dobro na-
szego terenu i zamieszkujπcych nasz za-
szczytny skrawek Miasta. BÍdziemy prÛbo-
wali byÊ aktywni rozwiπzujπc bieøπce pro-
blemy i tworzπc dobrπ atmosferÍ rozwoju -
mimo wyzwania, jakim sta≥a siÍ zmiana gra-
nic rad osiedli.

Gerard Cofta

Liczba g≥osÛw uzyskanych przez poszczegÛl-
nych kandydatÛw, ktÛrzy utworzyli grono 15
radnych:

COFTA Gerard 217
MURA-WARACZEWSKA Tatiana 189
SZARY Andrzej 171
LEå Zenona Barbara 170
DUDKIEWICZ Lucjan Gerard 163
SUCHORA Ewa Maria 162
TOMKOWIAK Aldona 152
PALKA Violetta Barbara 151
URBA—SKA Beata Kinga 147
AUGUSTYNIAK Ma≥gorzata 144
ZALEWSKA Barbara Maria 143
MAJCHRZAK Adam JÛzef 141
JURGA Tadeusz 140
KLEEBERG Katarzyna Maria 136
KNASIECKI Marek 131

Pozostali kandydaci uzyskali nastÍpujπcπ
liczbÍ g≥osÛw:

PAWE£CZYK Pawe≥ 130
JAåKOWIAK Eløbieta 129
KLAUSE Gabriela 128
WALCZYK S≥awomira 126
OLCZYK Mateusz 124
PA£ACH Halina Barbara 120
MALESZKA Jacek Maciej 110
ANDRZEJEWICZ Miros≥aw Micha≥ 96
SREBRO Micha≥ 95
IGLEWSKA-WIRTZ Monika 85

Nowy wspÛlny etap
W poprzednim numerze WokÛ≥ årÛdki pisaliúmy o zmianach w organizacji
poznaÒskich rad osiedli. Decyzjπ Rady Miasta (uchwa≥a z dnia 6 lipca 2010
roku nr LXXV/1061/V/2010) zosta≥y po≥πczone Rady Osiedla: OstrÛw Tum-
ski ñ årÛdka ñ Zawady oraz Komandoria ñ Podwale. Obecna nazwa to Rada
Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady ñ Komandoria.

To co nas cieszy...
RozpoczÍ≥y siÍ prace przy wymianie chodnikÛw
na årÛdce. Inwestycja potrwa do koÒca bieøπ-
cego roku. WidaÊ juø pierwsze efekty. BÍdzie
rÛwno i elegancko...
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WOK”£ åR”DKI Kwartalnik Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady

Fundacja SIC! w ramach projektu ì(Nie) zapomniane miejsca Poznaniaî serdecznie za-
prasza wszystkich mieszkaÒcÛw åR”DKI i okolic na bezp≥atne warsztaty artystyczne.

WrzesieÒ 2011 ñ SZYDE£KOWANIE: 05.09 i 12.09 oraz FILCOWANIE: 19.09 i 26.09
Paüdziernik 2011 ñ ROBIENIE BIØUTERII: 03.10 i 10.10 oraz FOTOGRAFIA: 17.10 i 24.10

Listopad 2011 ñ DECOUPAGE: 07.11 i 14.11 oraz WIZAØ: 21.11 i 28.11
GrudzieÒ 2011 ñ MASA SOLNA oraz FLORYSTYKA.

Warsztaty odbywajπ siÍ w lokalu przy ul. Rynek årÛdecki 3 w godz. od 16.30-18.30.

Warsztaty sπ bezp≥atne a ze wzglÍdu na ograniczonπ iloúÊ miejsc prosimy o zapisy

pod nr tel. 61/852-16-43 lub u osoby prowadzπcej warsztat.

Ideπ projektu jest przywrÛcenie úwiat≥oúci dzielnic objÍtych Programem Rewitalizacji po-
przez aktywizacjÍ spo≥ecznoúci lokalnych i aktywny udzia≥ mieszkaÒcÛw w warsztatach.
Waønym elementem projektu bÍdzie organizacja festynu w m-cu listopadzie 2011 r., gdzie
dzie≥a uczestnikÛw warsztatÛw bÍdπ promowa≥y dzielnice ich zamieszkania.

Projekt jest wspÛ≥finansowany ze úrodkÛw budøetowych Miasta Poznania.

Kalendarz imprez sportowych na obiek-
cie M≥odzieøowego Oúrodka Sportowego przy
ul. GdaÒskiej pÍka w szwach. W mijajπcych
miesiπcach byliúmy úwiadkami kilku turnie-
jÛw sportowych, a w najbliøszym czasie cze-
kajπ nas nastÍpne.

W piπtek 29 kwietnia na boisku pi≥karskim
MOS odby≥ siÍ ÊwierÊfina≥ ogÛlnopolskiego
Pi≥karskiego Pucharu Dzieci Danone 2011.
Turniej ma juø 12-letniπ historiÍ i jest czÍúciπ
miÍdzynarodowego turnieju Danone Nations
Cup, w ktÛrym grajπ zwyciÍzcy turniejÛw kra-
jowych.

Sportowy maj na årÛdce rozpoczπ≥ siÍ od
MiÍdzynarodowego Turnieju Pi≥karskiego U9
Pomartech Cup 2011 organizowanego przez
Klub Sportowy Kozio≥ek PoznaÒ. W turnieju,
oprÛcz polskich klubÛw, moøna by≥o zobaczyÊ
takøe zespo≥y z Niemiec ñ Oranje Berlin oraz
Viktoria Mitte, a takøe reprezentantÛw polo-
nijnej szkÛ≥ki ze Szkocji The Goal Academy
Edinburgh. Grze m≥odych adeptÛw futbolu
przyglπda≥ siÍ rÛwnieø pi≥karz poznaÒskiej
Warty Tomasz Magdziarz, ktÛry po zakoÒcze-
niu turnieju dekorowa≥ pi≥karzy medalami.

A najlepsi w turnieju okazali siÍ zawodnicy
Zawiszy Bydgoszcz.

W dniach 5 i 6 maja, obiekt MOS goúci≥
m≥odych lekkoatletÛw z poznaÒskich szkÛ≥
podstawowych, ktÛrzy podczas CzwÛrboju
Lekkoatletycznego walczyli o punkty do
wspÛ≥zawodnictwa szkÛ≥ w ramach PoznaÒ-
skich Igrzysk M≥odzieøy Szkolnej.

We wtorek 10 maja, Start PoznaÒ zorga-
nizowa≥ na MOS-ie XIV Integracyjne Zawo-
dy Lekkoatletyczne.

W dniach 14-15 maja odby≥ siÍ kolejny
ogÛlnopolski turniej pi≥karski ñ Adidas FO-
OTBALL CHALLENGE. W rozgrywkach ry-
walizowa≥y dzieci i m≥odzieø w czterech ka-
tegoriach wiekowych ñ do 9, do 11, do 13 i do
15 lat. Turniej rozgrywany jest pod has≥em
ìwejdü do úwiata profesjonalnej pi≥kiî, a jego
g≥Ûwnym celem jest pokazanie m≥odym pi≥-
karzom jak wyglπda wyczynowa rywalizacja
w futbolu.

Lekkoatletyczne emocje sptka≥y nas po-
nownie we wtorek 17 maja, podczas Gimna-
zjady Lekkoatletycznej w ramach PoznaÒskich
Igrzysk M≥odzieøy Szkolnej. Organizatorem
zawodÛw by≥ POSiR, oddzia≥ M≥odzieøowy
Oúrodek Sportowy.

OprÛcz wspomnianych imprez, na obiek-
cie MOS odbywajπ siÍ treningi pi≥karskie oraz
mecze w ramach rozgrywek WZPN, a takøe
mecze pi≥karskie w ramach amatorskiej ligi
RED BOX.

Tekst i fot. Micha≥ MπczyÒski

Obiekt sportowy
MOS

tÍtni øyciem

Stowarzyszenie WÍdrowni Architekci
w minionych miesiπcach goúci≥o wiele osÛb zainteresowa-
nych spotkaniami (Rynek årÛdecki 3) w ramach:

åR”DECKIEGO UNIWERSYTETU ALTERNATYWNEGO

29.09.2011 ñ O zimowych spacerach po tajdze syberyjskiej
czyli ì£yønyj pachodî i co z tego wynik≥o... ñ opowiada≥ ìpro-
fesor rozpodrÛøowanyî Andrzej Koz≥owski

07.10.2011 ñ Kawa z niespodziankπ! Rusz g≥owπ, przesuÒ
pionek ñ czyli...  bÍdziemy zachÍcaÊ do zapoznania siÍ z rÛø-
nymi prostymi i ciekawymi grami, szczegÛlnie rozwijajπcy-
mi logiczne myúlenie, w ktÛre graÊ moøna niezaleønie od
wieku i miejsca. A wiÍc czeka na nas partia w SKYBRODGE,
GOBBLET, QUARTO, zmagania ≥amig≥Ûwkowe i kilka in-
nych ciekawych propozycji

12.10.2011 ñ O formach eidetycznych i innych zdarzeniach
nieidentycznych w sztuce opowiada≥ ìprofesor dr AGI BALIî
Agnieszka Balewska

Xenia z WÍdrownych ArchitektÛw

Projekt realizowany przy wspÛ≥pracy z Oddzia≥em Rewitalizacji
UrzÍdu Miasta Poznania i wspÛ≥finansowany przez Miasto PoznaÒ.
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(Ö) Czym sπ misje úwiÍte? To
sπ rekolekcje szczegÛlnego rodzaju
ñ wszyscy parafianie sπ zaproszeni,
aby odnowiÊ swoje duchowe i mo-
ralne øycie. Dokonuje siÍ to przez
s≥uchanie S≥owa Boøego, modlitwÍ,
spowiedü úw., a w przypadku ludzi

Zapraszamy na:

ï Misje åwiÍte: od soboty, 19 listo-
pada, do czwartku, 24 listopada podczas
naboøeÒstw; wtorek, 22 listopada o
godz. 19.00 ñ nauka dla mÍøczyzn i ko-
biet: dr Jacek Pulikowski ìMÍøczyznπ
i niewiastπ stworzy≥ ichî, nauki misji
g≥osi ñ ks. Artur Filipiak, redaktor na-
czelny czasopisma Katecheta.

chorych, przez przyjÍcie sakramentu cho-
rych. Ostatnie misje w naszej parafii odby-
≥y siÍ w roku 2000, kiedy przeøywaliúmy
Wielki Jubileusz ChrzeúcijaÒstwa.  (Ö)

Kiedy wiÍc w tych dniach chcemy w
sposÛb szczegÛlny dziÍkowaÊ Bogu za
szczÍúliwie odnowiony koúciÛ≥ úw. Ma≥go-

rzaty, to serce nasze niech úpiewa: Ko-
úciele úwiÍty, nie zapomnÍ Ciebie. (Ö)

Nasi kochani Parafinie ñ jesteúmy
najstarszπ parafiπ w Polsce. Jesteúmy
z tego dumni. To nas zobowiπzuje. Dla-
tego wyznajemy z najwiÍkszπ mi≥oúciπ:
Koúciele åwiÍty nie zapomnÍ o Tobie ñ
boú mojπ Matkπ, ktÛra zrodzi≥a  mnie do
øycia wiecznego.

Wasi duszpasterze:
ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc

ks. Redaktor Dariusz Madejczyk

Z Listu do Parafian Parafii Archikatedralnej

Misje Parafialne

W niedzielÍ, 30 paüdziernika, spotkaliú-
my siÍ o dwudziestej wieczorem, by podziÍ-
kowaÊ ñ poprzez modlitwÍ rÛøaÒcowπ wy-
powiadanπ w rÛønych jÍzykach ñ za sto lat
owocnego øycia pani doktor Wandy B≥eÒ-
skiej, Poznanianki, ktÛra przez ponad trzy-
dzieúci lat pracowa≥a w Ugandzie spe≥niajπc
pos≥ugÍ lekarskπ i misyjnπ.

Modlitwie przewodniczy≥ ks. Arcybi-
skup Stanis≥aw Gπdecki, animowali jπ stu-

ï Piπtek 25 listopada o godz: godz.18.00
ñ ks. Arcybiskup Stanis≥aw Gπdecki ñ uro-
czysta Msza úw. dziÍkczynna z poúwiÍce-
niem odnowionego o≥tarza z obrazem Mat-
ki Boøej KrÛlowej.

ï ProcesjÍ åwiat≥a ñ 8 grudnia godz. 18.00
ñ tradycyjna procesja z koúcio≥a úw. Ma≥go-
rzaty przez Most Biskupa Jordana ku figurze
Matki Boøej Niepokalanej na Ostrowiu Tumskim.

ï W czasie Adwentu na:

ñ Roraty
w koúciele úw. Ma≥gorzaty
o godz. 6.30;

ñ Nieszpory
w koúciele úw. Ma≥gorzaty w soboty
o godz. 17.00.

SC

Setne urodziny na moúcie Misjonarza
denci z Akademickiego Ko≥a Misyjnego pro-
wadzonego przez ks. dr Szymona Stu≥kow-
skiego. Przyby≥a Jubilatka, ktÛra przemÛwi≥a
do zgromadzonych ukazujπc prostotÍ swojego
úwiadectwa: przede wszystkim zawsze sta-
ra≥am siÍ byÊ dobrπ lekarkπ. W niebo ñ przy
düwiÍkach refleksyjnej muzyki fagotu ñ wypusz-
czonych zosta≥o ñ wywodzπcym siÍ z Chin
zwyczajem ñ sto lampionÛw, ktÛre powÍdro-
wa≥y daleko ze sprzyjajπcym wiatrem.

Dobrze by≥oby, gdybyúmy mogli konty-
nuowaÊ podobnπ modlitwÍ w kaødπ misyj-
nπ niedzielÍ, ktÛra przypada w paüdzierni-
ku, ogarniajπc modlitwπ rÛøaÒcowπ dzie≥a
misyjne. Most biskupa Jordana, misjonarza,
ktÛry przyby≥ na nasze ziemie przed ponad
tysiπcem lat, wydaje siÍ byÊ najlepszym
miejscem na takie spotkania.

Szczepan Cofta

ZdjÍcia: Robert Woüniak
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Komandoria oglπdana z lotu ptaka zawarta miÍdzy ulicami: Pod-
wale, Warszawskπ, KraÒcowπ i torami kolejowymi linii Warszawa-
Berlin, jest czytelnym zapisem i úwiadkiem rÛønych, nie zawsze
spÛjnych decyzji planistycznych. Geneza widocznego chaosu prze-
strzennego tkwi niewπtpliwie w peryferyjnym po≥oøeniu tych tere-
nÛw poza granicami wytyczonymi przez pruskie fortyfikacje, a na-
stÍpnie stosunkowo pÛünej niwelacji wa≥Ûw Fortu Prittwitz-Gaffron
i jego rozbiÛrki po 1945 roku i wreszcie lokalizacji od poczπtku XX
wieku zak≥adÛw przemys≥owych wzd≥uø ulic úw. Micha≥a i KraÒ-
cowej. Zalπøek rozplanowania zabudowy mieszkalnej pojawi≥ siÍ
dopiero w latach 30. XX wieku, jednak wojna przerwa≥a tamte pla-
ny zak≥adajπce ponowne powiπzanie przestrzenne i funkcjonalne
årÛdki i Komandorii rozdzielonych przez prawie 80. lat Bramπ War-
szawskπ. Po II wojnie úwiatowej kszta≥t urbanistyczny i funkcja Ko-
mandorii sta≥y siÍ odbiciem d≥ugiego procesu powstawania planu
ogÛlnego zagospodarowania uchwalonego w 1962 roku. Zabudowa
mieszkalna i przemys≥owa zosta≥y przemieszane a do g≥osu dosz≥y
nowe arterie komunikacyjne. Przemiany ustrojowe 1989 roku wy-
wo≥a≥y zawirowania gospodarcze i aktywnoúÊ inwestorskπ, ktÛrej
skutkiem by≥y przekszta≥cenia w strefie przemys≥owej. Nastπpi≥o

Komandoria i årÛdka ñ na styku wspÛlnej
przesz≥oúci i przysz≥oúci (cz. 1)

Po≥πczenie rad osiedli Komandorii oraz Ostrowa Tumskiego, årodki i Zawad stworzy≥o dobry pretekst do pokazania wspÛlnej
sπsiedzkiej przesz≥oúci. Warto poznawaÊ przesz≥oúÊ i wyciπgaÊ z niej wnioski na przysz≥oúÊ. Sk≥ania do tego tempo przemian
dokonujπcych siÍ wokÛ≥ nas, ktÛre przynoszπ niekiedy tylko iluzoryczne korzyúci. Proponowany cykl krÛtkich artyku≥Ûw bÍdzie
bardziej eksponowa≥ KomandoriÍ, gdyø årÛdce poúwiÍcaliúmy duøo miejsca juø wczeúniej. PodstawÍ stanowiÊ bÍdzie miÍdzy
innymi artyku≥ G. Klause ìKomandoria ñ zapis przekszta≥ceÒ urbanistycznychî, ktÛry ukaza≥ siÍ w Kronice Miasta Poznania
2010/4 w tomie zatytu≥owanym ìOd Komandorii do Antoninkaî. [GK]

czone pierúcieniem fortyfikacji pruskich. Fortyfikacje wraz z pier-
úcieniem pasÛw ograniczajπcych lub wrÍcz wykluczajπcych zabu-
dowÍ cywilnπ siÍga≥y od wzgÛrza do obecnej ulicy úw. Micha≥a. W
pasie tym w≥adze wojskowe tolerowa≥y jedynie koúciÛ≥ úw. Jana Je-
rozolimskiego, uratowany w 1824 roku przed rozbiÛrkπ dziÍki sta-
nowczym protestom Ûwczesnego proboszcza ks. WawrzyÒca Sza-
fraÒskiego i wspierajπcych go parafian. Po po≥udniowej stronie ul.
Warszawskiej znajdowa≥a siÍ oko≥o piÍtnastohektarowa strzelnica
wojskowa za≥oøona w po≥owie XIX wieku z usypanymi, wysokimi
wa≥ami poroúniÍtymi zieleniπ maskujπcπ, g≥Ûwnie szybko rosnπcym
grochodrzewem. Teren ten, wraz ze zlikwidowanym cmentarzem
parafii úwiÍtojaÒskiej, zosta≥ w 1966 roku zamieniony na park miej-
ski im. Tysiπclecia PaÒstwa Polskiego. Inwestycjπ powsta≥π w 1902
roku, juø po decyzji o zniesieniu umocnieÒ fortecznych by≥a linia
kolejowa ≥πczπca stacjÍ PoznaÒ-Wschodni z Kobylepolem i dalej ze
årodπ. Da≥o to impuls do poczπtkowo øywio≥owych lokalizacji przy
ul. úw. Micha≥a i KraÒcowej zabudowy o charakterze przemys≥o-
wo-magazynowym, co po odzyskaniu niepodleg≥oúci mia≥o wp≥yw
na wytyczenie wschodniego kierunku rozwoju Poznania.

[Gabriela Klause]

Osada åwiÍtojaÒska i årÛdka na planie S. F. von Geyera z ok. 1772 r.

sukcesywne kurczenie siÍ obszaru uciπøliwego przemys≥u
i niekontrolowane wype≥nianie go zabudowπ magazyno-
wπ i us≥ugowπ.

Jak wyglπda≥a nie istniejπca juø osada åwiÍtojaÒska?
Jej lapidarny opis podaje w Rocznikach Towarzystwa Przy-
jaciÛ≥ Nauk z 1901 r. historyk Stanis≥aw Karwowski. Wieú
úw. Jana lub villa S. Joannis po≥oøona by≥a poza rozwiniÍ-
tπ osadπ årÛdki, nad rzekπ Cybinπ, obok koúcio≥a úw. Jana
Jerozolimskiego, ìgdzie by≥o niegdyú domÛw kilkadzie-
siπt i tyluø mieszczan, ktÛrzy obierali sobie wÛjta potwier-
dzonego przez komandora [Ö]î. Zabudowa mieszkalna
koncentrowa≥a siÍ w najbliøszym otoczeniu koúcio≥a, wokÛ≥
drogi prowadzπcej w stronÍ Krakowa i Kalisza, pÛüniej-
szej ul. åwiÍtojaÒskiej. Pewne wyobraøenie o jej rozpla-
nowaniu pokazuje mapa S. F. von Geyera z ok. 1772 r.
Osada åwiÍtojaÒska by≥a waønym zapleczem grodu po-
znaÒskiego, a pÛüniej przedmieúciem lokacyjnego Pozna-
nia. Niestety, liczne wojny i epidemie, ktÛre w XVII i XVIII
wieku dotknÍ≥y jej mieszkaÒcÛw, przypieczÍtowane w 1832
roku zabraniem przez rzπd pruski dÛbr komandorskich, spo-
wodowa≥y stopniowy zanik zabudowy, aø do ostatecznej
jej likwidacji zwiπzanej z utworzeniem Jeziora MaltaÒskie-
go i ca≥kowitej zmiany wczeúniejszego krajobrazu. Nale-
øy øa≥owaÊ, øe wielkie prace zimne podjÍte w zwiπzku z
budowπ sztucznego jeziora nie zosta≥y poprzedzone bada-
niami archeologicznymi, ktÛre mog≥yby poszerzyÊ wiedzÍ
o tym fragmencie miasta.

KomandoriÍ i årÛdkÍ ≥πczy≥ od wczesnego úredniowie-
cza trakt komunikacyjny prowadzπcy od grodu na Ostro-
wie Tumskim w stronÍ Giecza i £Íczycy (obecna ul. War-
szawska), natomiast wyraünπ granicÍ stanowi≥o wyniesie-
nie terenowe ñ wzgÛrze ReformatÛw, od 1842 roku oto-
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Komandoria i årÛdka na planie z 1871 r.

D≥ugo szuka≥am úwiÍtego spokoju
w centrum miasta, aø znalaz≥am. Dawna
mrzonka studentki architektury zmieni≥a
siÍ w codziennπ rzeczywistoúÊ ìpodwÛr-
ka Tomickiegoî, do ktÛrej mi≥o wracaÊ po

sπsiedztwie úrÛdmieúcia. Niezwyk≥π rolÍ
w jej budowaniu odgrywa podwÛrkowy
park, stanowiπcy zielony bufor, ktÛry,
przes≥aniajπc przeciwleg≥e obiekty, op-
tycznie uprzestrzennia wnÍtrze podwÛrza.
Dodatkowo pe≥ni funkcjÍ spo≥ecznie in-
tegrujπcπ, moøna bowiem posiedzieÊ na
≥awce i porozmawiaÊ z sπsiadem przyglπ-
dajπc siÍ zabawom dzieci w piaskownicy,
w otoczeniu chroniπcych przed niepoøπ-

danymi spojrzeniami drzew. Spo≥ecznej
integracji w kameralnej skali sprzyja tak-
øe Filia nr 6 Biblioteki RaczyÒskich, zlo-
kalizowana w ciekawym budynku z lat
50. autorstwa architekta Z. Pudelewicza,
otwierajπca ìpodwÛrko Tomickiegoî na
mieszkaÒcÛw takøe innych osiedli.

Atrakcyjnoúci tego miejsca dope≥nia
piÍkna modernistyczna szko≥a oraz ñ
czego nie sposÛb pominπÊ ñ znajdujπcy

pracy i po urlopie. Bo jest
to podwÛrko w ludzkiej
skali, podobnie jak two-
rzπce je zgrabne budynki
ñ skuteczna ochrona
mieszkaÒcÛw przed ha≥a-
sem ruchliwych ulic úw.
Micha≥a i Warszawskiej.
Cztery dwupiÍtrowe blo-
ki po≥oøone w odpowied-
nich odleg≥oúciach, gÍsto
przetykane zieleniπ, za-
pewniajπ niespotykany w
dzisiejszym budownic-
twie komfort zacisznej
ma≥omiasteczkowej at-
mosfery w bezpoúrednim

Na podwÛrku
Tomickiego

siÍ nieopodal uroczy zakπ-
tek ze zwierzÍtami hodow-
lanymi, przyciπgajπcymi
nie tylko najm≥odszych
mieszkaÒcÛw Komando-
rii... Kury, koguty, krÛliki,
koty oraz odwiedzajπcy je
goúcie: wrÛble i kawki po-
trafiπ zwolniÊ tempo øycia
nawet najbardziej zabiega-
nym. Wszystko to wiπøe
mieszkaÒcÛw z przestrze-
niπ, umacniajπc ich poczu-
cie miejsca.

Barbara Walkiewicz
Widok podwÛrka przy ul. Tomickiego. Fot. B. Walkiewicz
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W sobotÍ 1 paüdziernika w Kawiarni ìW starej piekarniî na årÛdce
odby≥ siÍ koncert zespo≥u Flota Zjednoczonych Si≥. Pod tπ nieco ta-
jemnczπ nazwπ kryjπ siÍ m≥odzi muzycy bÍdπcy w wiÍkszoúci uczniami
lub absolwentami PoznaÒskiej OgÛlnokszta≥cπcej Szko≥y Muzycznej
Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego. W wykonaniu Floty us≥yszeliúmy
specjalny program przygotowany z okazji MiÍdzynarodowego Dnia
Muzyki. Sk≥ada≥y siÍ na niego znane piosenki z repertuaru artystÛw
polskich jak i zagranicznych (np. Marek Grechuta, Stanis≥aw Sojka,
The Beatles) w autorskich aranøacjach Tomasza Thiela ñ prowadzπ-
cego zespÛ≥. W úrÛdeckich piwnicznych murach mieliúmy rÛwnieø
okazjÍ wys≥uchaÊ szeregu utworÛw instrumentalnych prezentujπcych
juø niema≥e, pomimo m≥odego wieku, umiejÍtnoúci m≥odych artystÛw.

MuzykÛw Floty Zjednoczonych Si≥ moøna czÍúciej us≥yszeÊ na
årÛdce w innym repertuarze. Od ponad trzech lat sπ oni zwiπzani z
parafiπ katedralnπ, gdzie regularnie grajπ na niedzielnej mszy úwiÍtej
o godzinie 11.00 w Koúciele úw. Ma≥gorzaty, a czasami w samej Ka-
tedrze. Poza udzia≥em we mszach úwiÍtych, naboøeÒstwach, czuwa-
niach modlitewnych, w≥πczajπ siÍ oni muzycznie w waøne wydarze-
nia w øyciu parafii, takie jak np. 32 Europejskie Spotkania M≥odych,
organizowane przez wspÛlnotÍ z Taize.

Sobotni koncert by≥ jednym z kilku wydarzeÒ artystycznych, ktÛ-
re odby≥y siÍ ìW starej piekarniî w ostatnim czasie. Pozwalajπ one
mieÊ nadziejÍ na oøywienie kulturalnych inicjatyw w Naszej Dzielni-
cy. ZachÍcamy do zaglπdania do kawiarni, co najmniej od czasu do
czasu.

M/M

ZdjÍcia:
Robert Woüniak

PREZENTACJE

MiÍdzynarodowy DzieÒ Muzyki na årÛdce

Nazywam siÍ Sebastian Czopik mam 34 lata, w dzie-
ciÒstwie mieszka≥em na årÛdce (obecnie mieszkam na
os. Wichrowe WzgÛrza). Fotografiπ zajmujÍ siÍ hob-
bystycznie od 1995 r. CzÍsto bywam na årÛdce ponie-
waø moi dziadkowie tu mieszkajπ. Rok temu postano-
wi≥em, øe bÍdÍ dokumentowa≥, to co siÍ dzieje na årÛd-
ce i w miarÍ moøliwoúci to realizujÍ. årÛdka bardzo siÍ
zmieni≥a, jest inna, niø jπ pamiÍtam z dzieciÒstwa. Kie-
dyú by≥o tu wiÍcej sklepÛw, årÛdka by≥a praktycznie
samowystarczalna. Od dziadkÛw s≥yszÍ narzekania, øe
muszπ po zakupy i do lekarza chodziÊ daleko, øe chod-
niki sπ w nie najlepszym stanie itd. Z takimi problema-
mi na co dzieÒ pewnie borykajπ siÍ mieszkaÒcy. Dla
mnie to miejsce wyglπda trochÍ inaczej. OdnajdujÍ w
nim artystyczny nie≥ad, jest to dla mnie raj fotograficz-
ny. Na razie fotografuje g≥Ûwnie budynki i przechodzπ-
cych ludzi, uda≥o mi siÍ jedynie nawiπzaÊ znajomoúÊ
z pracownikami odlewni, szko≥y sztuk walki, szko≥y
muzycznej i szko≥y dla niedos≥yszπcych.

Bardzo bym chcia≥ bliøej poznaÊ mieszkaÒcÛw tej
dzielnicy, pokazaÊ jak øyjπ porozmawiaÊ z nimi.

Sebastian Czopik
tel. 609-547-9 72

e-mail: formatoff@interia.pl
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ROK 1945

(ciπg dalszy nastπpi)

Redakcja ìWokÛ≥ årÛdkiî otwiera dzia≥ listÛw i zapra-
sza CzytelnikÛw do ich nadsy≥ania.

W mojej piÍcioosobowej rodzinie tylko mama pracuje.
To co przynosi, starcza na niewiele wiÍcej niø komorne. Oj-
ciec nie ma pracy, a ja ñ tak jak siostra i brat ñ uczymy siÍ
w liceum zaocznym, bo jesteúmy juø pe≥noletni. Jest nam bar-
dzo ciÍøko, a ostatnio okaza≥o siÍ, øe siostra jest w ciπøy.
Gdzie moøemy uzyskaÊ pomoc?

Podstawowym miejscem, w ktÛrym w trudnych sytua-
cjach øyciowych moøna staraÊ siÍ o pomoc materialnπ jest
Miejski Oúrodek Pomocy Rodzinie (najbliøszy znajduje siÍ
na Osiedlu Piastowskim 81). Trzeba jednak zdaÊ sobie spra-
wÍ, øe jakakolwiek pomoc bÍdzie jednorazowa, øe musicie
wziπÊ swoje øycie we w≥asne rÍce, przede wszystkim szuka-
jπc pracy.

Nie pisze Pani, dlaczego cztery pe≥noletnie osoby nie pra-
cujπ i nie starajπ siÍ o jakπkolwiek dorywczπ pracÍ. Moøe
warto by≥oby poszukaÊ rzemieúlnika, ktÛry wyuczy≥by brata
praktycznego zawodu, bo ukoÒczenie liceum to za ma≥o, by
uzyskaÊ pracÍ. Moøe warto zarejestrowaÊ dzia≥alnoúÊ gospo-
darczπ w najprostszym zakresie, np. sprzπtania i us≥ug po-
rzπdkowych. Dla siostry podajÍ dane kontaktowe Fundacji
Pomocy Samotnej Matce:
ul. Kierska 10, Kiekrz, tel. 61 842 80 04.

Na okres świąt Bożego Narodzenia i No−

wego roku zniesiona została godzina poli−

cyjna, ale tramwaje kursowały jedynie do

godziny 19−tej.

25 grudnia25 grudnia25 grudnia25 grudnia25 grudnia

Wszystkim podopiecznym w kuchniach

tzw. ludowych, w tym i na Śródce rozda−

wano paczki z upominkami. Na ulicach ci−

sza.

25 grudnia25 grudnia25 grudnia25 grudnia25 grudnia

Harcerze łamali się opłatkiem. Drużyna

Wilków Morskich wraz z sródeckimi har−

cerzami udali się z świątecznymi podarka−

mi do sierocińca na Głównej.

27  grudnia27  grudnia27  grudnia27  grudnia27  grudnia

Poznańskie święto. Ze zniszczonego dachu

ratusza zabrzmiał hejnał, pierwszy raz od 3

września 1939 roku. Zebrane na rynku tłu−

my poznaniaków stały cicho jak w koście−

le. Pokazano ukrytego przez okres okupa−

cji przez Polaków Orła z wieży ratuszo−

wej.

28 grudnia28 grudnia28 grudnia28 grudnia28 grudnia

Na Śródce, podobnie jak w całym mieście,

miał miejsce początek akcji tępienia szczu−

rów. W drogerii śródeckiej należało kupić

trutki “Ratamór” firmy Wielchmia” . Cena

jednej porcji przeznaczona na pięć piwnic

wynosiła 45 zł. Pokwitowanie wydawane

w drogerii należało przechowywać przez

trzy miesiące . Winni nie wykonania dera−

tyzacji mogli liczyć na karę grzywny w

wysokości 3 tysięcy złotych.

30 grudnia30 grudnia30 grudnia30 grudnia30 grudnia

Pojawiły się afisze z zaproszeniami na za−

bawy sylwestrowe w szkołach oraz w cen−

trum miasta min.: do restauracji Wincen−

tego Czekały przy Podgórnej 4 , Pawilo−

nu przy Rynku Wildeckim, Arkadii , Mo−

ulin Ruge – gdzie tańczyła Stanisława Sel−

mówna,  czy też do Parku Wilsona –

gdzie tańczył duet taneczny Drzewiec−

ki−Michalak.

31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia

W kioskach kupowano Głos Wielko−

polski gdzie piórami J. Brzeskiego, T.

Pasikowskiego i najmłodszego dzien−

nikarza Eugeniusza Cofty dokonano

próby zbilansowania dokonań w Poz−

naniu w 1945 roku.

Jan Kaczmarek

Czy wiesz, øe leczy≥ naszych
przodkÛw Marcinkowski?

Okazuje siÍ, øe ñ choÊ krÛtko ñ ale Karol Marcinkowski obej-
mowa≥ opiekπ ubogich naszej dzielnicy. Od maja 1846 roku,
a wiÍc na pÛ≥ roku przed úmierciπ (umar≥ w czterdziestym szÛ-
stym roku øycia z powodu gruülicy) wprowadzono w Poznaniu
dwadzieúcia obwodÛw pomocy bezinteresownej ubogim. Zaini-
cjowa≥ to Marcinkowski w ramach stworzonego z przyjaciÛ≥mi
Towarzystwa ku wspieraniu ubogich i biednych w Poznaniu. Sam
objπ≥ obwÛd XIV, obejmujπcy ìZagÛrze, Tum i OstrÛwekî, a po
uwiÍzieniu, z powodu udzia≥u w sprowokowaniu narodowoúcio-
wych zamieszek, jego przyjaciela, doktora
Mateckiego, takøe årÛdkÍ i Zawady. Lekarze
nieúli ubogim swoich rewirÛw bezp≥atnie
pomoc, choÊ ñ w innych czÍúciach miasta ñ
pracowali odp≥atnie.

SC

Listy w trudnych sprawach

Witold JakÛbczyk, DoktÛr Marcin ñ
Jan Karol Marcinkowski 1800-1846,
Wydawnictwo Zachodnie,
PoznaÒ 1946,163-166.
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Waøne telefony
Komisariat Policji PoznaÒ ñ Nowe Miasto
PoznaÒ ul. Polanka 24, tel. 61 841-23-12 (dyøurny)

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

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

Rejon II: Zawady
m≥. asp. Witold Korbanek
tel. 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. 61 878-50-31

W STAREJ FOTOGRAFII

Widok Komandorii z lotu ptaka, 1993 r., fot. J. Miecznikowski (zbiory MKZ w Poznaniu)

  O Śródce

Tyle bym powiedzieć chciała,
że choć Śródka taka mała,
zmian jest ciągle w niej bez liku,
aż brak miejsca w pamiętniku,
by opisać wszystkie zmiany,
które bardzo dobrze znamy.

Tutaj burzą, tu budują,
tam sprzedają, wynajmują.
Tu się sklepy otwierają,
tam kawiarnie – wino dają.
Lecz, co bardzo nas raduje
dużo też się remontuje.

Naszą Świętą Małgorzatę,
ktoś już ubrał w nową szatę,
po remoncie wypiękniała,
teraz bardzo odmłodniała.

Szkoła nowa też powstała,
dzieciom dużą radość dała.
Z tej radości hałasują,
a sąsiedzi się buntują.

Wszystko w ruchu, ciągłe zmiany,
lecz jest coś, co dobrze znamy.
To serdeczność jest Śródecka,
którą każdy zna od dziecka.

Marysia
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