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Projekt artystyczno-spo≥eczny ìDrugie
Miastoî zaplanowaliúmy jeszcze przed wy-
borem årÛdki na miejsce jego realizacji. Pro-
jektowi bardzo sekundowa≥ prezydent Ma-
ciej Frankiewicz po sukcesie artystycznym,
jaki odnios≥o ìMiastoî, ktÛre zrealizowali-
úmy wspÛlnie ze znanymi poznaÒskimi tea-
trami ulicznymi w 2003 roku na terenie Sta-
rej Rzeüni.

Znalaz≥y siÍ wiÍc pieniπdze w budøecie
miasta, w koÒcu przecieø starajπcego siÍ o ty-
tu≥ Europejskiej Stolicy Kultury i powoli za-
czÍliúmy opracowywaÊ ostateczny plan wi-
dowiska. Najpierw szukaliúmy partnerÛw,
potem miejsca... DoúÊ d≥ugo przemierzaliúmy
PoznaÒ w poszukiwaniu inspirujπcej prze-
strzeni... årÛdka jest oczywiúcie w Poznaniu
bardzo znana, by≥o wiÍc doúÊ oczywiste, øe
tam trafimy.

Poczπtek by≥ jednak bardzo trudny. B≥π-
kaliúmy siÍ po úrÛdeckich ulicach, prÛbujπc
wyobraziÊ sobie przysz≥e dzia≥ania. Poczπt-
kowo nasze myúli krπøy≥y wokÛ≥ mostu Jor-
dana, ktÛry jest malowniczy, piÍkny i stano-
wi naturalnπ scenÍ, ≥πczπc lub moøe dzielπc
ten úwiat. PrzestrzeÒ mostu i okolic wraz
z potÍønym Ostrowem Tumskim wydawa≥a
siÍ doskona≥a dla masowego widowiska. Coú
jednak odpycha≥o nas od tego miejsca, coraz

wyraüniej widzieliúmy kontrast miÍdzy jego
doskona≥oúciπ i potÍgπ úwiata katedry, a sza-
rπ, odrapanπ, jakby zapomnianπ zabudowπ
miasteczka ñ årÛdka. ZaczÍliúmy uwaøniej
przyglπdaÊ siÍ jej domom i mieszkaÒcom,
i uúwiadomiliúmy sobie, øe w jej murach kry-
jπ siÍ jakieú ludzkie historie, ktÛrych nie zna-
my. One po prostu promieniowa≥y i najwaø-
niejsze by≥o, by znaleüÊ do nich dostÍp.

Stopniowo porzucaliúmy wizjÍ wielkie-
go spektaklu nad rzekπ na rzecz wejúcia
w przestrzeÒ samej årÛdki, tak fizycznie jak
i duchowo. ZapragnÍliúmy spotkaÊ siÍ z ludü-
mi, ktÛrzy stworzyli jej historiÍ, znaleüÊ ja-
kπú formÍ, ktÛra na nowo powo≥a≥aby jπ do
øycia. Z pomocπ przyszed≥ nam Micha≥ Ja-
niszewski, ktÛry jeszcze do niedawna pro-
wadzi≥ na årÛdce popularny antykwariat ìPo-
kÛj z widokiemî, a potem dotarliúmy do sa-
mego mera, czyli Gerarda Cofty. Za ich przy-
jaznym poúrednictwem zaczÍliúmy pozna-
waÊ innych. W czasie pierwszego nieúmia-
≥ego spaceru z Merem, pojawi≥ siÍ Janek
MrÛz. Pe≥en energii, entuzjazmu, uúmiech-
niÍty, przyjazny. Od razu nas zaakcepto-
wa≥, przyjπ≥, wys≥ucha≥ naszych pomys≥Ûw
i przedstawi≥ je kolegom ze s≥ynnej druøyny
harcerskiej. A potem juø wszystko zaczÍ≥o
siÍ zazÍbiaÊ ñ opowiedziane historie, wizja

W poszukiwaniu inspirujπcej przestrzeni...
Projekt artystyczno-spo≥eczny ìDrugie Miastoî

plastyczna spektaklu ñ i przede wszystkim ak-
torzy, panowie: Janek MrÛz, Ferdynand Radt-
ke, Zbyszko Weso≥owski, Piotr Blacha, Hen-
ryk Paterski, Stanis≥aw Karczewski, Henryk
Jankowiak, Chris... no i panie: Graøyna Opat
i Maria Powalisz. To ich historie i wspomnie-
nia z≥oøy≥y siÍ na spektakl. To ich si≥a, zapa≥,
bogactwo osobowoúci popchnÍ≥y nas do zre-
alizowania fina≥u, ktÛry by≥ energetycznπ,
witalnπ apoteozπ øycia i pochwa≥π wieloúci
i rÛønorodnoúci úwiata.

PiÍkny wieczÛr z piÍknymi ludümi na
uwolnionej od aut årÛdce.

(ZdjÍcia: Teatr ”smego Dnia ñ fotoreportaø
na str. 4-5)

Ewa WÛjciak
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Zapraszamy do udzia≥u
w warsztatach artystycznych

Warsztaty odbywajπ siÍ w poniedzia≥-
ki i úrody w godz. od 16.00 do 18.00 do
paüdziernika 2010 r. w lokalu przy ulicy
Rynek årÛdecki 3 w Poznaniu.
LIPIEC ñ warsztat ozdabiania przedmiotÛw
(decoupage)
SIERPIE— ñ warsztat florystyczny
WRZESIE— ñ warsztat papierowa wiklina
oraz warsztat wizaø i stylizacja
PAèDZIERNIK ñ warsztat modelarstwo
i wÍdkarstwo

Serdecznie zapraszamy doros≥ych
i m≥odzieø na bezp≥atne warsztaty!

Projekt wspÛ≥finansowany ze úrodkÛw
otrzymanych od Miasta Poznania.

Organizator: Centrum Innowacji Spo≥ecz-
nej SIC!

Projekt wspierajπ: Oddzia≥ Rewitalizacji
UrzÍdu Miasta Poznania, Centrum Turysty-
ki Kulturowej ìTRAKTî.

Wiele atrakcji czeka≥o na mieszkaÒcÛw
årÛdki podczas festynu sportowo-rekreacyjne-
go, Migane na årÛdeji, ktÛry jak co roku odby≥
siÍ na terenie M≥odzieøowego Oúrodka Spor-
towego. Tegoroczny festyn by≥ zarazem inau-
guracjπ letnich wakacji, zbieg≥ siÍ bowiem w
czasie z dniem zakoÒczenia roku szkolnego.

Organizator imprezy, PoznaÒskie Oúrodki
Sportu i Rekreacji, Oddzia≥ M≥odzieøowy
Oúrodek Sportowy, przygotowa≥ bogatπ w
sportowe emocje ofertÍ. Festyn rozpoczÍliúmy
turniejem pi≥karskim z udzia≥em 7 zespo≥Ûw,
ktÛre rywalizowa≥y systemem kaødy z kaødym.
Do udzia≥u zaproszono: Urzπd Miasta Pozna-
nia, Seminarium ChrystusowcÛw, Miejski
Oúrodek Pomocy Rodzinie, SÍdziÛw WZPN,
Centrum Szkolenia Wojsk Lπdowych, Repre-
zentacjÍ Polski pi≥ki noønej ulicznej z BARKI
oraz gospodarzy, czyli mieszkaÒcÛw årÛdki.
CSWL odniÛs≥ zwyciÍstwo w ca≥ym turnieju.
II miejsce zajÍli sÍdziowie, a III miejsce przy-
pad≥o urzÍdnikom. Po turnieju nastπpi≥o uro-
czyste wrÍczenie nagrÛd za poszczegÛlne miej-
sca oraz rozmowy w mi≥ej atmosferze przy kie≥-
basce z grilla.

RÛwnolegle z turniejem pi≥karskim, na te-
renie MOS-u dzieci mia≥y okazjÍ korzystaÊ
z urzπdzeÒ rekreacyjnych, a takøe uczestniczyÊ
w licznych pokazach. O tym jak zachowaÊ siÍ
przechodzπc przez ulicÍ oraz jak bezpiecznie
spÍdziÊ wakacje t≥umaczyli policjanci oraz
straønicy miejscy w asyúcie maskotek ñ Pyrka
i Wartusia. Cennym w perspektywie rozpoczÍ-

tych wakacji by≥ pokaz udzielania pierwszej
pomocy przeprowadzony przez ratownika me-
dycznego. DziÍki Êwiczeniom prowadzonym
na fantomie dzieci mia≥y okazjÍ poznaÊ zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy oraz dowie-
dzieÊ siÍ jak prawid≥owo reagowaÊ przy udzie-
laniu pomocy nieprzytomnej osoby.

Wiele atrakcji dla dzieci przygotowa≥o tak-
øe Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych ìårÛd-
kaî, ktÛre z powodzeniem dzia≥a w úwietlicy
na terenie MOS-u. Pracownicy Centrum przy-
gotowali na Migane zabawy oraz konkurencje
sportowo-sprawnoúciowe dla dzieci i m≥odzie-

Fot. Micha≥ MπczyÒski

øy. By≥y biegi z przeszkodami, unihokej, tenis
sto≥owy oraz pi≥karzyki na úwieøym powietrzu.
Przeprowadzono rÛwnieø konkurs plastyczny,
w ktÛrym dzieci dekorowa≥y swoimi rysunka-
mi teren przed úwietlicπ.

O muzycznπ oprawÍ popo≥udniowej czÍ-
úci festynu zadba≥ DJ Fπfer. Po dzieciÍcej dys-
kotece by≥y kolejne sportowe emocje, dziÍki
zawodnikom klubu PoznaÒ Hussars reprezen-
tujπcym dyscyplinÍ lacrosse.

Po zakoÒczeniu pokazu odby≥y siÍ konkur-
sy sprawnoúciowe, do ktÛrych najchÍtniej zg≥a-
szali siÍ najm≥odsi uczestnicy festynu. By≥ kon-
kurs wbijania gwoüdzi na czas, konkurs si≥y
uderzenia m≥otem, a takøe niezwykle smaczna
konkurencja jedzenia pπczka na czas bez uøy-
cia rπk. Najszybszy, a byÊ moøe najg≥odniej-
szy (?) ñ by≥ Mateusz Matuszewski, ktÛry szyb-
ciej zjad≥ pπczka od Darii Fajfer, Natalii Len-
giewicz oraz siÛdemki pozosta≥ych dzieci.

Po zakoÒczeniu sprawnoúciowo-kulinar-
nych emocji obejrzeliúmy pokaz taÒca wspÛ≥-
czesnego przedstawiony przez zespÛ≥ Born to
Dance.

Podsumowujπc nasz festyn, nie moøemy
zapomnieÊ o uprzejmoúci i hojnoúci lokalnych
darczyÒcÛw, dziÍki ktÛrym mogliúmy obdaro-
waÊ upominkami uczestnikÛw naszych konkur-
sÛw. WiÍkszoúÊ sponsorÛw wspomaga nas co
roku, dlatego sk≥adamy podziÍkowania fir-
mom: Zenit, sklepowi warzywniczemu, cukier-
ni úrÛdeckiej, sklepowi wodno-kanalizacyjne-
mu, sklepowi motoryzacyjnemu Ma≥gorzaty
MaÒczak.

Micha≥ MπczyÒski, Maciej Borowski
POSiR, oddzia≥ MOS

Migane 2010

Chopin na årÛdce
ï Salon Muzyczny na Trakcie KrÛlewsko-
Cesarskim w ramach Jubileuszowego Roku
Chopinowskiego, MiÍdzynardodowego Dnia
TaÒca i Miejskiego Programu Rewitalizacji
przygotowa≥ w dniu 28 kwietnia imprezÍ Cho-
pin na årÛdce.

W programie wg pomys≥u i w reøyserii
Teresy Nowak muzyka Fryderyka Chopina zo-
sta≥a po≥πczona z taÒcem, poezjπ s≥owa i obra-
zu. WúrÛd szeregu wykonawcÛw byli m.in.:
Ewa Rubinowska (fortepian), Ksawery WÛj-
ciÒski (kontrabas), Tadeusz Sudnik (live elec-
tronics), Irena LipczyÒska (s≥owo), Dominika
Ratyniak, Krzysztof Cabaj (akordeony), zespÛ≥

akordeonowy pod kierunkiem Teresy Kaszu-
by, ZespÛ≥ Plastyki Ruchu, ZespÛ≥ Folklory-
styczny ìWielkopolanieî, PoznaÒska Forma-
cja Hip Hop ìYateyî, uczennice Szko≥y Bale-
towej. Elementy scenografii przygotowa≥y Iza-
bela Rybacka i Graøyna Nowacka.

WúrÛd organizatorÛw tego przedsiÍwziÍ-
cia oprÛcz Miasta PoznaÒ, znalaz≥y siÍ m.in.
teø Rada Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ
Zawady oraz Parafia Archikatedralna.

ï 21 maja årÛdka sta≥a siÍ miejscem wido-
wiska przygotowanego m.in. przez znany poz-
naÒski Teatr ”smego Dnia ñ szerzej o tym zda-
rzeniu na pierwszej stronie.
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Mi≥oúÊ Ojczyzny nie polega na jakimú ma-
jaczeniu o prawach narodowych i na

poetyzowaniu ich, nie polega na manifestacjach,

Trzeba mÍstwa, trzeba cnoty

èrÛd≥o: VERBA SACRA, Modlitwy Katedr Polskich, Poz-
naÒ 2010.

swojej mi≥oúci: cierpi jego cierpieniem i chce
mu uløyÊ; odczuwa jego potrzeby i chce je za-
spokoiÊ; przeczuwa, co mu grozi i chce go
broniÊ; widzi, co by mu by≥o korzystnym i nie
spocznie, pÛki mu tego nie pozyska.

Mi≥oúÊ Ojczyzny nie zawsze jest i nie dla
wszystkich jest uczuciem wrodzonym; ona jest
cnotπ i jak kaødej cnoty trzeba siÍ jej uczyÊ i do
niej wprawiaÊ.

PoúwiÍcenie jest tak od mi≥oúci nierozdziel-
ne, tak z niej wynika, øe nie moøna mÛwiÊ o mi-
≥oúci Ojczyzny, øeby nie mÛwiÊ o s≥uøbie dla
Ojczyzny.

Wype≥niajmy wiernie w≥asne obowiπzki
chrzeúcijaÒskie i obywatelskie, staÒmy siÍ s≥u-
gami Chrystusowymi, jak tego Chrystus Pan od
nas øπda, i s≥ugami ojczyzny, jak ojczyzna tego
oczekiwaÊ ma prawo.

O mi≥oúci Ojczyzny

(myúli wybrane Genera≥owej Jadwigi Zamoyskiej)

patriotycznych biesiadach, toastach, szumnych
mowach i tkliwych wraøeniach. Mi≥oúÊ Ojczyz-
ny nic nie ma wspÛlnego z narodowπ pychπ
i prÛønoúciπ, jak to niektÛrzy mniemajπ, robiπc
sobie jakby punkt honoru narodowego z odrzu-
cenia wszystkiego, co obce, choÊby by≥o poøπ-
danym, dlatego, øe obce, a broniπc do upad≥e-
go tego, co swoje, choÊby by≥o szkodliwym,
dlatego, øe swoje. PrÛønoúÊ narodowa, tak jak
wszelka prÛønoúÊ i jak wszystko, co z zatrute-
go ürÛd≥a pychy p≥ynie, jest wadπ zabÛjczπ ñ
zabÛjczπ dla wszelkiego postÍpu i ulepszenia.

Mi≥oúÊ ma dwie g≥Ûwne cechy: chce posia-
daÊ przedmiot swego kochania i chce mu siÍ
poúwiÍciÊ. Takπ jest mi≥oúÊ Boga, takπ mi≥oúÊ
Ojczyzny. Mi≥oúÊ zespala siÍ z przedmiotem

� W niedzielÍ 23 maja uczestniczyliúmy w ka-
tedrze w jubileuszu 50-lecia kap≥aÒstwa ksiÍøy
pra≥atÛw: Jana Stanis≥awskiego oraz Mariana
Lewandowskiego. Pierwszy z nich by≥ przez
dziesiÍÊ lat proboszczem Parafii Katedralnej
i obecnie mieszka na naszym terenie, drugi s≥u-
øy jako dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego.

� W dniu 30 maja w≥πczaliúmy siÍ do organi-
zowanego z rozmachem wokÛ≥ katedry festynu
diecezjalnej CARITAS, dedykowanemu dzie-
ciom, w przededniu ich dnia, oraz rodzinom.
Uczestniczy≥o w nim kilka tysiÍcy mieszkaÒ-
cÛw Poznania, korzystajπc z licznych przygo-
towanych atrakcji.

� W oktawie Boøego Cia≥a odbywa≥y siÍ tra-
dycyjne procesje. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na wie-
czorne procesje katedralne ñ po≥πczone z trady-
cyjnymi nieszporami ñ ktÛrych modlitewny na-
strÛj wydaje siÍ byÊ niepowtarzalny. W úrodÍ
9 czerwca ks. pra≥. Marian Lewandowski prze-
wodniczy≥ procesji z koúcio≥a úw. Ma≥gorzaty,
z o≥tarzem i modlitwπ na moúcie biskupa Jor-
dana, do katedry.

� W dniu 6 czerwca przedstawiciele parafii ñ
wraz z ks. kan. Ireneuszem Szwarcem ñ udali
siÍ autokarem na uroczystoúci beatyfikacyjne ks.
Jerzego Popie≥uszki do Warszawy.

� W niedzielÍ 20 czerwca odby≥ siÍ w kate-
drze koncert poúwiÍcony pamiÍci ks. prof. kan.
Zdzis≥awa Bernata w szesnastπ rocznicÍ jego
úmierci. Do tego úwiÍta chÛralnego w≥πczy≥ siÍ
ChÛr Filharmonii PoznaÒskiej pod dyr. Stefana
Stuligrosza, Schola GregoriaÒska Arcybiskupie-
go Seminarium Duchownego pod dyrekcjπ ks.
dr Mariusza Bia≥kowskiego oraz PoznaÒski
ChÛr Katedralny pod dyr. ks. pra≥ata Szymona
Daszkiewicza. Po koncercie w ogrodzie pro-
boszczowskim odby≥o siÍ sympatyczne spotka-
nie towarzyskie, w ktÛrym uczestniczy≥o liczne
grono osÛb zwiπzanych z ks. Bernatem.

� W niedzielÍ 27 czerwca w naszej parafii ho-
milie g≥osi≥ o. Micha≥ KrzyøagÛrski, werbista
pracujπcy w Chinach, rodzinnie zwiπzany z na-
szπ parafiπ.

� W niedzielÍ 27 czerwca w ramach VERBA
SACRA w katedrze teksty b≥. ks. Jerzego Po-
pie≥uszki czyta≥ aktor, p. Adam Woronowicz.

� Podczas nieszporÛw úwiÍta patronÛw kate-
dry wrÍczone zosta≥y odznaczenia ñ medale
Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis.
Otrzyma≥y je m.in. dwie nasze parafianki, p.
Marianna Chudy oraz p. £ucja WaligÛra. Pierw-
sza z nich swoje øycie poúwiÍci≥a na cichπ s≥uø-
bÍ krawieckπ, szyjπc sutanny kilku pokoleniom
kap≥anÛw. Druga wspomaga od lat kap≥anÛw
Wyspy Tumskiej, m.in. prowadzπc dla nich sto-
≥ÛwkÍ. Obie zapisujπ siÍ szczegÛlnymi zg≥oska-
mi wp≥ywajπc na charakter naszej wspÛlnoty.

� Koncelebrze podczas sumy odpustowej w
dniu úú. Piotra i Paw≥a, 29 czerwca, w katedrze
przewodniczy≥ ks. kardyna≥ Stanis≥aw Dziwisz.

� W úrodÍ 30 czerwca odby≥o siÍ spotkanie
Studium Pog≥Íbienia Wiedzy Religijnej, pod-
czas ktÛrego goúciliúmy dwÛch MaltaÒczykÛw
ze Stowarzyszenia Apostolskiego, ktÛrzy zamie-
rzajπ otworzyÊ swojπ misjÍ w Poznaniu. Podzie-

lili siÍ doúwiadczeniem øycia wiary na Malcie,
a takøe wys≥uchaliúmy medytacji brata Anto-
nio Caruana na temat kultu Serca Jezusa.

� W dniu 8 lipca odby≥ siÍ w koúciele úw. Ma≥-
gorzaty koncert w ramach kursu úpiewu grego-
riaÒskiego organizowanego przez MiÍdzynaro-
dowe Stowarzyszenie StudiÛw åpiewu Grego-
riaÒskiego ñ SekcjÍ Polskπ. Wystπpi≥ p. Raimun-
do Pereira-Martinez ñ kantor watykaÒskiej Ka-
peli SykstyÒskiej. Na organach gra≥a p. Dafrosa
Cho z Koreii Po≥udniowej. Wyraøamy wdziÍcz-
noúÊ dla ks. dr. Mariusza Bia≥kowskiego za sku-
teczne oøywianie tradycji úpiewu gregoriaÒskie-
go, co wiπøe siÍ z tworzeniem piÍknej liturgii
oraz pog≥Íbieniem øycia religijnego.

� W ostanich miesiπcach nastπpi≥a zmiana ze-
latorek Øywego RÛøaÒca w naszej Parafii. Tro-
skÍ o ≥ad w tym zakresie podjÍ≥a p. Barbara
Zalewska. DziÍkujemy dotychczasowej zelator-
ce, p. Mariannie Glince, za jej wieloletnie za-
angaøowanie.

� Rozpoczyna siÍ remont dachu koúcio≥a úw.
Ma≥gorzaty oraz budynkÛw pofilipiÒskich prze-
znaczonych dla Katedralnej OgÛlnokszta≥cπcej
Szko≥y Muzycznej, w znaczπcej czÍúci doko-
nywany ze úrodkÛw unijnych.

S.C.

Z ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PARAFIIARAFIIARAFIIARAFIIARAFII

Grupa parafian na Placu Pi≥sudskiego we Warszawie po uroczystoúciach beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popie≥uszki
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W maju zniknÍ≥o ostatecznie kolejne cha-
rakterystyczne dla naszej dzielnicy miejsce,
jakim by≥o kino ìMaltaî. Mimo trochÍ pery-
feryjnego po≥oøenia i niezbyt nowoczesnego
wyposaøenia mia≥o swoich zagorza≥ych zwo-
lennikÛw. Korytarze kina pe≥ne by≥y starych
plakatÛw i fotosÛw ze znanych filmÛw z lat
50., 60., 70. We wnÍce na podeúcie schodÛw
wchodzπcych wita≥a gipsowa, podmalowana
figura Charliego Chaplina. Dwa boøyszcza
kina minionej epoki Charlie i Marylin uøy-
czali swoich imion dwom niewielkim salom

Ostatni
seans filmowy

Ostatni
seans filmowy

projekcyjnym. ìMaltaî mia≥a swojπ niepow-
tarzalnπ atmosferÍ bÍdπcπ úwiadomie stworzo-
nym pastiszem kina z dawnych lat, a otoczenie
trochÍ zaniedbanych úrÛdeckich kamienic
by≥y dla niej doskona≥ym uzupe≥nieniem.

Przypomnijmy krÛtko historiÍ kina. Pow-
sta≥o w 1958 r. na fali odwiløy popaüdzierni-
kowej, kiedy to pojawi≥o siÍ duøo filmÛw
z Europy Zachodniej i USA. Po wprowadze-
niu nowych tras komunikacyjnych na årÛd-
ce, w poczπtkowych latach siedemdziesiπ-
tych, lekko podupad≥o. Pierwszy swÛj rene-

sans przeøy≥o na prze≥omie lat siedemdzie-
siπtych i osiemdziesiπtych za sprawπ Dysku-
syjnego Klubu Filmowego i studentÛw Poli-
techniki, ktÛrzy odkryli specyficzny jego
urok. Drugi, w ostatnich latach, kiedy to po
kolejnym remoncie sala projekcyjna zosta≥a
podzielona na dwie mniejsze, zwiÍkszajπc
tym samym iloúÊ wyúwietlanych tytu≥Ûw.
ìMaltaî powsta≥a jako skromne kino w ro-
botniczej dzielnicy bez ambicji kina uroczy-
stych premier. Jego skromnoúÊ po latach oka-
za≥a siÍ byÊ waønym atutem.

Ostatnim filmem wyúwietlonym w kinie
ìMaltaî by≥a ìKo≥ysankaî Juliusza Machul-
skiego. Seans odby≥ siÍ 9 maja 2010 roku
o godz. 22.00 i zgromadzi≥ bardzo licznπ wi-
downiÍ, ktÛra na koÒcu dziÍkowa≥a panu
Robertowi Dornie za wzruszajπce chwile spÍ-
dzone w kinie i wznios≥a toast, øyczπc jemu
i sobie szybkiego odrodzenia ìMaltyî w in-
nym miejscu Poznania.

Tadeusz Osyra

Fotografie:
Ostatnie zdjÍcia kina ìMaltaî wykonane przez foto-
grafa Janusza Nowackiego.
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1 listopada1 listopada1 listopada1 listopada1 listopada

Przypadał w czwartek. Harcerze ze Śródki udali

się na Maltę, gdzie dla uczczenia poległych w

wojnie rozpalili ognisko. Od tego dnia można by−

ło kupować chleb na kartki w dowolnej piekarni.

3 listopada3 listopada3 listopada3 listopada3 listopada

Oddano do użytku most Uniwersytecki. Tramwa−

je mogły pojechać do śródmieścia. Czynnych

było 6 linii tramwajowych. Przy Kantaka 8

otwarto dla “najszerszych warstw” Moulin Rouge.

5 listopada5 listopada5 listopada5 listopada5 listopada

Przystąpiono do ekshumacji zwłok Polaków

poległych w walkach o Cytadelę, którzy byli

pochowani na placu Stalina – Pl. Adama Mic−

kiewicza.

8 listopada8 listopada8 listopada8 listopada8 listopada

W kinie Warta premiera filmu radzieckiego

pt. “Trzewiczkai”.

10 listopada10 listopada10 listopada10 listopada10 listopada

Odbył się wieczorek towarzyski w restaura−

cji “Park Wilsona” – śpiewał Kazimierz Jan−

kowski, tańczył Konrad Drzewiecki, a przy−

grywał Wiktor Buchwald.

12 listopada12 listopada12 listopada12 listopada12 listopada

Poniedziałek. Głos Wielkopolski opubliko−

wał dane dotyczące zniszczeń w Poznaniu.

Zniszczeniu uległo: 4737 domów, 577 budyn−

ków gospodarczych, 282 budynki przemysło−

we, 246 budynków publicznych. Ogółem 5832

budynki o kubaturze 17 162 200 m3.

13 listopada13 listopada13 listopada13 listopada13 listopada

Obława na szabrowników. Na dworcu

Wschodnim skonfiskowano: 152 szt. bagażu

podręcznego, 300 lamp radiowych, bieliznę,

kupony na ubrania, skórę, klej, kalafonię, pasy

transmisyjne, zegary, aparaty radiowe, obuwie

i bimber.

16 listopada16 listopada16 listopada16 listopada16 listopada

Na karty żywnościowe I kategorii sprzedawa−

no po 0,5 kg śledzi w cenie 8 zł za kg.

19 listopada19 listopada19 listopada19 listopada19 listopada

Z powodu braku opału zamknięto szkołę nr 18

na Śródce. W Warszawie wyraża się zdziwie−

nie, że Poznaniowi węgiel jest potrzebny.

24 listopada24 listopada24 listopada24 listopada24 listopada

Przemianowano ulicę Jasną na Roosevelta, a pl.

Świętokrzyski na pl. Hoovera.

26 listopada26 listopada26 listopada26 listopada26 listopada

Ukazały się spisy osób wpisanych na niemiec−

ką listę narodowościową, które złożyły dekla−

racje wierności, z wezwaniem do zgłaszania za−

rzutów przeciwko volksdeutschom.

28 listopada28 listopada28 listopada28 listopada28 listopada

Na ul. Bydgoskiej 2 urodziła się Marysia Mu−

rawska – moja żona.

Jan Kaczmarek

Z poczπtkiem maja bieøπcego roku na po-
znaÒskiej årÛdce rozpoczÍto sondaøowe ba-
dania archeologiczne wyprzedzajπce budo-
wÍ Interaktywnego Centrum Historii Ostro-
wa Tumskiego. Na terenie przysz≥ej inwesty-
cji zaplanowano ≥πcznie 9 wykopÛw, ktÛre
pozwolπ ujawniÊ i przebadaÊ ewentualne úla-
dy istniejπcej tu niegdyú zabudowy.

W obrÍbie ogrodzenia M≥odzieøowego
Oúrodka Sportowego przy ulicy GdaÒskiej
ods≥oniÍto pozosta≥oúci dziewiÍtnastowiecz-
nych fortyfikacji w postaci masywnej, cegla-
nej przypory wzmacniajπcej nierozpoznanπ
na razie budowlÍ. Ponadto na g≥Íbokoúci
oko≥o 6 metrÛw poniøej obecnego poziomu
gruntu archeolodzy natrafili na grubπ warstwÍ
osadÛw zastoiskowych bÍdπcych prawdopo-
dobnie úladem po cieku wodnym op≥ywajπ-
cym niegdyú od wschodu obszar dzisiejsze-
go OstrÛwka. O tym, øe miejsce to stanowi≥o
kiedyú wyspÍ úwiadczy dziú juø tylko nazwa
ulicy. W pozosta≥ych wykopach zachowa≥y
siÍ úlady ogromnego do≥u powsta≥ego po roz-
biÛrce wschodniego przyczÛ≥ka åluzy Kate-

dralnej, ktÛrej pozosta≥oúci moøna jeszcze
dziú podziwiaÊ na Ostrowie Tumskim.
W dwudziestych latach ubieg≥ego wieku nie-
rÛwnoúci te stopniowo zasypywano ziemiπ
i úmieciami, wúrÛd ktÛrych znalaz≥y siÍ licz-
ne przedmioty uøytkowe, pochodzπce ze sto-
sunkowo nieodleg≥ych czasÛw. Natrafiono
m.in. na tysiπce u≥amkÛw pot≥uczonych na-
czyÒ szklanych i ceramicznych, drobne mo-
nety, narzÍdzia, dewocjonalia i fragmenty fa-
jek. Na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥ugujπ licznie
odnajdywane zabawki, takie jak kulki do gry
czy figurki, ktÛrymi bawili siÍ nasi dziadko-
wie. Militarny niegdyú charakter tego terenu
poúwiadczajπ szczπtki umundurowania
i uzbrojenia, zupe≥nie juø dziú bezpieczne ≥u-
ski od amunicji karabinowej, ale takøe, wciπø
jeszcze groüne niewybuchy, wymagajπce in-
terwencji saperÛw.

Tegoroczna powÛdü da≥a siÍ we znaki
rÛwnieø archeologom. Pojawiajπca siÍ w wy-
kopach woda uniemoøliwia na razie dotarcie
do najg≥Íbiej po≥oøonych pozosta≥oúci osad-
nictwa naszych przodkÛw. Prace archeolo-
giczne na årÛdce potrwajπ do koÒca sierp-
nia.

Tekst i zdjÍcie: Artur DÍbski

Koúci, naczynia iÖ niewybuchy
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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

ŚRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII

Rynek årÛdecki 3 ñ ok. 1925 r. (ürÛd≥o: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie)

POZNA—
w ubieg≥ym wieku

Kolejna edycja kalendarza poúwiÍ-
conego Poznaniowi. Tym  razem na
jednej z kart kalendarza, wydanego juø
na 2011 rok, reprodukowana jest pa-
norama z 1938 r. Ostrowa Tumskiego
z koúcio≥em NMP, Katedrπ PoznaÒskπ
i mostem Chrobrego. Autorem zdjÍ-
cia jest znany przedwojenny fotograf
Roman S. Ulatowski.

Kalendarz jest juø dostÍpny w ksiÍ-
garniach Poznania.

ZdjÍcia pochodzπ ze zbiorÛw Narodowego Archiwum Cyfrowego z Warszawy oraz jedno, wspomnia-
ne wyøej, ze zbiorÛw Miejskiego Konserwatora ZabytkÛw w Poznaniu.


