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Brama Poznania ICHOT to innowacyj-
ny projekt turystyczno-kulturowy, ktÛry
zmienia oblicze Poznania. Pierwsze w Pol-
sce centrum interpretacji dziedzictwa opo-
wiada o kolebce paÒstwa polskiego, o two-
rzeniu wspÛlnoty, ktÛra na trwa≥e wpisa≥a siÍ
w historiÍ Europy i o dziejach poznaÒskiego
Ostrowa Tumskiego.

Ca≥y projekt opiera siÍ na przeúwiadcze-
niu, øe poznanie przesz≥oúci pozwala zrozu-
mieÊ teraüniejszoúÊ i dziÍki temu ≥atwiej jest
nam przewidzieÊ wspÛlnπ przysz≥oúÊ. Od 30
kwietnia, kiedy to oficjalnie Brama Pozna-
nia otwar≥a swoje podwoje, do po≥owy sierp-

Centrum interpretacji dziedzictwa

Brama Poznania ICHOT

Widok na miejsce planowanej budowy Bramy Poznania ICHOT ñ 2007 r. (fot. Lech Podbrez)

stawy oraz koncerty. Nawiπzaliúmy úcis≥π
wspÛ≥pracÍ z instytucjami zlokalizowanymi
w tej czÍúci Poznania, Muzeami Archeolo-
gicznym i Archidiecezjalnym, a takøe miesz-
kaÒcami årÛdki. Najbliøszym wydarzeniem,
ktÛre odbÍdzie siÍ 27 i 28 wrzeúnia jest
ìWeekend z Historiπî. O wielu tych rzeczach
moøna dowiedzieÊ sia na stronie internetowej

www.bramapoznania.pl

Robert MirzyÒski

Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ñ
instytucji, ktÛra zarzπdza Bramπ Poznania ICHOT

nia multimedialnπ ekspozycjÍ zobaczy≥o po-
nad 35 tys. osÛb. W nowoczesnym gmachu
po≥oøonym nad rzekπ Cybinπ szczegÛlnie
istotne sπ sale dzieciÍce, gdzie ≥πczymy mul-
timedia z klasycznymi elementami ekspozy-
cji, tak aby nowoczesnoúÊ i tradycja inspiro-
wa≥y ma≥ego odbiorcÍ.

Przygotowaliúmy program, ktÛry spe≥nia
oczekiwania mieszkaÒcÛw i turystÛw przy-
jeødøajπcych do Poznania, m.in. nowe wy-
cieczki po Ostrowie Tumskim i årÛdce, sp≥y-
wy kajakowe wokÛ≥ wyspy katedralnej, spe-
cjalne pakiety edukacyjny dla uczniÛw szkÛ≥
wszystkich poziomÛw, cykle spotkaÒ, wy-

fot. £ukasz Gdak
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Kaødy zabytek, ktÛry øyje w pamiÍci
mieszkaÒcÛw, sk≥ada siÍ z indywidualnych
biografii osÛb i obiektÛw tworzπcych jego hi-
storiÍ. åluza Katedralna ñ fragment Twierdzy
PoznaÒ z poczπtkÛw XIX wieku ñ to czytelny
úlad z≥oøonej przesz≥oúci årÛdki i Ostrowa
Tumskiego. Budynek, odrestaurowany w ra-
mach budowy Bramy Poznania, przypomina,

åluza Katedralna. Biografie zabytku

rie zwiπzane z tym miejscem prezentowaÊ
bÍdzie listopadowa wystawa organizowana
przez BramÍ Poznania.

Jednym z elementÛw tworzπcych wysta-
wÍ jest projekt spo≥eczno-naukowy, ktÛry ma
na celu zebranie opowieúci zwiπzanych ze ålu-
zπ Katedralnπ. Poszukujemy osÛb, ktÛre tu
mieszka≥y lub przebywa≥y, ktÛre posiadajπ ro-

iø na tym terenie jeszcze na po-
czπtku ubieg≥ego stulecia sta≥a
pruska zabudowa wojskowa.

W miejscu, w ktÛrym dzisiaj
k≥adka Bramy Poznania przekra-
cza wody Cybiny, znajdowa≥ siÍ
most ≥πczπcy obie czÍúci åluzy.
ChoÊ przeznaczony by≥ dla trans-
portu wojskowego a w≥adze pru-
skie niechÍtnie udostÍpnia≥y go
cywilom, z biegiem czasu sta≥ siÍ
uczÍszczanπ przeprawπ. Okolicz-
ni mieszkaÒcy korzystali z tego
przejúcia zw≥aszcza w momencie
przeciπgajπcej siÍ budowy Mostu
CybiÒskiego na poczπtku XX
wieku.

åluza Katedralna to jednak nie tylko pru-
ska historia. Na przestrzeni lat obiekt ten pa-
rokrotnie zmienia≥ swoje przeznaczenie. Jako
jedyny nie zosta≥ zburzony w czasie rozbiÛrki
elementÛw Twierdzy na Ostrowie Tumskim
i årÛdce. Sta≥ siÍ miejscem pracy, mieszka-
niem oraz przestrzeniπ magazynowπ. Histo-

dzinne opowieúci dotyczπce tego
miejsca. Zarejestrowanie i pokazanie
takich rozmÛw oøywia wspomnienia,
tworzy spo≥eczne archiwum, ktÛre-
go podstawπ jest przemijajπca pa-
miÍÊ. Projekt oraz listopadowa wy-
stawa odkrywaÊ bÍdzie rÛønorodne
biografie, ktÛre razem wspÛ≥tworzπ
historiÍ tego zabytku. Pokazujπ z≥o-
øone dziedzictwo åluzy Katedralnej.

Micha≥ KÍpski

Ozdobny zwornik w sklepieniu nad przejúciem
wskazuje datÍ powstania åluzy. (fot. £. Gdak)
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WOLNOŚĆWOLNOŚĆWOLNOŚĆWOLNOŚĆWOLNOŚĆ
Mierzona krzyżami nawet, gdy komuś nie po drodze z Panem Bogiem. Jest w nas nawet, gdy wydaje się nam, że
jesteśmy więźniami przyzwyczajeń i niełatwej natury. Trzeba ją wciąż zdobywać, bo bez niej wszystko staje się
ograniczeniem i bezładem. Trudny to dar i zadanie, niełatwy. I dlatego właśnie warto o wolność wciąż wal-
czyć. (B.B.)

 DZIELNICA W CIENIU KOåCIO£A åW. MA£GORZATY

årÛdecka per≥a
Czym by≥aby nasza dzielnica bez tego
koúcio≥a na skrzyøowaniu wszystkich úrÛd-
eckich drÛg? T≥umaczπc imiÍ patronki, úw.
Ma≥gorzaty, pada okreúlenie: per≥a. Jest ten
koúciÛ≥ na pewno per≥π dla tych, ktÛrzy ñ
nie ocierajπc siÍ po powierzchni ñ prÛbujπ
wniknπÊ w teraüniejszoúÊ i przesz≥oúÊ na-
szego zakπtka Miasta.

Gdy wchodzÍ do koúcio≥a úw. Ma≥gorza-
ty ñ zw≥aszcza po d≥uøszej w nim nieobecno-
úci ñ powraca uczucie nieco úciskajπce serce.
To miejsce jest swego rodzaju drugim domem,
rzeczywistoúciπ bliskπ i serdecznπ. Dotyka
mnie nie tylko kontekst rodzinny czterech co
najmniej pokoleÒ pozostajπcych w orbicie tej
úwiπtyni, ale kontekst tylu bliskich w naszym
pokoleniu, ale takøe tylu pokoleÒ na przestrze-
ni kilkuset lat, z ktÛrymi wiπøe nas wspÛlnota
wiary tutaj doúwiadczana. Nie tylko chrzest,
ale takøe úwiπteczna i codzienna modlitwa.

Tak bliska jest malownicza gotycka bry≥a
tego niewielkiego koúcio≥a w samym úrodku
dzielnicy. Barokowe wnÍtrze staje siÍ niejako
zaskoczeniem. Ale jeszcze ñ w aneksie przy
kruchcie ñ szczegÛlne miejsce kaplicy z sie-
demnastowiecznym krucyfiksem. Tutaj za-
trzymujemy siÍ szukajπcy pocieszenia na na-
szych drogach.

NieobojÍtnym jest to, øe úwiπtynia jest nie-
zwykle zadbana. Ostatnie lata by≥y przecieø
czasem intensywnego remontu, choÊ ñ jak
pamiÍtam od co najmniej czterdziestu lat ñ

zawsze czyniono tyle, ile by≥o moøliwe, by
przywracaÊ blask úwietnoúci. W s≥uøbie tym,
ktÛrzy przychodzπ siÍ modliÊ: czy to wspÛl-
notowo podczas liturgii, czy indywidualnie.

W zaciemnionym ñ zazwyczaj lúniπcym
ostatnio úwieøoúciπ ñ wnÍtrzu ≥atwo o skupie-
nie modlitwy. Dar úwiπtyni, ktÛrπ jako kolej-
ni w ≥aÒcuchu pokoleÒ odziedziczyliúmy na
czas naszego tu zamieszkiwania. CzÍsto myúlÍ
o tych, dla ktÛrych dopustem jest modlitwa
w brzydkich koúcio≥ach. W jakiej mierze zda-
jemy sobie sprawÍ z powierzonego nam bo-
gactwa?

W szczycie o≥tarza gÛruje TrÛjca åw. na tle
ob≥okÛw w zwieÒczeniu (patrz zdjÍcie). Juø nie-
co przyblad≥ blask odnawianych niedawno o≥ta-
rzy i figur prezbiterium ñ pozostajπ w harmonii
z ca≥oúciπ. W zbarokizowanym wnÍtrzu koúcio-
≥a dominuje pÛünogotyckie sklepienie gwiaüdzi-
ste. Podkreúlone jest utrzymanymi dekoracjami
autorstwa Wac≥awa Taranczewskiego.

Przyglπdamy siÍ zwieÒczeniu umiesz-
czonego po prawej stronie o≥tarza úw. Ma≥go-
rzaty. Umieszczona jest tam owalna p≥asko-
rzeüba ñ Pietas Domini ñ stosunkowo rzadko
wykonywana, przedstawiajπca Boga Ojca
trzymajπcego cia≥o umierajπcego Syna. Nad
ubranπ w tiarÍ g≥owπ Ojca unosi siÍ go≥Íbica
Ducha åwiÍtego.

Od kilku lat rozbrzmiewajπ znÛw organy,
ktÛre dope≥niajπ harmonii wnÍtrzaÖ

Czekamy na upragnione zakoÒczenie re-
montu g≥Íbszej z bocznych kaplic, pÛ≥nocnej

ñ úw. Barbary. Powoli nabierajπ blasku przy-
wracane malowid≥a. A na wschodniej úcianie
kaplicy zwraca uwagÍ Matka Boska wúrÛd
muzykujπcych anio≥Ûw z ok. 1630 roku. Ka-
plica przypomina o kilkusetletniej dzia≥alno-
úci úrÛdeckich mieszczan.

Czy zdajemy sobie sprawÍ, øe bry≥a
koúcio≥a powsta≥a najprawdopodobniej w po-
≥owie XIV wieku? PÛüniejszym natomiast
ubogaceniem by≥y dobudowane: w XV wie-
ku kaplica úw. Barbary i wieøa, a w XVII wie-
ku po≥udniowa kaplica úw. Filipa Neri. Po
1656-57 roku, gdy wnÍtrze koúcio≥a zosta≥o
zrujnowane przez SzwedÛw i Branderburczy-
kÛw, nastπpi≥a odbudowa przekszta≥cajπca wy-
strÛj. Warto dodaÊ, øe jedna z renowacji ñ
w roku 1908 ñ odbywa≥a siÍ pod czujnym
okiem znanego Rogera S≥awskiego: zmieni≥
wÛwczas formÍ portalu.

To tylko kilka rysÛw szczegÛlnych na-
szej úwiπtyni ñ tak subiektywnie i szczegÛl-
nie odbieranej. Zaprasza ona szukajπcych do
nawiedzenia. Nie jest to nic innego, tylko
Dom Boøy i Brama niebieska ñ g≥osi ≥aciÒ-
ski werset z KsiÍgi Rodzaju nad przykoúciel-
nπ bramπ witajπcπ wchodzπcych do nasze-
go koúcio≥a. WstÍpujπ do wnÍtrza ponad
szeúÊset piÍÊdziesiπt lat. Jesteúmy wiÍc po-
nad dwudziestym pokoleniem to czyniπ-
cych.

Szczepan Cofta

Fot. Tomasz Magowski
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FOTOREPORTAØ

£ukasz Gdak
  * * *

Wiosną kwiaty rozkwitają
I muzeum nam stawiają,
Świergot ptaków, różne trele
Dzieje się tu bardzo wiele.

Widzów będzie tu bez liku
Aż zapiszą w pamiętniku,
Że tysiące ludzi chciało
Przejść się teraz nowa bramą.

Co prowadzi do Poznania
I historię nam przedstawia,
O początkach państwa mówi
Każdy pewnie je polubi.

Nad Cybiną dziś stanęło
i już sławę osiągnęło.
Może nie jest urodziwe,
Ale pewnie będzie żywe.

Zatem żwawo, wejdźmy śmiało
Bo atrakcji tu nie mało,
Każdy znajdzie coś swojego
I poczuje zew dawnego.

Marysia ze Śródki (2014)
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W 1998 r. na ≥amach czasopisma ìRozmaitoúci WileÒskieî, wydawa-
nego przez Oddzia≥ Bydgoski Towarzystwa Mi≥oúnikÛw Wilna i Ziemi
WileÒskiej, ukaza≥o siÍ wspomnienie Zenowiusza Ponarskiego z To-
ronto, od 1936 r. praktykanta w ksiÍgarni Jakuba Girszowskiego w Wil-
nie, poúwiÍcone niezwyk≥ej postaci poznaÒskiego i wileÒskiego ksiÍga-
rza Boles≥awa Øyndy. Sta≥o siÍ ono kanwπ niniejszego opracowania.

Chociaø Polska odzyska≥a niepodleg≥oúÊ 11 listopada 1918 r., walki
o Wilno trwa≥y aø do poczπtku 1922 r., kiedy ostatecznie Litwa årodkowa
zosta≥a formalnie w≥πczona do Polski. WkrÛtce po ustabilizowaniu sytu-
acji politycznej Wilna zaczÍ≥y w nim powstawaÊ rÛøne polskie firmy,
a wúrÛd nich ksiÍgarnie. Stylowa kamienica przy ul. DominikaÒskiej 4
sta≥a siÍ siedzibπ oddzia≥u poznaÒskiego KsiÍgarni åw. Wojciecha, zorga-
nizowanego przez Leona ØyndÍ.

By≥ on doúwiadczonym ksiÍgarzem. PraktykÍ ksiÍgarskπ rozpoczπ≥
w 1885 r. w Pelplinie, a po jej ukoÒczeniu pracowa≥ w Inowroc≥awiu
i Gnieünie. Od 1919 r. by≥ zatrudniony w KsiÍgarni åw. Wojciecha w Poz-
naniu, gdzie rok pÛüniej podjÍ≥y praktykÍ jego dzieci, Boles≥aw i Maria.
Kiedy Leon Øynda zosta≥ oddelegowany do Wilna, zabra≥ syna i cÛrkÍ ze

upaÒstwowienia wszystkich ksiÍgarÒ wileÒskich zosta≥ wspomniany juø
Zenowiusz Ponarski, Wilniuk, humanista i prawdziwy bibliofil. By≥o to
bardzo fortunne, bo nie tylko umoøliwi≥o zatrudnienie i uchronienie przed
deportacjπ ponad 20 osÛb, ale i sprzedaø zachowanych dotychczas pol-
skich encyklopedii, podrÍcznikÛw i dzie≥ bibliofilskich, polskiej ludno-
úci. ìKarieraî Ponarskiego wynika≥a z przypadku. Kiedy uczÍszcza≥ na
zorganizowane w ramach Uniwersytetu Ludowego seminarium socjolo-
gii, jego mieszkanie zosta≥o zrewidowane i zabrano mu ksiπøki o marksi-
zmie, przy okazji uznajπc za Øyda-komunistÍ.

Podczas okupacji niemieckiej komisarzem zarzπdzajπcym sieciπ ksiÍ-
garÒ w Wilnie zosta≥ lejtnant Herbert Eisentraut z Lipska, ktÛry zlikwido-
wa≥ ksiÍgarnie øydowskie, a ich antykwaryczne zbiory kaza≥ zwieüÊ do
magazynÛw wileÒskiego oddzia≥u KåW. W tym trudnym czasie Bole-
s≥aw Øynda uzyska≥ zgodÍ NiemcÛw na zatrudnienie przy porzπdkowaniu
tych zasobÛw 17 ksiÍgarzy øydowskich. Pracowali do lipca 1944 r., kiedy
w wyniku zaciek≥ych walk o Wilno magazyny oddzia≥u KåW uleg≥y znacz-
nym zniszczeniu.

Od poczπtku II wojny úwiatowej Boles≥aw Øynda by≥ zaprzysiÍøo-
nym øo≥nierzem Armii Krajowej OkrÍgu WileÒskiego (pseudonim ìKu-

Z historii ulicy Wieøowej

Wspomnienie o úp. Boles≥awie Øyndzie (1904-1988),
ksiÍgarzu wileÒskim i poznaÒskim

sobπ, by wspÛlnie pracowaÊ w od-
dziale KåW. W 1925 r. stan zdro-
wia Leona tak bardzo pogorszy≥
siÍ, øe musia≥ wrÛciÊ do Pozna-
nia. Kierownictwo filii przejπ≥
wtedy dwudziestojednoletni Bo-
les≥aw, szybko ujawniajπc talen-
ty organizacyjne i bibliofilskπ pa-
sjÍ. DziÍki niemu wileÒski od-
dzia≥ KåW sta≥ siÍ najwiÍkszπ
ksiÍgarniπ i hurtowniπ ksiπøek na
Kresach PÛ≥nocno-Wschodnich.
W ofercie posiada≥ ksiπøki
z wszystkich wiÍkszych wydaw-
nictw krajowych oraz regionalne
publikacje. Przy ksiÍgarni istnia≥
antykwariat, specjalizujπcy siÍ
w sprzedaøy podrÍcznikÛw szkol-
nych, ktÛry dziÍki wspÛ≥pracy
z zak≥adami naukowymi Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wilnie
zosta≥ wyposaøony w specjalnπ

Wilno 1923 rok ksiÍgarnia åwiÍtego Wojciecha ul. DominikaÒska 4.
Od prawej: Leon Øynda ñ pierwszy kierownik KåW (Oddzia≥ WileÒski) dalej Boles≥aw Øynda syn Leona

     èrÛd≥o: Internet ñ Nasza Wielkopolska

jawaî). Cieszπc siÍ opiniπ cz≥o-
wieka o nieposzlakowanej uczci-
woúci, wraz z A. Kiewliczem
wszed≥ w sk≥ad komisji kontroli
finansowej Zwiπzku Walki Zbroj-
nej na WileÒszczyünie. By≥ teø
cz≥onkiem konspiracyjnej Tym-
czasowej Rady KsiÍgarstwa Pol-
skiego.

Wilno opuúci≥ 12 lutego
1945 r., a do Poznania dotar≥ kil-
ka tygodni pÛüniej. WrÛci≥ do pra-
cy w KsiÍgarni åw. Wojciecha
i objπ≥ w niej kierownicze stano-
wisko. Zosta≥ cz≥onkiem Polskie-
go Towarzystwa WydawcÛw
Ksiπøek, a cztery lata pÛüniej
przyczyni≥ siÍ do wznowienia
czasopisma ìPrzeglπd KsiÍgar-
skiî. W okresie stalinowskim zo-
sta≥ aresztowany i na pewien czas
osadzony w wiÍzieniu.

kamerÍ do odkaøania ksiπøek chloropikrynπ. Uruchomiono dzia≥ sprzeda-
øy ratalnej i zak≥ad introligatorski, w ktÛrym ksiπøki artystycznie opra-
wiano w p≥Ûtno charakterystyczne dla wzornictwa ludowego Litwy.

Popularyzacji czytelnictwa s≥uøy≥y nie tylko okna wystawowe.
W 1935 r. powsta≥ eksperymentalny Katolicki Fundusz Wydawniczy.
Cz≥onkowie zwiπzanego z nim Klubu CzytelnikÛw Jasnych Ksiπøek naby-
wali woluminy za jednπ trzeciπ ceny obowiπzujπcej na rynku ksiÍgarskim.

W latach 1926-1939 Boles≥aw Øynda naleøa≥ do Zarzπdu Ko≥a Wi-
leÒskiego Zwiπzku KsiÍgarzy Polskich, a w maju 1939 r. wspÛ≥organizo-
wa≥ VII Zjazd KsiÍgarstwa Polskiego w Wilnie. Co roku przygotowywa≥
katalogi ksiÍgarskie, ostatni z nich zosta≥ wydany drukiem tuø przed wy-
buchem II wojny úwiatowej. Jego ostatnia pozycja mia≥a numer 2520.

Kiedy we wrzeúniu 1939 r. Rosjanie zajÍli Wilno, oddzia≥ KåW zo-
sta≥ przekszta≥cony w Kolektyw Zwiπzku PracownikÛw ìAlbertinumî,
dzia≥ajπcy do 28 marca 1940 r. Zmieniajπca siÍ sytuacja polityczna spo-
wodowa≥a, øe juø w kwietniu tego roku Zwiπzek zosta≥ zreorganizowany
w Zarzπd Likwidacyjny Masy KsiÍgarni åw. Wojciecha. Likwidatorem
zosta≥ Kazys Szalteris, nacjonalista litewski, ktÛry wczeúniej kierowa≥
wydawnictwem ìSpaudas Fondasî w Kownie, a do PolakÛw by≥ wrogo
nastawiony. Boles≥aw Øynda doznawa≥ od niego wielu szykan. Gdy jed-
nak powsta≥a Litwa Radziecka, generalnym komisarzem do spraw

Przez dalsze lata s≥uøy≥ ksiÍgarstwu religijnemu. Na jubileusz 75-le-
cia KåW przygotowa≥ bibliografiÍ jej wydawnictw. Przez wiele lat praco-
wa≥ nad polskπ bibliografiπ mariologicznπ i gromadzi≥ materia≥y do pol-
skiej ikonografii maryjnej. Wyniki tych prac ofiarowa≥ Klasztorowi Pauli-
nÛw na Jasnej GÛrze. Przyjaüni≥ siÍ ze znanπ poetkπ, w swoim czasie
wspÛ≥pracowniczkπ JÛzefa Pi≥sudskiego, Kazimierπ I≥≥akowiczÛwnπ
i umoøliwia≥ jej pobyt w swoim mieszkaniu przy ul. Gajowej. Stπd
w 1960 r. przeprowadzi≥ siÍ wraz z øonπ i dzieÊmi do segmentu jednego
z szeregowcÛw przy ul. Wieøowej.

Zmar≥ 4 paüdziernika 1988 r. na trwa≥e pozostajπc w historii polskie-
go ksiÍgarstwa. Jego g≥Íboka religijnoúÊ, dobroÊ i ≥agodne usposobienie
pozostajπ w pamiÍci tych, ktÛrzy mieli szczÍúcie go znaÊ.

W jednym z ostatnich listÛw do Zenowiusza Ponarskiego, z ktÛrym
przyjaüni≥ siÍ przez d≥ugie lata, napisa≥: ìWe wspÛ≥czesnym spo≥eczeÒ-
stwie dominujπ: ograniczona uczciwoúÊ, duøo szumu (wariacka muzyka
i gadatliwoúÊ), bezmyúlne filmy telewizyjne itp. Z wielu systemÛw filo-
zoficznych prawie nic lub niewiele zosta≥o, natomiast prawdziwa religia
i wiara sπ naturalnπ ostojπ dla cz≥owieka. Trzymajmy siÍ, nie dajmy siÍî.

Oprac. Anita Magowska
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... realizacja, nawiπzujπca do atrapowoúci jako zjawiska wspÛ≥cze-
snej kultury to praca Grzegorza Nowickiego. Grafika Rewitalizacja
zosta≥a wykonana w technice serigrafii i przedstawia obraz zabezpie-
czonego deskami wejúcia do kamienicy. Jest to metafora opuszczone-
go, nieuøytkowanego niszczejπcego, czekajπcego na odrestaurowanie
pomieszczenia.

Praca wpisuje siÍ w waøny problem lokalny, ktÛry dotyczy proce-
deru ìczyszczenia kamienicî czyli przesiedlania mieszkaÒcÛw dotych-
czas zajmujπcych kamienice w inne miejsca na mapie miasta. Jest to
traktowane jako atak oraz obraz negatywnych konsekwencji systemu
kapitalistycznego. Autor porusza rÛwnieø kwestie miejsca przesiedleÒ
ñ osiedli kontenerowych, dzielnic biednych usytuowanych na obrze-
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Parafia Archikatedralna w Poznaniu
moøe siÍ poszczyciÊ tym, iø w jej grani-
cach historycznych znajdowa≥a siÍ sto-
lica PiastÛw ñ OstrÛw, miasto biskupie
ñ årÛdka, miasto kapitulne Chwalisze-
wo ñ w tym roku 20 sierpnia obchodzπ-
ce 570 rocznicÍ lokacji, wieú kapitulna
Zawady oraz podgrodzie zwane ZagÛ-
rzem.

zaú w 1477 roku biskup poznaÒski Andrzej z Bnina wyniÛs≥ go do
godnoúci kolegiaty i uczyni≥ koúcio≥em parafialnym dla miasta Chwa-
liszewa.

W koúciele znajdowa≥o siÍ kilkanaúcie o≥tarzy oraz kaplic naleøπ-
cych do rzemieúlniczych bractw z Chwaliszewa.

W latach 1503-1515 z inicjatywy biskupa Jana LubraÒskiego rozbu-
dowano system obronny Ostrowa Tumskiego, budujπc mury, blanki i wie-
øe. Otoczono rÛwnieø murem koúciÛ≥ úw. Miko≥aja. KoúciÛ≥ przetrwa≥ do
roku 1805, kiedy to ze wzglÍdu na jego z≥y stan budowlany oraz pod
presjπ w≥adz pruskich zosta≥ rozebrany. Po koúciele úw. Miko≥aja pozo-
sta≥ jedynie renesansowy dzwon z 1551 roku, ktÛry umieszczono na
dzwonnicy koúcio≥a úw. Wojciecha oraz rysunek Karola Albertiego z koÒ-
ca XVIII wieku. Na podstawie tego rysunku koúciÛ≥ otoczony murem na
tle katedry przedstawi≥ Henryk Kot w swojej grafice, ktÛrπ tu zamiesz-
czamy.

Jan Kaczmarek

W a ø n e  t e l e f o n y

Komisariat Policji PoznaÒ
ñ Nowe Miasto

PoznaÒ ul. Polanka 24,
tel. 61 841-23-12  (dyøurny)

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

Dzielnicowy ñ årÛdka, ZagÛrze, OstrÛw Tumski
sierø. Marta Pieczurczyk
tel. kom. 786-936-020

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

Grafika z ostatniej strony

øach miasta oraz negatywnych skutkÛw liftingowania czÍúci miasta
dla bogatych najemcÛw. Wiπøe siÍ to z podzia≥ami dyskryminacjπ i bun-
tem. Powoduje antagonizmy i polaryzacjÍ spo≥eczeÒstwa.

Pusta kamienica bez wejúcia moøe staÊ siÍ pomnikiem wyzysku
i pog≥Íbiajπcej siÍ binarnoúci spo≥ecznej. Moøna jπ odnieúÊ rÛwnieø
do bezprecedensowych manifestacji nieuwzglÍdniajπcych øadnych war-
toúci pozytywnych zwiπzanych z kulturπ demokracji. Skorupa opusto-
sza≥ego budynku staje siÍ czÍúciπ krajobrazu, co traktuje siÍ jako nie-
uniknione nastÍpstwo ustroju...

(fragment tekstu z katalogu do wystawy ìRefleksî wydanego przez
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, kwiecieÒ/maj 2014)

Po úmierci ksiÍcia Boles≥awa Krzywoustego w 1146 roku dosz≥o
do walk pomiÍdzy jego synami. Podczas tej wojny Boles≥aw, Henryk
i Mieczys≥aw znaleüli schronienie w Poznaniu, obleganym prze ich brata
W≥adys≥awa. W Kronice Wielkopolskiej takπ znajdujemy relacjÍ:
...oko≥o po≥udnia, gdy W≥adys≥awowi zasiedli do posi≥ku, grodzianie
na wieøy po≥oøonej za koúcio≥em úwiÍtego Miko≥aja, trzy razy tarcze
czerwona podnieúli, poczem na nieprzygotowanych wojakÛw W≥ady-
s≥awa natar≥a wycieczka z grodu...

Wspomniany koúciÛ≥ úwiÍtego Miko≥aja zbudowany zosta≥ w XII
wieku w po≥udniowej czÍúci Ostrowa Tumskiego, za wzgÛrzem kapi-
tulnym (Mons Capituli), stπd osadÍ za nim leøπcπ zwano ZagÛrzem.
WzgÛrze to zosta≥o zniwelowane w czasach biskupa Jan  LubraÒskie-
go, wykorzystujπc glinÍ z ktÛrej by≥o zbudowane do produkcji ceg≥y
wykorzystanej do budowy fortyfikacji Ostrowa Tumskiego.

Pierwotnie by≥ to koúciÛ≥ drewniany, a gdy w lutym 1463 roku
sp≥onπ≥, dziekan katedralny Adam z Dombrowy hojnie go wyposaøy≥,

OstrÛw Tumski ñ koúciÛ≥ úw. Miko≥aja (ryc. Henryk Kot)
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