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Uchwa≥a nr LXIX/941/V/2010 Rady Mia-
sta Poznania z dnia 16 marca 2010 roku po-
dejmuje inicjatywÍ ≥πczenia w trybie przewi-
dzianym art. 37 a ust. 2 Statutu Miasta Poz-
nania w ramach reformy funkcjonalnej jed-
nostek pomocniczych w Poznaniu.

Uchwa≥a ustala trzy grupy osiedli z uwa-
gi na ich charakter zabudowy i po≥oøenie to-
pograficzno-przestrzenne oraz przypisuje dla
kaødej z grup osiedli minimalne progi ludno-
úciowe. Nasze osiedle zosta≥o zaliczone do
grupy z zabudowπ mieszanπ i iloúciπ oko≥o
2400 mieszkaÒcÛw. Nie zosta≥ zatem spe≥nio-
ny minimalny prÛg ludnoúci, co spowodowa≥o
przy≥πczenie do osiedla Komandoria Podwale
z liczbπ oko≥o 3700 zameldowanych osÛb.

Uchwa≥π nr nr LXXV/1061/V/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2010 roku
Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady
i Osiedle Komandoria ñ Podwale o nazwie
OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady ñ Koman-
doria (zob.: mapka).

Przerwana
kadencja

Reforma samarzπdÛw pomocniczych

OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady ñ Komandoria

(dokoÒczenie na str. 2)

W wyniku uchwa≥y Rady Miasta Poznania wraz z koÒcem roku 2010 up≥ywa dzia≥alnoúÊ
III kadencji Rady Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady. Uchwa≥a jednoczeúnie skrÛci≥a
kadencjÍ naszej rady, ktÛra pierwotnie mia≥a trwaÊ do marca 2011 r. Odchodzπca Rada
dziÍkuje wszystkim za okazane zaufanie i wybÛr. Mamy úwiadomoúÊ, øe oczekiwania
mieszkaÒcÛw nie zosta≥y spe≥nione, ale teø i moøliwoúci nasze by≥y bardziej niø skromne.
Ocena tych dzia≥aÒ naleøy do PaÒstwa.

Rada Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady
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Chopin na årÛdce

W uzasadnieniu uchwa≥y czytamy:
ìObecnie zbyt duøe rozdrobnienie Jedno-
stek Pomocniczych (69 osiedli) oraz ich
znaczne dysproporcje ludnoúciowe unie-
moøliwiajπ nadanie im tych samych zadaÒ,
praw, a w szczegÛlnoúci kompetencji de-
cyzyjnych, w sposÛb jednakowy sprawie-
dliwy i zapewniajπcy racjonalnoúÊ finanso-
wania oiedli w ramach budøetu miastaî.

Wed≥ug wstÍpnych danych, po po≥πczeniu,
w Osiedlu zamieszkuje 5690 mieszkaÒcÛw.
W zwiπzku z tym w wyborach do Rady
Osiedla wybieranych bÍdzie 15 radnych osie-
dlowych. Osiedle OstrÛw Tymski ñ årÛdka
ñ Zawady ñ Komandoria w granicach obo-
wiπzujπcych od 1 stycznia 2011 roku obej-
mowaÊ bÍdzie swym zasiÍgiem 3,36 km2.

Zatem rady osiedli w dotychczasowej
formie przestajπ istnieÊ z dniem 1 stycznia
2011 roku.

Rada Miasta Poznania ustali≥a wspÛlny
termin wyborÛw do rad osiedli na 20 mar-
ca 2011 roku.

GC

Przerwana kadencja
(dokoÒczenie ze str. 1)

Niech ta Radosna Nowina przemienia nasze
serca i nape≥nia nas ufnoúciπ, mi≥oúciπ i pokojem!

Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany...
Bóg Mocny... Książę Pokoju.

(Iz 9,5)

Rada i Zarząd Osiedla
Redakcja „Wokół Śródki”

W ramach cyklu je-
siennego koncertÛw
odby≥y siÍ spotkania:

ï 17 listopada 2010 ñ
ìFarinelliî, talent czy
przekleÒstwo? Koncert
edukacyjny po≥πczony z
wyk≥adem na temat
udzia≥u kastratÛw w
muzyce.

ï 24 listopada 2010 ñ
wystÍp ChÛru Parafii
Farnej pod dyr. Paw≥a
£uczaka. Dyrektor Mu-
zeum Archidiecezjalne-
go ks. Pra≥at Marian Le-
wandowski prezentowa≥
Miecz úw. Piotra, ktÛ-
rym w Getsemani úw.
Piotr s≥udze arcykap≥a-
na odciπl ucho.

ï 1 grudnia 2010 ñ ìMi≥osierdzie w muzy-
ceî, wystÍp ChÛru Sanktuarium Mi≥osierdzia
Boøego w Poznaniu pod dyr. Agnieszki Gil.

O pobycie úw. Faustyny w podpoznaÒskim
Kiekrzu opowiada≥a prze≥oøona Zgromadze-
nia SiÛstr Matki Boøej Mi≥osierdzia z Kiekrza.
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Z LISTU DUSZPASTERZY DO PARAFIAN

Czcigodni Parafianie!

Z pierwszπ niedzielπ Adwentu rozpoczπ≥ siÍ nowy rok litur-
giczny, a zarazem nowy rok duszpasterski. KoúciÛ≥, ktÛry jest Mi-
stycznym Cia≥em Chrystusa, jak matka towarzyszy nam w drodze
do pe≥ni øycia w Chrystusie. To co jest waøne ñ to nasze trwanie
w Chrystusie ñ to nasza wiernoúÊ Temu, ktÛry dla nas przyszed≥ na
úwiat i za nas z≥oøy≥ ofiarÍ zbawienia ñ wszystko po to, aby nas
przeprowadziÊ ze úmierci do øycia, aby nas wyprowadziÊ z ciem-
noúci úmierci do øycia w Bogu i uczyniÊ nas ludümi szczÍúliwymi.
(Ö)

Nowy rok duszpasterski przeøywamy pod has≥em: ìW komu-
nii z Bogiemî. Zaraz na poczπtku tego roku pytamy siÍ: co to zna-
czy byÊ w komunii z Bogiem. COMMUNIO ñ oznacza zjednocze-
nie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu åwiÍtym. To zjed-
noczenie dokonuje siÍ w S≥owie Boøym i w sakramentach úwiÍtych
(chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie, kap≥aÒ-
stwo i ma≥øeÒstwo). (Ö)

ADWENT, czas przygotowania do åwiπt Boøego Narodzenia,
rozpoczÍliúmy naboøeÒstwem w sobotÍ 27 listopada o godz. 16.00
w Katedrze PoznaÒskiej.

Codziennie rano w koúciele úw. Ma≥gorzaty przeøywaliúmy
o godz. 6.30 RORATY. Wszystkim, ktÛrzy mogli w tej Mszy úw.
porannej uczestniczyÊ, serdecznie dziÍkujemy ó poczynajπc od
dzieci, ktÛre przychodzi≥y z lampionami, przez m≥odzieø, skoÒczyw-
szy na doros≥ych ze úwiecami.

PROCESJA åWIAT£A wyruszy≥a 8 grudnia o godz. 18.oo
z koúcio≥a úw. Ma≥gorzaty przez Most Biskupa Jordana do figury
Matki Boøej przy koúciele NajúwiÍtszej Maryi Panny in Summo na
Ostrowie Tumskim.

SPOWIEDè åW. ADWENTOWA ñ Wigilia Boøego Naro-
dzenia ñ 24 grudnia ñ od godz. 8.00 do 9.45 oraz od godz. 11.00 do
14.30

PASTERKA ñ godz. 24.00 ñ Katedra.
MSZE åWI TE W I i II åWI TO BOØEGO NARODZE-

NIA W NOWY ROK i W UROCZYSTOå∆ TRZECH KR”LI
(Objawienie PaÒskie ñ 6 stycznia) jak w kaødπ niedzielÍ: w kate-
drze o godz. 8.00, 10.00, 12.15 i 19.00 oraz w koúciele úw. Ma≥go-
rzaty o godz. 9.00 i 11.00.

SYLWESTER ñ w katedrze o godz. 18.00 Msza úw. dziÍk-
czynna na zakoÒczenie koÒczπcego siÍ roku 2010.

REMONT KOåCIO£A åW. MA£GORZATY. Wszystkim
Drogim Parafianom, ktÛrzy jesieniπ tego roku z≥oøyli w kopercie
specjalnπ ofiarÍ na remont o≥tarza g≥Ûwnego, pragnÍ z≥oøyÊ szczere
podziÍkowanie: BÛg zap≥aÊ! RÛwnieø dziÍkujÍ serdecznie za ofiary
sk≥adane dodatkowo na tacÍ w pierwszπ niedzielÍ miesiπca. Nasz
parafialny wk≥ad w remont o≥tarza wynosi ok. 100 tysiÍcy z≥otych.
W tej ofierze wyraøa siÍ nasza odpowiedzialnoúÊ za parafiÍ i nasza
mi≥oúÊ do Koúcio≥a.
(Ö)

Na koniec øyczymy wszystkim Kochanym Parafianom
obfitych ≥ask Boøych na czas Adwentu, Boøego Narodzenia
i Nowego Roku, ktÛry jest przed nami. SzczÍúÊ Boøe!

Wasi duszpasterze
                       ks. proboszcz Ireneusz Szwarc

ks. redaktor Dariusz Madejczyk

Remont kościoła św. Małgorzaty na Śródce
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Z nadziejπ spoglπdamy na dokonujπcy siÍ remont dawnego domu
kongregacji filipinÛw na årÛdce, naprzeciwko koúcio≥a úw. Ma≥go-
rzaty, w zachodnio-pÛ≥nocnym naroøu Rynku årÛdeckiego. Juø w przy-
sz≥ym roku zaistnieje w nim katedralna podstawowa szko≥a muzycz-
na, z ktÛrej powstania i rozwoju naleøy siÍ cieszyÊ.

Warto przypomnieÊ najwaøniejsze etapy historyczne odnawiane-
go budynku. Filipini osiedlili siÍ przy koúciele úw. Ma≥gorzaty w roku
1671, w Ûwczesnej plebanii. Budowa obecnego domu rozpoczÍ≥a siÍ
w roku 1746, a ukoÒczona zosta≥a w roku 1777. Po usuniÍciu przez
zaborcÛw filipinÛw w roku 1805, dom przeznaczono w roku 1807 na
szpital dla ubogich ksiÍøy (do roku 1833). W latach 1836-1839 zaj-
mowa≥a go Komisja Fortyfikacyjna.

W latach od 1848 do 1877 Siostry Mi≥osierdzia úw. Wincentego
aíPaulo prowadzi≥y sierociniec. ZgodÍ na powrÛt uzyska≥y w roku
1893. Nasze starsze i úrednie pokolenia pamiÍtajπ jeszcze obecnoúÊ
SiÛstr wspomagajπcych parafialne aktywnoúci w sierociÒcu, prowa-
dzπce dzia≥alnoúÊ katechetycznπ, charytatywnπ i medycznπ. Powra-
cajπ wspomnienia ostatnich: Teresy, Wincenty, Moniki.

Poczπtkowo dom ñ zbudowany w osiemnastym wieku ñ sk≥ada≥
siÍ z czÍúci zachodniej. W roku 1900 rozbudowano go o skrzyd≥o pÛ≥-
nocne oraz kaplicÍ. Dom ma charakter pÛünobarokowy, w ktÛrym

nowsze skrzyd≥o zosta≥o harmonijnie architektonicznie dostosowane
do starego.

Przyjdzie mi jeszcze moøe powrÛciÊ do historycznych wπtkÛw
zwiπzanych z tym domem. Obecnie przytoczÍ poniøej wspomnienie
jednej z SiÛstr, anonimowej kronikarki.

(...) Prezes KsiÍstwa PoznaÒskiego, Flottel, zaciÍty germaniza-
tor, rozpoczπ≥ bezwzglÍdnπ walkÍ z Koúcio≥em. Uzyskawszy rozkaz
gabinetowy od krÛla pruskiego, wszystkie zakony i klasztory kaso-
wa≥ (...). WiÍc i klasztor filipiÒski skasowano! Sta≥ wiÍc pusty! Sta≥o
siÍ z dopuszczenia Boøego, øe w roku 1848 wybuch≥a straszliwa
zaraüliwa choroba cholery. Grasowa≥a gwa≥townie i niepoliczone
zbiera≥a ofiary, biedne zaú pozosta≥e sieroty, tu≥a≥y siÍ g≥odne i bez-
domne, na tu≥aczkÍ i wymarcie skazane. By≥ wÛwczas proboszczem
metropolitalnym mπø zacnego, szlachetnego serca, czcigodny ksiπdz
pra≥at BrzeziÒski, ktÛry patrzπc na tÍ ciÍøkπ dolÍ tych maluczkich,
zwo≥a≥ do swego mieszkania kilku, tymi samymi przejÍtych uczucia-
mi tkliwoúci i szlachetnoúci, co on (...) i pod protektoratem ksiÍdza
Arcybiskupa Przy≥uskiego utworzyli komitet celem ratowania sierot
pocholerycznych. Najczcigodniejszy Arcybiskup, budynek dla siero-
ciÒca ofiarowa≥. PrzedsiÍbiorczy komitet ustali≥ listÍ sk≥adek dobro-
wolnych jednorazowych i drugπ, sta≥ych, by zak≥ad za zebrane w da-

W filipiÒskim
zakπtku
mi≥osierdzia

rze sk≥adek grosze, odpowied-
nio przebudowaÊ, urzπdziÊ
i w najkonieczniejsze zaopa-
trzyÊ sprzÍty i rzeczy. W krÛt-
kim bardzo czasie przygarniÍ-
to oko≥o sto tych biednych
sierocych istot, ch≥opcÛw
i dziewczπt. (...) Kiedy juø
wszystko urzπdzono i przygo-
towano, zwrÛcono siÍ do
SiÛstr Mi≥osierdzia z proúbπ
o objÍcie tego zak≥adu.

To tylko wspomnienie
jednego z epizodÛw piÍknej
s≥uøby tego domu wspÛlnocie
úrÛdeckiej. Postaram siÍ
w przysz≥oúci powrÛciÊ do in-
nych.

Szczepan Cofta

Dawny dom kongregacji filipinów
na Śródce – przed remontem...

i po remoncie...
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Trzeba mÍstwa, trzeba cnoty
(myúli wybrane Genera≥owej Jadwigi Zamoyskiej)

Zdolnoúci cz≥owieka sπ trojakie: fizycz-
ne, umys≥owe i duchowe; praca zatem

rÛwnieø trojaka byÊ musi, aøeby tym zdol-
noúciom odpowiada≥a: rÍczna, umys≥owa
i duchowa.

Te trzy rodzaje pracy sπ nieroz≥πczne,
a nadto kaødy rodzaj tyle tylko istotnej war-
toúci posiada, o ile jest po≥πczony z tamty-
mi dwoma. Zdaje siÍ, øe codzienne do-
úwiadczenie powinno wykluczyÊ wszelkie
pod tym wzglÍdem wπtpliwoúci, a jednak
dziwne panujπ w tej mierze przesπdy. Zda-
wa≥oby siÍ, øe tak w wychowaniu, jak w ca-
≥ym porzπdku spo≥ecznym ludzie biorπ
sobie za zasadÍ nie ≥πcznoúÊ tych trzech ro-
dzajÛw pracy, ale rozbrat miÍdzy nimi.

ZiemiÍ posiadaÊ, aøeby sp≥aca≥a swoje
daniny, myúlπ przenikaÊ prawa, ktÛre úwia-
tem i ludümi rzπdzπ, a duchem wznosiÊ siÍ
do Boga: oto ca≥e zadanie. W úwiecie
chrzeúcijaÒskim doskonale zrozumieli to
za≥oøyciele rozmaitych zgromadzeÒ zakon-
nych. DoúÊ by wymieniÊ benedyktynÛw.
KtÛø oznaczy≥ w przekazanych nam arcy-
dzie≥ach ich rπk granice miÍdzy tymi trze-
ma rodzajami pracy? Wspania≥e rÍkopisy,
wspania≥e budowle, ktÛre po sobie zosta-
wili, sπ rÛwnoczeúnie dzie≥ami ich rπk
i dzie≥ami sztuki, úwiadczπcymi o ich wy-
kszta≥ceniu umys≥owym i o ich øyciu
duchowym.

Im bardziej obowiπzki materialne sπ
poch≥aniajπce, tym bardziej trzeba odpo-
wiednim kszta≥ceniem umys≥u wytwarzaÊ
poøπdanπ rÛwnowagÍ.

A cÛø powiedzieÊ o kartuzach i trapi-
stach, ktÛrzy w milczeniu i modlitwie,
umiejÍtnoúciπ i pracπ, ca≥e pustkowia, wy-

dmy, trzÍsawiska, zamieniajπ w zdrowe,
øyzne, mogπce siÍ zaludniaÊ obszary?

Nie ma o tym mowy, abyúmy im do-
rÛwnaÊ mieli, ale te przyk≥ady powinny
nam s≥uøyÊ za drogocenne wskazÛwki, do
czego wszelka praca, mπdrze pokierowa-
na, doprowadziÊ moøe, jeøeli siÍ jπ dla
Boga i z Bogiem prowadzi.

PrÛøniactwo jest poczπtkiem wszelkich
upadkÛw materialnych i moralnych, a pra-
cowitoúciπ podnoszπ siÍ rodziny i narody.

Ile razy ktoú siÍ od pracy usuwa, tym
samym drugich obciπøa. Kto sam nie chce
pracowaÊ i nie chce niczego sobie odma-
wiaÊ, ten znieúÊ nie moøe tych, co ostrzej-
sze i pracowitsze øycie prowadzπ w celu
s≥uøenia krajowi i bliünim, albo choÊby
tylko w celu osobistego wzbogacenia siÍ.

Jeøeli jakakolwiek praca wzbudza
wstrÍt, to wina leøy nie w przedmiocie pra-
cy, ale w nieumiejÍtnoúci tych, co siÍ do
niej biorπ.

Zwaøywszy, øe brak dok≥adnoúci sta-
nowi jednπ z najbardziej ujemnych stron
naszego narodowego usposobienia, trzeba
wszelkich si≥ do≥oøyÊ, aøeby przeciwne
usposobienie w sobie wykszta≥ciÊ.

ìNarody sπ uleczalneî, zacznijmy to le-
czenie od siebie samych! Niech praca na-
sza úcis≥oúciπ i dok≥adnoúciπ siÍ odznacza!
K≥adümy szczegÛlny nacisk na to, co szcze-
gÛlnej wymaga dok≥adnoúci: to w≥aúnie do-
pomoøe nam do wyrobienia w sobie i w
drugich zalet tak bardzo do naszego naro-
dowego odrodzenia potrzebnych. Przezwy-
ciÍømy takøe naszπ s≥owiaÒskπ biernoúÊ:
si≥a bierna, jeøeli w pewnej mierze moøe
s≥uøyÊ do oporu, nigdy jednak nie otrzyma
zwyciÍstwa.

Jasne zrozumienie zamierzonego celu
jest niezbÍdne dla jakiejkolwiek pracy.

Wykonanie obowiπzkÛw polega na
czynach a nie na uczuciach.

Nie moøna nikomu braÊ za z≥e ani usi-
≥owaÒ polepszenia swego bytu ani chÍci
zdobycia niezaleønoúci. Ale na to, aby te
sprawiedliwe dπøenia sta≥y siÍ bodücem do
pracy i oszczÍdnoúci, nie zaú do lenistwa,
chciwoúci i ≥upiestwa, øeby wysz≥y spo≥e-
czeÒstwu i narodowi na korzyúÊ, a nie na
szkodÍ, muszπ siÍ poddaÊ pewnym pra-

wom moralnym, tak jak wszelkie dzia≥a-
nie materialne podlega pewnym prawom
fizyki.

Mπdry gospodarz wo≥u i konia robo-
czego nie pieúci, ale si≥y ich szanuje, aby
je lepiej wyzyskaÊ: tak samo postÍpuje
cz≥owiek roztropny wzglÍdem si≥ swoich
czy to fizycznych, umys≥owych, czy ducho-
wych.

BÛg wszystko stworzy≥ z ≥adem i har-
moniπ: ile razy wiÍc pracÍ wykonywamy
z ≥adem i dok≥adnoúciπ, tyle razy i o tyle
zbliøamy siÍ do piÍkna ñ czyli do Boga.

Wobec cudzej rozrzutnoúci ñ bπdümy
podwÛjnie oszczÍdni; wobec cudzego nie-
≥adu ñ bπdümy podwÛjnie porzπdni; wo-
bec cudzego gniewu ñ podwÛjnie ≥agodni;
wobec cudzego lenistwa ñ podwÛjnie pra-
cowici, a tym samym zadoúÊuczynimy
temu, czego braknie.

Praca rÍczna, tak jak i praca umys≥o-
wa, same przez siÍ wystarczyÊ nie mogπ
do osiπgniÍcia celu, dla ktÛrego nas Pan
BÛg na úwiecie postawi≥, jeøeli im nie
towarzyszy i nimi nie kieruje praca
wewnÍtrzna czyli duchowa.

Tej w≥aúnie pracy úwiat nie rozumie,
a zarazem tak fa≥szywe o niej szerzy pojÍ-
cia, øe niezmiernie waønπ jest rzeczπ
zastanowiÊ siÍ nad tym, do czego ona zmie-
rzaÊ powinna, na czym w≥aúciwie polega
i jak siÍ do niej zabraÊ!

Rozmyúlanie jest dla øycia duchowego
tym, czym rachunkowoúÊ dla rolnictwa,
przemys≥u i kupiectwa, z niego wykazuje
siÍ bilans moralny, to jest stosunek miÍ-
dzy tym, co cz≥owiek otrzymuje, a tym, jak
siÍ wzglÍdem Boga i bliünich wyp≥aca.

ModliÊ siÍ, rozmyúlaÊ, uczyÊ siÍ, pra-
cowaÊ umys≥owo i duchowo, wyúmienite
i úwiÍte to rzeczy, ale Chrystus Pan naka-
za≥, aøebyúmy ìjedni drugich brzemiona
nosiliî i ,,krzyø swÛj za Nim düwigaliî;
wiÍc trzeba schodziÊ czy to ze swego
Parnasu czy nawet z Taboru na ziemskie
pado≥y p≥aczu, aøeby krzyø swÛj düwigaÊ
w pos≥udze bliüniemu, aøeby im nieúÊ owoc
z samotnych modlitw, myúli, pracy.

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

O pracy
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W po≥owie wrzeúnia bieøπcego roku zakoÒczono prace wykopaliskowe, ktÛ-
re na terenie poznaÒskiej årÛdki prowadzili archeolodzy z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.

Badania mia≥y na celu rozpoznanie pozosta≥oúci staroøytnego i úredniowiecz-
nego osadnictwa w miejscu, gdzie juø wkrÛtce stanie budynek Interaktywnego
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

Naukowcy spodziewali siÍ natrafiÊ na tym terenie na pÛ≥nocnπ czÍúÊ miasta
OstrÛwek, znajdujπcego siÍ dziú kilka metrÛw poniøej nawierzchni ulicy o tej
samej nazwie. Okaza≥o siÍ jednak, øe zabudowa úredniowieczna skupia≥a siÍ je-
dynie na terenie niewielkiego wyniesienia po≥oøonego pomiÍdzy dzisiejszym Ryn-
kiem årÛdeckim a Mostem Jordana. Oko≥o 30 metrÛw na pÛ≥noc od niej znajdo-
wa≥o siÍ rozleg≥e, bagniste obniøenie stanowiπce obszar zalewowy dla wÛd Cybi-
ny i Warty. SiÍga≥o ono daleko na wschÛd, dochodzπc co najmniej do ulicy Byd-
goskiej. Ze wzglÍdu na ciπg≥e niebezpieczeÒstwo powodzi ludzie nie budowali w
tym miejscu domÛw, traktowali jednak ten teren jako doraüne wysypisko úmieci
wyrzucajπc tam pot≥uczone naczynia, zepsute narzÍdzia i úmieci, wúrÛd ktÛrych
zdarza≥y siÍ rÛøne zagubione przedmioty, takie jak ozdoby czy monety. Wyniki
badaÒ potwierdzajπ osiemnastowieczne mapy, na ktÛrych zaznaczono w tym re-
jonie podmok≥e ≥πki.

Duøym zaskoczeniem dla archeologÛw prowadzπcych prace nad brzegiem
Cybiny by≥y doskonale zachowane pozosta≥oúci pruskich fortyfikacji z poczπt-
kÛw XIX wieku. Wprawdzie rozpoczynajπc wykopaliska wiedzieli oni, øe mogπ
natrafiÊ na fragmenty wschodniego przyczÛ≥ka Jazu Katedralnego, ktÛrego za-
chodnia czÍúÊ do dziú zachowa≥a siÍ na Ostrowie Tumskim, jednak nikt nie spo-
dziewa≥ siÍ øe potÍøna ceglana architektura znajduje siÍ juø oko≥o 0,5 metra poni-
øej obecnego poziomu gruntu. Okaza≥o siÍ, øe dawni mieszkaÒcy miasta s≥ynπce-
go z gospodarnoúci i niechÍci do marnotrawstwa, pozostawili pod ziemiπ kilka
tysiÍcy metrÛw szeúciennych doskona≥ego materia≥u budowlanego. Konstrukcje
forteczne rozebrano jedynie czÍúciowo, zaú ich pozosta≥oúci zasypano ziemiπ
i úmieciami. Jeszcze dziú te potÍøne mury stanowiπ nie lada problem dla projek-
tantÛw i inøynierÛw opÛüniajπc rozpoczÍcie prac budowlanych.

Trwajπce prawie 5 miesiÍcy prace wykopaliskowe przynios≥y ogromnπ iloúÊ
przedmiotÛw, s≥uøπcych niegdyú dawnym mieszkaÒcom tej czÍúci miasta. Ich
naukowym opracowaniem archeolodzy zajmπ siÍ juø podczas nadchodzπcej zimy.
Wyniki zostanπ najprawdopodobniej opublikowane w postaci ksiπøki.

Tekst i zdjÍcia: Artur DÍbski
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Pruska twierdza
na årÛdce

Fot. Robert Woüniak
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Rynek årÛdecki ñ ok. 1936 r., stara pocztÛwka  (z prawej strony nie istniejπca juø kamienica)
ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 2(29)2007

Widok na po≥udniowy fragment Zawad z nieistniejπcymi juø barakami dla bezrobotnych, dawnym
przytuliskiem dla bezdomnych (obecnie szpital), w tle widoczna Katedra, Seminarium Zagraniczne

i elektrownia. Fotografia z 1938 roku ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 1(28)2007

 årÛdka ñ OstrÛwek (ok. 1930 r.) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 4(27)2006

 Przedwojenne piwko...  ó Rynek årÛdecki (1939 r.) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 3(26)2006

 ChÛr Parafialny przed koúcio≥em úw. Ma≥gorzaty na årÛdce, 1956 rok ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 2(25)2006

 Uroczystoúci 3 maja ñ Rynek årÛdecki (1939 r.) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 1(24)2006

STARE FOTOGRAFIE

Z OSTATNIEJ STRONY KWARTALNIKA “WOKÓŁ ŚRÓDKI” Z LAT 2006−2010
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STARE FOTOGRAFIE Z OSTATNIEJ STRONY KWA

Kiosk nr 1 na årÛdce ñ w drzwiach stoi Czes≥aw KamiÒski, ok.1928-29 roku
ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 4(35)2008

Kapela úrÛdecka ñ 1939 (ze zbiorÛw prywatnych)  ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 3(34)2008

Trolejbusy na årÛdce (ok. 1960 r.) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 2(33)2008

Lata siedemdziesiπte ñ Pan MaÊkowiak (z prawej) przed domem Rynek årÛdecki 1
ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 1(32)2008

Szko≥a Nr 19 przy ul. Bydgoskiej ñ lata piÍÊdziesiπte (ze zbiorÛw prywatnych)
ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 4(31)2007

Rynek årÛdecki 2 ñ ok. 1947 r. (ze zbiorÛw prywatnych) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 3(30)2007
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Rynek årÛdecki 3 ñ ok. 1925 r. ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 2(41)2010

årÛdka ñ ul. Warszawska, lata trzydzieste (?) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 1(40)2010

WARTALNIKA “WOKÓŁ ŚRÓDKI” Z LAT 2006−2010

OstrÛwek ñ gromada zuchÛw i harcerzy 2. PoznaÒskiej Druøyny Harcerzy wracajπca z miasta po
defiladzie w roku 1946 ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 4(39)2009

Katedra PoznaÒska ñ widok z roku 1929 (fot. PoddÍbski) ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 3(38)2009

Widok ulicy Bydgoskiej i Rynku årÛdeckiego z poczπtku lat 30. XX wieku ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 2(37)2009

Kiosk na årÛdce ñ w drzwiach stoi Czes≥aw KamiÒski, ok.1948 roku ó ìWokÛ≥ årÛdkiî nr 1(36)2009
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Wspomnienie pierwsze

Spotkanie z Mieczys≥awem Kasprowiczem by≥o dla mnie
niespodziankπ zes≥anπ przez los. Niespodziankπ, ktÛra przyjÍ-
≥a postaÊ krÛtkiej znajomoúci ze starszym panem, ale rÛwnieø
okazjπ do sprawdzenia siÍ na polu artystycznym.

Kiedy pozna≥am Pana Kasprowicza koÒczy≥am pierwszy
rok studiÛw i w ramach zajÍÊ z historii architektury wykony-
wa≥am dokumentacjÍ rysunkowπ koúcio≥a p.w. NajúwiÍtszej
Marii Panny na Ostrowie Tumskim. PamiÍtam, øe z powodu
uczÍszczania na zajÍcia z rÛønymi grupami pomyli≥am godziny,
w ktÛrych wnÍtrze koúcio≥a by≥o udostÍpniane studentom i zre-
zygnowana, czekajπc na przyjúcie kolejnej grupy, postanowi-
≥am naszkicowaÊ go z zewnπtrz. Pan Mieczys≥aw Kasprowicz

zauwaøy≥ mnie kiedy rysowa≥am tylnπ úcianÍ koúcio≥a i pod-
szed≥, øeby obejrzeÊ pracÍ. WÛwczas to otrzyma≥am od Niego
swoje pierwsze zlecenie na wykonanie rysunku katedry poznaÒ-
skiej. Kilka nastÍpnych popo≥udniowych godzin spÍdzi≥am na
wykonywaniu szkicÛw, ktÛre nastÍpnie konsultowa≥am z Pa-
nem Kasprowiczem. Wybrany przez Niego kadr pos≥uøy≥ do
wykonania akwareli, ktÛrπ zamierza≥ podarowaÊ znajomej
osobie.

To niezwyk≥e spotkanie uúwiadomi≥o mi, øe w najbardziej
nieoczekiwanych momentach moøe zdarzyÊ siÍ coú, co bÍdzie
mia≥o znaczπcy wp≥yw na moje øycie. W niespodziewanych
okolicznoúciach pozna≥am cz≥owieka, ktÛry nie tylko doceni≥
mojπ pracÍ, ale przede wszystkim okaza≥ siÍ byÊ jednπ z naj-
bardziej ciep≥ych i øyczliwych osÛb, jakie kiedykolwiek spo-
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Wspomnienia o Mieczys≥awie Kasprowiczu (1927-2010)
i Annie Kleeberg (1924-2010)

Zmarli w tym samym roku, mieszkali od przesz≥o piÍÊdziesiÍciu lat przy ulicy GdaÒskiej, w tym samym domu
i klatce schodowej. Wydaje siÍ, iø ≥πczy≥a ich nie tylko sπsiedzka znajomoúÊ, ale wyznawane zasady moralne,
otwartoúÊ i øyczliwoúÊ do osÛb nieznajomych, ciep≥y stosunek do cz≥onkÛw w≥asnej rodziny. Odnotowaliúmy
kilka wspomnieÒ-refleksji naszych mieszkaÒcach, ktÛrych jeszcze niedawno spotykaliúmy w koúciele, czy na
ulicy. Zmar≥ych wspominajπ: Kasia Stachowiak ñ studentka architektury Politechniki PoznaÒskiej, Krystyna
Cofta, Gabriela Klause, Katarzyna Kleeberg.

Odwiedziny chorych podczas wizytacji biskupiej w parafii katedralnej w marcu 2010 roku.
Od lewej: úp. Mieczys≥aw Kasprowicz, úp. Anna Kleeberg, ks. proboszcz Ireneusz Szwarc, ks. biskup Marek JÍdraszewski
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tka≥am. Juø po wykonaniu obrazu kilkakrotnie odwiedza≥am
Pana Mieczys≥awa Kasprowicza i kaøde spotkanie z Nim wspo-
minam jako wspania≥e wydarzenie towarzyskie i przeøycie du-
chowe. ØyczÍ kaødemu, øeby na swojej drodze spotka≥ osobÍ
rÛwnie mπdrπ i dobrπ. ChoÊ to trudne, bo takich ludzi nieczÍ-
sto siÍ spotyka.

[K. S.]

Wspomnienie drugie

Na wspomnienie to sk≥adajπ siÍ rozmowy z Panem Kaspro-
wiczem zapamiÍtane przez paniπ KrystynÍ CoftÍ, ktÛra w ostat-
nich miesiπcach choroby spotyka≥a siÍ z Nim czÍsto. Udziela-
na pomoc medyczna stawa≥a siÍ okazjπ do powrotÛw do prze-
sz≥oúci i wspomnieÒ czÍsto trudnych do wyraøenia s≥owami.
Gabriela Klause, sπsiadka Pana Kasprowicza, mia≥a okazjÍ wy-
s≥uchaÊ Jego opowieúci o trudnej przesz≥oúci wraz z m≥odπ nie-
mieckπ doktorantkπ, uczestniczkπ miÍdzynarodowego projek-
tu na temat relacji miÍdzy Polakami a Niemcami kszta≥towa-
nymi poprzez osobiste doúwiadczenia II wojny úwiatowej oraz
powojenne.

Pan Kasprowicz zgodzi≥ siÍ na to kilkugodzinne spotkanie,
ktÛre odby≥o siÍ 1 paüdziernika 2007 r., ale w swej skromnoúci
poprosi≥ o nie ujawnianie w publikacji pe≥nego brzmienia imie-
nia i nazwiska.

Rodzina KasprowiczÛw mieszka≥a w Poznaniu od trzech
pokoleÒ, przed drugπ wojnπ úwiatowπ na nowopowsta≥ym Osie-
dlu Warszawskim.

Przez piÍÊ lat Mieczys≥aw uczÍszcza≥ tam do szko≥y po-
wszechnej, w czasie wojny naukÍ kontynuowa≥ na tajnych kom-
pletach, ktÛre odbywa≥y siÍ w rÛønych miejscach Poznania. Jako
piÍtnastolatek musia≥ podjπÊ pracÍ w firmie budowlanej przy
ul. Pu≥askiego. By≥ to roz≥adunek cementu i wapna trwajπcy
przez 8-16 godzin dziennie, rÛwnieø w soboty i niedziele. Pod
koniec wojny, od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r., zosta≥
zatrudniony przez NiemcÛw, razem z innymi m≥odymi ludümi,
przy kopaniu rowÛw w Obornikach, Murowanej Goúlinie i Kole.
Od 1940 r. dzia≥a≥ w Szarych Szeregach a nastÍpnie w Armii
Krajowej. ZakoÒczenie wojny i pierwsze lata powojenne, ze
wzglÍdu na dzia≥alnoúÊ konspiracyjnπ sta≥o siÍ dla Niego okre-
sem trudnym i niebezpiecznym. W kwietniu 1945 r. wyjecha≥ z
Poznania do GdaÒska i miejscowoúci åw. Wojciech, gdzie w
zamieszaniu zwiπzanym z powojennπ ìwÍdrÛwkπ ludÛwî moø-
na by≥o poczuÊ siÍ nieco bezpieczniej. Ze åw. Wojciecha co
jakiú czas przyjeødøa≥ do Poznania nie nocujπc jednak w ro-
dzinnym domu. Dopiero we wrzeúniu 1945 r. dotar≥a do Niego
wiadomoúÊ, øe 19 stycznia gen. Okulicki wyda≥ rozkaz zwal-
niajπcy øo≥nierzy AK z przysiÍgi wojskowej. Razem ze spo-
tkanymi kolegami, ktÛrzy znajdowali siÍ w podobnej sytuacji,
uciek≥ do BorÛw Tucholskich, gdzie ukrywa≥ siÍ do momentu
aresztowania jesieniπ 1946 r. we wsi kujawskiej niedaleko Lip-
na. Pokazowy proces odby≥ siÍ w Bydgoszczy. Ukrywajπcy ich
gospodarz zosta≥ skazany na 6 lat wiÍzienia, nieletni ch≥opiec
na 2 lata, Akowcy otrzymali kary úmierci. Przez szeúÊ tygodni
Pan Kasprowicz przebywa≥ w celi úmierci razem z Niemcami.
Sytuacja by≥a beznadziejna, ale jak podkreúli≥, mama i babcia
wymodli≥y ocalenie i zamianÍ kary úmierci na 10 lat wiÍzienia,
ktÛre odby≥ w Rawiczu i Potulicach.

Z pobytem w Rawiczu wiπza≥a siÍ historia ksiπøeczki do
naboøeÒstwa, podarunku jednego z wiÍüniÛw, ktÛra pozwoli≥a

mu przetrwaÊ najciÍøsze momenty øycia. WiÍzienie opuúci≥
w listopadzie 1950 r. i rozpoczπ≥ pracÍ w poznaÒskiej elektrow-
ni, dokπd trafi≥ po wielu problemach wynikajπcych z konspira-
cyjnej przesz≥oúci. Spotka≥ tam mπdrych, øyczliwych ludzi,
ktÛrzy pomogli przejúÊ rÛøne szczeble zawodowe, ukoÒczyÊ
studia ekonomiczne. Przez wiele lat pracowa≥ jako g≥Ûwny
ksiÍgowy, a nastÍpnie, do emerytury w 1992 r., na stanowisku
dyrektora ekonomicznego elektrociep≥owni Karolin.

[K. C. i G. K.]

Wspomnienie trzecie

Anna Kleeberg urodzi≥a siÍ w Poznaniu 7. paüdziernika 1924 r.
w kamienicy przy ul. Mickiewicza. Tuø przed wojnπ rodzice
jej ukoÒczyli budowÍ willi na So≥aczu, w ktÛrej spÍdzili okres
okupacji. Obowiπzek pracy wymusi≥ na Annie koniecznoúÊ za-
trudnienia siÍ, by≥a to praca administracyjna w Firmie Edgara
Danielsa, przedstawiciela BMW, ktÛra mieúci≥a siÍ przy ul. Kan-
taka. Po wojnie ukoÒczy≥a I Liceum OgÛlnokszta≥cπce, a po
maturze wyjecha≥a na studia do Wyøszej Szko≥y Handlu Mor-
skiego w Sopocie, gdzie pozna≥a swego przysz≥ego mÍøa Zbi-
gniewa Kazimierza Kleeberga, studenta Politechniki GdaÒskiej
i syna s≥ynnego genera≥a, Franciszka Kleeberga. By≥a to mi-
≥oúÊ od pierwszego wejrzenia ñ poznali siÍ na poczπtku 1949 r.,
a pobrali w paüdzierniku tego samego roku. Po ukoÒczeniu stu-
diÛw w 1954 r. Zbigniew otrzyma≥ nakaz pracy w zespole elek-
trowni wodnych w Dychowie, co zapoczπtkowa≥o jego przy-
godÍ z energetykπ. Kolejna zmiana miejsca zamieszkania by≥a
zwiπzana rÛwnieø z nakazem pracy, tym razem trafi≥ do Poz-
nania, gdzie od 1958 r. zosta≥ zatrudniony w Zak≥adzie Energe-
tycznym OkrÍgu Zachodniego przy ul. MarceliÒskiej. Rodzina
siÍ powiÍkszy≥a o troje dzieci: Ma≥gorzatÍ (1950), Piotra (1952)
i KatarzynÍ (1958). Od 6. lutego 1959 r. zamieszkali na årÛdce
przy ul. GdaÒskiej.

SzczÍúliwe øycie rodzinne zosta≥o wkrÛtce doúwiadczone
nieuleczalnπ chorobπ g≥owy rodziny. Pierwsze objawy choroby
Parkinsona pojawi≥y siÍ w 1958 r., co spowodowa≥o jego przejú-
cie na rentÍ w 1965 r. Anna Kleeberg opiekowa≥a siÍ chorym
mÍøem i trojgiem dzieci, jednak nigdy nie skarøy≥a siÍ na los.

Po przedwczesnej úmierci mÍøa, ktÛra nastπpi≥a w 1978 r.,
zosta≥a matkπ chrzestnπ statku-drobnicowca ìGen. Fr. Kle-
ebergî, na ktÛrym przeøy≥a wielkπ morskπ przygodÍ ñ op≥y-
niÍcie úwiata. W ostatnich latach øycia mocno doúwiadczy≥a Jπ
choroba. Z pokorπ przyjmowa≥a wszystkie trudnoúci, by≥a po-
godna i uúmiechniÍta, pe≥na prawdziwej wiary. Wspania≥y by≥
Jej stosunek do w≥asnych dzieci, ktÛrych nigdy nie poucza≥a,
raczej uczy≥a i stawia≥a wymagania mierzone w≥asnym øycio-
wym przyk≥adem. To duøa, rzadka umiejÍtnoúÊ.

[KK, GK]

Tπ drogπ chcia≥abym z≥oøyÊ bardzo serdeczne podziÍko-
wania wszystkim Przyjacio≥om i Sπsiadom za okazywanπ po-
moc i mi≥oúÊ w czasie choroby mojej Mamy. Wasza sta≥a goto-
woúÊ do pomocy dodawa≥a mi si≥y a úwiadomoúÊ, øe otaczajπ
mnie sami øyczliwi ludzie bardzo podnosi≥a na duchu. KsiÍdzu
Proboszczowi dziÍkujÍ za wsparcie, piÍkne wspomnienie Mamy
na Mszy pogrzebowej i za wspÛlne odprowadzenie na miejsce
spoczynku. Wszystkim, ktÛrzy byli z nami w trudnych chwi-
lach z serca dziÍkujÍ ñ BÛg zap≥aÊ.

Katarzyna Kleeberg z rodzinπ W
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Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych
ìårÛdkaî dzia≥a w ramach projektu syste-
mowego Pomoc ñ Aktywizacja ñ Wsparcie,
realizowanego przez Miejski Oúrodek Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu i jest wspÛ≥fi-
nansowane przez UniÍ Europejskπ w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo≥eczne-
go, Program Operacyjny Kapita≥ Ludzki.

CDå ìårÛdkaî w okresie wakacji letnich
zapewni≥o mieszkaÒcom z rejonÛw objÍtych
swym dzia≥aniem wiele atrakcji. OprÛcz ta-
kich zajÍÊ, z ktÛrych dzieci mogπ korzystaÊ
w ciπgu ca≥ego roku jak cykl warsztatÛw ìTÍ-
czowy úwiatî, ktÛrych celem jest twÛrcze za-
gospodarowanie czasu wolnego, poprzez zor-
ganizowanie zajÍÊ muzycznych, plastycznych
i tematycznych z pedagogiem, mia≥y miejsce
takøe przedsiÍwziÍcia czasowo przewidziane
na okres wakacyjny. M≥odzieø mia≥a okazjÍ

17 sierpnia 2010 roku mia≥o miejsce wyj-
úcie do siedziby Radio ESKA na ul. Piekary
14/15. By≥a to rewizyta zorganizowana przez
pracownikÛw CDå ìårÛdkaî na zaproszenie
p. Marty Trybury i p. Macieja Naroønego.
Grupa zosta≥a bardzo serdecznie przywitana
i oprowadzona po siedzibie radiostacji, redak-
tor Naroøny opowiedzia≥ o historii ESKI oraz
o specyfice pracy w tym miejscu.

Dzieci z CDå årÛdka uczestniczy≥y takøe
w I MiÍdzynarodowych warsztatach perkusyj-
nych ñ korzenie rytmu. DziÍki temu mia≥y
moøliwoúÊ uczestniczenia w zajÍcia gry na sa-
barze. Na warsztatach dzieci prÛbowa≥y zro-
zumieÊ podstawowe tajniki rytmu i poznaÊ
technikÍ gry.

20 sierpnia 2010 roku mia≥a miejsce wy-
cieczka rowerowa zorganizowana dla dzieci
i m≥odzieøy z rejonu objÍtego projektem. Po
sprawdzeniu stanu technicznego rowerÛw oraz

dy z pi≥karzy dosta≥ dyplom. W dalszej czÍúci
imprezy rozegrano kilka dyscyplin lekkoatle-
tycznych: bieg na 100 metrÛw, rzut pi≥kπ le-
karskπ, rzut pi≥kπ palantowπ oraz konkuren-
cjÍ sprawnoúciowπ ñ wyúcigi w workach. Ry-
walizacja odbywa≥a siÍ przy uwzglÍdnieniu
trzech kategorii: dzieci do lat 10, dziewczynki
11-14 lat oraz ch≥opcy 11-14 lat. Kaøda z dys-
cyplin wzbudza≥a wiele sportowych emocji
a przedstawiciele trzech placÛwek dopingowa-
li swoich zawodnikÛw. ZwyciÍzcom poszcze-
gÛlnych konkurencji rozdano medale, a kaø-
de z CDå otrzyma≥o pamiπtkowy dyplom.
DziÍki wspÛ≥pracy z MOS POSiR zawodnicy
biorπcy udzia≥ w Olimpiadzie otrzymali bez-
p≥atnie ciep≥y posi≥ek ñ kie≥baskÍ z grilla.

W CDå ìårÛdkaî w sierpniu br. rozpo-
czπ≥ siÍ cykl popo≥udniowych spotkaÒ, ìPod-
wieczorki we wtorkiî. MieszkaÒcy Osiedli:
OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady i Koman-
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Wakacje w Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych ìårÛdkaî

uczestniczyÊ w warsztatach o charakterze so-
cjoterapii ìNarkotyki na úmietnikiî. ZajÍcia
prowadzi≥a Agata Pakuza ñ terapeuta uzaleø-
nieÒ. W ramach programu pt ìFAIR PLAYî
odbywa≥y siÍ takøe zajÍcia w szkole sztuk
walki TANTO. Dzieci i m≥odzieø spotyka≥y
siÍ z trenerem w poniedzia≥ki, úrody i piπtki
w siedzibie szko≥y przy ul. Bydgoskiej 5.

W lipcu i sierpniu odbywa≥ siÍ Wakacyj-
ny Festiwal Filmowy. DziÍki wspÛ≥pracy
z Fundacjπ Ars dwa dni w tygodniu z bezp≥at-
nych seansÛw filmowych mogli korzystaÊ naj-
m≥odsi widzowie, natomiast piπtkowe popo-
≥udnia w sali kinowej mogli spÍdzaÊ ich ro-
dzice i nie tylko.

4 sierpnia 2010 r. najm≥odsi uczestnicy
Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych årÛdka w
ramach nagrody za znakomite zachowanie po-
jechali na krÍgle do poznaÒskiego klubu bow-
lingowego na os. Piastowskie. Oúrodek Przy-
wodny Rataje wyposaøony jest w nowocze-
snπ krÍgielniÍ, co zagwarantowa≥o grÍ dostar-
czajπcπ niepowtarzalnych wraøeÒ.

omÛwieniu zasad bezpieczeÒstwa, oko≥o go-
dziny 11.30 wycieczka wyruszy≥a z przed bu-
dynku CDå ìårÛdkaî. Trasa przejazdu: CDå
ìårÛdkaî ñ rondo årÛdka ñ Jezioro MaltaÒ-
skie ñ las wokÛ≥ jeziora ñ okolice nowego
ZOO ñ Jezioro MaltaÒskie ñ rondo årÛdka ñ
CDå ìårÛdkaî.

W ostatni piπtek sierpnia 2010 roku Cen-
trum Dzia≥aÒ årodowiskowych ìårÛdkaî przy
wspÛ≥pracy z M≥odzieøowym Oúrodkiem
Sportowym przy ul. GdaÒskiej 1, zorganizowa-
≥o OlimpiadÍ Sportowπ dla osÛb z rejonÛw
objÍtych dzia≥aniem CDå ìG≥Ûwnaî, CDå
ìStaro≥Íkaî oraz CDå ìårÛdkaî. Pierwszπ
dyscyplinπ, w ktÛrej rywalizowa≥y trzy placÛw-
ki by≥a pi≥ka noøna. W tej dziedzinie bezkonku-
rencyjnπ okaza≥a siÍ druøyna gospodarzy, ktÛra
pokona≥a oba zespo≥y znacznπ rÛønicπ bramko-
wπ. Drugie miejsce przypad≥o zespo≥owi
z CDå ìG≥Ûwnaî, najs≥abiej wypad≥a nato-
miast druøyna reprezentowana przez dziewczÍ-
cy zespÛ≥ z CDå ìStaro≥Íkaî. Wszystkie ze-
spo≥y otrzyma≥y pamiπtkowe statuetki, a kaø-

doria ñ Podwale mieli okazjÍ uczestniczyÊ
w tematycznych spotkaniach z rÛønymi spe-
cjalistami, i tak sprawy istotne dla mieszkaÒ-
cÛw poruszali kolejno: instruktor samoobro-
ny, prawnik, pracownik socjalny, terapeuta
uzaleønieÒ, psycholog.

DziÍki tym spotkaniom utworzy≥a siÍ nie-
formalna grupa aktywnych mieszkaÒcÛw z re-
jonu objÍtego projektem, dziÍki ktÛrej w ra-
mach inicjatyw lokalnych zorganizowano wy-
cieczkÍ rodzinnπ i festyn na zakoÒczenie lata.

Wakacje w Centrum Dzia≥aÒ årodowisko-
wych årÛdka by≥y s≥oneczne i pe≥ne atrakcji,
z ktÛrych mogli korzystaÊ zarÛwno m≥odsi jak
i starsi mieszkaÒcy rejonu.

Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych ìårÛd-
kaî zaprasza wszystkich zainteresowanych do
korzystania z proponowanej oferty. Nasza
dzia≥alnoúÊ jest ca≥oroczna. Wiele bÍdzie siÍ
dzia≥o takøe w okresie powakacyjnym.

LIDER
CDå ìåR”DKAî

Anna Øygulska
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INICJATYWA DZIECI

W Centrum Dzia≥aÒ årodowiskowych
årÛdka w paüdzierniku rozpoczπ≥ siÍ cykl
zajÍÊ historycznych ìMoja årÛdejaî. Na za-
jÍciach tych wywiπza≥a siÍ rozmowa na te-
mat uatrakcyjnienia tych zajÍÊ i planowane-
go kiermaszu. Dzieci proponowa≥y rÛøne for-
my zainteresowania rejonem swojego za-
mieszkania, osÛb z zewnπtrz, a takøe miesz-
kaÒcÛw (zw≥aszcza tych ktÛrzy od niedawna
zamieszkujπ te okolice).

Pad≥ pomys≥ zorganizowania wystawy te-
matycznie zwiπzanej z Ostrowem Tumskim,

W zdrowym ciele zdrowy duch!

12 listopada 2010 roku uczestnicy CDå
ìårÛdkaî wybrali siÍ na krÍgielniÍ na do
Centrum Rekreacji NIKU na ul. Piπtkow-
skiej. By≥o to wyjúcie sportowe w ramach
programu ìFAIR PLAYî realizowanego
przez CDå ìårÛdkaî majπce na celu zazna-
jomienie dzieci z tπ dyscyplinπ sportowπ oraz
z koniecznoúciπ przestrzegania regu≥ obowiπ-
zujπcych w  kaødej dziedzinie sportowej, czy-
li postÍpowania Fair. Jest to okazja do utrwa-
lenia w podopiecznych nawyku, øe rÛwnieø
w codziennym øyciu,  podobnie jak w rywa-
lizacji sportowej, naleøy stosowaÊ siÍ do
ogÛlnie przyjÍtych zasad wspÛ≥øycia spo≥ecz-

26 sierpnia 2010 mia≥a miejsce rodzinna wycieczka do OwiÒsk,
ktÛrπ zorganizowali mieszkaÒcy uczÍszczajπcy na popo≥udniowe spo-
tkania wtorkowe ìpodwieczorki we wtorkiî. Oko≥o godziny 15.00
autokar wyjecha≥ z ul. Bydgoskiej, w wycieczce uczestniczy≥o ≥πcz-
nie 38 osÛb (rodzice + dzieci) oraz pracownicy CDå ìårÛdkaî, na
miejsce dojechaliúmy oko≥o godziny 16.00.

Pierwszπ atrakcjπ by≥o zwiedzenie stadniny koni w OwiÒskach,
zapoznanie siÍ ze sprzÍtem s≥uøπcym do jazdy konnej, poznanie na
czym polega utrzymanie stajni. Informacji tych udziela≥ w≥aúciciel stad-
niny. Duøym zainteresowaniem dzieci cieszy≥y siÍ zwierzÍta hodow-
lane znajdujπce siÍ na terenie obiektu: úwinki wietnamskie, kozy, owce.

W dalszej czÍúci imprezy uczestnicy przejechali wozami konny-
mi do pobliskiego lasu, w ktÛrym na specjalnie przygotowanej pola-
nie rozpalono ognisko, nad ktÛrym wszyscy piekli kie≥baski. Przy
ognisku w≥aúciciel stadniny przebrany w strÛj myúliwski rozbawia≥

årÛdkπ, Zawadami oraz osiedlem Komando-
ria-Podwale. Jedna z uczestniczek zajÍÊ ñ
Oliwia ñ zaproponowa≥a ekspozycjÍ fotogra-
fii wykonanych przez uczestnikÛw warszta-
tÛw ìMoja årÛdejaî. W ten sposÛb powsta≥
pomys≥ na zrealizowanie wystawy zdjÍÊ pt.
ìårÛdeja oczami dzieckaî.

Zosta≥y zakupione aparaty jednorazowe,
ktÛre rozdaliúmy dzieciom. Najm≥odsi miesz-
kaÒcy rejonu objÍtego projektem w grupach
3 osobowych spacerowali po ìswoich ulubio-
nych miejscachî w rejonie ich zamieszkania
i starali siÍ uwieczniÊ na fotografiach to co
jest dla nich najcenniejsze. W ten sposÛb
powsta≥a wspania≥a ekspozycja, ktÛrπ wszy-

scy zainteresowani mogli obejrzeÊ 20 listo-
pada podczas ìåredniowiecznego Targu
årÛdeckiegoî. Ekspozycja bÍdzie wystawio-
na do 15 grudnia 2010 r. ZachÍcamy do oglπ-
dania.

Istotπ tego przedsiÍwziÍcia by≥o zapozna-
nie dzieci z historiπ, architekturπ, kulturπ re-
jonu oraz zaznajomienie mieszkaÒcÛw i osÛb
spoza rejonu z punktem postrzegania dziel-
nicy przez najm≥odszych jej mieszkaÒcÛw.
Celem by≥a integracja dzieci ze úrodowiskiem
zmierzajπca do rozbudzenia poczucia odpo-
wiedzialnoúci za otoczenie oraz rozwijajπca
wraøliwoúÊ na walory historyczno-kulturo-
we miejsca ich zamieszkania.

nego i przestrzegaÊ prawa. W wyjúciu uczest-
niczy≥o 18 dzieci z rejonu objÍtego dzia≥a-
niem oraz trener sportowy prowadzπcy cykl
zajÍÊ sportowych, a takøe pracownicy CDå
ìårÛdkaî: Anna Øygulska i Adam Madejski.

Uczestnikom bardzo spodoba≥a siÍ moø-
liwoúÊ gry w tzw. bowling na profesjonal-
nych torach. Rywalizacja przebiega≥a w bar-
dzo sportowej atmosferze, powodujπc duøo
pozytywnych emocji. Na poczπtku trener
przypomnia≥ dzieciom zasady gry oraz poin-
struowa≥, w jaki sposÛb najlepiej wykonywaÊ
rzuty. Uczestnikom bardzo spodoba≥o siÍ ko-
lejne wyjúcie z cyklu ìFair Playî, w drodze
powrotnej wszyscy bardzo pozytywnie ko-
mentowali i wspominali swojπ grÍ.

Wycieczka do OwiÒsk uczestnikÛw zabawnymi opowieúciami oraz anegdotami nt. lasu i po-
lowaÒ. Dzieci z zainteresowaniem s≥ucha≥y specyficznej gwary my-
úliwskiej, ch≥opcom spodoba≥a siÍ broÒ, o ktÛrej myúliwy opowie-
dzia≥ a nawet pokaza≥, øe moøna na niej graÊ jak na rogu i na koniec
zademonstrowa≥ strza≥ w powietrze. Weso≥π atmosferÍ uzupe≥nia≥y
piosenki úpiewane przy düwiÍkach gitary ñ gra≥a na niej jedna z miesz-
kanek årÛdki.

NajwiÍkszπ atrakcjπ dla dzieci okaza≥y siÍ trzy konie, ktÛre przez
ca≥y czas trwania pikniku wozi≥y po kolei chÍtnych. Z przejaødøki
rÛwnie ochoczo skorzysta≥y takøe osoby doros≥e. W miÍdzyczasie na
polanie przeprowadzono kilka gier i zabaw rekreacyjnych (zabawy z
pi≥kπ, przeciπganie liny itp.)

Oko≥o godziny 19.00 uczestnicy zostali odwiezieni wozami kon-
nymi na parking dla autokarÛw, a nastÍpnie udali siÍ w drogÍ powrot-
nπ. Wyjazd okaza≥ siÍ duøπ atrakcjπ i by≥ bardzo pozytywnie oceniany
i wspominany przez biorπcych w niej uczestnikÛw. S≥owa pochwa≥y
naleøπ siÍ osobom, ktÛre spoúrÛd mieszkaÒcÛw zdecydowa≥y siÍ wspÛ≥-
organizowaÊ to wydarzenie.



14 WOK”£ åR”DKI
Kwartalnik Osiedla   OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady

årÛdka ñ tak znamienite miejsce dla historii miasta Poznania do-
czeka≥o siÍ swojej w≥asnej ìuczelni wyøszejî. W miejscu, ktÛre øyje
jeszcze pamiÍciπ kulturalnych i kultowych dzia≥aÒ kina ìMaltaî, czy
niezapomnianego antykwariatu ìPokÛj z widokiemî powsta≥ kolejny
niekonwencjonalny pomys≥. Od czterech miesiÍcy dzia≥a tu årÛdecki
Uniwersytet Alternatywny.

W grudniu koÒczy siÍ pierwszy ìsemestrî zajÍÊ. Co siÍ w tym
czasie wydarzy≥o? Ano wydarzy≥o siÍ jedenaúcie wyk≥adÛw z dzie-
dzin przerÛønych, bardziej lub mniej alternatywnych.  By≥o o podrÛ-
øach duøych i ma≥ych,  o øyciu muzykπ, o patrzeniu na úwiat pastela-
mi, o taÒcach bez szko≥y taÒca,  o bajkach i bajaniu, o tym, jak czytaÊ
ìmiastoî, o grach absolutnie niekomputerowych,  o opowieúciach øywo
ze úredniowiecza zaczerpniÍtych, o tworzeniu ìniemiejskiejî zieleni
w mieúcie, o poznaniu prawdziwego oblicza miasta Poznania i o fi-
glach jakie p≥ata nam nasza w≥asna g≥owa, gdy prÛbujemy obiektyw-
nie i bez uprzedzeÒ patrzeÊ na úwiat.

Kaødy niezaleønie od zainteresowaÒ mÛg≥ znaleüÊ tu dla siebie
coú ciekawego. Byli tacy, ktÛrzy przyszli na jeden konkretny wyk≥ad,
ale byli teø i stali ìstudenciî. Czy przychodzili tylko po to, aby pos≥u-
chaÊ wyk≥adu i wyjúÊ, chyba nie. Kaødy wyk≥ad przeradza≥ siÍ w nie-
samowite spotkanie i d≥ugie godziny powyk≥adowych rozmÛw przy
gorπcej kawie i herbacie. Po niektÛrych spotkaniach w g≥owach aø
wrza≥o. Po wyk≥adzie ìO tym, jak úwiat≥o to robi, øe nas oszukujeî
prowadzonym przez Paw≥a Baranowskiego nikt juø nie bÍdzie patrzy≥
na úwiat tak samo jak przed wyk≥adem. Po prezentacji Przemys≥awa
Biskupskiego ìO tym, co w urbanistyce miasta Poznania piszczy
i zgrzytaî nikt juø nie spojrzy na miasto PoznaÒ tymi samymi oczami.
Po wyk≥adach by≥y teø i warsztaty. Kaødy by≥ niespodziankπ i zasko-
czeniem. Budowanie miasta z kartonÛw, wspÛlne taÒce korowodowe,
uk≥adanie niesamowitych opowieúci wed≥ug regu≥ pewnej zamorskiej
gry karcianej czy wycinanie z papieru wúcibskich smokÛw... I przy-
znajmy, nie by≥y to zajÍcia dla dzieci. ZabawÍ kojarzymy zwykle ze
úwiatem dziecka, a tuÖ? Niby naukowe wyk≥ady, ale niektÛre z du-
øym przymruøeniem oka. No bo, czy istnieje taki przepis, ktÛry mÛwi,
øe doroúli nie majπ prawa do zabawy? Nie! A czy nauka musi byÊ
nudna? Teø nie! A zatem...

Ostatni juø wyk≥ad w tym ìsemestrzeî ñ dwunasty ñ ìO dawnym
úwiÍtowaniu åwiπt Boøego Narodzeniaî (16 grudnia), przybliøy≥ nam
úwiÍta dziÍki Teatrum Fabula Rasa.

Czy årÛdecki Uniwersytet Alternatywny wpisa≥ siÍ w pamiÍÊ
mieszkaÒcÛw årÛdki? Trzeba by zapytaÊ wszystkich tych, ktÛrzy sys-
tematycznie goúcili w jego progach.  By≥o teø wielu innych mieszkaÒ-
cÛw Poznania, ktÛrzy z wyk≥adu na wyk≥ad coraz liczniej zaglπdali w
to miejsce. Dlatego dziÍkujÍ wszystkim ìstudentomî, ktÛrzy swojπ
regularnπ obecnoúciπ pokazali, øe dzia≥ania takie majπ sens.

DziÍkujÍ teø wszystkim wyk≥adowcom, ìprofesoromî årÛdeckiego
Uniwersytetu Alternatywnego. To dziÍki Waszemu zaangaøowaniu i
entuzjazmowi powsta≥o ìgrono pedagogiczneî, ktÛrego mog≥aby po-
zazdroúciÊ niejedna ìnie-alternatywnaî uczelnia wyøsza.

Xenia StarzyÒska
Stowarzyszenie WÍdrowni Architekci

ZdjÍcia: Przemys≥aw Parzysz

årÛdecki Uniwersytet Alternatywny dzieje siÍ za sprawπ Stowarzyszenia WÍdrowni
Architekci w Punkcie konsultacyjno-doradczym przy ul. Rynek årÛdecki 3 w Poz-
naniu, rÛwnolegle z ìCafe-Czytelniaî, ìBiurko Specjalistyî i ìTu mieszkam, tu
mieszka≥ mÛj dziadek i pradziadekî w ramach projektu ìPunkt! ñ dla rewitalizacjiî
przy wsparciu Oddzia≥u Rewitalizacji UrzÍdu Miasta Poznania.

STOWARZYSZENIE W DROWNI ARCHITEKCI

årÛdecki Uniwersytet Alternatywny

Korowody ñ 14 paüdziernika 2010 r.

O tym jak buduje siÍ miasto ñ 9 listopada 2010 r.

O tym, jak úwiat≥o to robi, øe nas oszukuje ñ 9 grudnia 2010 r.
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ŚRÓDKA PO WOJNIE

ROK 1945

(ciπg dalszy nastπpi)

1 grudnia1 grudnia1 grudnia1 grudnia1 grudnia

Pogotowie ratunkowe zawiesiło działalność z

powodu braku benzyny. W kioskach można ku−

pować zapałki po 1 zł za pudełko. Na poczcie

list zwykły kosztuje 3 zł.

1 grudnia1 grudnia1 grudnia1 grudnia1 grudnia

Na Śródce podobnie jak w całym mieście od−

było się ciągnienie loterii fantowej na odbu−

dowe kościoła Bożego Ciała. Wśród nagród

znajdowały się m.in.: rower, radio, tuczona gęś,

lampa, damskie buty.

6 grudnia6 grudnia6 grudnia6 grudnia6 grudnia

Ceny idą w górę donosi Głos Wielkopolski.

W ciągu miesiąca chleb żytni zdrożał z 7 do

15 zł, pszenny z 50 do 70 zł, mięso wołowe

ze 100 do 140 zł, masło z 300 do 360 zło−

tych.

7 grudnia7 grudnia7 grudnia7 grudnia7 grudnia

Szef sanitarny UNRY przedstawił w Sali Bia−

łej cudowny środek do walki z wszawicą, in−

sektami, durem plamistym – DDT.

8 grudnia8 grudnia8 grudnia8 grudnia8 grudnia

Ks. kardynał August Hlond dokonał konse−

kracji kościoła Św. Trójcy. Przyszła zima,

spadł śnieg, a w oknach sklepów pojawiły się

świąteczne wystroje...

12 grudnia12 grudnia12 grudnia12 grudnia12 grudnia

Oddano prowizorycznie odbudowane mosty

– Chwaliszewski i Bolesława Chrobrego.

13 grudnia13 grudnia13 grudnia13 grudnia13 grudnia

Przez Śródkę kursują autobusy na trasie Zie−

lone Ogródki – Główna.

14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia

Brak opału – zamknięto wiele szkół w tym

szkoły na Śródce.

23 grudnia23 grudnia23 grudnia23 grudnia23 grudnia

Złota niedziela. Sklepy były czynne od 13 do

18, a w Wigilię do 17.

24 grudnia24 grudnia24 grudnia24 grudnia24 grudnia

Na okres świąt 24−26 i na Nowy Rok 31−1.01

zniesiono godzinę policyjną. Na Śródce w koś−

ciele Św. Małgorzaty odbyła się pierwszy raz

od 1938 roku o godz. 24 Pasterka.

Jan Kaczmarek

Po raz kolejny 25. wrzeúnia 2010 roku przeøyliúmy DzieÒ Sπsiada
pod has≥em ìSpotkajmy siÍ na årÛdceî. ImprezÍ zorganizowano dziÍki
wspÛ≥pracy: Rady Osiedla årÛdka ñ Zawady ñ OstrÛw Tumski z Zespo-
≥em SzkÛ≥ Specjalnych nr 105, do ktÛrych do≥πczy≥y rÛwnieø Oúrodek
Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Nies≥yszπcych oraz Fundacja SIC dzia-
≥ajπca przy Centrum Innowacji Spo≥ecznej.

Uczestnicy mogli w tym dniu skorzystaÊ z wielu atrakcji przygoto-
wanych przez organizatorÛw zarÛwno dla naszych starszych jak i m≥od-
szych mieszkaÒcÛw. Na terenie boiska szko≥y specjalnej czeka≥y nastÍ-
pujπce niespodzianki: zabawy sportowe i artystyczne, przejaødøka do-
roøkπ, spacer po årÛdce z przewodnikiem, pomiar wagi i ciúnienia, po-
kaz cherliderek, malowanie twarzy, wypieki cukiernicze, pajda chleba
ze smalcem, wystawy prac i prezentacje wytworÛw szkÛ≥. Ponadto Fun-
dacja SIC wystawi≥a tu prace mieszkaÒcÛw wykonane podczas warszta-
tÛw organizowanych na årÛdce w ramach projektu ìPodrÛøe w czasieî
oraz prace Galerii ìårÛdka wczoraj i dziúî. Wszystkie stanowiska cie-
szy≥y siÍ duøym powodzeniem.

Tego samego dnia odby≥ siÍ rÛwnieø I PoznaÒski Bieg KelnerÛw
organizowany przez Dark Restaurant Vine Bridge, podczas ktÛrego kel-
nerzy i kelnerki rywalizowali o tytu≥ najlepszego w swoim zawodzie.
Zawodnicy musieli przebiec odpowiedni dystans z tacπ, na ktÛrej sta≥a
butelka i szklanka z wodπ. Dla uczestnikÛw i kibicÛw przygotowany by≥
poczÍstunek: grochÛwka z kot≥a i pieczeÒ úrÛdecka.

OprÛcz dobrej organizacji podczas tegorocznego Dnia Sπsiada dopi-
sa≥a rÛwnieø piÍkna pogoda, ktÛra pozwoli≥a bawiÊ siÍ i skorzystaÊ przy-
by≥ym mieszkaÒcom oraz zaproszonym goúciom z zaplanowanych nie-
spodzianek i atrakcji tego dnia.

EJ

DzieÒ Sπsiada na årÛdce ñ 25 wrzeúnia 2010

Fot. Robert Woüniak

Fot. B. Landsberg



16 WOK”£ åR”DKI
Kwartalnik Osiedla   OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady

ŚRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII

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

Otwarcie linii trojlebusowej w Poznaniu w dniu 12 lutego 1930 r. (ürÛd≥o: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie)

Śródka znana i nieznana

Jak rewitalizowaÊ årÛdkÍ? Jedna z wizji architektonicznych studenta architektury Politechniki PoznaÒskiej ñ Arkadiusza Mickiewicza


