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Czas po powrocie z Afryki, w ktÛrej spÍdzi-
≥a prawie 43 lata realizujπc marzenie bycia le-
karkπ i misjonarkπ, pozwoli≥ poznaÊ nam jπ jako
osobÍ otwartπ na wszystkich. Jeúli ktoú prosi≥
o spotkanie ñ szczegÛlnie m≥odzieø i dzieci ñ ni-
gdy nie spotka≥ siÍ z odmowπ. Pomimo pode-
sz≥ego juø wieku i innych trudnoúci.

Wanda B≥eÒska urodzi≥a siÍ w Poznaniu
30 paüdziernika 1911 roku i w Poznaniu teø uzy-
ska≥a dyplom lekarza medycyny w roku 1934.
Podczas studiÛw aktywnie dzia≥a≥a w Akademic-
kim Kole Misjologicznym. Przeøy≥a dwie woj-

Poøegnanie z Doktπ
Dr Wanda B≥eÒska nie øyje

3 grudnia bieøπcego roku t≥umy poznaniakÛw zebra≥y siÍ w poznaÒskiej katedrze, by poøe-
gnaÊ zmar≥π 27 listopada dr WandÍ B≥eÒskπ, DoktÍ, polskπ matkÍ trÍdowatych. Nikt z ze-
branych nie mia≥ wπtpliwoúci, øe øegnamy osobÍ úwiÍtπ. Jej d≥ugie, bo 103-letnie øycie pe≥ne
by≥o czynÛw dobroci. By≥o wype≥nieniem ewangelicznych wskazaÒ o prostocie i cichoúci.

ny, a podczas II wojny úwiatowej by≥a po-
rucznikiem Armii Krajowej, cz≥onkiem or-
ganizacji ìGryf Pomorskiî, za co by≥a po-
tem wiÍziona. Po wojnie uzyska≥a dyplom
Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny
na Uniwersytecie w Liverpoolu. W latach
piÍÊdziesiπtych wyjecha≥a do Afryki, do
ugandyjskiej Buluby leczyÊ chorych. Do
Poznania wrÛci≥a na sta≥e w roku 1994.

Uganda by≥a krajem, ktÛry dr Wanda
B≥eÒska ukocha≥a szczegÛlnie. Ukocha≥a tam
pracÍ nad najbardziej cierpiπcymi, bo oka-

leczonymi i wyrzuconymi na margines spo≥e-
czeÒstwa ludümi dotkniÍtymi trπdem. Leczy≥a
ich cia≥o i ducha, ratujπc ich godnoúÊ. MÛwi≥a,
øe ìkto nie pokocha tej pracy, nie wytrzymaî.

(dokoÒczenie na str. 3)

Marie i Mateusz Cofta

ZdjÍcia: Robert Woüniak
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Co by≥o i bÍdzie na årÛdce...

PoznaÒska OgÛlnokszta≥cπca Szko≥a Mu-
zyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskie-
go przygotowa≥a w dniach 3-7 grudnia 2014 r.
kolejnπ edycjÍ M≥odzieøowego MiÍdzynaro-
dowego Konkursu Wiolonczelowego im. Ka-
zimierza Wi≥komirskiego.

Konkurs ten jest imprezπ cyklicznπ orga-
nizowanπ co dwa lata. Impreza ta jest od po-
nad 25 lat jednym z istotnych elementÛw øy-
cia muzycznego dla m≥odych muzykÛw nie
tylko w Polsce. Tegoroczna edycja konkursu
by≥a juø dwunastπ z kolei. Poprzedzajπce jπ
konkursy spotyka≥y siÍ z dobrym przyjÍciem
ze strony uczestnikÛw, ich nauczycieli oraz pu-
blicznoúci. Laureaci naszego konkursu to
w duøej czÍúci artyúci, ktÛrzy kszta≥tujπ obec-
nπ scenÍ muzycznπ w kraju i za granicπ.

Cel, jaki przyúwieca organizatorom
to promowanie m≥odych, utalentowanych mu-
zykÛw i rozpowszechnianie wiedzy o øyciu
patrona konkursu; zauwaøenie i docenienie
wartoúci artystycznych oraz pedagogicznych
jego kompozycji. Prezentacje m≥odych wio-
lonczelistÛw ocenia≥o jury pod przewodnic-

zatorÛw wspiera≥ komitet honorowy z≥oøony
ze znakomitych osobistoúci poznaÒskiego
úwiata akademickiego, a wiÍc przede wszyst-
kim pedagogÛw rozumiejπcych wysi≥ki na
rzecz promowania zdolnej m≥odzieøy.

Koncert inauguracyjny odby≥ siÍ w dniu
3 grudnia 2014 r. o godz. 18 w poznaÒskiej
Wadze Miejskiej a solistami byli laureaci
pierwszych nagrÛd ostatnich edycji konkur-
su. Koncert laureatÛw mia≥ miejsce w auli Poz-
naÒskiej OgÛlnokszta≥cπcej Szko≥y Muzycz-
nej przy ul. Bydgoskiej 4 w niedzielÍ, 7 grud-
nia o godz. 12.00.

Laureatem konkursu w grupie wiekowej do
lat 13 zosta≥ Dariusz Gatza, zaú w grupie wie-
kowej do lat 17 ñ Agata Nowak. Przyznano teø
liczne wyrÛønienia i nagrody rzeczowe.

Jury przyzna≥o rÛwnieø dyplom uznania
za wyrÛøniajπce przygotowanie uczniÛw do
XII M≥odzieøowego MiÍdzynarodowego Kon-
kursu Wiolonczelowego im. K. Wi≥komirskie-
go dla pani Jadwigi Ewald z Zespo≥u PaÒstwo-
wych SzkÛ≥ Muzycznych w Elblπgu.

Informacje na temat konkursu dostÍpne sπ
na stronie internetowej szko≥y:

http://posm2.poznan.pl
w zak≥adce ìKonkurs wiolonczelowy im. Ka-
zimierza Wi≥komirskiegoî.

M≥odzi muzycy
12.MI DZYNARODOWY KONKURS WIOLONCZELOWY

twem prof. Markusa Nyikosa z Universit‰t der
K¸nste w Berlinie. Cz≥onkowie jury to zna-
komici muzycy i pedagodzy reprezentujπcy
polski oraz europejski úwiat muzyki wiolon-
czelowej.

W tym roku konkursowi patronowa≥ Pre-
zydent Miasta Poznania, a dzia≥ania organi-

Kilka dni spÍdzonych na poznawaniu dzie-
dzictwa Ostrowa Tumskiego, udzia≥ w warsz-
tatach filmowych i samodzielne tworzenie sce-
nariusza, a pÛüniej kilkanaúcie godzin pracy
na planie filmowym. Tak powstawa≥ film zrea-
lizowany przez m≥odzieø z Oúrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Nies≥yszπcych w
Poznaniu pt. ìWyspa pe≥na historiiî. Zapra-
szamy do jego obejrzenia w holu g≥Ûwnym
Bramy Poznania oraz na stronie www.brama-
poznania.pl/oferta w zak≥adce ìKino na wy-
spieî.

Przez ostatnie pÛ≥ roku Brama Poznania
wspÛlnie z Oúrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Nies≥yszπcych na årÛdce rea-
lizowa≥a projekt edukacyjny dla uczniÛw pt.
ìKino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne
dla nies≥yszπcychî. By≥a to okazja, by m≥o-
dzieø pozna≥a lepiej swoje lokalne dziedzic-
two oraz przestrzeÒ, ktÛra wciπø skrywa≥a
przed nimi wiele tajemnic.

Podczas realizacji projektu Brama Pozna-
nia na trzy jesienne tygodnie sta≥a siÍ miej-
scem prawdziwych zmagaÒ ze sztukπ filmo-
wπ ñ przedstawiamy fotorelacjÍ z tego przed-
siÍwziÍcia.

Niechaj Cicha i Święta Noc,
w której objawia się Boże
Miłosierdzie, będzie dla nas
źródłem pojednania i miłości.

Redakcja „Wokół Śródki”

ìKino na wyspieî
czyli edukacja w perspektywie lokalnej

ETAP PIERWSZY

Warsztaty terenowe ñ aktywnie poznajemy lo-
kalne dziedzictwo, fot. CTK TRAKT

(dokoÒczenie na str. 7)
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Żyją obok nas, na wyciągnięcie dłoni, po sąsiedzku. Nie dajmy sobie wmówić, że nie istnieją, że ich nie ma, że
świat o nich zapomniał. Nawet jeśli by tak było, one nie dadzą światu zapomnieć o sobie. Dyskretnie, we właści-
wy sobie sposób przyjdą, utulą, podadzą rękę, wspomogą, doradzą, podeprą. Taka jest właśnie polityka serc
podszytych szlachetnością. (B.B.)

PracÍ ≥πczy≥a z modlitwπ, si≥Í czerpiπc z Eu-
charystii, w ktÛrej stara≥a siÍ codziennie
uczestniczyÊ. Sprawy zawierza≥a Opatrzno-
úci Boøej, podkreúlajπc, øe dopiero po dru-
giej stronie dowie siÍ, ilu chorych wyleczy-
≥a swojπ wiedzπ, a ilu poprzez oddanie ich
w modlitwie Bogu.

Jej prostota i cichy herozim by≥y zawsze
inspiracjπ dla wielu, zarÛwo UgandyjczykÛw
jak i rodakÛw, wúrÛd ktÛrych nie brakuje
cz≥onkÛw naszej spo≥ecznoúci zaangaøowa-
nych w sprawy misji.

Z czystej sympatii i w wyrazie wdziÍcz-
noúci za jej dzia≥alnoúÊ Akademickie Ko≥o
Misjologiczne poznaÒskiego Uniwersytetu
zainicjowa≥o w ostatnich latach úwiÍtowa-
nie urodzin pani doktor. årÛdecki most bi-
skupa Jordana by≥ waønym elementem tych
spotkaÒ. W swoje setne urodziny, kiedy
zdrowie i si≥y jej na to jeszcze pozwala≥y,
sama jubilatka stawi≥a siÍ na nim, by wraz
z m≥odymi odmÛwiÊ rÛøaniec w intencji mi-
sji. To znamienne miejsce spotkania, Dokta
bowiem potrafi≥a z niezwyk≥π delikatnoúciπ
i lekkoúciπ budowaÊ mosty, nie tylko te ≥π-
czπce úwiaty rÛønych kultur, ale takøe miÍ-
dzy pokoleniami. M≥odzi, i nie tylko m≥o-
dzi, szli za jej uúmiechem i z wdziÍcznoúciπ
przyjmowali s≥owa otuchy, kiedy zachÍca-
≥a, by pielÍgnowaÊ ìdobre, úwietlane pomy-
s≥yî.

Wierzymy, øe z tym samym uúmiechem,
jaki jej zawsze towarzyszy≥, przekroczyw-
szy juø most prowadzπcy do nieba, wspie-
raÊ nas bÍdzie w ich realizowaniu.

Marie i Mateusz Cofta

ZdjÍcia: Robert Woüniak

Poøegnanie z Doktπ
(dokoÒczenie ze str. 1)
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JÛzef Pawlak urodzi≥ siÍ 26 grudnia 1894 roku w Gnieünie.
W swoim øyciu mieszka≥ i kszta≥ci≥ siÍ w wielu miejscach, rÛw-
nieø poza granicami naszego kraju, ale wiÍkszπ jego czÍúÊ zwiπza≥
z Poznaniem. EdukacjÍ muzycznπ rozpoczπ≥ w Gnieünie w wieku

Wspomnienie o organiúcie katedralnym
prof. JÛzefie Pawlaku

OstrÛw Tumski by≥ przez wiele lat miejscem zamieszkania oraz pracy zawodowej prof. JÛze-
fa Pawlaka, organisty poznaÒskiej Katedry i pedagoga kilku pokoleÒ muzykÛw. Wraz z ro-
dzinπ mieszka≥ przy ul. LubraÒskiego 6.

Dobrze rozwijajπcπ siÍ karierÍ organisty katedralnego, instru-
mentalisty i pedagoga przerwa≥a II wojna úwiatowa, ktÛra dostar-
czy≥a JÛzefowi Pawlakowi traumatycznych doúwiadczeÒ zwiπza-
nych z uwiÍzieniem w obozach koncentracyjnych Dachau i Gusen.

11 lat u Ignacego Gorzelniawskiego. Od 1908
roku kszta≥ci≥ siÍ w zakresie gry na organach pod
kierunkiem ks. Wac≥awa Gieburowskiego, jed-
nego z pierwszych pedagogÛw PaÒstwowego
Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu.
W czasie studiÛw i w okresie miÍdzywojennym
kilkakrotnie wyjeødøa≥ za granicÍ. W latach
1910-1911 oraz 1922-1923 muzyk kszta≥ci≥ siÍ
w Berlinie, a od roku 1928 przez 4 lata dosko-
nali≥ siÍ w grze organowej we W≥oszech.

W wieku 18 lat JÛzef Pawlak rozpoczπ≥ pra-
cÍ zawodowπ, otrzymujπc posadÍ organisty i dy-
rygenta chÛru koúcielnego w Grodzisku Wiel-
kopolskim, a potem w Ostrowie Wielkopolskim.
W 1923 roku zosta≥ powo≥any na stanowisko
organisty katedralnego w Poznaniu, gdzie gra≥
kilkadziesiπt lat. PoznaÒska publicznoúÊ mia≥a
moøliwoúÊ poznaÊ kunszt organowy JÛzefa Paw-
laka nie tylko podczas naboøeÒstw, ale takøe
podczas licznych koncertÛw, m.in. koncertu
z okazji uroczystego poúwiÍcenia nowych orga-
nÛw katedralnych w 1931 roku. Od momentu
rozpoczÍcia pracy w poznaÒskiej úwiπtyni, JÛ-
zef Pawlak prowadzi≥ oøywionπ dzia≥alnoúÊ kon-
certowπ na terenie ca≥ego kraju oraz w Polskim
Radio. By≥ cenionym muzykiem, interpretato-
rem przede wszystkim romantycznych i wspÛ≥-
czesnych mu dzie≥ organowych. DziÍki wypra-
cowanej pozycji znawcy muzyki i organÛw, JÛ-
zef Pawlak piastowa≥ stanowisko rzeczoznawcy
do spraw organowych Kurii Metropolitarnej oraz
dzia≥a≥ w stowarzyszeniach wspierajπcych mu-
zykÍ organowπ i chÛralnπ. By≥ prezesem Zwiπz-
ku OrganistÛw, cz≥onkiem Zwiπzku ChÛrÛw Ko-
úcielnych, Stowarzyszenia Polskich ArtystÛw
MuzykÛw oraz Komisji Ustrojowo-Programo-
wej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dope≥nieniem
dzia≥aÒ zawodowych i organizacyjnych by≥a pra-
ca naukowa, m.in. opublikowa≥ szereg artyku≥Ûw w miesiÍczniku
Muzyka Koúcielna, opracowa≥ dzie≥a organowe Dietricha
Buxtehudego oraz utwory wokalne i instrumentalne Feliksa No-
wowiejskiego.

Pracy organisty koúcielnego towarzyszy≥a intensywna dzia≥al-
noúÊ pedagogiczna. Od 1927 roku JÛzef Pawlak prowadzi≥ klasÍ
organÛw oraz zajÍcia z improwizacji w PaÒstwowym Konserwa-
torium Muzycznym w Poznaniu, przejmujπc posadÍ po swoim nau-
czycielu, ks. Wac≥awie Gieburowskim oraz kompozytorze i orga-
niúcie, Feliksie Nowowiejskim.

Po zakoÒczeniu wojny JÛzef Pawlak wrÛci≥
do Poznania i kontynuowa≥ swoje przedwojen-
ne zajÍcia. Jako jeden z pierwszych podjπ≥ pra-
cÍ w odbudowanej PaÒstwowej Wyøszej Szko-
le Muzycznej, gdzie kszta≥ci≥ adeptÛw sztuki
organowej przez dwa dziesiÍciolecia, aø do
przejúcia na emeryturÍ w 1965 roku. Artysta na
sta≥e zapisa≥ siÍ w historii uczelni, bÍdπc nie tyl-
ko jej profesorem i pedagogiem, ale takøe po-
przez sprawowanie funkcji dziekana Wydzia≥u
Wokalnego w latach 1961-1965.

JÛzef Pawlak, podczas swojej pracy peda-
gogicznej w Poznaniu, w Konserwatorium Miej-
skim w Bydgoszczy oraz PaÒstwowej åredniej
Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskie-
go w Szczecinie, wykszta≥ci≥ wiele pokoleÒ or-
ganistÛw, m.in. Romualda SroczyÒskiego, pe-
dagoga obecnie pracujπcych na poznaÒskiej aka-
demii profesorÛw. Za swojπ dzia≥alnoúÊ dydak-
tyczno-wychowawczπ zosta≥ uhonorowany kil-
koma odznaczeniami, m.in. nagrodπ II stopnia
Ministra Kultury i Sztuki, Medalem za WolnoúÊ
i DemokracjÍ i Odznakπ Honorowπ Miasta Poz-
nania.

JÛzef Pawlak na trwa≥e zapisa≥ siÍ w histo-
riÍ poznaÒskiego úrodowiska artystycznego. Bez
wπtpienia najbardziej znany jest ze swojej pra-
wie piÍÊdziesiÍcioletniej pos≥ugi organisty w po-
znaÒskiej Katedrze. Z uwagi na niewielkπ iloúÊ
zachowanych dokumentÛw przedstawiajπcych
wydarzenia z jego øycia, waøne jest upowszech-
nianie wiedzy o tym poznaÒskim artyúcie i pe-
dagogu, zmar≥ym 13 stycznia 1983 roku* .

Opracowanie: Joanna Marciniak

* Tekst zostal opracowany na podstawie materialÛw archiwalnych
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ksiπøki Czter-
dziestolecie PaÒstwowej Wyøszej Szko≥y Muzycznej w Poznaniu 1920-
1960, Wydawnictwo PoznaÒskie, PoznaÒ 1962, pod red. Floriana Dπ-
browskiego i in.; ksiπøki 50 lat PaÒstwowej Wyøszej Szko≥y Muzycznej
w Poznaniu 1920-1970, PWN Warszawa ñ PoznaÒ 1973, pod red. Stani-
s≥awa Chudaka i in.; Wielkopolskiego S≥ownika Biograficznego, PWN
Warszawa ñ PoznaÒ 1981, pod red. Antoniego Gπsiorowskiego i Jerzego
Topolskiego oraz Leksykonu Polskich MuzykÛw PedagogÛw urodzonych
po 31 grudnia 1870 roku, Oficyna Wydawnicza ìImpulsî, KrakÛw 2008,
pod red. Katarzyny Janczewskiej-So≥omko.
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Ten pÛünogotycki koúciÛ≥ zosta≥ wzniesiony na miejscu Miesz-
kowego palatium i kaplicy ksiÍønej Dobrawy. åwiπtynia zosta≥a
zbudowana staraniem biskupa Andrzeja z Bnina w latach 1431-
1444,  przez muratora z Poznania Hanusza Prusa. W 1784 roku
nastπpi≥o przeniesienie z katedry prochÛw niektÛrych biskupÛw i
kanonikÛw, ktÛrych pochowano w úrodku nawy g≥Ûwnej.

KoúciÛ≥ by≥ czÍsto niszczony wylewami Warty i w koÒcu
XVIII wieku popad≥ tak dalece w ruinÍ, øe biskup Ignacy Ra-
czyÒski pod naciskiem w≥adz pruskich podjπ≥ decyzjÍ jego roz-
biÛrki. RozbiÛrka nie dosz≥a do skutku dziÍki wypÍdzeniu Pru-
sakÛw z Poznania w 1806 roku.

W 1817 roku ponownie Prusacy og≥osili decyzjÍ o rozbiÛrce
koúcio≥a i jego publicznej licytacji. SzczÍúliwie jednak dla koú-
cio≥a dostrzeøono walory piÍknej architektury i postanowiono
przeprowadziÊ jego remont, ktÛry nastπpi≥ za pontyfikatu arcybi-
skupa Leona Przy≥uskiego w latach 1859-1862. W dniu 7 wrze-
únia 1862 roku biskup Franciszek Stefanowicz konsekrowa≥ od-
nowiony koúciÛ≥.

koŚciÓŁ
najświętszej

Maryi Panny

OstrÛw Tumski ñ Psa≥teria i koúciÛ≥ N.M.P. (ryc. Henryk Kot)

W XX wieku kilkakrotnie restaurowano wnÍtrze koúcio≥a.
W roku 1904 wykonano polichromiÍ wed≥ug projektu Rogera
S≥awskiego. W latach 1941-1945 koúciÛ≥ zosta≥ zamieniony przez
NiemcÛw na magazyn muzealny. Z kolei w latach 1953-1954
poddany zosta≥ kapitalnemu remontowi. Odnowiono witraøe i po-
lichromie oraz o≥tarz g≥Ûwny wg projektu Wac≥awa Taranczew-
skiego.

KoúciÛ≥ jest budowlπ trÛjnawowπ, halowπ z piÍciobocznym am-
bitem. Przy úcianie szczytowej znajduje siÍ zakrystia, a nad niπ
chÛr muzyczny. Nawy g≥Ûwna i boczne nakryte sπ sklepieniem
gwiaüdzistym pokrytym wiciπ roúlinnπ. We wnÍkach podokien-
nych znajdujπ siÍ sceny przedstawiajπce øycie Maryi, a nad zamu-
rowanym, pÛ≥nocnym portalem NajúwiÍtsza Maryja Panna adoro-
wana przez biskupÛw Andrzeja z Bnina i Walentego Dymka.

Mamy nadziejÍ, øe po zakoÒczeniu prac archeologicznych oraz
remoncie, bÍdzie moøna podziwiaÊ jego piÍkne wnÍtrze.

Jan Kaczmarek

Na terenie parafii archikatedralnej
znajduje siÍ kilka koúcio≥Ûw i kaplic.
Jednym z nich jest, od lat niedostÍpny,
stojπcy przy po≥udniowo-zachodnim
naroøniku placu katedralnego koúciÛ≥
p.w. NajúwiÍtszej Maryi Panny.

ETAP DRUGI

Warsztaty parateatralne ñ uczymy siÍ nie≥a-
twej sztuki aktorskiej

ìKino na wyspieî
czyli edukacja

w perspektywie lokalnej

(dokoÒczenie ze str. 2)

ETAP TRZECI

Warsztaty filmowe ñ poznajemy tajniki pra-
cy reøysera, kamerzysty, scenografa

ZdjÍcia: CTK TRAKT
ETAP CZWARTY

Nagrywamy film ñ swÛj w≥asny!

ETAP

PI•TY

Fina≥, czyli
premiera fil-

Projekt ìKino na wyspie. Warsztaty par-
tycypacyjne dla nies≥yszπcychî dofinansowa-
no ze úrodkÛw Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

mu ìWyspa pe≥na historiiî



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

KOMANDORIA W STAREJ FOTOGRAFII

Widok na Komandorię, w perspektywie ul. Warszawska, kościół św. Jana i teren dzisiejszego jeziora Malta  (XX w.)

Przystanek Folwarczna

DRUGA EDYCJA

Nowy kalendarz
Po zesz≥orocznym sukcesie wydawni-

czym ukaza≥a siÍ w sprzedaøy druga edy-
cja kalendarza úciennego wydawanego sta-
raniem Grupy Incjatywnej MieszkaÒcÛw
dzielnic Zieliniec, Antoninek i Kobylepole
po≥oøonych nad Maltπ. Tym razem prezen-
towane zdjÍcia to plon og≥oszonego kon-
kursu fotograficznego wúrÛd mieszkaÒcÛw
tego regionu Poznania i nagrodzone w≥a-
únie publikacjπ w tegorocznym kalendarzu.
Inicjatorem osiedlowych przedsiÍwziÍÊ jest
niestrudzony Krzysztof Bartosiak, ktÛremu
ìkibicujemyî ze årÛdki.

informacje:

www.przystanekfolwarczna.pl
przystanek.folwarczna@wp.pl

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


