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 Rzeka Warta stworzyła miasto poz-
nań. Dolina rzeki przez wieki stanowiła 
ważny szlak komunikacyjny, a leżące nad 
nią tereny przyciągały osadników. Krzy-
żujące się tutaj szlaki lądowe z wodnymi 
drogami cechowały to miejsce dogodną 
przeprawą. Warta dzieliła się na kilka 
ramion, a pomiędzy nimi wznosiły się 
liczne wyspy i łachy piasku tworząc bro-
dy umożliwiające przeprawę przez rzekę. 
Wody rzeki płynęły leniwie, tworząc po-
między wzgórzami położonymi na za-
chód – górą św. Wojciecha i Muszą Górą, 
a wschodnimi – Wzgórze Reformatów – 
dolinę, gdzie sadowiły się liczne osady.
 powstanie poznania i jego rozwój jako 
ośrodka miejskiego możemy podzielić na 
trzy fazy:
•	 Poznań	 książęcy	 na	 Ostrowie	 Tum-
skim, trwający do końca XI wieku;
•	 gród	książęco-biskupi	XII-XIII	wieku	
obejmujący	Ostrów	Tumski,	wraz	z	pod-
grodziem zagórze i miastem Śródka;
•	 Poznań	 lewobrzeżny,	 powstały	 po	
1253 roku.

Katedralne miasto (cz. I)
Jan Kaczmarek

 Dzisiaj w przededniu 1050 rocznicy 
Chrztu polski przyjrzyjmy się bliżej temu 
najstarszemu okresowi w dziejach mia-
sta. zbudowany przez piastów gród miał 
strategiczne położenie, zarówno z punktu 
widzenia militarnego – obrona brodu, sa-
mego grodu oraz przeprawy, jak i gospo-
darczego – położenie na głównym trak-
cie handlowym biegnącym z zachodu na 
wschód, w głąb państwa polan. położony 
na wyspie gród miał kształt koła o średni-
cy 100 metrów, na którego terenie znajdo-
wało się książęce palatium.
 Dzisiejsze badania archeologiczne 
prowadzone przez prof. Hannę Kóćkę-
-Krenz umiejscawiają tą budowlę w oko-
licy i pod kościołem Najświętszej Maryi 
panny.
 Gród podlega dalszej rozbudowie, co 
związane jest z powiększaniem się dworu 
książęcego i rozwojem osad służebnych 
wobec niego. W pierwszej kolejności po-
wstaje umocnione podgrodzie, którego 
centrum stanowi biskupia katedra, oraz 
kolejne osady zagórze i Śródka, która aż 

Palatium Mieszka I i kaplica rotunda Najświętszej Maryi 
Panny – Ostrów Tumski (wygląd domniemany)
Ryc. Henryk Kot

do połowy XIII wieku była miastem ksią-
żęcym.
 Gród, podgrodzie, dwa miasta i wieś. 
Wszystko to w dniu dzisiejszym znajduje 
się na terenie małej parafii jaką jest parafia 
archikatedralna	–	gród	to	Ostrów	Tumski,	
miasta	to	wspomniana	Śródka	i	Ostrówek	
oraz wieś zawady.
	 Ostrów	Tumski,	czyli	wyspa	z	katedrą	
to centrum władzy i siedziba piastowskiej 
dynastii. Stolica rodzącego się państwa. 
Obok	 palatium	 znajdowała	 się	 kaplica	
zamkowa, wzniesiona dla przybywającej 
z Czech córki księcia Bolesława Srogiego 
Dąbrówki, czy też Dobrawy. to pierwszy 
kościół na ziemiach polan. przybywają-
ca w 1065 roku do Mieszkowego grodu 
chrześcijańska księżniczka odmówiła, jak 
pisze Gall anonim, poślubienia Mieszka, 
jeśli nie zarzuci owego zdrożnego oby-
czaju i nie przyrzeknie zostać chrześci-
janinem. I dalej Gall pisze... „gdy zaś on 
przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański 
i przyjmie sakramenta wiary chrześcijań-
skiej, owa pani przybyła do polski z wiel-
kim orszakiem świeckich i duchownych”. 
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
imprezY 
na ŚrÓdce

17.04.2015 Koncert dla ziemi – akcja happe-
ningowa na moście

6.05.2015 Koncert Śródecki w kościele 
św. Małgorzaty – edycja wiosenna

6.05.2015 VIII Viva ars – Brama poznania

13.05.2015 Koncert Śródecki w kościele 
św. Małgorzaty – edycja wiosenna

20.05.2015 Koncert Śródecki w kościele 
św. Małgorzaty – edycja wiosenna

23.05.2015 VI Średniowieczny targ Śródecki

28.06.2015 powitanie lata – śpiew i taniec na 
moś cie – z cyklu: „a w niedzielę 
po sumie na moście”

12.07.2015 Swing na moście – z cyklu: „a w 
niedzielę po sumie na moście”

26.07.2015 Bańki do nieba prosto z mostu – 
z cyklu: „a w niedzielę po sumie 
na moś cie”

9.08.2015	 Szanty	na	moście
   przechadzki po Śródce

23.08.2015 Baśniowy most z latawcami – 
z cyklu: „a w niedzielę po sumie 
na moście”

6.09.2015	 roztańczony	 most,	 czyli	 potań-
cówka – z cyklu: „a w niedzielę 
po sumie na moście”

   przechadzki po Śródce

26.09.2015	 dzień	Sąsiada

27.09.2015	 Przechadzki	po	Śródce

Foto: arleta Kolasińska
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SZLACHETNE SERCA
Oczy za mgłą łez – tych ze śmiechu, wzrok wpatrzony gdzieś w dal i pałające serce: bo jest do czego wracać po ciężkim 
dniu albo nocy nieprzespanej, bo jest o czym myśleć i do czego się odwołać po porażce codzienności, bo są ludzie, 
o których zapomnieć nie można. Wspomnienia, tak jak ukochani ludzie – na dobre zakotwiczają w naszych sercach 
i za żadne skarby nie chcą odpłynąć. I dobrze, że zacumowali. Nie dajmy im nigdy się oddalić.              (B.B.)

Listy 
do redakcji
 W nawiązaniu do artykułu* „Na roraty 
do św. Małgorzaty” i opisanych tam wspo-
mnień z posługującymi w tym kościele 
księżmi, ministrantami, organistami i naj-
ważniejszą osobą, czyli panem kościelnym. 
Dla niego kościół był prawdziwym domem 
i zawsze można było go tam zastać.
 pragnę tutaj przypomnieć dwóch 
panów marszałków, którzy swą posturą 
i  marszałkowską laską wzbudzali respekt, 
wprowadzali dyscyplinę na Mszach św. 
dziecięcych oraz na wszystkich mszach 
związanych z uroczystościami kościelnymi.
 Ci panowie to dwaj przyjaciele miesz-
kający przy ulicy Koronkarskiej – pan 
Franciszek	 Lis	 i	 pan	 Stanisław	 Sołtysiak.	
posługa marszałka w latach 50 i 60-tych 
była konieczna, gdyż wówczas dzieci 
w  koś ciele było bardzo dużo. zajmowali-
śmy ławki przed ołtarzem, a wiadomo, że 
dzieci mają sobie zawsze dużo do przeka-
zania, i to na ogół bardzo ważnych i cieka-
wych spraw.
 panowie marszałkowie w porę inter-
weniowali przerywając ciekawe dyskusje. 
Sama miałam przyjemność wędrować 

Procesja na Śródce – lata 50-te

przez środek kościoła prowadzona przez 
pana	Sołtysiaka	(mego	tatę).	Pamiętam,	że	
długo miałam żal do taty za tę pokazową 
wędrówkę.
 po wielu latach dbałości o dyscypli-
nę, panowie ci zrezygnowali z tej posługi 
z uwagi na zły stan zdrowia pana Francisz-
ka. Córka tego pana – Czesława – zginęła w 
wypadku	 trolejbusowym	3	 lutego	 1952  r.,	
kiedy to trojlebus spadł z mostu do rzeki 
Cybiny.
 pamiętam jeszcze panów marszałków: 
pana	Obsta	i	pana	Święcichowskiego.	

 Myślę, że wszyscy ci panowie zapisali 
się w pamięci dzieci – dziś już seniorów – 
pozytywnie. pamiętam, że dużo z nas wę-
drowało środkiem kościoła, może nieraz 
prowadzonych za ucho. pomimo wszystko 
jednak był to wspaniały okres w moim ży-
ciu – czas młodości. 

Młoda	(wówczas)	Sołtysiakówna

* Jan Kaczmarek Na roraty do św. Małgo-
rzaty,		„Wokół	Śródki”	nr	3(52)	2013,	s.	5.

Przybyła	na	Ostrów	dąbrówka,	prawnu-
czka	św.	Ludmiły	i	bratanica	św.	Wacława,	
miała się gdzie modlić, a Mieszko wraz 
z dworem	swoim	w	dniu	14	kwietnia	966	
roku mógł zostać ochrzczony. Wraz z Dą-
brówką przybył biskup Jordan, przywo-
żąc w darze od papieża, miecz świętego 
piotra, którym apostoł miał odciąć ucho 
w Ogrodzie	Oliwnym	słudze	arcykapłana.	
Replika tego miecza wisi w nawie pół-
nocnej katedry – oryginał zaś znajduje 
się w muzeum – być może jest to właśnie 
słynny szczerbiec Bolesława Chrobrego?

Katedralne miasto (cz. I)  Wchodząc dzisiaj głównym wejściem 
do katedry należy przekroczywszy jej 
próg przeczytać znajdujący się na bramie 
napis: prima sedes episcopolorum polo-
niae. to pierwsza wzniesiona w miejscu 
baptysterium świątynia biskupia i matka 
polskich katedr. to tutaj biskupi Jordan, 
a po nim Ungier głosili słowo Boże, tutaj 
jest stolica państwa piastów, stolica bisku-
pia.	Tutaj	na	Ostrowie	powstaje	najstarsza	
szkoła kształcąca przyszłych księży, dając 
początek najstarszej szkole katedralnej 
a tym samym polskiemu szkolnictwu, tu-
taj przywieziono pierwsze księgi, tworząc 
pierwszą bibliotekę, tu zapoczątkowano 
historiografię i literaturę polską, a w każ-
dym razie łacińsko-polską. Jeśli tu powstał 
pierwszy kościół katolicki na ziemiach 

Polan,	to	z	Ostrowa	Tumskiego	wywodzi	
się nasza architektura murowana, a wraz 
z nią początki rzeźby i malarstwa. Książę-
ta i królowie dynastii piastowskiej do cza-
su panowania króla Władysława Łokietka 
wybierali na miejsce wiecznego spoczyn-
ku katedrę poznańską.
	 Okres	 hegemonii	 poznańskiego	 bi-
skupstwa, gdy wszystko, co czyniono, było 
nowe i oddziaływało na młode polskie 
chrześcijaństwo, kończy się wraz z  po-
wołaniem arcybiskupstwa w Gnieźnie. 
poznań staje się jednym z kilku biskupstw 
w kraju. a od końca XIII wieku staje się 
kraj polan jednym z członów państwa 
polskiego ze stolicą w Krakowie.

Jan Kaczmarek
Cdn
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Foto: Arleta Kolasińska
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	 Po	drugiej	wojnie	 światowej,	w	1949	 roku,	narożną	kamie-
nicę nabył Feliks tetzlaff. Bliźniacza zachodnia część pozostała 
w	rękach	przedwojennych	właścicieli,	którzy	nabyli	ją	w	1939 r.	
Część	 wschodnia	 (narożna)	 kamienicy	 wymagała	 działań	 na-
prawczych ze względu na zniszczenie więźby dachowej i zwień-
czenia wieżyczki. Mansardowy 
dach odbudowano z pewnymi ko-
rektami, wprowadzając na podda-
sze mieszkania, co było zrozumia-
łe ze względu na powojenny głód 
mieszkaniowy. prawdopodobnie 
ze względów finansowych oraz 
wkraczającej nowej estetyki, w wy-
glądzie zewnętrznym kamienicy 
poczyniono pewne uproszczenia. 
Na narożniku funkcjonował nadal 
sklep spożywczy i mimo, iż nazwa 
spółdzielni uległa zmianie, przez 
mieszkańców Śródki nadal był na-
zywany zgodą. W kamienicy pod 
numerem 6a w  latach powojen-
nych funkcjonowała restauracja 
pana Koszyczarka, następnie sklep 
bławatny,	a	po	transformacji	1989	
roku sklep elektryczny. Budyn-
ki posiadające od początku niski 
standard, eksploatowane przez 
długi czas bez remontów, coraz 
bardziej podupadały. 
	 Od	2011	roku	obie	części	pose-
sji należą do państwa Marii i andrzeja Górnych, którzy posta-
nowili przywrócić temu miejscu życie. początkowo miała to być 
kontynuacja funkcji mieszkalnej, jednak względy natury ekono-
micznej związane z kredytami wymogły przekształcenie budyn-
ku na cele hotelowe. W efekcie skromna, zaniedbana kamienica 

całkowicie zmieniła nie tylko przeznaczenie, ale przede wszyst-
kim wygląd zewnętrzny, w którym nawiązaniem do przeszłości 
pozostały tylko szczyty wraz z datami budowy. 
 autorem przebudowy kamienicy na funkcje hotelowe jest 
rafał	Lisiak,	świetny	architekt	 i	autor	 licznych	prac	malarskich	

będących wrażliwą interpretacją 
przestrzeni architektonicznych 
i  krajobrazów. Stan techniczny 
budynku, wąska działka, kontekst 
urbanistyczny, nowa hotelowa 
funkcja i konieczność sprostania 
współczesnym standardom, stano-
wiły duże wyzwanie dla projektan-
ta. Dodatkowym wyzwaniem było 
sprostanie wymogom konserwa-
torskim, gdyż Śródka wraz z całą 
zabudową znajduje się w obszarze 
ochrony konserwatorskiej. Wyma-
ga to od inwestora i  projektanta 
dokonania uzgodnień projekto-
wych z urzędem konserwatora za-
bytków oraz ścisłej współpracy na 
etapie wykonawczym. 
 Jaki jest wizualny efekt pro-
jektowy? porównując dwa widoki 
narożnika budynku widziane od 
strony kościoła św. Małgorzaty 
z  2008 i 2015 roku mamy wraże-
nie, że oglądamy dwa różne obiek-
ty. pierwszy to skromny, prawie 

siermiężny budynek bez wyrazistych cech stylowych, ale bez 
wątpienia będący szczerym zapisem przeszłości, pokazujący, że 
Śródka przez wiele lat była dzielnicą peryferyjną, żyjącą własnym 
rytmem. efektem współczesnej przebudowy jest ładny obiekt, 
który jednak niewiele ma wspólnego z przeszłością. Jest intere-

Historia przekształceń miejsca

Gabriela Klause

Część II: zniszczenia, okres powojenny i współczesna przebudowa

Fotografia z lat 20. XX wieku z widokiem wieżyczki narożnej

Widok kamienicy – po lewej stan w roku 2008, po prawej: w 2015 roku Foto: Robert Woźniak
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nej bryły, gdzie całkowitemu zatarciu uległa strefa wejściowa, 
czyli mikropodwórko przed wejściem do dawnych budynków 
mieszkalnych. Jest on niewątpliwie przeskalowany, szczyty prze-
kraczają wysokości okolicznych kamienic. Szkoda, że nie uda-
ło się wykorzystać dawnych balustrad balkonowych na ściętym 
narożniku, które mogłyby być świadkami przeszłości. Nastąpiła 
niepotrzebna estetyzacja przestrzeni i zatarcie dawnej formy. a 
wskazany i niewątpliwie potrzebny byłby tylko zewnętrzny „li-
fting”	zachowujący	klimat	przeszłości,	tej	międzywojennej,	jak	i	
Śródki okaleczonej powojennymi inwestycjami komunikacyjny-
mi. zarówno w Karcie Krakowskiej 2000, będącej wykładnią za-
sad, jakimi należy się kierować podejmując działania renowacyj-
ne,	jak	i	w	karcie	Lipskiej	z	2007	roku,	wskazującej	na	potrzebę	
ochrony krajobrazu historycznego miasta europejskiego, można 
znaleźć wskazówki.
 Współczesne miasto jest palimpsestem składającym się z róż-
nych budowli, także tych skromnych, które dotrwały do naszych 

Plan kamienic (piętro i parter) w 2001 r. wykonany na podstawie rysunków zamieszczonych w kartach ewidencyjnych WAPP

czasów i stały się świadkami swojej epoki. W praktyce konser-
watorskiej jest stosowana zasada tzw. krytycznej rekonstrukcji, 
ale tylko wówczas, gdy obiekt nie istnieje, gdyż został zniszczony 
na skutek kataklizmu lub zachował się fragmentarycznie. Możli-
we jest wówczas wzniesienie nowego obiektu nawiązującego do 
dawnego wizerunku, ale posiadającego czytelne dla przeciętnego 
odbiorcy cechy współczesne. 
 zasłyszane opinie o nowym obiekcie są różne: od entuzja-
stycznych typu, jaki piękny budynek, po krytyczne, wskazujące 
na zatarcie dawnego ducha tego miejsca. Miejmy nadzieję, że 
upływ czasu spowoduje, iż obiekt jednak wrośnie w klimat miej-
sca,	a restauracja	„Wspólny	Stół”	nawiązująca	nazwą	(być	może	
nieświadomie)	do	Spółdzielni	Zgoda,	 stworzy	atmosferę,	 która	
zniweluje powyższe uwagi odnoszące się do problematyki ochro-
ny dziedzictwa kulturowego tego miejsca.

Gabriela Klause

C.d.n.

Materiał	opublikowany	w	„dzienniku	Polskim”	w	dniu	18	czerwca	1929	r.
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W a ż n e  t e l e f o n y
Komisariat Policji Poznań 
– Nowe Miasto
poznań ul. polanka 24, 
tel.	61	841-23-12		(dyżurny)

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

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
sierż. Marta pieczurczyk
tel.	kom.	786-936-020

Straż Miejska 
Plac	kolegiacki	17	(24	h)	–	tel.	986

Straż Miejska 
(Oddział	Nowe	Miasto)	
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36
tel. 61 878-50-31

Zawady w roku 1946

Śródka w obiektywie Roberta Woźniaka

zawady w starej fotografii

Zapraszamy do wspólnego tworzenia historii Śródki
Kontakt: Anna Pikuła, Michał Kępski, Brama Poznania, 

ul. Gdańska 2, Poznań, tel. 61 / 647 76 00, 
mail: srodka@trakt.poznan.pl     www.BramaPoznania.pl


