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 Od wiosny bieżącego roku trwają 
badania archeologiczne na terenie Śród-
ki. W kwietniu i maju prowadzony był 
nadzór towarzyszący budowie przyłącza 
kanalizacji deszczowej przy ul. Rynek 
Śródecki 16 (prace archeologiczne wy-
konał paweł pawlak przy współudziale 
ewy pawlak i pauliny Wesołowskiej na 
zlecenie Fundacji Uniwersytetu im. ada-
ma Mickiewicza w poznaniu). Od maja 
do chwili obecnej trwają również wyko-
paliska, które są kontynuacją prac z lat 
2012-13, poprzedzające budowę kamie-
nicy przy ul. Śródka 7 (informacje o ich 

Archeolodzy cały czas poznają 
bogatą przeszłość Śródki

paweł pawlak

przebiegu zamieszczono w „Wokół Śród-
ki” nr 3 (48) 2012 oraz 1 (50) 2013). Wy-
niki tych ostatnich prac zaprezentowane 
zostaną na łamach „Wokół Śródki”. Warto 
nieco uwagi poświęcić nadzorowi związa-
nemu z budową przyłącza kanalizacyjne-
go, gdyż uzyskane w jego trakcie rezultaty 
dość znacznie poszerzają naszą wiedzę 
o  przeszłości Śródki. Warto podkreślić 
duże znaczenie badań archeologicznych, 
które pozwalają poznać poszczególne eta-
py zasiedlenia danego terenu, zarówno te, 
które oświetlone są przez źródła pisane, 
jak i te, które miały miejsce setki, a nawet 
tysiące lat przed pierwszymi informacja-
mi zawartymi w kronikach, rocznikach 
czy różnego rodzaju dokumentach. 
 Miejsce prac instalacyjnych – przy 
wschodniej pierzei rynku oraz w tam-
tejszej strefie przyrynkowej – dawało 
możliwość rozpoznania układu nawar-
stwień w tej części Śródki, w zasadzie nie 
penetrowanej do tej pory pod względem 
archeologicznym. Dotychczasowe prace 
archeologiczne (nadzory i stacjonarne ba-
dania wykopaliskowe) prowadzone były 
w jej zachodniej części oraz w mniejszym 
zakresie w obrębie rynku. Nasze badania 
dostarczyły niezwykle istotnych danych 
do poznania historii osadnictwa w tej czę-
ści Śródki od pradziejów po czasy współ-
czesne. Dzięki naszym pracom możliwe 
będzie odtworzenie pierwotnego ukształ-
towania terenu w czasach bardzo inten-
sywnego rozwoju osadnictwa począwszy 
od wczesnego średniowiecza. Odbiegało 
ono dość znacznie od obecnego. W trak-
cie nadzoru odkryliśmy pozostałości 
związane z osadnictwem pradziejowym, 

które wstępnie datujemy na III-IV w. po 
Chrystusie. Niemal na całej długości wy-
kopu instalacyjnego występowała cerami-
ka związana z osadnictwem wczesnośre-
dniowiecznym. potwierdzeniem trwałego 
charakteru osadnictwa w okresie od X do 
połowy XIII wieku są przede wszystkim 
nawarstwienia ziemne oraz jeden obiekt, 
które widoczne były w ścianach wykopu. 
Nawarstwienia te swoją zwartością na-
wiązują do warstw i obiektów wczesno-
średniowiecznych odkrywanych bardzo 
licznie w zachodniej strefie Śródki, na 
terenie posesji przy ul. Rynek Śródecki 4 
i Śródka 7. 
 Dość liczne elementy zarówno ru-
chome, jak i stałe, łączyć można z póź-
nośredniowiecznym miastem lokacyj-
nym. zapewne z początkowym stadium 
tego okresu lub z przełomem wczesnego 
i późnego średniowiecza należy wiązać 
unikatowy, zdobiony kościany stilus – ry-
lec służący do pisania (ryc. 1), stanowią-
cy być może ślad działającej na Śródce 

Ryc. 1. Kościany stilus – rylec. Oprac. P. Wesołowska, 
P. Pawlak
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
10 koncertów na 10-lecie Mostu Jordana

29 czerwca – 23 września 2017 r.

• 29.06 – spektakl „Millenium +50. początki  
   państwa polskiego”
• 1.07 – koncert dla Śródczan i przyjaciół,  
   poznańska Niesymfoniczna 
   Orkiestra Ukulele
• 8.07 – „MasterBrass”, znane i lubiane arie  
   operetkowe i najsłynniejsze melodie  
   świata
• 22.07 – trąbQuartet i kacper kolasiński –
   instrumenty perkusyjne, muzyka
   filmowa i standardy jazzowe
• 29.07 – koncert muzyki elektronicznej
• 5.08 – Good Staff, muzyka poetycka
• 19.08 – kwartet puzonowy trąbQuartet
   kontra kwartet wokalny BeFour
• 26.08 – „MasterBrass”, zaproszenie do tańca

• 2.09 – Roxana tutaj z zespołem
• 23.09 – koncert Finałowy
   zespół instrumentalny poznańskiej
   Orkiestry Sił powietrznych DWLOt,  
   kierownik artystyczny paweł Joks
   Chór kameralny Dysonans, kierownik  
   artystyczny Magdalena Wdowicka-
   -Mackiewicz
   Dziecięcy zespół perkusyjny pOSM  
   I st. nr 2 „Gladiatorzy”, kierownik
   artystyczny Jerzy Mackiewicz

■ 24 listopada 2016
 kawiarnia „Hyćka”, Rynek Śródecki 17 – 

Verba Sacra, XVI Festiwal Sztuki Słowa, 
szkoła czytania klasyki polskiej – Henryk 
Sienkiewicz.

■ 14 grudnia 2016 – 6 stycznia 2017
 Wystawa malarstwa, fotografii i rzeźby 

Śródeckie Anioły, prace poznańskich arty-
stów prezentowane na terenie Śródki m.in. 
w restauracjach: „Hyćka”, „Wspólny Stół”, 
„Dynx” w hotelu „Śródka” i w oknach ka-
mienicy przy Rynku Śródeckim 3. kurator 
wystawy: andrzej kończal. artyści: karol 
Budziński, Bogusław Doba, Bożena Fibik-
-Beim, Weronika Formanek, Julia kacz-
marek-piotrowska, anna klimaszewska, 
andrzej kończal, anna kruczkowska, 
krzysztof Mankiewicz, Rozalia Nowak, 
Jagoda pawelczak, Maria Silska, andrzej 
Stanisławski, klaudia Wyrwas.

■ 6 stycznia 2017
 W poznańskim dzienniku „Głos Wielko-

polski” ukazał się materiał karoliny ko-
ziołek Jak stare i nowe walczy na Śródce 
podejmujący istotny problem wizji dziel-
nicy oczami miejskich planistów. Ich po-
mysły mijają się z oczekiwaniami miesz-
kańców Śródki. Domagamy się podejścia 
do rozbudowy w sposób nawiązujący do 
istniejącej architektury – precyzują swoje 
stanowisko Śródczanie.

■ 12 stycznia 2017
 W siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta 

poznania przy ul. prymasa Wyszyńskiego 8 

odbyło się noworoczne spotkanie Przy-
jaciół Fundacji połączone z koncertem 
Celiny kotz (uczestniczki XV Międzyna-
rodowego konkursu im. Henryka Wie-
niawskiego) oraz wernisażem Grzegorza 
Ratajczyka.

■ 19 stycznia 2017
 W Bramie poznania odbyło się spotka-

nie związane 
z promocją 
książki Trzeba 
by jeszcze 
powiedzieć 
połączone 
z wystawą 
„z archiwum 
Społecznego 
Śródki”. 

■ 24 marca 2017
 konferencja naukowa z cyklu Roger Sław-

ski i jego epoka. twórczość architekta 
w krajobrazie wielkopolskich miast i wsi. 

■ 30 marca 2017
 Śródka na Jazzowo. koncert w restau-

racji „Hyćka” zespołu jazzowego The 
FriendsTones Quartet  w składzie: kac-
per krupa, Filip Chojnacki, Szymon 
Wieczorkiewicz i Dawid Wirmański. 
W programie muzyka jazzowa polskich 
kompozytorów.

■ 27 kwietnia 2017
 Śródka na Jazzowo. koncert w restau-

racji „Dynx” zespołu jazzowego The 
FriendsTones Quartet.

■ 10 maja 2017
 Koncerty Śródeckie w kościele św. Mał-

gorzaty. Występ kwartetu puzonowego 
trąbQuartet w składzie: piotr Banyś, 
Wojciech Jeliński, Marek kaczor, tomasz 
kaczor. W programie utwory m.in.: Jo-
sepha Haydna, Jana Sebastiana Bacha, 
piotra Czajkowskiego, Wojciecha kilara, 
Claude Debussego.

■ 17 maja 2017
 Koncerty Śródeckie w kościele św. Mał-

gorzaty. Występ Moniki Dobrolińskiej 
(sopran) w asyście: agaty krawczyk (flet) 
i  Jacka pupka (organy). W programie 
utwory m.in.: Williama Matthiasa, Jerzego 
Fryderyka Haendla, Jana Sebastiana Ba-
cha, Wojciecha kilara, ennio Morricone.
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Nowy album o Katedrze
 Niniejszym uprzejmie zawiadamia się mieszkańców 
Śródki i okolic, iż światło dzienne oraz nocny mrok ujrzał 
nowy album o  poznańskiej katedrze. Wprawdzie albu-
mów o tej zacnej świątyni było już kilka, jednak ów spo-
gląda na ten kościół nieco inaczej.
 przede wszystkim odkrywa, że piękno katedry najle-
piej pokazuje się w mgliste wieczory, kiedy łuny reflekto-
rów tworzą nastrojowy spacer po dziejach tego miejsca. 
zauważa też, jak świetnym osiągnięciem była odbudowa 
katedry z powojennych zniszczeń. pomaga mu w tym 
zdjęcie zbigniewa zielonackiego z 1945 roku. 
 Oprócz spojrzeń są też opisy, refleksje i ryciny. Wy-
dawnictwo może więc stanowić cenną pamiątkę dla krew-
nych, znajomych czy gości z Buenos aires, kamczatki, 
Heiligenstadt, tasmanii, kamerunu czy nawet z Łazarza. 
Wszakże tekst w sześciu językach czytać się równolegle 
pozwala. 
 Obejrzeć i nabyć można album oczywiście „tyl-
ko w  dobrych księgarniach”. ale dobry znawca Śródki 
i  Ostrowa znajdzie go także w innych miejscach. Wy-
starczy tylko wyczulić nozdrza na zapach kwitnącej 
chyćki...

książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki  •  książki

 Pan Jezus po cudownym rozmno-
żeniu chleba i nasyceniu rzesz, kazał 
Apostołom zebrać ułomki chleba. Ze-
brali ich dużo, bo dwanaście koszy.
 W cudowny pod każdym wzglę-
dem sposób nasycił mnie Bóg, Dawca 
Życia.
 W tej książce – pamiętniku ze-
brałem ułomki z mego życia, aby się 
nie zmarnowały i może kogoś jesz-
cze nasyciły, zwłaszcza w czasach, 
które nadejdą. Ten skromny tekst, 
który ośmieliłem się wydrukować, 
niech włączy się w duchowy hymn 
dziękczynienia Ojcu Niebieskiemu za 
wszystko, co mi wyświadczył.

 tymi słowami ks. Jan Stanisławski rozpoczyna swoją podróż zabierając 
czytelnika w okres swojego dzieciństwa, nauki w szkołach, zawieruchy wo-
jennej i szalejącego komunizmu. Seminaria duchowne, początki kapłań-
stwa, wszystko to spisane po wielu latach na ponad 160 stronach boga-
to ilustrowanej książki, stanowi bardzo interesujący obraz niepokonanej 
przez nic i nikogo miłości do Boga, prawdy i Ojczyzny. 
 ksiądz prałat znany nie tylko w poznaniu, w archidiecezji, ale także 
w polsce, potrafił zjednywać sobie ludzi pokorną postawą służenia Bogu 
i ludziom. Bezinteresowny, prawy i wierny prawdzie, bardzo dobry mówca, 
ojciec duchowny w arcybiskupim Seminarium, wielokrotnie narażał się 
władzy komunistycznej. toteż znamienne stały się słowa wyrażone w  li-
ście do ks. Jana Stanisławskiego przez obecnego europosła Marka Jurka: 
Istotnie, w latach 80-tych istniała w środowiskach opozycyjnych opinia, 
że Księdza odejście z katedry było spowodowane naciskami komunistów, 
którzy zaliczyli Księdza do szczególnie „szkodliwych” przeciwników swej 
władzy.
 ks. Stanisławski po odejściu z parafii archikatedralnej trafił do Cho-
dzieży, a później w latach 1996-2001, już jako wikariusz biskupi, brał udział 
w formacji permanetnej duchowieństwa. W roku 2010 przeszedł na eme-
ryturę, ale nadal bierze aktywny udział w dziedzinie formacji kapłanów 
a także pomocy duszpasterskiej.               (tm)

■ 20 czerwca 2017
 Śródka i Ostrów Tumski dzieciom – 

edukacyjna gra miejska mająca na celu 
m.in. umożliwienie dzieciom i młodzie-
ży korzystania z dóbr kultury zgodnie 
z przesłaniem „Śródka przez wieki”.

■ 22 czerwca 2017
 Wernisaż wystawy Elektrownia Gar-

bary. Dokument potencjalny. Historia 
Elektrowni Garbary to historia niedokoń-
czona, potencjalna. Monumentalny sym-
bol nowoczesności dziś kojarzyć się może 
jedynie z biało-czerwonym kominem, wi-
docznym z wielu miejsc. Postindustrialna 
przestrzeń na Ostrowie Tumskim żyje na 
uboczu miasta, oddzielona rzeką i tora-
mi kolejowymi. Stawia przed nami pyta-
niami – o miejską tożsamość, o potencjał 
dziedzictwa, a przede wszystkim o  na-

ności”. Całość dopełnia otwarta narracja 
historyczna (słowa od organizatorów). 
Wystawa czynna będzie do 29 paździer-
nika 2017 r.

■ 25 czerwca 2017
 A w niedzielę po sumie na moście – cykl 

imprez artystycznych „pośrodku Śródki”. 
zabawy i animacje z zespołem koło Jana 
pod wspólnym tytułem „Historie poz-
nania sprzed poznania” dla wszystkich 
zainte resowanych.

■ 24 września 2017
 Dzień Sąsiada – na sportowo. Gry i za-

bawy, animacje, konkursy z nagroda-
mi, warsztaty malarskie, dobra muzyka 
i ognisko na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportowego przy ul. Gdyńskiej 1 zgroma-
dziło nie tylko mieszkańców Śródki, ale 
także innych dzielnic poznania. (tom)

Ułomki z mego życia...

szą wrażliwość i odpowiedzialność. Do 
współpracy przy wystawie zaprosiliśmy 
poznańskich twórców: Michała Sitę, któ-
ry prezentuje autorski cykl fotografii oraz 
Marcina Markowskiego, który stworzył 
wizualną ramę dla tytułowej „potencjal-

2007-2017

10-LECIE MOSTU

BISKUPA JORDANA
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10 koncertów 
na 10-lecie Mostu 

Biskupa Jordana
29 czerwca – 

23 września 2017 r.

29 czerwca 2017 r.

1 lipca 2017 r.

8 lipca 2017 r.



5Nr 1 (63) 2017

10 koncertów 
na 10-lecie Mostu 

Biskupa Jordana
29 czerwca – 

23 września 2017 r.

Fot. Arleta Kolasińska

29 lipca 2017 r.

19 sierpnia 2017 r.

26 sierpnia 2017 r.

2 września 2017 r.
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szkoły  parafialnej,  najstarszej na terenie poznania (wzmiankowa-
nej po raz pierwszy w 1410 roku). W zdecydowanej większości 
przypadków rylce do pisania wytwarzano z żelaza bądź brązu. 
Okaz śródecki cechuje wyjątkowy kunszt wykonania, przejawia-
jący się w szczególnej ozdobności, który świadczy o wysmako-
wanym guście jego użytkownika. z funkcjonowaniem miasta w 
XIII-XV w. związany jest ponadto stosunkowo liczny zbiór cera-
miki (ryc. 3a). W dolnych nawarstwieniach wykopu w obrębie 
rynku, odkryliśmy liczne fragmenty średniowiecznego obuwia. 
Nie zadokumentowaliśmy natomiast reliktów związanych z za-
budową przyrynkową. Sądzimy, że została ona zniszczona nie-
mal w całości przez głębokie wykopy pod piwnice znajdujące się 
pod kamienicami, które wznoszono wzdłuż wschodniej pierzei 

Archeolodzy cały czas poznają 
bogatą przeszłość Śródki

(dokończenie ze str. 1)

 1 Uprzejma informacja pana Gerarda Cofty.

Ryc. 3. Naczynia o całkowicie odtworzonych kształtach z okresu późnośredniowiecz-
nego (a) i nowożytnego (b). Oprac. P. Pawlak 

Ryc. 2. Moneta srebrna – półtorak Gustawa Adolfa z 1632 r.: awers i rewers. Oprac. 
P. Wesołowska, P. Pawlak

rynku począwszy od przełomu XIX i XX w. Wydaje się więc, że 
pozostałości najstarszych budynków tworzących wschodni blok 
zabudowy przyrynkowej należy się spodziewać jedynie w pasie 
jezdni, a rczej w miejscu usytuowania chodnika. 
 zabudowę działki 69 dokumentują historyczne plany Śródki 
oraz niezwykle interesująca fotografia wykonana prawdopodob-
nie w latach międzywojennych XX w. (ryc. 5)1. Widoczny jest 
na niej niski parterowy budynek kryty dachem dwuspadowym, 
zwrócony szczytem do placu rynkowego, odmiennie do pozo-
stałych kamienic tworzących linię zabudowy pierzei wschodniej 
rynku. kamienice te zwrócone frontem do Rynku, różnią od bu-
dynku na działce 69 trzy zasadnicze elementy: ich młodsza metry-
ka (przełom XIX i XX w. oraz początek XX w.), wielopiętrowość 
(cztery kondygnacje) oraz wyraźne przesunięcie owej „nowej” 
linii zabudowy w kierunku wschodnim. Fotografia ta dobitnie 
poświadcza archaiczny charakter zarówno samego budynku, jak 
i jego lokalizacji, wyznaczającej pierwotną, być może sięgającą 
średniowiecza, linię zabudowy wschodniej pierzei śródec kiego 
rynku. Charakterystyczne wzniesienie domostwa szczytem do 

drogi, nawiązuje do planu  poznania wykonanego przez Jana 
Rzepeckiego w 1728 roku (ryc. 4). Nowe zabudowa powstała na 
przełomie XIX i XX w. oraz w początkach XX w. zakłóciła starszą 
(najstarszą?) linię wyznaczoną przez szczyty domów stojących 
w parcelach przyrynkowych oraz spowodowała niemal zupełne 
zniszczenie reliktów owych obiektów znajdujących się zapewne 
jeszcze do końca XIX wieku na powierzchni, a przede wszystkim 
pod powierzchnią gruntu.

Ryc. 4. Wycinek planu J. Rzepeckiego z 1728 roku. Strzałką zaznaczono budynek 
znajdujący się na działce 69. Oprac. P. Pawlak

 przeprowadzony nadzór dostarczył również licznego zbioru 
fragmentów naczyń nowożytnych, który pozyskiwano na całej 
długości odcinka objętego pracami instalacyjnymi. z ułamków 
wydobytych z poziomu bruku piwnicy odsłoniętej bezpośrednio 
na wschód od chodnika, zdołano odtworzyć niewielki garnek 
dwustronnie polewany brązową polewą (ryc. 3b). z tego samego 
bruku pochodzi moneta srebrna – półtorak Gustawa adolfa, bita 
w elblągu w 1632 roku (ryc. 2). 
 Uzyskane wyniki badań archeologicznych przeprowadzo-
nych w 2017 roku, w związku z budową przyłącza kanalizacji 
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nia terenu w tym miejscu oraz daje podstawę do rekon-
strukcji etapów zasiedlenia wraz z wyznaczaniem jego 
zasięgów od czasów pradziejowych po nowożytność 
włącznie. pozwolił potwierdzić istnienie reliktów sta-
bilnego, silnie rozwiniętego osadnictwa we wczesnym 
średniowieczu, którego kontynuację stanowiło miasto 
lokacyjne w młodszym stadium wieków średnich oraz 
w okresie nowożytnym.

paweł pawlak

deszczowej przy Rynku Śródeckim 16, stanowią bardzo ważny 
wkład w rozpoznanie nie tylko tej części strefy przyrynkowej, 
ale również mają duże znaczenie dla badań nad historią osad-
nictwa w rejonie Śródki w ogóle. Nadzór ten dostarczył bardzo 
ważnych danych odnoszących się do pierwotnego ukształtowa-

Ryc. 5. 
Poznań, ul. Rynek Śródecki. Fotografia z lat międzywojennych XX w. 
ukazująca pierzeję wschodnią Rynku. Strzałką oznaczono budynek 
nr 16 zwrócony szczytem do Rynku i wysunięty poza linię zabudowy 
przyrynkowej. 
Fotografia pochodzi z archiwum kwartalnika „Wokół Śródki”. 
Oprac. P. Pawlak

 Wydarzenie „południe w archiwum państwowym w poz naniu” 
odbyło się 9 czerwca 2017 r. Była to okazja do rozpoczęcia przez 
Dyrektora archiwum, pana Henryka krystka, tegorocznych  ob-
chodów Międzynarodowego Dnia archiwów, a  w  szczególności 
do otwarcia wystawy pt. „Herb poznania w przestrzeni miejskiej 
i  nie tylko”, którą do 30 września 2017  r. można było oglądać 
w gmachu archiwum przy ul. 23 Lutego 41/43 w poz naniu. Wy-
stawa była również dostępna w wersji plenerowej, przed wejściem 
do gmachu głównego archiwum. Organizatorem wystawy było 
archiwum państwowe w poznaniu wraz z towarzystwem Miłoś-
ników Miasta poznania im. Cyryla Ratajskiego.

Herb Poznania skich, tak przez Członków towarzystwa, jak też przez niezrzeszo-
nych w nim poznańczyków – ludzi, którym bliskie są zagadnienia 
kultury i historii naszego Miasta. Celem, dla realizacji którego 
klub Posnaniana tMMp powstał, jest zachowanie, oraz propa-
gowanie, na możliwie jak najszerszą skalę, spuścizny kulturowej 
poznania, utrwalonej w szeroko rozumianych posnanianach. 
zorganizowana w pomieszczeniach archiwum państwowego 
w poznaniu wystawa, jest jednym z punktów obchodów 95-lecia 
powstania tego towarzystwa (najstarszego tego typu towarzy-
stwa w poznaniu). Celem wystawy było zaprezentowanie szerszej 
publiczności, nie tylko mieszkańcom poznania, miejsc w prze-
strzeni publicznej oraz przedmiotów, na których eksponowany 
jest herb naszego grodu. Większą część tej ekspozycji poświęco-
no prywatnej kolekcji autora, jednakże dzięki jego kontaktom 
przedstawiono także eksponaty z kolekcji wybitnego wielkopol-

 Wystawa „Herb poznania...” była owocem długoletniej ko-
lekcjonerskiej pasji pana Marka knasieckiego – Członka klubu 
Posnaniana, działającego w towarzystwie Miłośników Miasta 
poznania im. Cyryla Ratajskiego. klub Posnaniana, którego po-
mysłodawcą jest pan krzysztof Gmerek – Wiceprezes tMMp, 
stanowi platformę, pomocną w kultywowaniu tradycji poznań-

skiego filatelisty pana Bogdana Michalaka oraz własnych mate-
riałów ze zbioru archiwum państwowego w poznaniu.
 Wirtualna wersja wystawy dostępna w internecie – link: http://
poznan.ap.gov.pl/edukacja-2/wydarzenia-stale/miedzynarodo-
wy-dzien-archiwow/miedzynarodowy-dzien-archiwow-2017/
poludnie-w-archiwum-panstwowym-w-poznaniu/

(Mk)

Autor wystawy –
Marek Knasiecki

Herb miasta Pozna-
nia na burcie okrętu 
transportowo-mino-
wego ORP „Poznań”
fot. Daniel Szysz

Herb miasta Pozna nia 
na starych po jazdach 
Straży Miejskiej 
miasta Poznania
fot. Marek Knasiecki

Herb miasta Pozna nia 
na kadłubie samolotu 
Boening 767 „Poznań” 
Polskich Linii Lotni-
czych LOT
fot. Rafał M. Socha

Fragment gobelinu z her-
bem w sali sesyjnej Rady 
Miasta Poznania
fot. Wojciech Nawrocki

Herb miasta Pozna nia 
w północnej lunecie 
Katedry Poznańskiej
fot. Marek Knasiecki

Herb miasta Pozna nia w Rek-
toracie Politechniki przy Placu 
Marii Curie-Skłodowskiej
fot. Marek Knasiecki

2007-2017
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8 WOkóŁ ŚRóDkI
kwartalnik Osiedla Ostrów tumski – Śródka – zawady – komandoria

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

Most Cybiński – połowa lat 60. XX wieku

OSTRów TUMSKI I SRóDKA 
w STAREJ fOTOgRAfII

´
przy 
Ostrówku

zamknięci w piwnicach
dopiero teraz łapią oddech i pełni spokoju
prostują kości bez krwi

patrzą zachłannie z dziury
jakby to już

są gotowi do powstawania
gdyby nie zapchane garściami piasku usta 
    i bose stopy

kopacze spóźniają się z podaniem ręki

(wiernej ekipie archeologów  Ewy i Pawła Pawlaków)

Andrzej Sikorski
Z cyklu śródeckiego

Śródkę można opuścić, ale o Śródce nie można zapomnieć.
.   Złote mysli mieszkanców Sródki   ,´ ´ ´

„Poznańska Policja ostrzega”

Seniorze, Seniorko!

W związku z powtarzającymi się przypadka-
mi oszustw, których ofiarami stają się osoby 
starsze, samotnie zamieszkujące, apelujemy 
do Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach 
z osobami telefonującymi do Was lub pukają-
cymi do drzwi Waszych mieszkań.
 Oszuści wchodzą do państwa mieszkań pod 
różnym pretekstem, np. z prośbą o wodę, ofertą 
sprzedaży artykułów przemysłowych, powołują 
się na pracowników administracji, przedstawicieli 
różnych służb, urzędników, przedstawiając się jako 
np. listonosz, policjant, pracownik: zUS, pomocy 
społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, za-
kładu energetycznego albo innych instytucji.
 pamiętajcie państwo, że oszuści są bez-
względni – umiejętnie manipulują rozmową, tak 
aby uzyskać jak najwięcej informacji, po czym 
doprowadzają do przypadków podejmowania 
z kont zgromadzonych oszczędności, nierzadko 
zaciągania kredytów. 
 W przypadkach podejrzanych należy za-
dzwonić na policję dzwoniąc na numer alarmo-
wy 997 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Poznańscy policjanci


