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Kamienica przy Rynku Śródeckim nr 3
Joanna Figuła-Czech

Ryc. 1. Wnęka na narożniku północno-wschodnim

 Jedna z największych kamienic na 
Śródce, wybudowana została w 1904 r. 
w  miejscu wcześniejszych zabudowań 
widocznych na mapie z 1856 r. i do-
kumentach ubezpieczeniowych z ok. 
1900 r.1 Nieruchomość od Ludwika Gru-
na zakupił w 1903 r. nauczyciel z Głów-
nej erasmus  Raabe. Nowy właściciel już 
w  1904 r. przystąpił do budowy nowej, 
obszernej kamienicy. z notatki w dodatku 
do „Dziennika poznańskiego” z 7 czerwca 
1904 r. dowiadujemy się, że „pan Stani-

 1 akta w archiwum państwowym w poz-
naniu dalej app, Stadt-Feuer Societats Dyrectoin 
posen sygn. 1525, s. 3.

sław Bohn zbudował na Śródce już cztery 
domy, a teraz rozpoczął budowę piątego, 
obok kościoła św. Małgorzaty dla nauczy-
ciela Raabego z Główny. Będzie to podob-
no dom najwspanialszy, o trzech frontach. 
zastosowaną przy nim zostanie najnow-
sza technika budowlana.” W latach 60. 
XX w. kamienicę „odnowiono” pokrywa-
jąc wszystkie elewacje nieodpowiednim 
tynkiem typu „baranek”. po przeprowa-
dzonym w 2016 roku remoncie elewacji, 
możemy przekonać się, że dziennikarz się 
nie mylił. Kamienica na rzucie litery C, ze 
ściętymi narożnikami, zajmuje szerokość 
całej północnej pierzei, a jej boczne czę-
ści ujmują budynek od strony wschodniej 
i zachodniej. Rozbicie masywnej bryły 
dachu asymetrycznie rozmieszczonymi, 
dwoma szczytami od strony kościoła po-
zwoliło uniknąć monotonii dużych połaci 
dachowych. analogiczny szczyt wieńczy 
część zachodnią budynku. elewacje od 
strony kościoła św. Małgorzaty rozczłon-
kowano dwoma wykuszami (nadwieszo-
nymi elementami na wysokość pierw-
szego i drugiego piętra). przyziemie do 
połowy wysokości I piętra wykończono 
cegłą klinkierową, a między I a II piętrem 
znajduje się pas dekoracji wykonanej tak-
że z czerwonej cegły. pod oknami parteru, 
w niewielkich płycinach wykonano deko-
rację z ustawionych pod kątem cegieł. Na 
obu ściętych narożnikach (od strony ul. 
Śródka i Bydgoskiej) na wysokości II pię-
tra znajdują się konchy z postumentem 
zapraszające do ustawienia w nich rzeźb, 

które po przeprowadzonym remoncie od-
zyskały swą pierwotną estetykę. Konchy 
wsparte są na półokrągłych wspornikach 
wykończonych w dolnej części cegłą klin-
kierową, uskokowo zwężając się ku doło-
wi. Wśród innych elementów zdobiących 
trzy elewacje kamienicy są podokienne 
płyciny z dekoracją w formie rautów 
(przypominające szlifowane diamenty), 
ćwiartka koła ze szczeblinami w kwadra-
towej płycinie (od strony zachodniej),  
kaboszon w obramieniu okuciowym 
(przypominający kulisty kamień osadzo-
ny w dekoracji naśladującej żelazne oku-
cia2) ujęty wydłużonymi liśćmi dębu (od 
strony północnej), asymetryczna tarcza 
herbowa opleciona kwiatowymi gałązka-
mi w zwieńczeniu wschodniego szczytu, 
oraz motyw czwórliści na zakończeniu 
spływów szczytów. Kolorystyka kamieni-
cy była bardzo zróżnicowana: piaskowy 
kolor tynkowanych ścian kontrastował 

 2 Jest to neorenesansowy motyw dekora-
cyjny, często wykorzystywany w dekoracji elewa-
cji kamienic z przełomu XIX i XX wieku.

W numerze 2 z 2016 r. kwartalnika „Wokół Śródki” przedstawiciel Zarządu Wspól
noty Mieszkaniowej ogłosił konkurs „Kto stał we wnękach kamienicy Rynek Śródec
ki 3?” Na zadane pytanie odpowiedziała Pani Renata Binder, która bardzo rzetelnie 
i metodycznie przeanalizowała problem.
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
10 urodziny Mostu Biskupa Jordana

9 grudnia 2017 r.

 Spektakl muzyczny na Moście Biskupa Jor-
dana w reżyserii Ireny Lipczyńskiej i Michała 
Frydrycha zgromadził liczne rzesze poznania-
ków. Wystąpili soliści: Natalia Świerczyńska 
i zbyszko tuchołka; kwartet wokalny BeFour: 
Kamila tacewska-Mikołajczak, Karolina pie-
sik, anna Komendzińska, Brygida Sawicka-
-Stępińska; orkiestra „KuSza”, czyli Kultura 
i Szacunek pod dyr. Mateusza Cofty; Schola; 
zespół plastyki Ruchu pod kier. teresy No-
wak i Leszka Rembowskiego; 10-letnie dzieci 

– rówieśnicy mostu, uczniowie poSM nr 2 im. 
t.  Szeligowskiego; Grupa taneczna „Bounce” 
z MDK nr 1; uczniowie o.S.W. dla Dzieci Nie-
słyszących im. J. Sikorskiego. 
 Uroczystościom rocznicowym towarzyszył 
Średniowieczny targ Śródecki przy ul. ostró-
wek.

■ 22 listopada 2017
 edycja Jesienna Koncertów Śródeckich 

w kościele św. Małgorzaty na Śródce. 
Wystąpili: Jacek pupka – organy i paweł 
Maćkowiak – obój.

■ 29 listopada 2017
 W ramach Koncertów Śródeckich w koś-

ciele św. Małgorzaty na Śródce odbył 
się koncert z okazji 50-lecia poznańskiej 
ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. 
nr 2 im. tadeusza Szeligowskiego. Wystą-
pili nauczyciele, absolwenci i uczniowie 
szkoły.

■ 6 grudnia 2017
 edycja Jesienna Koncertów Śródeckich 

w kościele św. Małgorzaty na Śródce. 
Wystąpili: Chór Dziewczęcy Katedralnej 
Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Karoliny 
piotrowskiej-Sobczak.

■ 9 grudnia 2017 – 28 stycznia 2018
 Efekt mostu, to wystawa z okazji dziesię-

ciolecia powrotu mostu na Śródkę ekspo-
nowana w Centrum turystyki Kulturo-
wej tRaKt – Brama poznania ICHot.

■ 14 stycznia – 25 marca 2018
 Miasto jak się patrzy, to wystawa opo-

wiadająca o przeobrażeniach przestrzen-
nych poznania i czynnikach wpływają-
cych na kształt tego procesu – Centrum 
turystyki Kulturowej tRaKt, Brama 
poznania ICHot.

■ 9 maja 2018
 edycja Wiosenna Koncertów Śródeckich 

w kościele św. Małgorzaty na Śródce. 
Wystąpili: andrzej Kulka – trąbka, Jacek 
pupka – organy.

■ 16 maja 2018
 edycja Wiosenna Koncertów Śródeckich 

w kościele św. Małgorzaty na Śródce. Wy-
stąpił duet organowy: antoni pokora i Ja-
cek pupka. 

■ 18 maja 2018
 „powstanie Wielkopolskie 1918/1919. pa-

miętamy!” to impreza zorganizowana w 
ramach 100 rocznicy powstania Wiel-
kopolskiego i uzyskania przez polskę 
niepodległości. odbył się m.in. pokaz 
multimedialny na temat powstania Wiel-

kopolskiego, a w ramach zabaw: możli-
wość uczestniczenia w komisji poboro-
wej, szpitalu polowym, szwalni, arsenale, 
czyszczeniu butów i garnków, jazdy kon-
nej. pokaz jeździecki i musztra ukazały 
sprawność wojskową ułanów (zob. foto-
reportaż na str. 4-5)

■ 23 maja 2018
 Koncerty Śródeckie w kościele św. Małgo-

rzaty uświetnił występ orkiestry Kameral-
nej poSM II st. im. Mieczysława Karło-
wicza „poznańskie Smyczki” w składzie: 
anna Gołębiewska – harfa, Barbara Mi-
chalik – flet, Izabela Ratajewska – flet,  
aleksandra zgoła – akordeon, Jacek pa-
wełczak –dyrygent.

■ 20 czerwca 2018
 Czy fizyka wszystko potrafi? Spotkanie 

z  prof. Krzysztofem Meissnerem w  auli 
Katedralnej Szkoły Muzycznej przy 
ul. Filipińskiej 4 na Śródce. podczas spot-
kania dr Halina Bogusz wspominała ojca 
dr Karola Meissnera i dr Czesława Meis-
snera, a prof. Krzysztof Meissner oprócz 
wspomnień rodzinnych próbował odpo-
wiedzieć na pytanie zawarte w tytule tego 
spotkania.

■ 30 czerwca – 23 września 2018
 Rośliny Cybiny – wystawa w Śluzie Ka-

tedralnej ukazuje florę na wyciągnięcie 
ręki – w dolinie rzeki Cybiny. Na wysta-
wę „Rośliny Cybiny” szczególnie zapra-
szamy najmłodszych. Specjalnie dla nich 
przygotowano rzeczną salę przygód – ar-
tystyczną przestrzeń inspirowaną doliną 
rzeki. aranżacja wykonana z natural-
nych materiałów, jakie możemy znaleźć 
nad Cybiną, zachęci dzieci do ekspery-
mentowania, buszowania i poznawania 
tajemnic przyrody.
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 W 2016 roku robotnicy remontujący dach psałterii na 
Ostrowie Tumskim znaleźli butelkę, a w niej list napisany 
przez dekarza Romana Egla 70 lat wcześniej. List trafił naj
pierw do miejskiego konserwatora zabytków, a potem do wir
tualnego muzeum historii Poznania Cyryl. Tam znalazła go 
wnuczka Egla Elżbieta. „Jestem w szoku – napisała na portalu. 
– Nie wiedziałam, że takie dokumenty w ogóle istnieją”. A po
tem historia Romana Egla nabrała tempa.

 Roman egel palił papierosy Wolność, czytał „Głos Wielko-
polski”, pracował dużo, zarabiał mało i nie był zadowolony z pa-
nującego ustroju. W 1946 roku miał 40 lat, mieszkał na Śród-
ce i był dekarzem. prawdopodobnie nikt by o nim nie usłyszał, 
gdyby jego pracodawca nie dostał zlecenia na remont psałterii na 
ostrowie tumskim. Wtedy egel napisał list, schował go do butel-
ki, a butelkę ukrył w dachu budynku. 
 psałterię zbudowano na początku XVI wieku, jej fundatorem 
był biskup Jan Lubrański. po-
czątkowo budynek służył ko-
legium 12 psałterzystów, któ-
rzy przez całą dobę na zmianę 
śpiewali w  katedrze psalmy. 
później mieszkała w nim służ-
ba katedralna. W XIX wieku 
psałteria była w bardzo złym 
stanie, szczególnie zniszczona 
była więźba dachowa, dlatego 
w latach 1860-61 budynek wy-
remontowano, m.in. wymie-
niając spróchniałe krokwie. 
tak dotrwał do II wojny świa-
towej. W czasie walk o poznań 
w lutym 1945 roku uszkodze-
niu uległy mury i dach psałte-
rii. I wtedy do akcji wkroczyła 
ekipa poznańskiej firmy Wła-
dysława Stopy: murarze, dekarze i ich pomocnicy. W 1946 roku 
załatali dziury w ścianach i naprawili dach.
 W 2016 roku podjęto decyzję o kolejnym remoncie zabyt-
kowego budynku. Remont miał charakter ratunkowy, ponieważ 
dachówka kryjąca dach psałterii była w katastrofalnym stanie. 
W czerwcu przystąpiono do jej wymiany. Kiedy robotnicy zrzu-
cali z dachu starą dachówkę, w rumorze spadającego gruzu zain-
teresował ich dźwięk tłuczonego szkła. Wśród połamanych da-
chówek znaleźli rozbitą butelkę, rulon luźnych kartek i papierosa 
Wolność. W rulonie znajdował się list do „Szanownych braci de-
karzy” napisany 1 grudnia 1946 roku przez czeladnika dekarskie-
go Romana egla, fragment gazety, banknot jednozłotowy i dwa 
kwity wypłaty wynagrodzenia z nazwą firmy. W liście egel narze-
ka na niskie zarobki, drożyznę (wymienia ceny niektórych arty-
kułów), niewydolny system kartkowy, ustrój i preferowanie przez 
władze członków partii. Na odwrocie listu znajdują się nazwiska 
pracowników remontujących psałterię, ciekawe hasła i informa-
cja o cenie litra wódki.
 Robotnicy, którzy znaleźli butelkę i dla których nie był to 
pierwszy remont obiektu zabytkowego, przekazali znalezisko 

miejskiemu konserwatorowi zabytków, a potem trafiły do di-
gitalizacji do Cyryla. Dobrym zwyczajem po wykonaniu ko-
pii i  zgodnie z wolą Romana egla archiwalne dokumenty wraz 
z materiałami współczesnymi trafią ponownie pod dach psałterii, 
tymczasem ich skany pojawiły się na portalu www.cyryl.poznan.
pl. tam zobaczyła je wnuczka Romana egla i w ten sposób wszy-
scy poznali człowieka, który przeszedł do historii poznania dzię-
ki pomysłowości i… jednej butelce.
 Urodził się w Wigilię Bożego Narodzenia 1905 roku. Jego oj-
ciec Wiktor był Niemcem, a matka Klementyna z domu Rymbal-
ska – polką. Bardzo dobrze mówił i pisał po niemiecku i po polsku. 
W dorosłym życiu często mieszał polski z niemieckim, co czasa-
mi dość śmiesznie brzmiało. Mówił: Raus mi stąd albo Dajcie mi 
wurst (kiełbasę). W wieku 25 lat poślubił Bronisławę Stefaniak (ur. 
14 czerwca 1906 roku). Rodzina szybko się powiększyła i na świecie 
pojawili się kolejno: Wanda Irena (1930), Józef (1932) i najmłodszy 
Marian (1941). W czasie wojny Roman i Bronisława mieszkali przy 

ul. Smolnej, a po wojnie Roman 
własnym sumptem wyremon-
tował zbombardowaną kamie-
nicę przy ul. Bydgoskiej 5-8 na 
Śródce, przeniósł się tam z ro-
dziną i mieszkał do końca życia.
 Wspomnienia cudem od-
nalezionych potomków Ro-
mana egla dopełniają, a nie-
kiedy weryfikują jego obraz 
naszkicowany na podstawie 
dokumentów z butelki. Ro-
man był podobno bardzo spo-
kojnym człowiekiem. Nigdy 
nie podnosił głosu. Uwielbiał 
wycieczki i pikniki rodzinne, 
zbierał grzyby i grał w kar-
ty. po wojnie rzucił palenie. 
z  żoną Bronią jeździł mo-

torem WFM, bardzo lubił bawarkę (herbatę z mlekiem), bigos 
z  kminkiem, a  stary placek drożdżowy kroił na plastry i sma-
rował masłem. W  czasie wojny odmówił podpisania volkslisty, 
nigdy nie był członkiem żadnej partii. W zakładzie Władysława 
Stopy przepracował 50  lat. Remontował przede wszystkim bu-
dynki sakralne, m.in. kościoły na Śródce i w Konarzewie. Kiedy 
przeszedł na emeryturę, dorabiał jako złota rączka w Seminarium 
Duchownym w poznaniu.
 to Roman zeswatał swojego współpracownika Stanisława 
Kluzika z córką Wandą. Było to w 1946 roku krótko po powrocie 
Stanisława z auschwitz. Był jednym z pierwszych więźniów tego 
obozu. Do końca życia zasłaniał tatuaż długim rękawem i nosił 
w kieszeniach kromki chleba.
 Roman i Bronisława eglowie tworzyli zgodne małżeństwo 
przez długich 50 lat. Roman przeżył żonę o 10 lat. Bronisława 
zmarła na zawał dzień przed kolejną pielgrzymką, za to po wizy-
cie u fryzjera. Roman odszedł w 1991 roku. został pochowany na 
cmentarzu Miłostowskim. Jego list znaleziono 25 lat później.

Dekarz i taka historia
Danuta Bartkowiak

(przedruk za zgodą autorki z gazety Poznań, Informator Samorządowy 
Metropolii Poznań, wydanie lipiec 2017 r.)

Zdjęcie wykonane w 25. rocznicę Ślubu Bronisławy i Romana Eglów
Źródło: www.cyryl.poznan.pl
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Komisja poborowa

Czyszczenie garnków popiołem

Makieta okopów z I wojny światowej

Ćwiczenia na drewnianym, ćwiczebnym koniu
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 W ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesły-
szących w poznaniu przy ulicy Bydgoskiej w dniu 18 maja br. 
odbyło się Święto ośrodka pod hasłem: „powstanie Wielko-
polskie 1918/1919. pamiętamy !”. Społeczność ośrodka chciała 
uczcić w ten sposób stulecie wybuchu powstania Wielkopol-
skiego oraz realizację projektu „pomigajmy o powstaniu Wiel-
kopolskim”. 
 W tym dniu gościliśmy grupy rekonstrukcji historycznej: 
towarzystwo byłych Żołnierzy i przyjaciół 15. pułku Ułanów 
poznańskich, Stowarzyszenie twierdza i Dawny Garnizon poz-
nań oraz Klub Modelarski „Jaźwiec”. 
 Działo się, oj działo! Dzieci nauczyły się jak to na wojen-
ce bywało! Dzień zaczął się krótkim apelem i przedstawieniem 
zaproszonych gości. Następnie odbyły się prezentacje multi-
medialne na tematy historyczne oraz dla młodszych uczniów 
pokazy filmów pt. „przyjazd Mistrza 26 grudnia 1918 r.” i „zdo-
bycie Ławicy 6 stycznia 1919 r.”, zrea lizowanych na zlecenie Sa-
morządu Województwa Wielkopolskiego. potem uczestnicy 
stawili się przed komisją poborową, gdzie otrzymali książeczki 
wojskowe z pieczątką „zdolny do służby wojskowej”. później 
każdy musiał pokonać szlaban, aby już za chwilę znaleźć się 
przed kuchnią polową, gdzie trzeba było czyścić garnki popio-
łem oraz buty wojskowe pod czujnym okiem pana zbysława 
Jankowskiego – prezesa Stowarzyszenia przyjaciół Śródki i oko-
lic „Śródeja”, który od lat wspiera działania naszego ośrodka. 
potem przyszła pora na zwiedzanie kolejnych stanowisk ta-
kich jak szpital polowy, gdzie sanitariuszki i chirurg wojskowy 
opatrywali rany i złamania. Uczestnicy imprezy obowiązkowo 
musieli odwiedzić szwalnie wojskową, gdzie Rada Rodziców 
i Drużyna Harcerska zHp „Cisza” wykonywały przypinki po-
wstańcze. Kolejnym punktem programu była mundurowania 
i arsenał. Strzałem w  dziesiątkę okazała się makieta okopów 
z okresu I wojny światowej, o której w bardzo interesujący spo-
sób opowiadał pan Dale taylor. W  czasie święta można było 
też zamówić sobie portret u pana Dominika i wykonać czap-
kę wojskową z panią Heleną. Dużym powodzeniem cieszył się 
namiot fotografa wojskowego. pamiątkowe zdjęcia wykonywali 
pani anna, pan artur i uczniowie technikum fotograficznego. 
po zabawie na wybranych stanowiskach przyszedł czas na spo-
tkanie z panem Michałem andrzejakiem, który przeprowadził 
ćwiczenia na drewnianym, ćwiczebnym koniu i prawdziwy 
ułański pokaz władania szablą i lancą z użyciem pozorników. 
Kto się zmęczył atmosferą obozu wojskowego, mógł skorzystać 
ze strefy animacji powstańczych pod opieką pani Sylwii pacz-
kowskiej – instruktor z klubu „Cybinka”. 
 Na zakończenie dnia, jak to w obozie wojskowym bywa, nie 
zabrakło pysznej grochówki i kiełbasy z prawdziwej kuchni po-
lowej oraz pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem.

Czyszczenie butów wojskowych

Przed arsenałem

Święto Ośrodka 
„Powstanie Wielkopolskie

1918/1919

Pamiętamy!”
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Kamienica przy Rynku 

Śródeckim nr 3
(dokończenie ze str. 1)

Ryc. 3. Rzut kamienicy z APP, Stadt-Feuer Societats Dyrection Posen sygn. 1525, s. 3

z czerwienią klinkierowego cokołu i ele-
mentów dekoracyjnych, oraz zielonymi 
oknami i szmaragdowymi balkonami.
 podobne budynki z analogiczną klin-
kierową dekoracją możemy zobaczyć 
chociażby na Wildzie, są to kamienice 
narożnikowe przy ul. przemysłowej 29 
/ św.Czesława 1 oraz przy ul. Różanej 16 
/ św. Czesława 9, których projektantem 
może być ten sam architekt.
 od lat wielu mieszkańców Śródki i nie 
tylko tej dzielnicy, nurtuje pytanie, jakie 
rzeźby mogły stać na narożach kamienicy. 
Nie zachowały się żadne zdjęcia z początku 
XX w. które przedstawiałyby zabudowę tej 
części Śródki. Wartościowe są uwagi pani 
Renaty Binder, która rozpatruje usytuowa-
nie naszej kamienicy w kontekście znajdu-
jących się w jej sąsiedztwie znaczących 
budynków. odnosi się ona do symboliki 
chrześcijańskiej, metodycznie analizując 
wszystkie elementy dekoracji budynku. 
Gałązki ujmujące tarczę herbową inter-
pretuje jako elementy symbolizujące dzie-
wictwo, szczególne ze względu na ich 
zdublowanie, sugerując, że domniemana 
figura stojąca we wnęce „jest mistycznie 
zaślubiona Jezusowi”. a samą tarczę inter-
pretuje jako „definiującą sprawiedliwego” 
co doprowadza do końcowego wniosku, że 
we wnęce powinna stać „postać dziewicy 
świętej zaślubionej Jezusowi”. Symbolikę 
tę wzmacnia dekoracja na ścianie wschod-
niej – z fragmentem koła, co reasumując 
może wskazywać na postać świętej Kata-

rzyny aleksandryjskiej. Dodatkowym ar-
gumentem na umieszczenie w tym miej-
scu rzeźby świętej było funkcjonowanie na 
Śródce zaułka Katarzynek z młynem kata-
rzynek usytuowanym przy rzece Cybinie. 
Wśród elementów dekoracyjnych autorka 
listu wskazuje także na motyw cztero-
płatkowego kwiatu odczytanego jako fio-
łek symbolizujący skromność i pokorę. 
Nieco inaczej sytuacja przedstawia się od 
strony narożnika północno-zachodniego. 
zdaniem R. Binder w tym miejscu mo-
gła stać rzeźba patrona zakonu męskiego 
czyli Filipa Neri, założyciela zgromadze-
nia filipinów, z siedzibą kongregacji przy 
ul. Filipińskiej. Rozety kwiatowe – sny-
cerskie dekoracje na drewnianej ściance 
szczytowej zadaszenia (o obrysie trójkąta) 
nad balkonem wiąże z symboliką światła. 
a cały układ dużej rozety i trzech mniej-
szych zamkniętych w trójkątnym kształ-
cie wspornika odnosi do symbolu trójcy 
Świętej.
 Wklęsło wypukłe zamknięcie szczy-
tów od strony wschodniej i zachodniej 
odczytuje jako fale. 
 Musimy pamiętać, że nasze rozwa-
żania dotyczą kamienicy wybudowanej 
przez erasmusa Raabe nauczyciela ze wsi 
Główna (od 1925 r. znajdującej się w gra-
nicach poznania). e. Raabe (niemiecki ka-
tolik) w latach 1889-1905 był nauczycie-
lem w gminnej szkole symultannej we wsi 
Główna3. tak intensywne odwoływanie 
się do symboliki chrześcijańskiej w świec-

 3 W. Karolczak, Z dziejów gminy Główna 
na przełomie XIX i XX wieku, „Kronika Miasta 
poznania” 2001/2, s. 129-130Ryc. 1. Wnęka na narożniku północno-zachodnim

kiej kamienicy może budzić wątpliwości. 
Niezaprzeczalnym jest fakt, że w świecie 
kultury chrześcijańskiej istnieje tradycja 
umieszczania na budynkach mieszkalnych 
figur świętych. Często odnoszących się do 
patrona inwestora, lub świętego darzone-
go wielką atencją lub jako dziękczynienie 
za otrzymane łaski. 
 erasmus Raabe zmarł krótko po wy-
budowaniu kamienicy, po jego śmierci po-
została ona własnością jego żony Johanny 
z domu Hűbner. Kamienica została ubez-
pieczona 10 sierpnia 1904 r.4, lecz praw-
dopodobnie nie była jeszcze wykończona.  
Johanna Raabe funkcjonuje w księdze 
meldunkowej kamienicy od 5 grudnia 
1905 r.5, a w innym spisie mieszkańców 
Rynku Śródeckiego od 1 listopada 1905 r. 
jako właścicielka kamienicy mieszkająca 
w mieszkaniu nr 2 do 5 lipca 1932 r.6 
 Należy przypuszczać, że wdowa po na-
uczycielu musiała zaangażować się w nad-
zór nad pracami wykończeniowymi, które 
pozwoliłyby na wynajęcie mieszkań. z du-
żym prawdopodobieństwem możemy przy-
jąć, że nisze od samego początku były puste.

Joanna Figuła-Czech

(dokończenie w następnym numerze)

przy pisaniu artykułu korzystałam także z białej kar-
ty obiektu autorstwa Malwiny Wakulik oraz publika-
cji B. Krzyślak i z. Kurzawa, Kościół św. Małgorzaty 
na Śródce w Poznaniu, poznań 2009.

 4 app  Dyrekcja Miejskiego towarzystwa 
Ubezpieczeń ogniowych 1525, s. 33 i dalej
 5 app amp 13496
 6 app amp 15594
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Most Biskupa Jordana jest mostem nie
zwykłym. O jego niezwykłości świad
czy już to, że świętowaliśmy w grudniu 
10. lecie jego odbudowy. W końcu raczej  
nie obchodzimy kolejnych rocznic ot war
cia innych obiektów komunikacyjnych.

 Most ten jest niezwykły także dlatego, 
że prawdopodobnie jest najstarszym mo-
stem na terenie obecnego poznania. Jego 
początki sięgają X wieku, a więc związane 
są z początkami naszego miasta. Wówczas, 
jak wynika z badań archeologicznych, ist-
niał drewniany most, który łączył gród 
na ostrowie tumskim z terenem obecnej 
Śródki. Na Śródce z kolei rozwinęła się 
osada, która stanowiła zaplecze usługowe 
dla grodu książęcego. tak więc od samego 
początku swego istnienia Śródka i ostrów 
tumski są ściśle ze sobą powiązane. przez 
następne stulecia istniały w tym miejscu 
kolejne przeprawy przez rzekę, most był 
przebudowywany zgodnie z potrzebami 
i  aktualnymi możliwościami techniczny-
mi. Kolejne oblicza mostu na przestrzeni 
dziejów prezentuje plenerowa część wy-
stawy Efekt mostu, którą można było oglą-
dać przed budynkiem Bramy poznania do 
28 stycznia 2018 r. ta część wystawy zosta-
ła przygotowana przez Cyfrowe Repozyto-
rium Lokalne Cyryl i prezentuje archiwal-
ne zdjęcia mostu ze zbiorów dostępnych 
na portalu: ww.cyryl.poznan.pl.
 Most Cybiński zniknął pod koniec lat 
60. XX wieku. po budowie nowej trasy 
komunikacyjnej wschód-zachód i leżące-

go na niej mostu Mieszka I, most Cybiń-
ski przestał być potrzebny. ponieważ był 
w złym stanie technicznym, zdecydowano 
o jego rozbiórce. 
 I w tym miejscu ta historia mogłaby się 
zakończyć. Wspominalibyśmy dziś most 
Cybiński, jak wiele innych budynków 
i obiektów, których już w mieście nie ma, 
a możemy je zobaczyć jedynie na starych 
fotografiach. 
 Mogłaby się zakończyć, ale dzięki 
mieszkańcom Śródki się nie zakończyła. 
to oni niemal zaraz po rozbiórce mostu 
podjęli starania o jego odbudowę. to ich 
determinacji zawdzięczamy fakt, że most 
powrócił dziesięć lat temu na Śródkę.
 Wystawa Efekt mostu, którą prezen-
towaliśmy w Bramie poznania opowiada 
właśnie o tych 10 latach ponownej obec-
ności mostu na Śródce. opowiadała ona 
o wyjątkowej roli, jaką most Biskupa Jor-
dana pełni. Bo właśnie tu pojawia się jego 
wyjątkowość: nie jest on tylko obiektem 
komunikacyjnym ale pełni wiele funkcji 
społecznych i symbolicznych. Można na-
wet powiedzieć, że funkcja komunikacyjna 
– dla innych mostów kluczowa i jedyna – 
w przypadku tego mostu jest drugorzędna.
 Na wystawie ukazaliśmy te nieco-
dzienne role mostu. Jest on połączeniem 
Śródki z miastem. Jest mostem o bogatym 
życiu kulturalnym – tu odbywają się licz-
ne wydarzenia artystyczne. Jest miejscem, 
gdzie okoliczni mieszkańcy i nie tylko, 
spędzają swój wolny czas, spotykają się, 
spacerują. Jest to także poznański „most 

miłości”. Jego poręcze obwieszone są kłód-
kami, które pozostawiają zakochani na 
znak swojego uczucia. Jest także bardzo 
popularnym miejscem sesji ślubnych. Jest 
w końcu kołem zamachowym zmian na 
Śródce. to jego powstanie zapoczątkowa-
ło zmiany tej dzielnicy. 
 przygotowując wystawę podjęliśmy 
współpracę z Instytutem Socjologii UaM. 
Studenci Instytutu przeprowadzili wywia-
dy z mieszkańcami i osobami związanymi 
ze Śródką. Rozmawiali o moście Biskupa 
Jordana, o jego roli na Śródce, o osobistym 
postrzeganiu tego miejsca.
 Wystawa jest w dużej części opowie-
dziana cytatami z wypowiedzi mieszkań-
ców Śródki. Chcieliśmy, aby zwiedzający 
ją goście mogli spojrzeć na most Biskupa 
Jordana oczyma tutejszych mieszkańców 
i dowiedzieć się dlaczego jest on dla nich 
wyjątkowy. Wśród wypowiedzi pojawiały 
się także tematy trudne, ciemne strony 
zmian, jakie zachodzą na Śródce – o nich 
też mówimy na wystawie, gdyż inaczej ob-
raz tego miejsca nie byłby pełen.
 Chciałam jeszcze raz podziękować 
wszystkim osobom, które zaangażowały 
się w realizację wystawy. tym, którzy po-
dzielili się z nami swoimi opiniami, czy 
przekazali zdjęcia ze swoich prywatnych 
zbiorów. 

Anna Pikuła

Efekt mostu. Wystawa z okazji dziesięciolecia 
powrotu mostu na Śródkę
(09.12.2017-28.01.2018)
Scenariusz: Anna Pikuła, Michał Kępski
Projekt graficzny: Marcin Dzbanuszek
Współpraca: Wydawnictwo Miejskie Posnania/
www.cyryl.poznan.pl, Instytut Socjologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Produkcja: Centrum Turystyki Kulturowej 
TRAKT

Efekt mostu
Wystawa z okazji dziesięciolecia powrotu mostu na Śródkę

9.12.2017 – 28.01 2018 r.

Wernisaż wystawy – 9.12.2017 r., fot. Łukasz Gdak
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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
agnieszka Suszek
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

ostrów tumski, sródka i zawady
w starej fotografii

´

Ostrów Tumski – panorama z lotu ptaka, w głębi Śródka i Zawady (ok. 1960)

Włodzimierz Ścisłowski 

Przechadzka z Panem Mottym

I. Pan Motty surdut piękny włożył,
czuje się dzisiaj nie najgorzej.
Więc znów na spacer ruszyć może,
gdzie ulic znanych gwar...
Lecz wzrok go chyba tutaj mami,
ktoś obraz tamten starł...
... A to przecież jego Poznań,
 a to przecież jego gród.
 Choć go czasem trudno poznać,
 aż zakrawa to na cud...
... Pan Motty wybrał się za Wartę,
 a tutaj – prawda to, czy żarty?...

Stanisław Gromadziński 

Ciąg dalszy

II. Już nie ma na Czartorii Warty!
Chciałbym tak dzisiaj bez patosu,
mówić szczerze, od niechcenia.
Tak zwyczajnie, po swojemu,
ale nie potrafię temu sprostać.
Tak bogate są moje wspomnienia.
 Na Zagórzu, na Ostrowiu Tumskim się urodziłem
 stąd z tornistrem na plecach na Śródkę –
 Mostem Cybińskim do szkoły nr 3 chodziłem.
 Tutaj w szarym, harcerskim mundurze,
 ze zbiórek śpiewaczej, śródeckiej „Dwójki”
 żwawo do domu, kroczyłem na Zagórze.

Idąc do Katedry prosto na wschód,
Most Cybiński mieszkańców i turystów na  
        Śródkę wiódł.
Tędy, przed wojną przez most na Cybinie,
tramwaje linii numer dwa jeździły.
A w czasie okupacji i po wojnie,
ciche trolejbusy ludność przewoziły.
  ...A dzisiaj? Co Pan na to powie – Panie   
             Motty?
 Nowa trasa zrobiła ze Śródką proces krótki.
 I nie da się już przejść, tak prosto –
 z Katedry po moście, do starej Śródki.
 Ale chwileczkę, Panie Motty, jedną   
             chwileczkę!
 Mam jeszcze coś pozytywnego do 
         powiedzenia.

Mijały prędko, kolejne, szalone lata,
a ludność z Zagórza, Wyspy Tumskiej i Śródki
ciągle martwiła starego mostu strata.
Zaczęły się starania o budowę mostu.
Powstała grupa osób z pomysłem i inicjatywą,
i budowa nowego mostu, stała się faktem po prostu.
 Fragment starego mostu Św. Rocha
 z wielkim trudem i mozołem,
 przesunięto nad naszą, starą Cybinę.
 I stało się! Można już teraz dumnie –
 przejść z Zagórza i Wyspy Tumskiej na Śródkę
 i nawiedzić „Śródecką Perłę” pw. 
        Św. Małgorzaty świątyni.
„Śródejo” – ty nasza kochana! Rozwijaj się na
nowo i nie zostań nigdy zapomniana!

Tekst ten dedykuję naszym następcom. 
„Czuwaj! – „Wiarus” 2PDH


