
ISSN 1640-4408 Nr 2 (67) 2018 BEZPŁATNY

   
W numerze m. in.:

•	Co	było	i	będzie	na	Śródce		 2

•	Matka	Boża	Łaskawa	na	Śródce	 3

•	Projektowanie	narracyjne	w	prze-
strzeni	publicznej	Śródki	w	Poz
naniu	–	architektura	tymczasowa

	 i eksperymentalna 4 

•	Kamienica	przy	Rynku	Śródeckim
	 nr	3	(dokończenie)	 5

•	X	Igrzyska	Szkół	Artystycznych	
	 na	Śródce	 5

•	Wspomnienia	Doroty	i	Genia	 6

•	Rośliny	Cybiny 6

•	RODO	w	ubiegłym	wieku 7

 11 listopada 1918 roku kojarzy się nam, 
Polakom z odzyskaniem niepodległości. 
Dlaczego zatem początek? Plan dla Eu-
ropy Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Wilsona w 13. punkcie zakładał powstanie 
niepodległego państwa polskiego. Oprócz 
kilku ogólników nie precyzował zasad, 
według których ta niepodległość miała 
się odrodzić. Brak tej precyzji sprowoko-
wał wielu sąsiadów Polski, zarówno tych, 
którzy wcześniej brali udział w jej rozbio-
rach jak i sąsiadów z nowo powstających 
Państw, do swobodnej interpretacji tego 
zapisu. Zgadzano się z faktem odrodzenia 
państwowości polskiej, lecz kształt granic 
to dopiero melodia przyszłości. 
 11 listopada 1918 Józef Piłsudski prze-
jął od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo 
nad wojskiem. Wówczas przebieg granic 
Polski nie był w najmniejszym stopniu 
określony. O granice trzeba było jeszcze 
walczyć w wielu wojnach i powstaniach. 
Wolność, która nadeszła, dotyczyła części 
zaboru rosyjskiego oraz części zaboru au-
striackiego. Zachodnia granica nie obej-
mowała Wielkopolski. 11 listopada Wiel-
kopolska była częścią Niemiec. Niemcy nie 
mieli najmniejszego zamiaru rezygnować 
z tych terenów. Wielkopolanie sami mu-
sieli upomnieć się o swoją przynależność 
do odradzającej się Ojczyzny na drodze 
powstania. 27 grudnia w trakcie wizyty 
w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego 
wybucha powstanie. Przygotowania do po-
wstania trwały od dwóch lat. Poznańczycy 
już w połowie I wojny światowej byli świa-
domi, że po jej zakończeniu stara Europa 
runie i o jej nowy kształt, w tym o Polskę, 
będzie trzeba walczyć. Cechą szczególną 
tego powstania była jego powszechność. 
Szacuje się, że wzięło w nim udział oko-

11 listopada 1918 
– zwieńczenie czy początek?

ło 60% mężczyzn i około 20% kobiet. Ta 
powszechność była jednym z tych elemen-
tów, które pozwoliła na stworzenie w cza-
sie trzech miesięcy stutysięcznej Armii 
Wielkopolskiej. Nie sposób dzisiaj precy-
zyjnie określić dnia jego zakończenia. 
 Zarówno rozejm w Trewirze, zawarty 
16 lutego 1919 roku, który określał warun-
ki zawieszenia broni, jak i podpisanie tzw. 
Małego Traktatu Wersalskiego z 28 czerw-
ca 1919 r. na mocy, którego Wielkopolska 
stała się częścią Polski, nie były takimi 
wydarzeniami, które kończyły działania 
zbrojne. Walki z większym lub mniej-
szym natężeniem trwały do dnia poprze-
dzającego podpisanie 21 stycznia 1920  r. 
końcowego traktatu pokojowego w  pod-
paryskim Wersalu. Ostatnim akordem po-
wstania wielkopolskiego było przyłączenie 
20 stycznia 1920 r. Bydgoszczy. 

 Nie tylko o zachodnią granicę Polski 
trzeba było walczyć. Pomimo, ze Traktat 
Wersalski z czerwca 1919 r. przyznawał 
część Górnego Śląska Polsce i tam o osta-
teczny kształt granic trzeba było walczyć 
w  drodze powstań. Zarówno pierwsze 
jak i  drugie powstanie śląskie, pierwsze 
z  sierpnia 1919 r., drugie zaś z sierpnia 
1920 r., nie były zwycięskie, to trzecie 
z  maja 1920  r. przyniosło ewidentne ko-
rzyści Polsce. Nota bene zarówno w dru-
gim jak i w trzecim powstaniu wzięło 
udział wielu powstańców wielkopolskich. 
Pomimo  prze prowadzonego na Śląsku 
plebiscytu, gdzie większość mieszkańców 
Śląska opowiedziało się za jego przynależ-
nością do Niemiec wiedziano, że zarówno 
przebieg plebiscytu jak i jego wyniki zo-
stały zafałszowane. Po ogłoszeniu przez 
Komisję Międzysojuszniczą przyznania 
3/4 spornego terenu Niemcom o drugiej  
w nocy 3 maja wybuchło powstanie. Żadne 
z dwóch wcześniejszych powstań nie obfi-
towało w tak wiele walk i zdarzeń militar-
nych, ani nie trwało tak długo jak trzecie. 

Tomasz Łuczewski

ciąg dalszy na str. 8
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Co było 

i będzie 

na Śródce...

■ 14 czerwca 2018
 Na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji na Śródce odbyły się X Igrzy-
ska Szkół Artystycznych, w której wzięli 
udział uczniowie szkół muzycznych Poz-
nania (relacja na str. 5).

■ 30 czerwca 2018
 Rośliny Cybiny – wernisaż wystawy 

czasowej. W pierwszej odsłonie spektakl 
i zabawy dla dzieci pt. Ptasi Baj w Am-
fiteatrze nad Cybiną przygotowany przez 
Teatr Atofri.

■ 1 lipca 2018
 W ramach cyklu imprez Rośliny Cybiny 

odbyły się warsztaty Ogród deszczowy 
dla miasta i rzeki, Cymbały zawitać do 
nas zechciały (muzyka dalekiego pod-
karpacia), warsztaty cyjanotypii w Amfi-
teatrze nad Cybiną.

■ 1 lipca 2018
 W oczekiwaniu na Biskupa Jordana – 

w ramach cyklu imprez artystycznych na 
Moście Biskupa Jordana odbył się m.in.: 
występ zespołu HUSCARL, walki rycer-
skie, zabawy plebejskie.

■ 15 lipca 2018
 Morskie opowieści – w  ramach cyklu 

imprez artystycznych na Moście Biskupa 
Jordana odbył się m.in. spektakl teatralny.

■ 21 lipca 2018
 W ramach cyklu imprez Rośliny Cybiny 

odbyły się warsztaty Ogród deszczowy 
dla miasta i rzeki, Cymbały zawitać do 
nas zechciały (muzyka dalekiego pod-
karpacia), warsztaty cyjanotypii w Amfi-
teatrze nad Cybiną.

■ 22 lipca 2018
 W ramach cyklu imprez Rośliny Cybiny 

odbyły się warsztaty Pieśń o rzece (warsz-
taty śpiewacze), Podróż dookoła rzeki 
(oprowadzanie po dolinie rzeki), Warsz-
taty dzikiej kuchni, Potańcówka z przod-
kami w Amfiteatrze nad Cybiną.

■ 29 lipca 2018
 Pokoloruj świat – w ramach cyklu imprez 

artystycznych na Moście Biskupa Jordana 
odbyły się m.in. animacje i warsztaty ma-
lowania doniczek.

■ 12 sierpnia 2018
 Folk for fun – w  ramach cyklu imprez 

artystycznych na Moście Biskupa Jordana 
odbyły się m.in. warsztaty i tańce koro-
wodowe, a także nauka gry na bębnach.

■ 25 sierpnia 2018
 W ramach cyklu imprez Rośliny Cybiny 

odbyły się warsztaty Akcja wikliniar-
ska – cz. 1, Lulajki (warsztaty dla rodzin 
z  dziećmi), Heresong koncert w Amfi-
teatrze nad Cybiną.

■ 26 sierpnia 2018
 Niezwykłe opowieści o zwykłych rze-

czach – w  ramach cyklu imprez arty-
stycznych na Moście Biskupa Jordana 
odbyły się m.in.: koncert muzyki kame-
ralnej, teatr opowieści, giełda przedmio-
tów zwykłych i niezwykłych.

■ 26 sierpnia 2018
 W ramach cyklu imprez Rośliny Cybiny 

odbyły się warsztaty Akcja wikliniarska 
– cz. 2 (warsztaty budowy z wierzby), 
Podróż dookoła rzeki (oprowadzanie po 
dolinie rzeki), Warsztaty naturalnego 
barwienia w Amfi teatrze nad Cybiną.

■ 9 września 2018
 Akcja splot – w  ramach cyklu imprez 

artystycznych na Moście Biskupa Jorda-
na odbyły się m.in.: zabawy i warsztaty 
z  dziergania i splatania na dużych kro-
snach oraz koncert orkiestry KuSza.

■ 29 września 2018
 Dzień Sąsiada – w ramach corocznie or-

ganizowanej imprezy na Śródce można 
było uczestniczyć w grach i zabawach ro-
dzinnych w obiektach Miejskiego Ośrod-
ka Sportowego, a wieczorem impreza 
„Migane na dechach” w Ogródku Hyćka.

■ 11 listopada 2018
 Święto Niepodległości – SETNA RO

CZNICA. W parafii archikatedralnej 
podczas wszystkich mszy św. odma-
wiano modlitwę za Ojczyznę. Po Mszy 
św. o godzinie 12.15 w sali Muzeum 
Archidiecezjalnego odbyły się wspólne 
śpiewy patriotycznych pieśni. Powstań-
cze śpiewy poznańczyków poprowadził 
Jacek Kowalski ze swoim zespołem.
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Matka Boża Łaskawa na Śródce
Poznańska wierna kopia obrazu powstała z okazji 1050. rocz
nicy chrztu Polski i ufundowana została przez członków ruchu 
społecznego „Pokolenie Millenijne”. 9 kwietnia 2016 r., podczas 
uroczystej Mszy św. z okazji 360. rocznicy ślubów Jana Kazimie
rza, abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski poświęcił 
obraz w archikatedrze lwowskiej. W dniu 2 października 2016 r. 
abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański dokonał uroczy
stego wprowadzenia wiernej kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, 
Królowej Korony Polskiej do Poznania. Obraz ma służyć pogłę
bianiu narodowej pamięci i być świadectwem mieszkańców gro
du Piastów ich twórczego podjęcia chrześcijańskiego dziedzic
twa. Obraz znajduje się w kościele pw. św. Małgorzaty na Śródce.

 Matka Boża Łaskawa – „Śliczna Gwiazda miasta Lwowa”, zwa-
na także Domagaliczowską namalowany został w 1598 r. przez 
mieszczanina lwowskiego Józefa Szolc-Wolfowicza, jako epitafium 
dla zmarłej wnuczki Katarzyny Domagaliczówny. Modlitwy przed 
obrazem zaowocowały licznymi uzdrowie-
niami. Cudownej interwencji Matki Bożej 
przypisano nieudane oblężenie miasta 
przez wojska Chmielnickiego w 1648 r., 
zwycięstwo pod Beresteczkiem, czy od-
parcie ataku Kozaków w 1655 r. w  czasie 
potopu szwedzkiego. 
 1 kwietnia 1656 r. król Jan II Kazimierz 
Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny we Lwowie, przed ob-
razem Matki Bożej Łaskawej złożył śluby. 
W obecności nuncjusza papieskiego Pietro 
Vidoniego i całego swojego dworu, z rycer-
stwem, senatorami i duchowieństwem od-
dał w opiekę Maryi swoje państwo i ogłosił 
Matkę Bożą Królową Korony Polskiej.
 Autorem tekstu ślubów lwowskich 
Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola. 
W 1776 r. abp Wacław Hieronim Sierakow-
ski ogłosił dekret o cudowności i łaskawości 
wizerunku, przeniósł obraz na stałe do ka-
tedry lwowskiej, a 12 maja 1776 r. ukorono-
wał obraz koronami papieskimi. W 1946 r. 
ks.  abp Eugeniusz Baziak, zmuszony do opuszczenia metropolii 
lwowskiej przez władze sowieckie, przywiózł obraz do Polski.

Maryjo, Boża Matko, Ciebie obieramy za Patronkę naszą i naszej ojczyzny.
Matko Łaski Bożej, spraw, aby pokolenia wędrujące przez polską ziemię 
stały się Domem Bożym i Bramą Niebios do wiecznej Ojczyzny.
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, pomóż nam chronić życie 
i cenić je, jako największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia.
Matko Chrystusowa i Domie Boży, naucz nas stać na straży nierozerwalności małżeństwa.
Zwierciadło Sprawiedliwości, wspieraj, aby wszyscy ludzie żyli w miłości i sprawiedliwości, 
w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku, 
aby nie było głodnych, bezdomnych i strapionych.
Zwycięska Boża Rodzicielko, prowadź nas do zwycięstwa w walce 
z naszymi wadami i zastąpienia ich cnotami chrześcijańskiego życia.
Królowo Polski, daj nam siłę dotrzymać ślubów naszych ojców 
i dalej umacniać cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.
Bogarodzico Dziewico, Matko nasza, przyjmij nasze modlitwy. 
Bądź naszą Wspomożycielką i Przewodniczką. Tobie oddajemy naszą 
przeszłość i przyszłość, nasze życie osobiste, narodowe i społeczne, 
Kościół Twojego Syna i wszystko, co miłujemy. Amen.

Tekst ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza 
( l kwietnia 1656 r.)

Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, 
Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się 
król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję 
czynię: Ciebie za Patronkę, moją i państwa mego Królową dzisiaj 
obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, 
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihow-
skie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej 
opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniej-
szym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokor-
nie żebrzę...

A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony 
jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia 
obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlach-

ty i  pospólstwa imieniem, Synowi Twemu 
Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi na-
szemu, cześć i  chwałę przez wszystkie kra-
iny Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić 
wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego 
otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się 
starał, aby rocznica w państwie mym od-
prawiała się solennie do skończenia świata 
rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, 
Panno Przeczysta!

A że z wielkim żalem serca mego uznaję, 
dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa 
oraczów, przez żołnierstwo uciemiężone-
go, od Boga mego sprawiedliwą karę przez 
siedem lat w królestwie moim różnymi pla-
gami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obo-
wiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać 
się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, 
ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne 
było od wszelkiego okrucieństwa, w  czym, 
Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, 
jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego 

wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do 
wypełniania tego, co obiecuję.

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej – zainspi-
rowana tekstem Jasnogórskich Ślubów Narodu, 
opracowanych przez Sługę Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski
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Artykuł powstał w oparciu o tekst pracy 
magisterskiej wykonanej na Wydziale 
Architektury i Wzornictwa Uniwersyte
tu Artystycznego w Poznaniu przez mgr 
inż. arch. Marię Dondajewską pod kie
runkiem dr hab. inż. arch. Elżbiety Ra
szei, prof. nadzw. UAP

 Przedstawiona w artykule główna idea 
pracy dyplomowej ukazuje kształtowanie 
miasta z perspektywy działań przestrzen-
nych na styku urbanistyki, architektury, 

opierać się na formach tymczasowych i in-
terwencyjnych? Powyższe pytania stały się 
głównym nurtem poszukiwań teoretycz-
nych pracy oraz próbą otwarcia publicznej 
dyskusji o przestrzeni miejskiej.
 Wybór przeprowadzenia badań oraz 
zaproponowania rozwiązań projektowych  
w obszarze przestrzeni publicznej Śródki 
w Poznaniu wynikał z oceny procesów roz-
woju i degradacji dzielnicy. Uwarunkowa-
nia historyczno-funkcjonalne sprawiły, że 
zaniedbana w ostatnich latach ubiegłego 

Chęć ukazania potencjału Śródki stała się 
przyczynkiem do pracy projektowej i pró-
by budowania nowej narracji w przestrzeni 
publicznej dzielnicy. 
 Autorska koncepcja nowej narracji 
Śródki opiera się na zróżnicowaniu natęże-
nia bodźców wzrokowych, emocjonalnych 
oraz estetycznych. Wybrany trakt pieszy 
łączący Most Biskupa Jordana z Rynkiem 
Śródeckim, a w dalszej kolejności z Ron-
dem Śródka, stał się laboratorium badań 
przestrzennych. Proponowane rozwiązania 
stanowią formę akupunktury tkanki urba-
nistycznej, która ma na celu podkreślenie 
relacji pomiędzy budynkami istniejącymi 
a obiektami projektowanymi oraz wprowa-
dzenie nowej perspektywy odbioru prze-
strzeni przez pryzmat formy efemerycznej. 
Propozycja projektowa zakłada wprowa-
dzenie do przestrzeni publicznej Śródki 
abstrakcyjnych form przestrzennych, któ-
rych funkcje nie będą bliżej określone. 
Eksperymentalne formy tymczasowe mo-
głyby zaistnieć w mieście jako alternatywa 
dla „ostatecznej”, trwałej konstrukcji tkan-
ki architektonicznej w niezabudowanych 
przestrzeniach dzielnicy śródmiejskiej. 
Niedopowiedzenie jako jedna z głównych 
cech kształtowania percepcji formy, gra 
skalą oraz prowokacja indywidualnych 
aktywności mieszkańców Śródki jest celo-
wym zabiegiem autorki. Jednak głównym 
założeniem jest pozostawienie przestrzeni 
otwartej na nowe interpretacje użytkowni-
ków. Przedstawione formy projektowe są 
jedną z wielu możliwości interwencji wido-
kowej, zaś katalog rozwiązań jest znacznie 
szerszy. W celu podkreślenia interwencji 
jako zdarzenia w przestrzeni, zastosowano 
kolor czerwono-karmazynowy nawiązu-
jący do koloru Mostu Jordana, który jest 
symbolem odradzania się i rozwoju Śródki. 
Projekt jest próbą odnalezienia sensu eks-
perymentowania w  przestrzeni publicznej 
oraz ukazania potencjału funkcjonalno-es-
tetycznego kon kretnych miejsc i widoków.

Maria Dondajewska
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Projektowanie narracyjne w przestrzeni publicznej Śródki w Poznaniu 
– architektura tymczasowa i eksperymentalna

Widok aksonometryczny proponowanych form przestrzennych

Widok na Park Jednego Drzewa od strony Ronda Śródka Widok na plac przed Kościołem św. Małgorzaty Widok na niezagospodarowaną działkę przy ul. Cybińskiej

sztuki i performance’u. Proponowana kon-
cepcja estetyzacji miasta poprzez interwen-
cje artystyczne i rozwiązania tymczasowe, 
które mają za zadanie zmienić percepcję 
przestrzeni i w pewnym stopniu stanowią 
próbę obiektów docelowych, mogłaby stać 
się nowym narzędziem projektowym dla 
urbanistów. Czy jest w przestrzeni miejsce 
na eksperyment lub formy abstrakcyjne 
i czy są one w stanie realnie wpływać na 
narrację miasta? W jakim stopniu kształto-
wanie przestrzeni urbanistycznej mogłoby 

stulecia dzielnica częściowo utraciła swój 
charakter, a standard życia mieszkańców 
znaczenie się obniżył. Rozpoczęty na tym 
obszarze proces rewitalizacji oraz działa-
nia lokalnej społeczności spowodowały, że 
dzielnica coraz bardziej zyskuje w oczach 
mieszkańców oraz inwestorów. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, że jej struktura urba-
nistyczna nadal wymaga korekty. Wartość 
przestrzeni obniżają puste działki, bez-
okienne ściany czy tymczasowe obiekty 
o niskim standardzie i wątpliwej estetyce. 
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 Śródka jako niewielki obszar jest naznaczo-
na niezwykle dużym nagromadzeniem uświę-
conych postaci: zaułek katarzynek; ul. Filipińska 
z  domem kongregacji filipinów i późniejszym 
sierocińcem prowadzonym w tym miejscu przez 
siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo 
(stąd nad wejściem do budynku w  niewielkiej 
niszy umieszczono figurkę świętego, założyciela 
zakonu tzw. szarytek); kościół pw. św. Małgorza-
ty z kaplicami św. Barbary i Filipa Neri; kościół 
pw. św. Kazimierza dawnego klasztoru refor-
matów; kapliczka Bożej Męki; ul.  św.  Piotra, 
przemianowana w 1888 r. na św. Johannesgasse 
– św. Jana1, a w 1925 r. na św. Jacka.
 Gdyby nauczyciel z Głównej chciał się 
„wkupić” w Śródkę zapewne sięgnąłby do bo-
gatych zasobów „świętych śródec kich”. Naroż-
nik północno-wschodni z  fragmentem koła 
w płycinie sam sugeruje miejsce dla postaci św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej (żyła na przełomie 
III i IV w.) której jednym z symboli jest właśnie 
koło (lub jego fragment), którym była łamana. 
Kolejnymi atrybutami są palma (przysługująca 
osobom zmarłym śmiercią męczeńską), posta-
cie filozofów z którymi dysputowała, piorun, 
miecz, pierścień (Dzieciątko Jezus nakładające 
pierścień na palec świętej). Jest patronką filozo-
fów chrześcijańskich i uniwersytetów2. A także 
uczennic krawiectwa zwanych „katarzynkami”, 
modystek, młodych dziewcząt, notariuszy, ad-
wokatów, prokuratorów, teologów, filozofów, 
profesorów, studentów, uczniów, wszystkich 
zawodów które korzystają z koła. Opiekuje się 
mamkami i niańkami (po ścięciu świętej z jej 
szyi trysnęło mleko). W migrenach i chorobach 
języka przywołuje się jej imię z powodu ścię-
cia3. Zaliczana jest do grona czternastu Świę-
tych Wspomożycieli. Pozostałe osoby to święci: 
Krzysztof, Barbara, Jerzy, Błażej, Cyriak, Dioni-
zy, Małgorzata z Antiochii, Wit, Idzi, Pantaleon, 
Achacy, Eustachy, Erazm.
 Jeżeli odnosilibyśmy się do kontekstu naj-
bliższego sąsiedztwa, w pustej niszy od stro-
ny północno-zachodniej mogłaby znajdować 
się rzeźba św. Małgorzaty (w  nawiązaniu do 
wezwania stojącego nieopodal kościoła) lub 
św. Jana (od ówczesnej nazwy ulicy).
 Św. Małgorzata z Antiochii, która żyła na 
przełomie III i IV w., także zaliczana jest do gro-
na czternastu Wspomożycieli. Jej atrybutami są 
smok, którego depcze, w  ręku krzyż i palma4. 
Jest patronką pasterek i praczek, kobiet w ciąży, 
rodzących i akuszerek. Często przedstawiana 
jako młoda kobieta w koronie, depcząca smo-
ka, może być także z wysokim krzyżem w ręce, 
pochodnią, żelaznymi grzebieniami5.
 Uzasadnione może być także umieszczenie 
w tym miejscu rzeźby św. Barbary, której kult na 
Śródce datuje się od pierwszej połowy XVII w., 

a kaplica pod wez waniem świętej przylega od 
północnej strony do kościoła św. Małgorzaty.
 Św. Barbara żyła na przełomie III i IV  w. 
i  jest kolejną z postaci czternastu Wspomoży-
cieli. Jest m.in. patronką uczniów i nau kowców, 
więźniów, budowniczych, artylerzystów, gór-
ników, kamieniarzy. Wśród atrybutów świętej 
znajdziemy wieżę z  trzema oknami, miecz, 
pawie pióro, armatę, kule armatnie, kielich 
z  hostią6, a także anioła z palmą męczeństwa, 
monstrancję, piorun, pochodnię, lilię, księgę7.
 Brak informacji o właścicielach kamieni-
cy, nie pozwala na odczytanie intencji inwe-
stora E.  Raabe. Rzeźby jakich historycznych 
osób miały stanąć na narożach budynku? Po-
stać św. Katarzyny poprzez umieszczenie na 
ścianie fragmentu koła przekonuje większość. 
Problematyczny pozostaje narożnik północ-
no-wschodni. Należałoby rozważyć postać 
św. Małgorzaty i św. Barbary. W związku z fak-
tem istnienia na Śródce kościoła pw. św. Mał-
gorzaty, należałoby przyjąć, że jest to jednak 
największy „pomnik” jaki święty może otrzy-
mać dla uwiecznienia swej świętości. Może za-
tem należałoby skłonić się ku św. Barbarze? Ta 
święta została upamiętniona kaplicą pod jej we-
zwaniem (udekorowaną we wnętrzu bogatym 
malarstwem ściennym odsłoniętym w ostat-
nich latach). Może zatem należałoby się skłonić 
ku postaci św.  Jacka? Pomimo, że nazwa ulicy 
pojawiła się dopiero w  okresie międzywojen-
nym, dwie dekady po wybudowaniu kamieni-
cy, to byłoby to w dużym stopniu uzasadnione. 
Św. Jacek urodził się w Kamieniu Opolskim ok. 
1200 r., zmarł w 1257 r. w Krakowie. Pochodził 
z rodu Odrowążów. W 1220 r. wstąpił do zako-
nu dominikanów i założył klasztor w Krakowie. 
Przedstawiany jest w habicie dominikańskim, 
często także w  płaszczu zakonnym. Jego atry-
butami są: posąg Matki Boskiej w ręku, pusz-
ka z  komunikantami, monstrancja, różaniec, 
płonący klasztor, chóry anielskie czy chłopiec8. 
Umieszczenie w niszy figury św.  Jacka byłoby 
upamiętnieniem osadzenia na Śródce domini-
kanów w roku 1231. 
 W związku z tym, że nie posiadamy żad-
nych przekazów wskazujących bezpośrednio 
na postaci jakie miały być ustawione w niszach, 
możemy czuć się usprawiedliwieni wskazując 
na dwoje świętych św. Katarzynę i św. Jacka. 
Stałyby się one dopełnieniem wystroju kamie-
nicy przy Rynku Śródeckim 3, współtworzącej 
pejzaż śródecki.

Joanna Figuła-Czech

Przy pisaniu artykułu korzystałam także z białej karty 
obiektu autorstwa Malwiny Wakulik oraz publikacji 
B. Krzyślak i Z. Kurzawa, Kościół św. Małgorzaty na 
Śródce w Poznaniu, Poznań 2009.

Kamienica przy Rynku Śródeckim nr 3
(dokończenie z poprzedniego numeru)

 1 „Dziennik Poznański”, nr 151, 4.07.1888, s. 3.
 2 Ch. Zieliński, Sztuka sakralna, Poznań-
-Warszawa-Lublin 1960, s. 343.
 3 F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych 
i patronów w sztuce i wyobrażeniach ludowych. 
Kielce 2004, s. 98.
 4 Ch. Zieliński, Sztuka sakralna..., s. 348.
 5 F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych..., s. 92.

 6 F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych..., 
s. 95-96.
 7 J. Morecki, L. Rotter, Jak czytać wizerun-
ki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagio-
graficznych, Kraków 2009, s. 96-97.
 8 Ch. Zieliński, Sztuka sakralna, s. 333-
334; J. Morecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki..., 
s. 291-292.

 Czerwiec, jak wiadomo, zachęca mło-
dzież do ruchu na świeżym powietrzu, 
a  skutecznie zniechęca do przebywania 
w szkolnych murach. Pani Beata Chrościń-
ska, nauczycielka wychowania fizycznego 
w POSM I st. nr 2 przy ulicy Bydgoskiej 4, 
doskonale rozumie potrzeby uczniów, dla-
tego już od dziesięciu lat organizuje Igrzy-
ska Szkół Artystycznych. Corocznie biorą 
w nich udział uczniowie szkół muzycz-
nych Poznania. 
 14 czerwca 2018 roku na terenie Poz-
nańskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji na 
Śródce stawili się w pełnej gotowości re-
prezentanci POSM I st. nr 2 im. Tadeu sza 
Szeligowskiego, POSM I st. nr 1 im. Hen-
ryka Wieniawskiego, Katedralnej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej oraz młodzi 
sportowcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej. 
Głośny i kolorowy doping z  trybun mo-
tywował przyszłych artystów do rywaliza-
cji w  zawodach lekkoatletycznych oraz 
w  grach zespołowych. Bieg na 60 i 400 
metrów był popisem determinacji, a skok 
w  dal pokazywał sportowcom skalę ich 
możliwości. Mimo tego, że pogoda zachę-
cała zawodników do relaksu na miękkiej 
murawie boiska, wszyscy jednak podjęli 
walkę przede wszystkim o pobicie wła-
snych rekordów życiowych. Odbył się rów-
nież turniej piłki nożnej dla chłopców oraz 
w dwa ognie dla dziewcząt. Słońce w ze-
nicie osłabiało uczestników Igrzysk i woda 
byłaby wybawieniem, jednak w  tym roku 
wyjątkowo nie odbyły się zawody pływac-
kie. Warto podkreślić, że trybuny również 
odegrały dużą rolę w zawodach i sami ki-
bice mogli zaobserwować, jak działa ich 
entuzjastyczny doping. Nagrody, medale 
i puchary podkreślały prestiż tej wyjątko-
wej imprezy sportowej.

Katarzyna Kierończyk

X Igrzyska Szkół 
Artystycznych na 

Śródce
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 W październiku 1984 r. rozpoczęliśmy działalność handlową 
polegającą na sprzedaży warzyw i owoców na Rynku Śródeckim. 
Rezygnacja z dotychczasowej, stabilnej pracy dającej satysfakcję 
oraz zajęcie się czymś nieznanym, wymagającym, jak się później 
okazało, wielkiego poświęcenia, była to trudna życiowa decyzja. 
Wyzwaniem okazała się organizacja własnego miejsca pracy tak, 
aby klienci zamieszkujący Śródkę i okolice chętnie u nas kupowali. 
Czasy były bardzo trudne, w sklepach brakowało wielu towarów, 
ale rynek warzyw i owoców rządził się swoimi prawami – tutaj pa-
nowała duża konkurencja. Na Śródce istniały już dwa sklepy wa-
rzywnicze, sklep spożywczy i cztery stragany. Nasz stragan został 
uruchomiony najpóźniej.
 Sytuacja w handlu była bardzo dynamiczna, poprawiająca się 
rynkowa koniunktura powodowała zwiększenie popytu na towary. 
Trzeba było sprostać wymaganiom mieszkańców Śródki i pracują-
cym tu poznaniakom. Usytuowanie miejsca, w którym mieliśmy 
stragan, dawało wiele możliwości. Duże natężenie ruchu pieszego 
gwarantowało dobre obroty. Wtedy to Śródka była małym cen-
trum handlowym tej części miasta. Tutaj przyjeżdżali na zakupy 
mieszkańcy pobliskich osiedli, kwitł handel rodzimy. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych, kiedy to 
po wolnych wyborach nastąpiło apogeum handlowe, a sprzedaż 
na ulicach z łóżek polowych była bardzo intratnym zajęciem, żona 
i ja postanowiliśmy o nadaniu naszej działalności bardziej cywili-
zowanej postaci. Wtedy, chcąc zdobyć pozwolenie na budowę cią-

gu pawilonów w miejscu targowiska, rozpocząłem trudną drogę 
administracyjną. Szczęśliwym trafem spotkałem na swojej drodze 
życzliwych urzędników i na 35 urodziny mojej żony otworzyliśmy 
swój własny sklep. Czasy były doskonałe, powiększający się asorty-
ment i stale rosnące potrzeby mieszkańców powodowały progres. 
Wymuszało to na nas wydłużenie czasu pracy, a niekiedy pracę 
ponad siły, wszystko po to, by usatysfakcjonować naszych wier-
nych Klientów. W 1996 r. podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu do-
datkowego pracownika, którym została pani Ewa. W międzyczasie 
odbywały u nas praktyki uczennice szkoły handlowej.
 Postępujący wolny rynek i napływ kapitału zagraniczne-
go stopniowo odbierał nam pole działania, jednak mieszkańcy 
Śródki nigdy nie zapomnieli o prowadzonym przez nas sklepie 
i  robili w nim zakupy. Dodatkowo nasz sklep oprócz zwykłej 
działalności handlowej pełnił funkcję skrzynki kontaktowej. 
Można w nim było zostawić dla kogoś przysłowiowe klucze, 
a Rada Osiedla rozprowadzała tu darmową gazetę. Przez te 
wszystkie lata staraliśmy się żyć rytmem wyznaczonym przez 
mieszkańców Śródki. I kiedy po 33 latach pracy dla tej społecz-
ności postanowiliśmy przejść na emeryturę, mieszkańcy bardzo 
mile nas zaskoczyli, wyrażając swoje dowody sympatii. Teraz, 
kiedy piszemy te wspomnienia, pragniemy raz jeszcze bardzo 
serdecznie wszystkim podziękować.

Dorota i Eugeniusz Czajkowie

Wspomnienia Doroty i Genia

 W okresie blisko trzech miesięcy 
w Bramie Poznania realizowano interesu-
jący pro jekt krajoznawczo-przyrodniczy 
skierowany do najmłodszych mieszkań-
ców Poz nania. Szereg imprez przybliża-
jących odrębność przyrodniczą terenów 
doliny Cybiny można było poznać korzy-
stając z warsztatów, spektakli czy zwiedza-
nia poszczególnych fragmentów siedlisk 
przylegających bezpośrednio do Bramy 
Poz nania.
 Organizatorzy zachęcali w wydanych 
materiałach informacyjnych do żywego 
kontaktu z przyrodą do wypraw nad rzekę 
otoczoną bujną zielenią, do udziału w cy-
klu spotkań pisali m.in. »W Bramie Poz-

Bluszczyk 
kurdybanek

Krwawnik 
kichawiec

Łączeń baldaszkowy Rdestnica 
grzebieniasta

Rutewka
żółta

Wierzba
purpurowa

Wyczyniec
łąkowy

Wystawa czasowa od 30 czerwca do 23 września 2018 r.

nania, na wystawie „Rośliny Cybiny” od-
dajemy głos florze i wplątujemy się w wici 
jej opowieści. Rośliny zdradzą nam swoje 
sekrety: która najlepiej czuje się w rwącym 
nurcie, a która na skoszonej łące, która 
spokojnie przycupnęła przy samej ziemi, 
a która lubi… latać!
 Życie roślin jest pasjonujące. Boha-
terów i bohaterki spotkamy zaraz obok 
– w dolinie rzeki Cybiny, w samym sercu 
miasta. Zapraszamy na wystawę w Śluzie 
Katedralnej, a później na spacer nad rzeką 
w poszukiwaniu roślin, których zwyczaje 
czekają na odkrycie. Wystawa daje nam 
narzędzia (także dosłownie!) do wytropie-
nia ich wśród – już nie tak anonimowego 
– tłumu zieleni.
 Na wystawę Rośliny Cybiny szczegól-
nie zapraszamy najmłodszych. Specjalnie 
dla nich przygotowaliśmy rzeczną salę 
przygód – artystyczną przestrzeń inspiro-

waną doliną rzeki. Aranżacja wykonana 
z naturalnych materiałów, jakie możemy 
znaleźć nad Cybiną, zaprosi dzieci do eks-
perymentowania, buszowania i poznawa-
nia tajemnic przyrody. Małe dzieci będą 
mogły tu rozwijać wyobraźnię bawiąc się 
w specjalnie z myślą o nich zaaranżowanej 
przestrzeni odwołującej się do przyrody, 
roślin nadrzecznych czy aktywności zwią-
zanych z rzeką.«

Kuratorzy: Natalia Olejnik, Maciej Jędrzejczak (Funda-
cja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”)
Ilustracje: Olga Kawacińska
Aranżacja i oprawa graficzna: Pillcrow (Maciej 
Kodzis, Grzegorz Owczarek)
Aranżacja przestrzeni dla dzieci: Jolanta Brejdak
Konsultacje eksperckie: Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren
Aranżacja dźwiękowa: Hubert Wińczyk
Koncepcja i koordynacja: Anna Pikuła
Produkcja: CTK Trakt, dyrektor: Robert Mirzyński



7Nr 2 (67) 2018

H
IS

TO
RI

A
/W

SP
Ó

ŁC
ZE

SN
O

ŚĆ

 Podobnie by było z księgami adreso-
wymi miasta Poznania. Księgi te były przez 
kilkadziesiąt lat – od 1882 do 1935 roku – 
wydawane i są dla dzisiejszego miłośnika 
historii miasta kopalnią wiedzy.
 Mam przed sobą Księgę adresową mia-
sta stołecznego Poznania na 1926 rok. Wę-
drując po kartkach tej księgi możemy się 
dowiedzieć, kto gdzie mieszkał, wystarczy 
znać jego imię i nazwisko, lub znając ad-
res dowiedzieć się kto w danym budynku 
mieszkał. 
 Mam otwartą księgę na stronie gdzie 
znajduje się spis mieszkańców ulicy Ostrów 
Tumski. Któż tam pod numerem pierwszym 
mieszał i czyją własnością był budynek. 
Właścicielem budynku Ostrów Tumski nr 1 
była Stolica Arcybiskupa Gnieźnieńskiego 
i Poznańskiego i zamieszkiwał w  nim Ed-
mund Dalbor dr, kardynał, Pelagia Dalbor  
– wdowa, Jan Kokociński – stangret, N. 
Mądlewski – ks. Wikary, kapelan i Maria 
Pewińska bez zawodu. Pod numerem dru-
gim, będącym też własnością Arcybiskup-
stwa mieszkali Harmata Michał – krawiec 
i Łopiński Bolesław – kasztelan. Pod trójką 
będącą własnością kapituły mieszkali: St. 
Adamski – ks kanonik, Walery Adamski – 
ksiądz, Józefa Adamska – wdowa i ksiądz 
Leopold Biłko. Pod czwórką będącą rów-
nież własnością kapituły mieszkał ks. dr W. 
Hozakowski. Zaglądamy pod numer 5 i 5a 

i tutaj znajdujemy ks. dr. kanonika Józefa 
Paecha, F. Kolasińskiego – zakrystianina 
i służącego J. Sobieszczyka. Pod dziewiątką 
mieszkali ksiądz Antoni Krzeszewski, ks. dr 
Wacław Gieburowski, ksiądz wikary Stefan 
Janiak oraz ksiądz radca E. Jęsiek. Wędru-
jąc dalej pod numer 18 spotkamy księdza 
biskupa S. Łukomskiego i mieszkającą tam 
Halinę Łukomską – bez zawodu.
 Przejedźmy na chwilę na ulicę Lubrań-
skiego. Tutaj w budynku nr 1, będącym 
własnością Kapituły, mieszali Edmund 
Majkowski – ksiądz, Maria Bogacka – go-
spodyni i W. Hyży – woźny. Pod nume-
rem dwa mieszkali księża wikariusze: F. 
Jedwabski, G. Kucharski, J. Skowronek, S. 
Waraczewski, Cz. Wojciechowski, K. Wi-
taszek oraz wdowa Maria Kucharska. Pod 
piątką mieszkał organista katedralny Józef 
Pawlak.
 Zajrzyjmy na chwilkę na Śródkę i  zo-
baczmy, kto tutaj mieszkał. Ulica Filipińska 
– pod numerem 2/3 były stajnie. W budyn-
ku pod numerem dwa będącym własnością 
Zakładu dla Sierot mieszkała przełożona 
s.  Aleksandra Hesse oraz W.  Hofman – 
biurowy oraz kościelny Leon Piechocki. 
Pod piątką znajdował się Zakład dla Sierot 
– Ochronka. Budynek oznaczony nume-
rem sześć, był własnością Michaliny Mako-
maskiej i zamieszkiwało w nim 10 rodzin, 
a wśród nich Antoni Plebański – rzeźnik.

RODO w ubiegłym wieku
Siedzę przy biurku i przeglądam stare ubiegłowieczne księgi adresowe miasta Poznania. Są one kopalnią wiedzy dla każ
dego, kto interesuje się historią naszego miasta. Gdyby Marceli Motty dzisiaj chciał napisać swoje „Przechadzki po mieście 
Poznaniu”, wydane w 1889 roku, to miałby poważne problemy i nigdy by tak piękne dzieło nie powstało. Dzieło, które opo
wiada o mieszkańcach naszego miasta ich zawodach, adresach, czy też życiu codziennym, dzisiaj nie mogłoby powstać, bo 
ograniczenia wprowadzone przepisami o ochronie danych osobowych uniemożliwiłyby jego powstanie – RODO.

 Przeglądając dalsze śródeckie ulice 
znajdziemy pod numerem dwa na Bydgo-
skiej dwóch posterunkowych policji Ottona 
Obalskiego i Wojciecha Murawskiego. Na 
ulicy Warszawskiej 15 Antoni Konieczny 
miał restaurację, obok pod dziewiątką Ed-
mund Litwiński prowadził fabrykę marme-
lady a pod jedenastką – J. Walczyński miał 
palarnię kawy. Przy Rynku Śródeckim pięć 
prowadził hodowlę koni Wincenty Łuczak, 
pod numerem cztery można było udać się 
do fryzjera Nikodema Nitkowskiego. Rynek 
Śródecki numer jeden był własnością Józefy 
Kijawińskiej ze Słupcy, a mieszkali w nim: 
cukiernik Leon Cofta, krawiec J. Dobro-
gowski, szklarz K. Wojtkowski, Barbara 
Górska, M. Kanikowski, blacharz K. Łago-
da, wdowa K. Lisiecka…
 I tak wędrując ulicami Poznania, może-
my poznawać jego mieszkańców.
 Ja dzisiaj dołączam do tej krótkiej in-
formacji o mieszkańcach naszej parafii, 
fotografię wykonaną 60 lat temu podczas 
parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę. 
W  pielgrzymce pod duchowym przewod-
nictwem księdza proboszcza Władysława 
Kawskiego i księdza wikariusza Zdzisława 
Bernata wzięło udział około 200 pielgrzy-
mów. Spróbujmy poszukać siebie lub zna-
jomych.

Jan Kaczmarek
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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

SRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII´

Widok na ul. Cybińską – lata 30. XX wieku

Pierwsze i drugie – kilkudniowe, zaś trzecie 
to dwa miesiące walk zakończonych 5 lipca 
1921 r. zawarciem rozejmu. 
 12 października 1921 r. podjęto decyzję 
o znaczącym zwiększeniu części przynależ-
nej Polsce. Efektem tego podziału było to, że 
70% hutnictwa i 50% kopalń na Górnym Ślą-
sku przypadło Polsce, co umożliwiło szybszy 
rozwój gospodarczy całej Rzeczpospolitej. 
Zarówno w początkowym etapie powstania 
wielkopolskiego, jak i w przypadku powstań 
śląskich, polski rząd działając pod presją sy-
tuacji politycznej w Europie odciął się od ja-
kiegokolwiek w nich uczestnictwa. Jedynym 

fragmentem granicy polsko-niemieckiej, 
gdzie nie doszło do wojny czy powstania, 
było Pomorze. Tutaj Niemcy wykonali po-
stanowienia traktatu a Polska, która w tym 
czasie prowadziła wojny na innych frontach, 
nie sprzeciwiła się traktatowym rozstrzyg-
nięciom. Doszło do inkorporacji przez 
Polskę części Pomorza. Polska otrzymała 
dostęp do morza. Niestety, nie przez uzyska-
nie Gdańska, lecz otrzymując pas ziemi na 
zachód od Gdańska. Tam wysiłkiem całego 
narodu stworzono z małej wsi nadmorskiej 
nowe miasto portowe Gdynię. Sam Gdańsk 
otrzymał status Wolnego Miasta, gdzie co-
raz bardziej na znaczeniu zyskiwał żywioł 
niemiecki. 

 Co się tyczy zaboru rosyjskiego to i tu 
doszło do wyznaczenia granic poprzez po-
wstania lub wojnę. Po zawierusze wywołanej 
pierwszą wojną, w  Europie powstało 9 no-
wych Państw. Były to między innymi Litwa, 
Łotwa i Estonia. W obrębie zarówno odra-
dzającej się Litwy jak i nowo powstałego pań-
stwa łotewskiego były tereny, które przed roz-
biorami stanowiły część Polski. Polska była 
pierwszym państwem, które uznało niepod-
ległość Łotwy i granicę pomiędzy państwami 
uzgodniono na mocy bilateralnej umowy. 
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Tomasz Łuczewski

Ciąg dalszy ze str. 1

(dokończenie w następnym numerze)
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