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STULECIE ODZ
YSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

 Tradycja istnienia kościoła pw. św. 
Małgorzaty na poznańskiej Śródce jest 
długa. Wzmiankowany w 1231 roku, był 
najprawdopodobniej zbudowany z drew-
na. Gotycki, murowany kościół parafialny 
powstał około połowy XV wieku. W 1671 
roku przekazano go sprowadzonej na 
Śródkę, kilka lat wcześniej, kongregacji 
filipinów, których zadaniem było duszpa-
sterstwo i wychowanie młodzieży. W ich 
władaniu pozostał do czasu kasaty kon-
gregacji w 1805 roku; wtedy przyłączono 
go do parafii katedralnej (obecnie archi-
katedralnej), w której pełni rolę kościoła 
sukursalnego.
 Dzięki środkom pozyskanym z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 

Kościół pw. św. Małgorzaty na Śródce

Nieznane malowidła w kościele 
pw. św. Małgorzaty

Iwona Błaszczyk

2007-2013, świątynia odzyskała swoją 
świetność (2010-2012), podobnie jak 
położona po sąsiedzku kongregacja fili-
pinów, w której utworzono Katedralną 
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną. 
 Oprócz elewacji kościoła komplekso-
wą konserwacją objęto jego XVIII-wiecz-
ny barokowy wystrój (ołtarz główny 
z  balustradą, oba ołtarze boczne, ambo-
nę, chrzcielnicę, dekorację sztukatorską 
ścian), a także dekorację malarską na 
sklepieniu autorstwa wybitnego artysty 
Wacława Taranczewskiego z 1947 roku. 
 Prowadzone w ramach prac unij-
nych od listopada 2010 roku do września 
2011 roku badania stratygraficzne skle-
pień i  ścian przyniosły nieoczekiwane 
i zaskakujące odkrycia. Okazało się, że 
w północnej kaplicy św. Barbary i w za-

krystii występuje nowożytna dekoracja 
malarska. W kaplicy malowidła, wykona-
ne w technice tempery, zachowały się na 
całej powierzchni sklepienia i na ścianach 

Kościół pw. św. Małgorzaty, widok na kaplicę 
św. Barbary
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Co było 

i będzie 

na Śródce...

■ 15 listopada 2018
 XVIII Festiwal Sztuki Słowa VERBA 

SACRA 2018 – w  ramach cyklu imprez 
szkoły czytania klasyki polskiej w sali 
przy Rynku Śródeckim 3 odbyło się czy-
tanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskie-
go.

■ 21 listopada 2018
 Koncerty Śródeckie w Kościele św. Mał-

gorzaty – Natalia Piechowiak (sopran) 
i Kwintet dęty Masterbass uświetniły ko-
lejne spotkanie z muzyką na Śródce.

■ 28 listopada 2018
 Koncerty Śródeckie w Kościele św. Mał-

gorzaty – wystąpili: Paulina Zarębska 
(sopran), Piotr Górski (organy), Chór 
Mieszany Poznańskiej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława 
Karłowicza z dyrygentem Andrzejem 
Kamprowskim.

■ 5 grudnia 2018
 Rozpoczął się od dawna planowany re-

mont chodnika przy dawnym Collegium 
Jezuickim.

■ 5 grudnia 2018
 Koncerty Śródeckie w Kościele św. Mał-

gorzaty – koncert Polskiej Muzyki Ba-
rokowej, wykonanie: Chór Kameralny 
Motet et Madrigal (Państwowa Wyższa 
Szkoła Muzyczna w Poznaniu), Zespół 
Musica Graciana (absolwenci uczelni 
muzycznych Z Kolonii, Londynu, Pozna-
nia, Wrocławia i Katowic). Kierownictwo 
artystyczne: Sławomir Kowalski.

5 grudnia rozpoczęto – od dawna oczeki-
wany przez społeczność Śródki – remont 
chodnika przy Katedralnej Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej. Jest spora szansa 
i nadzieja, że wykonawca zdąży przed na-
dejściem zimy, z czego cieszy się młodzież 
ze wspomnianej szkoły. Tym samym bę-
dziemy mieli kolejny fragment naszej prze-
strzeni zagospodarowany i odnowiony.

Remont chodnika 

rozpoczęty

 W grudniu, zwyczajem ubiegłych lat 
na Śródce pojawiły się artystyczne Anioły 
Śródeckie, których inwazja przedświątecz-
na opanowała place i skwery Śródki oraz 
most, a także śródeckie restauracje, w któ-
rych artyści zaprezentowali wystawy prac 

Anioły Śródeckie 
i Spotkanie Wigilijne 
na Śródce

anielskich. Anioły były zapowiedzią 
Spotkania Wigilijnego na Śródce 
i Świąt Bożego Narodzenia. 
 Spotkanie Wigilijne na Śród-
ce przybrało formę tradycyjnego 
przedsięwzięcia realizowanego 
przez mieszkańców i  lokalne or-
ganizacje, obecnie działające w  ra-
mach partnerstwa lokalnego. 
 W trakcie wigilijnego spotka-
nia odbyły się koncerty, kiermasze 
rękodzieła, konkursy, degustacje 
potraw wigilijnych, warsztaty de-
korowania pierników i przesłania 
światełka do nieba.

Fundacja Artystyczno-Edukacyjna 
PUENTA wraz z partnerami śródeckimi

■ 11 grudnia 2018
 Uroczyste otwarcie nowego boiska po 

blisko trzech miesiącach prac remon-
towych. Na Wzgórzu Reformatów dzięki 
staraniom Rady Osiedla Ostrów Tumski-
-Śródka-Zawady-Komandoria udostęp-
niono ucz niom z Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niesłyszących 
wyremontowany kompleks sportowo-
rekrea cyjny. Szerzej w fotoreportażu na 
str. 5.

Mieszkańcom Śródki, naszym Czytelnikom i Sympatykom
   składamy najlepsze życzenia Spokojnych 
   Świąt Bożego Narodzenia, radości ze
   spotkań Rodzinnych i szczęścia 

w Nowym 2019 Roku
   Rada Osiedla 

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
i redakcja „Wokół Śródki”
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Nieznane malowidła w kościele pw. św. Małgorzaty

(ciąg dalszy ze str. 1)

powyżej wysokości dwóch metrów (po-
niżej tynki niegdyś wymieniono). Prace 
konserwatorskie prowadzono etapami 
w  latach 2012-2014. Sklepienie, podzie-
lone na cztery pola iluzyjnymi żebrami 
o motywie liści wawrzynu, wypełnia scena 
Sądu Ostatecznego. W polu północnym, 
nad ołtarzem kaplicy, króluje błogosławią-
cy Chrystus w promienistej glorii, okry-
ty cynobrową szatą, któremu towarzyszą 
orędownicy: Maria po prawicy i św.  Jan 
Chrzciciel po przeciwnej stronie.
 To przedstawienie, zwane Deesis (w ję-
zyku greckim oznaczające prośbę, modli-
twę), jest wyrazem wstawiennictwa i wiary 
w ocalenie grzeszników. Otaczają ich apo-
stołowie i zapewne święci z rozmaitymi, 
nie zawsze dającymi się zidentyfikować 
przedmiotami. W polu południowym na 
tle rozległego krajobrazu  ukazano drobne 
sylwetki kobiet i mężczyzn wyłaniające się 
z grobów i unoszone ku niebu oraz gru-
pę grzeszników zmierzających w stronę 
czeluści piekielnej. W polu zachodnim, 
poniżej grupy kobiet widnieją nagie, skrę-
powane sznurem sylwetki potępionych, 
popychane przez diabła w stronę ziejącej 
ogniem piekielnym paszczy Lewiatana, 
której wejścia pilnuje drugi diabeł. Obrze-
że najbardziej zniszczonego wschodnie-
go pola wypełniają zbawieni zmierzający 
godnie w stronę Niebiańskiej Jeruzalem. 
W centrum sklepienia wyeksponowa-
no trzy anioły – dwa z nich dmą w trąby 
ogłaszając nadejście zmartwychwstania, 
a trzeci, zwrócony w stronę grzeszników, 
wskazuje palcem tekst otwartej księgi ży-
wota, pod nimi znajduje się banderola 
ze szczątkowo zachowaną inskrypcją: …
ICIUM (?). W kompozycji wyraźny jest 
podział na stronę lewą ze zbawionymi 
i  stronę prawą pełną potępionych. Deko-
racja sklepienia miała swą kontynuację na 
ścianach. Na ścianie południowej uwagę 
przyciąga postać odwróconego tyłem pół-
nagiego mężczyzny (głowa nie zachowała 
się), który wśród skał zdaje się zstępować 
do otchłani. Na ścianie wschodniej intry-
gują pozostałości obramienia okazałego 
kartusza, który mógł zawierać inskrypcję 
przybliżającą okoliczności powstania ma-
lowideł.
 Wąskie ościeża okna kaplicy św. Bar-
bary wypełniają do 2/3 wysokości mię-
siste rozety występujące naprzemiennie 
z owalnymi medalionami, z których trzy 
odnoszą się do symboliki Męki Pańskiej 
(przedstawienie czwarte nie zachowało 

się). Niezwykłe ikonograficznie są dwa 
medaliony z lewego ościeża z motywem 
dużego czerwonego serca. W medalionie 
górnym, we wnętrzu zawieszonego na 
krzyżu serca, przebitego włócznią i drzew-
cem z gąbką, siedzi błogosławiące nagie 
Dzieciątko; postać widoczna za krzyżem, 
zaakcentowana jedynie poprzez rozsta-
wione, masywne stopy i rozpostarte, unie-
sione ku górze dłonie (na jednej z  nich 
widoczna rana), stanowi odniesienie do 
ofiary Chrystusa na krzyżu. W dolnym 
medalionie wnętrze serca przebitego na-
rzędziami Męki (gąbka na drzewcu, trzy 
gwoździe, włócznia, rózgi), zajmuje Bara-
nek ze zwycięską chorągwią Zmartwych-
wstania (być może i to serce zawieszone 
było na krzyżu). Oba przedstawienia wią-
żą się z kultem Serca Jezusowego, który 
symbolizuje miłość i cierpienie Zbawiciela 
oraz jego pragnienie otrzymania daru mi-
łości od ludzi. Motyw ten wywodzi swój 
rodowód z późnego średniowiecza i żywy 
jest w późniejszych epokach, szczególnie 
dzięki mistycznym widzeniom św. Mał-
gorzaty Alacoque, jakie miała w latach 
1673-75. Na prawym ościeżu wyobrażono 
Veraikon z obliczem Chrystusa w koronie 
cierniowej. Zachowane ślady sugerują, 
że pierwotnie dekoracja malarska mogła 
całkowicie wypełniać okienne ościeże, 
ale uległa zniszczeniu z powodu zmiany 
kształtu zwieńczenia okna z ostrołukowe-
go na koszowe około połowy XVIII wieku.
 Na wysokości około dwóch metrów 
ściany kaplicy obiega szeroki fryz z nie-
regularnie rozmieszczonymi siedmioma 
zacheuszkami, które podkreślają miejsca 
konsekracji kaplicy (zgodnie z tradycją 
zacheuszków zawsze było dwanaście). 
Błękitne pola medalionów ujętych od 
wewnątrz laurowym wieńcem, wypełnia 
równoramienny krzyż na tle delikatnej, 
kaligraficznej wici roślinnej. Miejscami 
fryz zwieńczony jest iluzjonistycznym 
gzymsem. Trudne są dziś do zinterpre-
towania nieznaczne uskoki wysokości 
w jego przebiegu, związane z uskokami 
muru kaplicy. Tuż pod fryzem na ścianie 
wschodniej i zachodniej widoczne są gór-
ne listwy obramień dużych kwater o nie-
znanej dekoracji z zachowanymi szczątko-
wo łacińskimi inskrypcjami i kaligraficzną 
ornamentyką. 

Kościół pw. św. Małgorzaty, kaplica św. Barbary, 
Sąd Ostateczny, sklepienie

Kościół pw. św. Małgorzaty, kaplica św. Barbary – diabeł 
i potępieni w scenie Sądu Ostatecznego

Kościół pw. św. Małgorzaty, kaplica św. Barbary – anioł-
ki ogłaszające nadejście zmartwychwstania w scenie 
Sądu Ostatecznego

Kościół pw. św. Małgorzaty, kaplica św. Barbary, meda-
lion pasyjny z ościeża okna z przedstawieniem Serca 
Jezusowego)

Kościół pw. św. Małgorzaty, kaplica św. Barbary, fryz 
z zacheuszkami

Tekst i zdjęcia: Iwona Błaszczyk

(dokończenie w następnym numerze)
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 Zgoła inaczej przedstawiała się sytu-
acja granicy polsko-litewskiej. Po wycofa-
niu się z tych terenów wojsk niemieckich, 
Suwalszczyznę objęła Litwa. Po wyzna-
czeniu linii Focha rozdzielającej sporne 
tereny Litwini opuścili część Suwalszczyz-
ny, nie opuścili jednak Sejn. By zmienić 
tę sytuację dowódcy Polskiej Organizacji 
Wojskowej działający na Suwalszczyź-
nie podjęli decyzję o rozpoczęciu w dniu 
23 sierpnia 1919 r. powstania. Dowodzący 
powstaniem podporucznik Adam Rudnic-
ki liczył na pomoc ze strony regularnych 
oddziałów wojska polskiego. Marsz tych 
jednostek na rozkaz generała Falewicza 
został opóźniony. Walki trwały 4 dni i po-
mimo zdecydowanej przewagi wojsk litew-
skich powstańcy osiągnęli sukces. Ziemia 
sejneńska została przyłączona do Polski. 
Po kilku dniach, 9 września, linia demar-
kacyjna Focha została całkowicie obsa-

wencję, na mocy której już po bitwie war-
szawskiej zajął Wilno. Układ w Spa z lipca 
1920 r. wiązał ręce rządowi polskiemu, 
który nie mógł ze względu na zobowią-
zania międzynarodowe interweniować. 
Piłsudski nieoficjalnie nakazał generałowi 
Lucjanowi Żeligowskiemu zajęcie Wilna. 
9 października 1920 r. tak zwane „zbun-
towane” oddziały wojska polskiego roz-
poczęły marsz na Wilno. Rząd litewski 
podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Wilna, 
co pozwoliło już dzień później na opano-
wanie jego przez Polaków. Po przegrupo-
waniu oraz konsolidacji Armii Litewskiej 
doszło do kolejnych walk tym razem już 
nie o Wileńszczyznę, lecz o przyległe wo-
jewództwa. Dopiero 30 listopada 1920 r. 
w konsekwencji traktatu w Kownie, zawar-
tego 29 listopada, ostatecznie wyznaczono 
granicę polsko-litewską, rozdzieloną pa-
sem neutralnym, który został zlikwido-

11 listopada 1918 
– zwieńczenie czy początek?

Tomasz Łuczewski

SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ska. Na części Ukraińcy próbowali zbu-
dować swoje państwo, a z kolejnej części 
utworzono Czechosłowację. I tu nie obyło 
się bez walk o wyznaczenie granic. 
 Jak w wielu miejscach, tak i na Śląsku 
Cieszyńskim dokładne określenie przebie-
gu granic miało być określone na podsta-
wie kryterium etnicznego. Zgodnie z tym 
kryterium 28 listopada 1918 r. na terenie 
Zaolzia Piłsudski wyznaczył obwody wy-
borcze do sejmu ustawodawczego, do któ-
rego wybory miały odbyć się 26 stycznia 
1919 r. W odpowiedzi władze Czecho-
słowacji łamiąc postanowienia umowy 
polsko-czechosłowackiej podjęły decyzje 
o koncentracji wojsk na granicy a 23 stycz-
nia 1919 r. wojska armii czechosłowackiej 
wkroczyły na teren Śląska Cieszyńskiego. 
Szybki pochód wojsk czeskich w głąb Pol-

ski został powstrzymany pod Skoczowem. 
W dniach 28-30 stycznia 1919 r. doszło 
tam do nierozstrzygniętej bitwy. Pomimo 
braku zdecydowanego zwycięzcy jednak 
dalszy marsz wojsk czeskich został po-
wstrzymany. W związku z zaangażowa-
niem Polski w wojny na innych frontach, 
nieliczne oddziały wojsk polskich nie po-
zwoliły na przeprowadzenie kontrofensy-
wy. W wyniku nacisków Państw Entanty 
doszło do zawieszenia broni i uzgodnienia, 
iż dokładna granica zostanie wyznaczona 
po przeprowadzeniu plebiscytu. Niestety 
wskutek m.in. błędnej polityki polskiego 

(dokończenie z poprzedniego numeru)

dzona przez regularne wojska polskie, do 
których zostali wcieleni powstańcy i cał-
kowicie ustały walki. Powstanie sejneńskie 
było jednym z tych powstań, bez których 
granice Polski wyglądałyby zgoła inaczej. 
Ale i to powstanie to nie ostatni etap wy-
znaczania granicy polsko-litewskiej. Wil-
no w  wyniku wojny polsko-bolszewickiej 
dostało się w  ręce Związku Sowieckiego. 
Wojska litewskie wykorzystując ten fakt 
przekroczyły Linię Focha i objęły między 
innymi Troki, stając się sojusznikiem bol-
szewików. Rząd litewski 6 sierpnia 1920 r. 
podpisał ze Związkiem Sowieckim kon-

wany 22 maja 1923 r. Do tego momentu 
zdarzały się większe lub mniejsze potyczki 
pomiędzy ludnością polską i litewską. Po-
dział tego pasa pomiędzy Polskę i Litwę 
doprowadził do ostatecznego wyznaczenia 
granicy polsko-litewskiej, która przetrwała 
do II wojny światowej. Zajęcie Wilna przez 
wojska polskie przeszło do historii pod na-
zwą „Buntu Żeligowskiego”.
 Kolejnym zarzewiem konfliktu były 
tereny Galicji. Na terenach należących 
do upadającego Cesarstwa Austro-Wę-
gierskiego powstało kilka suwerennych 
państw. Część tych terenów uzyskała Pol-

Powitanie w Wielkopolsce (Kąkolewo) żołnierzy Błękitnej Armii generała Hallera – 1919 r.
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rządu nigdy go nie przeprowadzono, a gra-
nicę polsko-czechosłowacką wyznaczyły, 
uwzględniając przede wszystkim stanowi-
sko Czechosłowacji, obce mocarstwa. 
 Galicja to nie tylko konflikt polsko-
-czechosłowacki. To przede wszystkim 
wojna polsko-ukraińska i wojna polsko-
-bolszewicka. W nocy z 31 października 
na 1 listopada 1918 r., pod nieobecność 
nowo tworzącej się armii polskiej we Lwo-
wie, wojska ukraińskie rozpoczęły dzia-
łania militarne we Lwowie. Akcja miała 
na celu opanowanie Lwowa i postawienie 
przed faktem dokonanym zarówno władz 
odradzającej się Polski jak i społeczności 
międzynarodowej. Polska młodzież lwow-
ska chwyciła za broń i podjęła walkę ze 
zdecydowanie silniejszym przeciwnikiem. 
W walkach o Lwów, które trwały do 22 li-
stopada 1919 r. wzięło udział około 6 000 
cywilów i bardzo nieliczne oddziały regu-
larne wojska polskiego. Wśród cywilów 
było 1374 uczniów szkół podstawowych, 
średnich oraz wyższych uczelni. Po obję-
ciu przez Polaków Lwowa rozpoczęło się 
jego oblężenie, które trwało do połowy 
1919 r. Młodzi obrońcy nazywani są do 
dzisiaj Orlętami Lwowskimi. Równolegle 

z oblężeniem trwały walki o przynależność 
wschodniej Galicji do Polski. Kluczowy-
mi dla przebiegu wojny były wielokrotne 
walki o Przemyśl. Było to jedyne miasto 
na zachód od Lwowa, które miało z nim 
połączenie kolejowe. W maju „Błękitna 
Armia” pod dowództwem generała Józefa 
Hallera rozpoczęła ofensywę, której celem 
było opanowanie całej Galicji Wschodniej, 
Wołynia i podtrzymanie bezpośredniego 
sąsiedztwa z Rumunią.
 Traktat wersalski z czerwca 1919 r. 
zakończył walki, uznawał władze polskie 
jako władze tymczasowo zarządzające tymi 
terenami i odsunął w czasie kwestię koń-
cowego rozstrzygnięcia przebiegu granic. 
Wojna polsko-ukraińska, która wybuchła 
jako pierwszy z konfliktów granicznych 
była tylko wstępem do wojny polsko-bol-
szewickiej. 
 Władze sowieckie, które okrzepły po 
wojnie wewnętrznej rozpoczęły marsz na 
zachód. Pierwszą przeszkodą na drodze 
opanowania Europy była Polska. Wojna ta, 
to nie tylko wojna o granice, to była woj-
na o przetrwanie Państwa Polskiego, jako 
samodzielnego bytu politycznego. Zwycię-
ska bitwa warszawska, która była cezurą, 

rozpoczęła odwrót wojsk sowieckich. Woj-
nę zakończył pokój podpisany 18 marca 
1921  r. w stolicy Łotwy, Rydze. Stronami 
traktatu były Polska, Rosyjska Federacyjna 
Socjalistyczna Republika Radziecka oraz 
Ukraińska Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka, państwo zależne od Związku So-
wieckiego. Traktat ustalał przebieg granicy 
pomiędzy tymi Państwami. 
 Granica wschodnia jak i wszystkie 
pozostałe przetrwały do września 1939 r., 
kiedy Niemcy wspólnie ze Związkiem So-
wieckim napadły na Polskę. Niewątpliwie 
październik, listopad 1918 r. to czas odzy-
skiwania niepodległości. Jednocześnie ten 
czas to początek procesu jej wykuwania 
i ostatecznego uregulowania przebiegu 
granic. Nieomal o każdy kilometr grani-
cy trzeba było walczyć, czy to na drodze 
powstania miejscowej ludności, czy też na 
drodze wojen wywołanych przez państwa 
ościenne. 
 Zatem 11 listopada 1918 r. to zarówno 
zwieńczenie drogi do niepodległości jak 
i początek walki o ostateczny kształt Pań-
stwa Polskiego.

Tomasz Łuczewski

 Wrzesień, październik i listopad to 
czas remontu na Wzgórzu Reformatów. 
Dzięki staraniom Rady Osiedla Ostrów 
Tumski – Śródka – Zawady – Komando-
ria uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niesłyszących mogą 
po 15 latach korzystać z nowo wyremon-
towanego kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego. 
 Powstało tutaj wielofunkcyjne boisko 
do gier zespołowych z piękną nawierzch-
nią poliuretanową, miejsce do wspólnego 
grillowania oraz trybuny z kolorowymi 
krzesełkami. Przygotowano instalację do 
kina letniego. 

 Boiska przez 15 lat były wyłączo-
ne z  użytkowania ze względu na stan 
techniczny zagrażający bezpieczeństwu 
uczniów. Rada Osiedla wystąpiła z wnio-
skiem konkursowym na duży grant i dzię-
ki zaangażowaniu życzliwych ludzi grant 
Ośrodkowi został przyznany. W grudniu 
odbyło się uroczyste otwarcie komplek-
su. Były występy artystyczne i sportowe 
w wykonaniu uczniów i podziękowania 
osobom, które przyczyniły się, aby ta 
inwestycja mogła zostać zrealizowana. 
Dziękujemy. 

Tekst i zdjęcia: Sylwester Mroczek

Nowe boisko na Wzgórzu Reformatów

Rozpoczęcie prac remontowych we wrześniu 2018 r.

Uroczyste otwarcie boiska w grudniu 2018 r.
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wspomnienia mieszkańca: Stanisław Gromadziński

Wybrane ciekawostki z dziejów Zagórza 
na Wyspie Tumskiej w Poznaniu

Początek Osady Zagórze

 Parafia Archikatedralna w Poz  naniu może poszczycić się tym, 
iż w jej granicach historycznych znajdowała się stolica Piastów – 
Ostrów Tumski, zwany tak od pierwotnej nazwy Katedry – Tum, 
miasto biskupie – Śródka, miasto kapitulne – Chwaliszewo, wieś 
kapitulna – Zawady, podgrodzie zwane Zagórzem i położona tuż 
za rzeką Cybiną, osada targowa – Śródka. Nazwa tej osady wywo-
dzi się od odbywających się tutaj co tydzień w środy targów.

Zagórze i jej mieszkańcy

 Wraz z rozwojem państwa piastowskiego, wszelkie działania 
związane z obsługą grodu miały miejsce w podgrodziach i osa-
dach służebnych. Pierwotnym miejscem organizowania targów 
było podgrodzie – zwane Zagórzem, na terenie osady św. Miko-
łaja. Z czasem jednak to miejsce ograniczone naturalnymi gra-

nicami wodnymi (Wartą i Cybiną) okazało się zbyt małe. Z tego 
powodu na początku XII w. targi i jarmarki zostały przeniesione 
na wschodni brzeg Cybiny do osady zwanej Śródką.
 Podgrodzie – Zagórze rozwijało się i przeżywało różne koleje 
losu, tak jak pozostałe wsie, osady, miasteczka i miasto Poznań. 
Na Zagórzu żyli, mieszkali i pracowali rzemieślnicy, kupcy, han-
dlarze, gos podarze i rybacy.
 W XIX i XX w. na Zagórzu były trzy sklepy kolonialne: „Skle-
pik” – Zagórze 1, Filarego – Zagórze 5 (miał też magiel ręczny) 
i Błaszaka – Zagórze 6. Był też sklep rzeźnicki – u p. Żymałkow-
skich na Zagórzu 8. Z kolei na Zagórzu 11 była piekarnia i sklep 
z pieczywem (p. Maćkowiak). Pod numerem 3 warsztat rzeźnicki 
pro wadził p. Łęcki, a pod numerem 12 – p. Kajdasz prowadził 
warsztat pantoflarski. 

 Na Zagórzu nr 6 była też fabryka p. Płonki, w której wytwa-
rzano przedmioty z metali szlachetnych, w tym wiele przedmio-
tów dla kościołów.
 W 1926 r., tradycyjne już dziś Zagórze, zwane później Starym 
Zagórzem, powiększyło się o cztery nowe, piętrowe, kilkunasto-
mieszkaniowe bloki. Odległe były one około 200 m od Fortu Ra-
dziwiłła, najpierw zwanego Redutą Katedralną, wybudowanego – 
jak podają źródła – w połowie XIX w. Popularnie Fort Radziwiłła 
zwany był „Czerwoną Krową” (od czerwonej cegły, z której był 
zbudowany).
 Bloki te nazwano Nowym Zagórzem, jak i wytyczoną przed 
nimi ulicę. Budowa czterech bloków trwała od 1924 do 1926 r. 
Wybudował je Magistrat m. Poznania, według projektu architek-
ta Jerzego Tuszowskiego, pod nadzorem budowniczego, później-
szego mieszkańca bloku nr 4, p. Alfonsa Olszewskiego. 
 Budynki te były skanalizowane, doprowadzone były media: 
woda i gaz. Nie było w blokach prądu. Prąd doprowadził do blo-

Fort Radziwiłła, w perspektywie most Rocha – okres okupacji ok. 1941 r.

ków p. Józef Gromadziński, po II wojnie światowej, najpierw do 
bloku nr 4, w którym mieszkał. Następnie podłączono kolejne blo-
ki: nr 3 i nr 2. Bloku nr 1 już nie było od początku wojny tj. 1939 r.
 W końcu XIX w. na Zagórzu wybudowano przy ul. Wieżo-
wej Arcybiskupie Seminarium Duchowne (dzięki staraniom 
abpa  Floriana Stablewskiego). Obecnie mieści się tam Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 Fort Radziwiłła znajdował się na końcu południowej części 
Wyspy Tumskiej, naprzeciw starej gazowni na ul. Grobli, za rze-
ką Wartą. Wokół fortu rosły dwa rzędy  dość już starych drzew, 
w cieniu których mieszkańcy bloków odpoczywali w letnie, upal-
ne dni. Miały tam często miejsce biesiady całych rodzin.
 W czasie okupacji na Zagórzu (Starym i Nowym) zaszły 
istotne zmiany. Na Starym Zagórzu wyburzone zostały kamie-
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nice nr 1 i 2, a z czterech nowych bloków wyburzono blok nr 1 
(o  czym już wcześniej wspominałem). Budynki te kolidowały 
z rozpoczętą budową nowego koryta Warty na linii mostu Bole-
sława Chrobrego.
 Natomiast w „Czerwonej Krowie” (Fort Radziwiłła) Niemcy 
urządzili najpierw przejściowy areszt. Osadzali w nim Polaków 
zatrzymywanych w czasie ogłoszonej godziny policyjnej. Z fortu 
przewożono zatrzymane osoby do siedziby gestapo (przedwojen-
ny Dom Żołnierza) na przesłuchania. A stąd skazanych kiero-
wano do więzienia mieszczącego się przy rogu ulicy Franciszka 
Ratajczaka i 27 Grudnia.
 Następnie fort służył za obóz przejściowy dla ludności ży-
dowskiej. Więzieni Żydzi byli prowadzeni w kolumnach do ko-
pania jeziora na Malcie i budowy cmentarza na Miłostowie (od 
ul. Gnieźnieńskiej).
 Po II wojnie światowej fort rozebrano. W rozbiórce fortu 
uczestniczyli też harcerze z 2 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Kazimierza Wielkiego ze Śródki, którzy sprzedawali oczysz-
czoną cegłę, zarabiając w ten sposób na letni obóz harcerski.
 Obecnie na miejscu fortu, i na terenie łąk między fortem 
a blokami, jest wybudowane osiedle szeregowych domków jed-
norodzinnych. Wszystkie budynki usytuowane są w ciągu wy-
dłużonej ul. Wieżowej. W jednym z tych domów mieszkał bar-
dzo zasłużony poznański i wileński księgarz – śp. Bolesław Żynda 
(1904-1988).
 Wśród mieszkańców Zagórza i Nowego Zagórza jest kilka-
naście osób bardziej znanych i pamiętanych. Do nich należą wy-
mienieni już właściciele sklepów i warsztatów oraz całe rodziny: 
Dębińskich, Żymałkowskich, Łuczewskich, Łęckich, Kajdaszów, 
Gałcińskich, Karczewskich, Łasińskich, Baranowskich, Krysz-
czyńskich, Orzechów, Kozłowskich, Jasielskich, Grobelskich, 
Janasów, Michalaków, Głowackich, Cichych i Płonki. Rodziny 
te w większości były rodzinami wielodzietnymi, mieszkającymi 
najczęściej w jednym pokoju z kuchnią.
 Spośród mieszkańców całego Zagórza, na wyróżnienie za-
sługują m.in. następujące osoby: Jan Nepomucen Dębiński – zaj-
mował się rybołóstwem (był ziemianinem), Stefan Żymałkowski 
– rzeźnik (Powstaniec Wielkopolski), Wincenty Płonka – wła-
ściciel fabryki, Feliks Łuczewski – rzeźnik, Alfons Olszewski – 
budowniczy (nadzorował budowę czterech bloków na Nowym 
Zagórzu, w bloku nr 4 zamieszkał z rodziną), Walenty Baranow-

ski – drogista (właściciel stacji benzynowej przy moście Bolesła-
wa Chrobrego, później na Śródce, gdzie dzisiaj jest dworzec auto-
busowy), Kazimierz Mielcarek – harcerz 2 Poznańskiej Drużyny 
Harcerskiej na Śródce (syn Powstańca Wielkopolskiego, druży-
nowy, szczepowy i wieloletni komendant Hufca-Śródka, później 
Poznań-Nowe Miasto, pierwszy komendant Harcerskiego Kręgu 
Seniorów 2 PDH im. K. Wielkiego – Wiarusy), Edmund Kajdasz – 
znany muzyk, chórmistrz (harcerz, drużynowy), Marian Orzech – 
harcerz, drużynowy (wieloletni komendant Hufca ZHP Poznań-
-Nowe Miasto), Józef Wartecki – ks. kanonik, harcerz (proboszcz 
parafii w Luboszu k/Pniew), Ryszard Bogusz – ksiądz, misjonarz 
(30 lat w Kamerunie), Bogdan Jasiński – robotnik w fabryce amu-
nicji „Yaushefa” (na Zagórzu nr 6, aresztowany przez gestapo za 
sabotaż i zamordowany przez Niemców w obozie w Żabikowie), 
Stanisław Karczewski – harcerz, komandor podporucznik Mary-
narki Wojennej (porucznik Żeglugi Wielkiej, oficer falgowy broni 
podwodnej), Czuchowski – zasłużony strażak zawodowy oraz Bo-
lesław Żynda – księgarz, kierownik księgarń św. Wojciecha w Wil-
nie i w Poznaniu (zaprzysiężony żołnierz Armii Krajowej Okręgu 
Wileńskiego, w PRL-u aresztowany i więziony).
 Ciekawą postacią była też pani Krzywińska, która przez lata 
pełniła rolę etatowego gwiazdora na Zagórzu. 
 Z pewnością są jeszcze inne ciekawe osoby, ale trudno wszyst-
kich wymienić.

Kościół św. Mikołaja na Zagórzu

 W XII w. w południowej części Ostrowia Tumskiego za Wzgó-
rzem Kapitulnym (Mons Capituli) na Zagórzu zbudowany został 
Kościół św. Mikołaja. Najprawdopodobniej na miejscu obecnego 
Seminarium Duchownego i kaplicy seminaryjnej. Wzgórze Kapi-
tulne zostało zniwelowane w czasach biskupa Jana Lubrańskiego. 
Glinę z której powstało wzgórze wykorzystano do produkcji ce-
gieł, z których budowano fortyfikacje na Ostrowiu Tumskim.
 Kościół św. Mikołaja był pierwotnie drewniany, a gdy w lutym 
1463 r. spłonął, dziekan katedralny Adam z Dąbrowy go odbu-
dował i hojnie wyposażył, W 1477 r. biskup poznański Andrzej 
z Bnina wyniósł go do godności kolegiaty i ustanowił kościołem 
parafialnym dla miasta Chwaliszewa. W kościele znajdowało się 
kilkanaście ołtarzy oraz kaplic należących do rzemieślniczych 
bractw z Zagórza i Chwaliszewa.

Kościół św. Mikołaja na Zagórzu w Poznaniu przed 
1800 r.
Karol Alberti – Magdalena Warkoczewska: Widoki starego Poznania. 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1960

 Kościół ten przetrwał do roku 
1805, kiedy to ze względu na jego zły 
stan budowlany oraz pod presją władz 
pruskich, został rozebrany. Po Kościele 
św. Mikołaja pozostał jedynie renesan-
sowy dzwon z 1551 r., który umiesz-
czono na dzwonnicy Kościoła św. Woj-
ciecha w Poznaniu.

(ciąg dalszy w następnym numerze)
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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´

Rynek Śródecki nr 4 – lata 60. XX wieku

Skwer Świętosławy Sygrydy na Śródce

Fot. Tomasz Magowski

 Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 
2018 r. nadano w dniu 3 lipca 2018 r. nazwę skwerowi przed 
Bramą Poznania – skwer imienia Świętosławy Sygrydy. 
 Niewiele osób zapewne wie, że Świętosława była cór-
ką Mieszka I i Dobrawy, a siostrą Bolesława Chrobrego. 
Jak podają źródła urodziła się między rokiem 966 a 970. 
W 985 r., kiedy została wydana za mąż za króla Szwedów 
Eryka Zwycięskiego, pojawiła się na dworach całej Europy. 
Jej związek gwarantował sojusz polsko-szwedzki przeciw-
ko Danii. Była też opisywana w średniowiecznych sagach.
 Dziesięć lat później po śmierci męża Sygryda (tak była 
nazywana w Skandynawii) wyszła za mąż za króla Da-
nii Swena Widłobrodego, uzyskując w ten sposób sojusz 
ze Szwecją przeciw Norwegii i stając się królową trzech 
państw. Miała przydomek „dumna” w związku z niezłom-
nością jej dążenia do wyznaczonego celu.
 Na starość osiadła prawdopodobnie w Londynie.


