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Cybińska
Jan Kaczmarek

W tym roku przeprowadzono remont nawierzchni ulicy Cybińskiej. Położo-
ny został stary bruk i zamontowano stylowe latarnie (zdjęcia publikowaliśmy 
w poprzednim wydaniu, „Wokół Śródki” nr 2(70) 2019.

 Zajrzyjmy do księgi adresowej z roku 
1914 – Adres-Buch der Residenzstadt Posen, 
gdzie znajdziemy spis mieszkańców tej uli-
cy według stanu na koniec 1913 roku.
 W dziale oznaczonym rzymską jedyn-
ką znajdujemy alfabetyczny spis mieszkań-
ców oraz ich zawody i miejsce zamieszka-
nia. Następny dział zawiera alfabetyczny 
spis ulic z kolejnymi numerami posesji, ich 
właścicielami oraz nazwiskami mieszkań-
ców danego budynku.
 Zacznijmy spacer po ulicy Cybińskiej, 
którą będziemy wędrować od strony za-

chodniej. Przy budynku oznaczonym nu-
merem 1, znajdującym się na zakręcie uli-
cy, prowadziła nieutwardzona droga wprost 
do znajdującej się w dole Cybiny. Niewielki 
ten budynek był własnością rencisty Bąbo-
la, a zamieszkiwała go wdowa A. Krause.
 Idziemy dalej w kierunku Rynku Śród-
eckiego (Schrodkamarkt) – mijamy dom 
oznaczony numerem 2. Właścicielem tej 
posesji była Emilia Lisiecka, wdowa, a za-
mieszkiwali ją: szwaczka C. Hojnacka, ro-
botnik S. Jaskóła oraz prywatny nauczyciel 
M. Walczakiewicz.

 Pod numerem 3, którego właścicielem 
był robotnik Józef Tasiemski zamieszkiwa-
li robotnicy: J. Chwalewski, A.  Skibiński 
i rencista Franciszek Wiznarowicz. Rentier 
zamieszkały przy ulicy Św. Marcin 12, Teo-
fil Przybylski był właścicielem domu ozna-
czonego numerem 4, w którym mieszkali: 
piekarz J. Dembiński; szewc Ratajczak i ro-
botnik Rozmarkiewicz. 
 Budynek pod numerem 5 znajdował 
się na rogu Cybińskiej i niezabudowanej  
uliczki Świętojańskiej (Johannisgasse). 
Właścicielką tej nieruchomości była miesz-
kająca przy Rynku Śródeckim Julie Simon, 
a zamieszkiwali ją: kołodziej Jankowski, 
wdowy A. Miśkiewicz, S. Pielucha, M. Per-
kowska, robotnik Roman Stegman i  mu-
rarz P. Surdyk. Po drugiej stronie uliczki 
Świętojańskiej, numer 6, stał mały budy-
nek będący własnością wdowy L. Misbach, 
a  mieszkał tam jeden lokator, robotnik F. 
Rajkowski.
 Następnym budynkiem, z numerem 
7/8, był okazały dom, własność Władysła-
wa Jawasińskiego, budowniczego zamiesz-
kałego przy ulicy Wielkiej Berlińskiej. 
Mieszkali w nim Jan Sadłowski – murarz, L. 
Adamczak – robotnik, Stanisław Ciszewski 
– stolarz, Józef Dannemann – szewc, Franc 

Śródka, fragment planu miasta z 1912 r.
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Co było 

i będzie 

na Śródce...

■ 7 marca 2020
 Świat Jana Lubrańskiego – otwarcie 

nowej wystawy w Bramie Poznania 
przybliżającej wybitną postać poznań-
skiego biskupa żyjącego na przełomie 
średniowiecza i renesansu.

■ 8 marca 2020
 Śródka na jazzowo – cykl koncer-

tów inaugurujący interdyscyplinarny 
projekt „Pośródku Miasta” i sezon ar-
tystyczny 2020 na Śródce. Wystąpili 
m.in.: Felix Robin – wibrafon, Julian 
Smith – kontrabas, Stanisław Aleksan-
drowicz – perkusja i Dawid Tokłowicz 
– saksofon.

■ 10 marca 2020
 Pandemia Covid-19 – rząd Polski w 

związku z pierwszymi zachorowania-
mi na koronawirusa odwołuje wszyst-
kie imprezy masowe w kraju.

■ 25 czerwca 2020
 Czas ucieka wieczność czeka, wysta-

wa – medalierskie rozmowy z Janem 
Pawłem II – zorganizowana z okazji 
100 rocznicy urodzin Karola Wojty-
ły. Wystawa będzie eksponowana do 
10  sierpnia w Muzeum Archidiecezji 
w Poznaniu.

...środek świata z historią sięgającą tysiąca i więcej lat, którego widzialne ślady znikają, 
a trwają, gdy spojrzymy uważniej. Miasto Śródka powstało w miejscu wcześniejszych 
osad, około 1231 roku. Miało rynek i swoich rzemieślników. Z rynku roztaczał się widok 
na dolinę rzek Cybiny i Warty oraz średniowieczny Poznań .

Projekt muralu i grafik (serii pocztówek): Radosław Barek
www.radoslawbarek.pl

■ 26-29 czerwca 2020
 Imieniny św. Piotra i Pawła, Patronów 

Miasta Poznania i Katedry Poznań-
skiej – wystawy, koncerty plenerowe, 

pokazy multimedialne, spotkania au-
torskie, działania parateatralne (foto-
reportaż na str. 4-5).
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 Stanisław Powalisz urodził się 7 kwiet-
nia 1898 roku w Kostrzynie Wielkopol-
skim. Rodzice jego to August Powalisz 
i Maria Michałowska. Ojciec był mistrzem 
krawieckim i pochodził z Więcborka. Ro-
dzina była wielodzietna, a Stanisław był 
najstarszym dzieckiem. Po przeprowadzce 
rodziny do Poznania w 1911 roku, ukoń-
czył szkołę podstawową. Następnie rozpo-
czął naukę w gimnazjum zawodowym.
 W 1916 roku wstąpił do organizacji 
skautowej i został zaprzysiężony w Polskiej 
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskie-
go. Używał pseudonimu „Stary Bór”. Brał 
udział w przygotowaniach do odzyskania 
niepodległości. Dwa lata później powoła-
no go na drużynowego Drużyny im. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego. W dniach 19-20 
maja tego roku uczestniczył w zlocie skau-
tingu wielkopolskiego w Wierzenicy koło 
Poznania, zorganizowanego mimo zaka-
zów władz pruskich. W zlocie brały udział 
32 drużyny z terenu zaboru pruskiego. Na 
skutek tej manifestacji władze pruskie wy-
dały zakaz działalności harcerzy.
 Stanisław Powalisz wraz z podległą mu 
drużyną przeszli do konspiracji. Zorgani-
zował „dziesiątkowy” układ drużyny oraz 
sposoby komunikacji między druhami. 
Rozpoczęli przygotowania do walki zbroj-
nej. W listopadzie 1918 roku Stanisław 
otrzymał rozkaz pełnienia służby nocnej 
w Poczcie Głównej przy ulicy Pocztowej w 
Poznaniu. Na początku grudnia powołany 
został na kierownika Biura Werbunkowego 
na Głównej. Zarządzał tajnym magazynem 
broni, w którym gromadzono broń zdawa-
ną przez żołnierzy (w budynku przy ulicy 
Wielkie Garbary nr 3). Żołnierze po zda-
niu broni składali przysięgę i otrzymywa-

li biało-czerwone emblematy. Stanisława 
powołano na komendanta Skautów Goń-
ców przy siedzibie Głównej Kwatery Skau-
towej. Następnie został przeniesiony do 
sztabu majora Taczaka, a potem generała 
Dowbora-Muśnickiego, gdzie był również 
komendantem Skautów Gońców – szkolił 
młodych harcerzy do pracy w P.O.W. oraz 
do wojny polsko-bolszewickiej.
 Po Powstaniu Wielkopolskim w 1919 
roku założył Drużynę im. Jana Kilińskiego, 
do której przystępowała młodzież z rodzin 
rzemieślniczych. Następnie drużyna ta 
przekształciła się w Drużynę Wilków Mor-
skich. Równocześnie zainicjował budowę 
harcerskiej przystani żeglarskiej w  Kie-
krzu, która działa do dziś.
 W roku 1920 został mianowany na sto-
pień harcmistrza ZHP. Ponownie dostał 
powołanie na drużynowego 5. Poznańskiej 
Drużyny im. Księcia Józefa Poniatowskie-
go. Pełnił tę funkcję do 1927 roku.
 W międzyczasie ukończył Państwową 
Szkołę Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. 
Zawodowo zajmował się sztukami pla-
stycznymi, początkowo grafiką i malar-
stwem, a na stałe zajął się wykonywaniem 
witraży.
 W 1924 roku został powołany do ka-
dry Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Był jej 
członkiem do 1931 roku. Obejmował po-

sadę w pracowni Dezyderego Mocznaya 
w  Zbąszyniu oraz pracowni Adama Bal-
lenstaedta. W roku 1921 otrzymał pierw-
szą i drugą nagrodę w konkursie na plakat 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Swoją pierwszą wystawę zaprezentował w 
1927 roku w siedzibie Związku Artystów 
Plastyków w Poz naniu. W roku 1930 przy-
znano mu nagrodę Starostwa Krajowego 
w Poznaniu i uzupełnił wykształcenie na 
Academie Colarossi.
 Pierwsze większe projekty witraży 
pow stały w roku 1932 do kościoła pw. 
św. Antoniego w Chorzowie. W roku 1933 
otrzymał Medal Niepodległości za udział 
w Powstaniu Wielkopolskim i złoty medal 
za witraż „Chrystus na krzyżu” na Wysta-
wie Higieny i Zdrowia Publicznego. Trzy 
lata później za dorobek zawodowy otrzy-
mał nagrodę ministerialną. Doświadcze-
nia zdobyte w pracowni A. Ballenstedta 
i harcerstwie zainspirowały go do utworze-
nia w 1937 roku własnej pracowni projek-
towania i wykonywania witraży na Śródce 
w Poznaniu.
 Zaprojektował i uczestniczył w pow-
stawaniu pierwszego polskiego pieca do 
wypalania witraży, który został wykonany 
w Gazowni Miejskiej w Poznaniu (1936 
rok).
 W roku 1938 zaprojektował i wykonał 
witraże do kościoła w Wielichowie. W na-
stępnym roku stworzył witraże dla kościo-
ła w Starogardzie Gdańskim.
 Od 1936 roku był członkiem i działa-
czem Ośrodka Harcerzy Obywateli w Poz-
naniu. Po wybuchu wojny kontynuował 
działalność harcerską w konspiracji wraz 
z Janem Wizą, Romanem Łyczywkiem, 
Witoldem Marcinkowskim, Franciszkiem 
Firlikiem. Przeciwstawiając się wysiedle-
niom przez Niemców Polaków z Poznania 
opracował ulotkę w języku niemieckim, 
która podpisana była skrótem „SS”. Ulotka 
informowała, że Niemcy zajmują miesz-
kania po wydalonych Polakach. Były one 
podrzucane wieczorem pod mieszkania 
nowo osiedlonych Niemców. Pisane były 
na maszynie na żółtym papierze i pakowa-
ne w niebieskie koperty.
 Ze skrótu „SS” powstał pomysł na-
zwania konspiracji harcerskiej „Szare Sze-
regi”. Autorami pomysłu byli: Stanisław 
Powalisz i Józef Wiza. Kryptonim został 
zaakceptowany przez Floriana Marciniaka 
i przekazany do Komendy Głównej ZHP. 
Wkrótce rozpowszechniono go w konspi-
racyjnym harcerstwie w całym kraju.
 Za działalność patriotyczną 12 lutego 
1940 roku został przymusowo wysiedlony 
wraz z siedmioosobową rodziną do obozu 

Stanisław
Powalisz

1898-1968
harcerz i artysta

(dokończenie na str. 7)
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Fotoreportaż: Arleta Kolasińska
Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA
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 Na otwarciu kolejnej wystawy archiwalnych zdjęć w salach 
ICHOT-u (jesień 2016), podczas rozmowy z Merem Śródki, Gerar-
dem Coftą i Autorami wystawy, zrodził się pomysł, by te tradycje oży-
wić i nadać im współczesną postać. Zainteresowanie Rady Osiedla ta-
kimi występami zbiegło się w tym momencie z zakończeniem Szkoły 
Mistrzów Tradycji „Wielkopolska – jak dudy nastroisz, tak zaśpiewają 
i zatańczą” oraz wpisaniem „Tradycji dudziarskich w Wielkopolsce” na 
listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego (1.09.2017).
 I tak, w piątkowe południe (6.10.2017) miały miejsce warsztaty 
muzyczne w murach b. klasztoru Reformatów, z udziałem uczniów 
i wychowawców OSW. Popołudniem, po prelekcji „Skąd dudziarze 
w Poznaniu i na Śródce?” (Janusz Jaskulski), przez most Jordana na 
Śródkę wkroczyła z przytupem Kapela Dudziarzy i Koźlarzy spod 
Poz nania pod kier. Romualda Jędraszaka (jej początki sięgają końca 
1945 r. – jest to najstarsza kapela dudziarzy w Polsce, której kolejne 
pokolenie działa dziś w CK Zamek Poznań). W kościele pw. św. Mał-
gorzaty mocno wybrzmiało „Po górach, dolinach”. Wieczorem swoje 
gościnne podwoje otworzył Instytut Choreologii im. Roderyka Lange-
go przy ul. Filipińskiej, gdzie odbyła się Potańcówka przy Dudach 
i Kozłach, poprowadzona przez Katarzynę Hełpę-Liszkowską, w nur-
cie wiwata, kłanianego, polki, marsza 
oraz różnych tańców wielkopolskich. 
 Sobota (7.10.2017) rozpoczęła się 
warsztatami śpiewaczymi (Benigna 
Jaskulska), gdzie uczestników w arka-
na emisji głosu i śpiewu (na przykła-
dzie m.in. „Świnorza” z Regionu Kozła 
i „Wielkopolskiej Marsylianki”) wpro-
wadziła Benigna Jaskulska – wszyscy 
byli pod wrażeniem przepięknej sali 
koncertowej Szkoły Muzycznej przy 
ul.  Bydgoskiej 4. W samo południe, 
pod słynnym już muralem na śród-
eckim Rynku, gdzie zgromadzili się 
zarówno mieszkańcy jak i  turyści 
z  daleka (Warszawa, Kraków, Śląsk 
i  ...  Honolulu), organizatorzy (poz-
nańskie Fundacje: Kreaktywator 
i  Pluribus Unum oraz Rada Osiedla) przedstawili muzyczną wersję 
„Opowieści śródeckiej z Trębaczem na dachu, kotem, KuSzą i Dudami 
w tle”. Wystąpili w niej (czytaj: na muralu w oknie i na placu): Mate-
usz Cofta (trębacz) ze swą Orkiestrą „Kultura i Szacuneczek”, Ewelina 
Chatłas (św. Małgorzata na dudach), Andrzej i Bartosz Mendlewscy 
(rodzinna manufaktura dudziarska) oraz Kamil Knobel, koźlarz z La-
sek. 
 W centrum Śródki stoi gotycka świątynia pw. św. Małgorzaty. Naj-
starsze wyobrażenie Dudziarza na ziemiach polskich to XIV-wiecz-
na polichromia w kościele w Mieronicach (diecezja kielecka), która 
przedstawia św. Małgorzatę grającą na dudach – stąd też próba na-
wiązania do tego podczas spotkania we fyrtlu pod muralem. Wśród 
zebranych był pomysłodawca muralu (uznanego za 5. Cud Polski 
w plebiscycie National Geographic za rok 2016), Gerard Cofta oraz 
przedstawicielka licznej grupy realizatorów tego projektu, Arleta Ko-
lasińska. O godzinie 13.00 w siedzibie Merostwa na Śródce otwarto 
wystawę plakatów ze zdjęciami Zygmunta Gajewskiego „Dudy i Kozły 
2.0”, z udziałem autora i ... trzech uroczych Amerykanek z Hawajów 
(jedna z nich pochodziła z Wildy).

 Całość projektu (współfinansowanego w ramach programu Insty-
tutu Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Tradycji”, przy udziale Rady 
Osiedla, Fundacji „Śródeja” i „Puenta” oraz wsparciu ICHOT-u, Insty-
tutu Choreologii, OSW dla Dzieci Niesłyszących, POSM im. Tadeusza 
Szeligowskiego i SML w Zbąszyniu) zakończył popołudniowy koncert 
na scenie Restauracji Hyćka. Wystąpiła tam Orkiestra KuSza (kier. M. 
Cofta), Vital Voranau – dudarz z Rusi Czarnej oraz duet Karolina Ko-
cik (harfa celtycka) i Adam Knobel (kozioł, klarnet). 
 Gospodarze i organizatorzy tego spotkania wspólnie doszli na ko-
niec do jednego wniosku: warto, by dudy w 2018 roku także zagrały na 
Śródce!
 Dudziarskie Kolędowania, czyli wywoływanie duchów z przeszło-
ści pokłosiem połajewskich Spotkań Kolędników-Dudziarzy:
KIEDY ? – od paru lat.
2018 – Grupa Śpiewacza „Jarzębina” Ireny Krawiec (Kocudza-Rozto-
cze), Kapela „Beskyd” Ivana Matisa (Oravska Polhora–Słowacja), Du-
dziarze Wielkopolscy Romualda Jędraszaka (Poznań i Okolice).
2019 – Kapela Koźlarska „DrajKa” Adama Knobla (Poznań-Laski / 
Region Kozła), Kapela Dudziarzy Wielkopolskich Romualda Jędra-
szaka (CK Zamek-Poznań)

2020 – Dudziarze „spod Poznania” 
Romualda Jędraszaka, Kapela Koźlar-
ska Adama Knobla, Ryszard Gąska – 
Góral z Podhala, Kolędnicy ze Śródki 
Mateusza Cofty.
GDZIE ? – Od Mostu Jordana, przez 
gościnne progi Pani Tatiany na Ostrów-
ku, miejscowe bistra i restauracje, Ka-
tedralną Szkołę Muzyczną, kościół pw. 
św. Małgorzaty, siedzibę Merostwa, aż 
po Hyćkę – w tym roku doszedł Ostrów 
Tumski (kolędę przyjęli Gospodarze 
parafii katedralnej i Kurii), a na Śródkę 
kolędniczy korowód wkroczył poprzez 
Bramę Poznania, by po dudziarskich 
posiadach u Tatiany (z udziałem jej są-
siadów i bliskich), przejść pod śródecki 
mural (wraz z jego autorem Radosła-

wem Barkiem) i zakończyć tradycyjnie w „Hyćce”.
PO CO ? – by zainicjować zbiórkę na budowę „Szopki Śródeckiej”, 
nawiązując w ten sposób do dawnego kolędowania miejscowych har-
cerzy z szopką oraz udziału jednej z Mieszkanek Śródki. Blisko 20 lat 
temu zbudowała ona szopki-makiety (przepiękne, wierne kopie zabyt-
ków starego Poznania: Ratusz, Biblioteka Raczyńskich, Odwach, Ope-
ra), które zdobywały nagrody na kolejnych poznańskich konkursach. 
Dlatego też zebrane przez Kolędników datki w 2018 r., w wysokości 
550 zł, zostały przekazane na konto Stowarzyszenia „Śródeja”, na po-
krycie pierwszych kosztów budowy Śródec kej Szopki – czekamy na 
dalszych Darczyńców! Nad realizacją tego przedsięwzięcia będzie czu-
wał autor muralu oraz inni animatorzy kultury na Śródce. 
 Apetyt rośnie w miarę jedzenia – więc w głowach kołacze się po-
mysł, by tak zdobyte różnorodne doświadczenia przekuć na cykliczną 
imprezę dudziarską, z udziałem kapel z innych regionów, a chętnych 
do gry na dudach rekrutować, m.in. spośród uczniów obu szkół mu-
zycznych na Śródce, by doprowadzić do powstania Śródeckiej Kapeli 
Dudziarskiej!

(opr. Janusz Jaskulski, Fundacja Pluribus Unum)

Dudziarze znowu na Śródce!

Przykłady obecności ulicznych muzykantów (w tym także dudziarzy) na Śródce już ponad 100 lat temu utrwalone zostały w Ar-
chiwum Społecznym Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz w pracach Jadwigi Pietruszyńskiej-Sobieskiej (1936: Franciszek 
Gurbada ze Środy, Wojciechowski z Wildy oraz Antoni Żurek ze Śródki). Ostatnie ślady to np. Dudziarski Korowód z Ostrowa Tum-
skiego na Rynek Śródecki (czerwiec 2016 r., po Spotkaniu Ekumenicznym w Katedrze, w ramach 3. Poznańskiej Sesji Erasmus+).
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(dokończenie ze str. 3)
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na Głównej w Poznaniu. Z obozu przesie-
dlono ich w lutym 1940 roku do miejsco-
wości Włoszezowa na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa. Przez okres wojny prze-
żyli trudne chwile, aby pod koniec 1940 
osiedlić się w Międzyrzeczu Podlaskim. 
Tam przebywali do końca wojny.
 Do Poznania wrócili w kwietniu 1945 
roku. Po powrocie Stanisław Powalisz za-
stał zniszczoną pracownię i mieszkanie. 
Przy pomocy kolegów doprowadził je do 
stanu używalności. Początkowo był bez 
pracy i przeżywał kolejne trudne chwile. 
Kiedy przystąpił do działalności artystycz-
nej, współpracował z wieloma parafiami 
i instytucjami w całym kraju.
 Na wystawie z okazji 600. lecia Byd-
goszczy otrzymał srebrny medal. W jego 
pracowni powstało wiele dzieł. Między 
innymi witraże do: kościoła oo. Francisz-
kanów we Wronkach, Izby Rzemieślniczej 

w Poznaniu, kościoła w Książu Wielko-
polskim, kościoła pw. św. Jana Nepomu-
cena w Wielbarku Warmińskim, kościoła 
w Przasnyszu. W latach 1952-53 wykonał 
witraże do kościoła Kapucynów w Lubli-
nie. W latach 1950-53 powstały witraże do 
kościołów: Bożego Ciała i św. Wojciecha 
w  Poznaniu, w Gdańsku-Oliwie i Szko-
ły Pedagogicznej w Wejherowie. W roku 
1956 wykonał witraże do kościoła pw. Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny w Cie-
chanowie oraz pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Poznaniu. W roku 1957 stworzył witra-
że do kościoła pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Buku. W latach 1962-63 
wykonał witraże do kościoła pw. św. Miko-
łaja w Bydgoszczy.
 Zmarł w 1968 roku w Śremie.

Opracowali:
Wiesława Majchrzyk i Karol Przesławski
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Stanisław Powalisz 1898-1968

Dobrogowski – kołodziej, Stanisław Grochowski – szewc, wdowa 
M. Jabłecka, Władysław Kaczmarek – szewc, J. Kamiński – piekarz, 
M. Karasiewicz – wdowa; W. Kosmowska – robotnica, Franciszek 
Królikowski – introligator, Kazimierz Kroll – murarz, Kazimierz 
Krzyżaniak – właściciel piwiarni, A. Olenderek – formierz, J. Pate-
rek – stolarz, J. Pawlicki – szewc, K. Preiss – młynarz, Władysław 
Sypniewski – garncarz, Władysław Szymański – kelner, Richard 
Thiele – mistrz krawiecki, Tomasz Wojciechowski – robotnik, An-
toni Wojciechowski – murarz oraz Walenty Wrzesiński – szewc.
 Budynek oznaczony numerem 9 był własnością mistrza kra-
wieckiego Otto Bartelsa, a zamieszkiwali w nim: M. Andrzejczak 
– robotnik, K. Binkowska – wdowa, Leo Ciborski – robotnik, W. 
Danielczak – robotnik, A. Kamiński – młynarz, Kazimierz Kona-
towski – szewc, Michał Pawlak – mistrz pantoflarski, T. Pokrywka 
– robotnik, John Schaar – robotnik, Anna Wartlska – posługaczka.
 Ostatnim budynkiem ulicy Cybińskiej od strony południowej, 
był dom oznaczony numerem 10, który graniczył z Rynkiem Śród-
eckim. Właścicielem „dziesiątki” był zamieszkały w Jarocinie Jan 
Biskupski, a zamieszkiwali w nim: robotnik – Bazyli Franz, Michał 
Borzyński – szewc, krawcowa – Cygon, J. Dolata – robotnik, Fr. 
Feder – murarz i G. Kunze – maszynista.
 Budynek numer 11 stał na rogu przy Rynku Śródeckim i miał 
wejście od strony rynku, a właścicielem był A. Hajducki.
 Wędrując stroną północną Cybińskiej w kierunku Katedry 
mijamy budynek numer 12, będący własnością malarza, Michała 
Powidzkiego. W tym domu mieszkali: Bolesław Astrod – robotnik 
z fabryki cygar, znajdującej się na Chwaliszewie; krawiec – J. Bed-
ka; G. Kunze – maszynista; Mataszewski – murarz; Wł. Nowacki 
– robotnik; K. Szulczewska – robotnica i robotnicy Olszewski oraz 
Połczyński.
 Właścicielem ostatniego budynku przy Cybińskiej, oznaczo-
nego numerem 13 był organista Jan Urbaniak a mieszkali w nim: 

dekarz – Andrzejewski; L. Ciążyńska – wdowa; Marzell Feige – ro-
botnik; R. Jankiewicz – wdowa; K. Koperska – wdowa; St. Olszewski 
– stolarz; M. Ratajczak – robotnik; Jan Rybarczyk – dekarz i robot-
nik – R. Zahkler.
 Księga adresowa wskazuje na to, że zdecydowana większość 
mieszkańców ulicy Cybińskiej, jak i całej Śródki, to Polacy.

Jan Kaczmarek

Cybina
(dokończenie ze str. 1

Śródka – ulica Cybińska nr 1-5 (1934)

Śródka – ulica Cybińska nr 1-3 (1930)
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Kwartalnik Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria

W a ż n e  t e l e f o n y
Komisariat Policji Poznań 
– Nowe Miasto
Poznań ul. Polanka 24, 
tel. 61 841-23-12  (dyżurny)

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

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
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´

Prababka ze Śródki

Nie widziała morza i nie potrafiła jeździć na rowerze 
ani na łyżwach
Myliła drogę i marki samochodów
Nie zwracała uwagi na lekarzy i światła dla pieszych
Kiedy na loterii wygrała oddała bilety na lot tłuma-
cząc:
– Nie teraz. Oni tam w Ameryce nie są jeszcze do 
tego przygotowani!

Wiersze Andrzeja Sikorskiego

Ulica Ostrówek w czasie powodzi – 1888 r. (Muzeum Historii Miasta Poznania)

nad Cybiną

zawsze jest na tak
z każdym nawet jeśli nie chcesz

czasem wypływa z wzdętym brzuchem spocona
kroi kamienie i czyści kości
zwiezione pod wysokie piaski Bramy Poznania

tyle tu tego że się zmieścisz
serdeczne


