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Pierwsi krajoznawcy uważali, że od podbijania świata ważniejsze i bardziej 
emocjonujące jest wnikliwe poznawanie własnego kraju. To podejście 
stanowiło dla nas punkt startowy w podróży przez Poznań, której efekt 
trzymacie Państwo w rękach. Podróż ta została rozpisana na szereg spo-
tkań, rozmów, spacerów i wycieczek po poznańskich osiedlach. Każdemu 
poświęciliśmy jedną opowieść, od początku świadomi pewnej niespra-
wiedliwości dla historii, które nie zmieściły się na poniższych stronach. 
Mamy jednocześnie nadzieję – i to z kolei zadanie, które proponujemy 
Wam, Czytelnicy – że niedosyt wyciągnie Was w miasto. Zachęcamy, 
byście ruszyli śladem miejsc, bohaterów i opowieści, które opisujemy.

Do współtworzenia tej książki zaprosiliśmy blisko trzydzieścioro 
autorów i autorek – są wśród nich dziennikarki, animatorzy kultury, 
działaczki społeczne, fotografowie, badacze miejscy.

Część z nich pochodzi z Poznania, część odkrywała to miasto przy 
okazji pracy nad tekstem czy fotoreportażem. Niektórzy musieli spoj-
rzeć na dobrze sobie znane ulice z nowej perspektywy, poczuć się 
turystą we własnym mieście, inni – dać się  wysadzić z turystyczno-
-przyjezdnego siodła i zejść z głównych szlaków, które proponowały 
im turystyczne przewodniki.

Ta książka nie jest typowym przewodnikiem, nie podpowiada, gdzie 
dobrze zjeść i tanio zanocować. Zamiast tego proponujemy w niej 
Państwu – mieszkańcom Poznania – spojrzenie na każde z osiedli 
okiem turysty lub czujnego miejskiego obserwatora, gotowego dać się 
zaskoczyć w pozornie zwyczajnym otoczeniu. Taka jest idea mikrowy-
praw – lokalnych wycieczek w znane-nieznane, po nieodległej oko-
licy. W taki sposób patrzymy na 42 fyrtle, czyli poznańskie osiedla, 
których potoczna nazwa zaczerpnięta została z niemieckiego słowa 
Viertel, oznaczającego „ćwiartkę”. W historii, krajobrazie, architekturze 
i w ludzkich doświadczeniach szukamy tego, co stanowi ducha tych 
miejsc i mówi nam coś o ich tożsamości.

W wielu opowieściach poznanianek i poznaniaków, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, przewijały się historie o sąsiedzkich relacjach, 
o poczuciu bliskości z miejscem, w którym się żyje, o sprawach – cza-
sem zabawnych, czasem trudnych – które pomagają budować toż-
samość na lokalnych fundamentach. Wierzymy, że ta książka będzie 
stanowiła dobry pretekst do międzyfyrtlowej turystyki miejskiej.

Książkę przygotowało  Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz na zle-
cenie i we współpracy z Miastem Poznań.

Wstęp



Nie jest powiedziane, że zostaną z nami na zawsze. 
Upadek na Ziemię jest dla nich jak wygnanie z raju.



M
orasko-Radojew
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Kamienisto-gliniasta droga opadająca między polami pofałdowa-
nymi przez lodowiec – na ulicy Krakowiaków i Górali nie sposób 
domyślić się, że jesteśmy na terenie jednego z większych pol-
skich miast. Na jej końcu wypiętrza się długi grzbiet komunalnego 
składowiska odpadów. Do pobliskiej Moraskiej Góry, najwyższego 
wzniesienia Poznania (154 m n.p.m.), brakuje mu jeszcze kilkuna-
stu metrów, ale ciągle rośnie. Wyznacza granicę miasta, a zarazem 
lokalny koniec świata. Za tym wałem znajduje się nieprzekraczalny 
limes (przynajmniej oficjalnie) przepastnego poligonu Biedrusko. 
Jest to jednocześnie bufor zapewniający okolicy spokój. W zagaj-
niku, w połowie drogi, skryty jest dawny cmentarz ewangelicki. 
Uchowało się ledwie parę zniszczonych nagrobków, które z trudem 
można wypatrzyć w gęstwinie. Na krzaku dzikiej róży widać przy-
tulny, mały krater – wymoszczone gniazdo pokrzewki.

Stąd rozciąga się widok na scenerię wydarzeń sprzed ok. 
5 tysięcy  lat, kiedy to wyrwany z długiego orbitalnego rejsu 
meteoroid poleciał w stronę dzisiejszego Moraska. Po rozpadzie 
w atmosferze setki jego mniejszych fragmentów zaczęły spadać 
na ziemię przed Moraskim Lasem na północnym wschodzie i kon-
tynuowały opad, nazywany również deszczem meteorytów żela-
znych, w kierunku południowo-zachodnim. Najbardziej masywne 
kawałki zdołały przelecieć jeszcze nad obecnymi polami i rozbiły 
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Przybysze 
z kosmosu
Jerzy Parfianowicz



się u podnóża Moraskiej Góry. Resztki z początków Układu Sło-
necznego znalazły tu swoje miejsce spoczynku.

Po dziś dzień okolica jest regularnie rozkopywana nie tylko 
przez dziki skuszone bogactwem żołędzi w podszyciu i na upra-
wach, ale także przez poszukiwaczki i poszukiwaczy meteorytów. 
Buchtowiska tych ostatnich są mniej rozległe, ale przybierają cza-
sem postać głębokich dołów. Ponieważ meteoryty coraz rzadziej 
wypływają spod pługów podczas orki, amatorzy, profesjonaliści 
i naukowcy są zdani na intuicję, wykrywacze metali i ostre szpa-
dle. Od kiedy w 1914 roku podczas prac nad okopami odkryto 
75-kilogramową bryłę żelaza, łączna masa kosmicznego złomu 
wydobyta z okolicznych gleb wynosi już sporo ponad półtorej tony. 
Składa się na nią co najmniej kilkaset okazów – od niewielkich, kil-
kugramowych po odkopaną w 2017 roku „Kruszynkę” – rekordowy 
(na dziś) w skali Polski meteoryt ważący 271 kilogramów. Przy 
okazji detektoryści wydobywają z ziemi wszystko, co pobudza 
wykrywacz metali do piszczenia: od kapsli, śrub, części maszyn rol-
niczych, przez zabytki archeologiczne, po niewybuchy. Wśród tego 
zbiorowiska są też pseudometeoryty. Po pierwszych oględzinach 

brane za przybyszy z kosmosu, dokładnie 
zbadane przynoszą raczej rozczarowanie. 
W języku angielskim są nazywane także 
metorwrong, co luźno można przetłuma-
czyć na nieteoryt (nieprzetłumaczalna gra 
słów metorite, right i wrong).

Niektórych meteorytów, jak pierwszego 
znalezionego w Morasku, nie sposób pomy-
lić z niczym innym. Pokryte są tak zwanymi 
regmagliptami, powstałymi podczas spa-
dania odłamu w ziemskiej atmosferze. Eks-
presyjne wgłębienia wyglądają, jak by bryłę 
żelaza obrabiał sam Auguste Rodin czy 
Antoine Bourdelle.

Tym, co odróżnia wszystkie żelazne 
meteoryty od kawałka brony, jest struktura 
krystaliczna. Meteoryty zawierają mine-
rały niewystępujące naturalnie na Ziemi. 
Ten z Moraska  jest pod tym względem 
wyjątkowy. Oprócz pozaziemskich stopów 
żelaza jak kamacyt i troilit czy minerałów 
typu schreibersyt i cohenit odkryto w nim 
dwa nowe niespotykane dotąd w żadnym 
innym ciele niebieskim. Pierwszy z nich 
nazwano czochralskiit na cześć wybitnego 

Wbrew temu, co podpowiada 
wyobraźnia, ogromny kamień przy 
wejściu do rezerwatu to nie meteoryt, 
a głaz narzutowy. Postawiło go tu 
poznańskie Koło Przewodników PTTK 
w 100. rocznicę urodzin Franciszka 
Jaśkowiaka (1903–1983), związanego 
z Poznaniem krajoznawcy, ekologa, 
autora publikacji turystycznych. 
Organizowaną przez szkolne 
koło krajoznawcze wycieczkę do 
Rydzyny w 1923 roku Jaśkowiak 
uznawał za wydarzenie formacyjne 
w swoim życiu. Jaśkowiak był 
wielkim orędownikiem utworzenia 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Kiedy udało się go wreszcie powołać, 
zasiadał w jego radzie naukowej. 
W 1970 roku opuścił stanowisko jako 
wyraz bezradności i sprzeciwu wobec 
szkodliwych inwestycji forsowanych 
na obszarze parku narodowego. 
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polskiego chemika Jana Czochralskiego. Drugi ochrzczony został od 
miejsca znalezienia – moraskoit.

Nie jest jednak powiedziane, że przybysze z kosmosu (jak bywają 
nazywane meteoryty) zostaną tu z nami już na zawsze. Fascynu-
jąca dla nas materia, z której są zbudowane, to także ich zguba. 
Upadek na Ziemię jest dla nich jak wygnanie z raju. Nieniepokojone 
w kosmicznej pustce przez miliardy lat po kontakcie z życiodajnym 
dla nas tlenem zaczynają rdzewieć. Czekające jeszcze na odkrycie 
pod moraskim kraterem czy już w muzealnej gablocie, gram po gra-
mie, roku po roku, meteoryty znikają.
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NARAMOWICE
Rezerwat przyrody Żurawiniec 
to rezerwat torfowiskowy, choć dziś 
występują w nim głównie szuwary 
trzcinowe oraz olsy i łęgi. Zobaczycie 
w nim też chronione i rzadkie 
w Poznaniu i okolicach gatunki roślin.

GRUNWALD POŁUDNIE
Obserwatorium Astronomiczne UAM 
położone jest przy parku Heweliusza. 
Miejsce to pełni funkcję badawczą, 
ale jest też otwarte dla zwiedzających. 
Obserwatorium organizuje pokazy zjawisk 
astronomicznych, w a jego wnętrzach 
można podziwiać zabytkowe instrumenty 
astronomiczne.



Coraz mniej zwracam uwagę na architektoniczne 
ozdobniki, a bardziej doceniam ład przestrzenny.
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Nawigacja w telefonie każe zatrzymać się przed dużym, wieloro-
dzinnym budynkiem – a więc to jest osiedle Różany Potok. Od razu 
czuję, że znalazłem się przy centralnym punkcie, i to wcale nie dla-
tego, że na parterze siedzibę ma poczta. Sporo tu przestrzeni, wokół 
sklepy, piekarnie, a ja mam wrażenie, że znajduję się w jakimś małym 
miasteczku. To moje pierwsze spotkanie z koncepcją Mariana Fikusa, 
który projektując tę okolicę, nawiązał do klasycznych wzorców.

Czytałem o nim trochę przed wyjazdem. Wiem, że interesuje 
go coś więcej niż tylko pojedynczy budynek. Zajmuje się całymi 
zespołami architektonicznymi, a na swoim koncie ma m.in. projekty 
zagospodarowania przestrzennego centrów Wrocławia, Włocławka 
czy Płocka.

Osiedle powstało poniekąd jako krytyka nowoczesnych suburbiów. 
Architektura większości z nich to czysty chaos. Potężne rezydencje 
z pałacowymi podjazdami sąsiadują z miniblokami o pastelowych 
elewacjach i dawnymi wiejskimi chatami obłożonymi sidingiem. Do 
tego korki i brak jakiejkolwiek infrastruktury. Krajobraz będący połą-
czeniem ambicji i prawie nieograniczonej kreatywności, powstały 
w warunkach silnej presji urbanizacyjnej. Na tym tle Różany Potok jawi 
się jako ostoja ładu przestrzennego, który wcale nie musi kolidować 
z różnorodnością zabudowy. Kameralna, bliska człowiekowi archi-
tektura miała sprzyjać tworzeniu więzi międzysąsiedzkich i stanowić 
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Potok 
uregulowany
Jarosław Barański
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powrót do dawnych wartości wspólnotowych. 
To się czuje.

Podnoszę głowę i widzę, że niezbyt uro-
dziwy czterokondygnacyjny blok dodatkowo 
zwieńczony jest czymś na kształt wieży, 
a całość przypomina zamek warowny. Wokół 
stoją podobne obiekty, o których powie-
dzieć można, że nie najlepiej zniosły próbę 
czasu. Dużo kolorowych akcentów, typo-
wych dla lat 90., kiedy chciano odreagować 
szarzyznę PRL-owskich blokowisk. W oczy 
kłuje różowy i zielony kolor daszków, barie-
rek, rynien i innych detali. Ruszam przypad-
kową ulicą, która prowadzi do osiedlowej 
kotłowni gazowej. Jej kominy obudowane 
zostały czymś w rodzaju ozdobnej wieży. 
Im dalej od rynku, tym budowle stają się 
jednak niższe, wreszcie przechodzą w zabu-
dowę szeregową. Tutaj jest już mniej kon-
trowersyjnych detali, ale powtarza się użycie 
charakterystycznej żółtej cegły klinkierowej. 
Trzeba przyznać jednak, że wszystkie te typy 
zabudowy są spójne stylistycznie. Wszędzie 
akcentowane są narożniki i szczyty budyn-
ków, wyraźnie zaznaczone wejścia.

Kręcę się po tym małym osiedlu ład-
nych kilka godzin, byłem  już wszędzie, 
w niektórych miejscach kilka razy. Im dłużej 

tu jestem, tym mniej zwracam uwagę na architektoniczne ozdob-
niki, z których łuszczy się farba, a bardziej doceniam panujący tu 
ład przestrzenny. Widzę tereny zielone wokół zabudowań, boiska, 
punkty usługowe, sensownie oddzielone strefy bez samochodów 
– to, czego brakuje na osiedlach współcześnie proponowanych 
przez deweloperów, nastawionych na maksymalne wykorzystanie 
powierzchni użytkowej, bez zielonych enklaw, szkół, domów kultury.

Projekt Fikusa powstawał w kryzysowych latach 80., a widać 
w nim fascynację postmodernizmem – np. architektonicznymi 
i urbanistycznymi koncepcjami braci Krier. Ważne musiały być też 
koncepcje Andrésa Duany’ego i Elizabeth Plater-Zyberk dotyczące 
TND – Traditional Neighborhood Development. W Stanach już 
wcześniej budowano podobne podmiejskie osady o tradycyjnej 
tkance – np. Seaside w stanie Floryda z 1981 roku.

Chociaż osiedle przylega do kampusu Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza (Fikus jest także jego współtwórcą) i stanowi część dzielnicy 

Niewiele polskich uniwersytetów 
może pochwalić się kampusami, 
które od podstaw projektowane były 
jako niezależna, odrębna przestrzeń 
na wyłączne potrzeby społeczności 
akademickiej. Plany stworzenia 
kampusu UAM snuto już po wojnie. 
Prace planistyczne i wznoszenie 
pierwszych budynków miało miejsce 
jeszcze w PRL-u, ale w wielki 
plac budowy teren na pograniczu 
dzisiejszych Moraska-Radojewa 
i Umultowa zamienił się dopiero 
u schyłku XX wieku. Po kolejnych 
wznoszonych budynkach widać, 
jak odchodzono od rozwiązań 
modernistycznych na rzecz najpierw 
wybujałego, a potem bardziej 
stonowanego postmodernizmu. 
Na terenie kampusu powstały 
siedziby, wydziały, obiekty sportowe, 
archiwa i inne uniwersyteckie 
instytucje, a dalsze ambitne plany 
uczelni obejmują m.in. budowę 
akademików i aranżację zieleni.



Umultowo, tworzy spójną całość. Całość, która nie jest ogrodzonym 
polem identycznych domków, ustawionych w prostych liniach. To 
miejsce, które wciąż się rozwija i któremu autentyczności dodaje 
porzucona wiele lat temu budowa kilku szeregowych budynków, dziś 
zarastających chaszczami. 









PIĄTKOWO 
Marian Fikus zaprojektował też 
osiedle Botanika, które nawiązuje 
do architektury postmodernistycznej 
na Umultowie. Składa się z budynków 
trzy–pięciopiętrowych z ogródkami, 
położone jest na obrzeżu osiedla 
Bolesława Śmiałego.



Na jeziorze zamigotały białe żagle, a nad 
brzeg zaczęły ściągać zastępy żeglarzy.



Kiekrz

Idąc zachodnim brzegiem Jeziora Kierskiego, co jakiś czas można 
wypatrzyć w zaroślach łodzie wędkarskie. Wyciągnięte na brzeg, 
leżą płaskimi dnami do góry. Jeśli jest po sezonie, dna w kolorze 
miedzi dobrze komponują się z uschniętą trzciną. Wiosną i latem 
w kamuflażu pomagają zielone burty. Niektóre z łodzi ewidentnie 
leżą tu dłużej niż pierwotnie zakładano. Farba na kadłubach zaczyna 
się łuszczyć, glony i porosty coraz śmielej zajmują pokład, a łodzie 
jeszcze bardziej wtapiają się w otoczenie, łatwo je przeoczyć. Jesz-
cze inne spoczywają na dnie jeziora. Przejrzystość wody nie jest 
tak dobra, jak to bywało w dawniejszych czasach, i zatopione wraki 
podziwiać mogą jedynie nurkowie. Największą atrakcją jest jednak 
zatopiony fiat 126p. Według legendy pewnej zimy na zamarzniętej 
tafli jeziora próbował zostać bojerem.

Właściwości konserwujące środowisk wodnych bywają zaska-
kujące. Nie tylko polietylenowe kajaki mają szansę przetrwać 
wieki w tym miejscu. W 1911 roku, na wysokości Psarskiego, rybak 
Józef Dreczkowski znalazł i wydobył z wody stare, drewniane, nie-
mal 4-metrowe czółno. Fachowo nazywane łodzią jednopienną, 
a potocznie dłubanką, przeleżało w wodzie 500 lat. Dąb, który 
posłużył do jego budowy, został ścięty nad brzegiem Jeziora Kier-
skiego (znanego wówczas jako Jezioro Wielkie) pod koniec XIV wieku 
(z tego okresu pochodzą zresztą pierwsze znane pisane wzmianki 
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Wodniacy 
w szuwarach
Jerzy Parfianowicz



o wsi Kiekrz). Drewno dębowe gwarantuje 
dużą wytrzymałość i trwałość łodzi. Ilość 
uderzeń ciosła, które w tym celu trzeba 
wykonać, może przyprawić o niemały ból 
mięśni rąk i kręgosłupa. Jednocześnie mimo 
mozołu proces jest relatywnie prosty, to 
jeden z najbardziej pierwotnych sposobów 
wytwarzania łodzi, jakie znamy. Najstarsze 
zabytki tej klasy w Polsce pochodzą z neo-
litu, a na świecie z mezolitu. Konstrukcja taka 
długo cieszyła się też sporym powodze-
niem. Na terenach Wielkopolski w rybołów-
stwie dłubanki używane były powszechnie 
jeszcze w XIX wieku. Choć ta dłubanka jest 
najstarszym zabytkiem nautycznym z tego 
akwenu, sądząc po innych odkryciach arche-
ologicznych w okolicy, spokojnie można 
założyć, że historia pływania po jeziorze jest 
znacznie dłuższa. Przez stulecia związane 
było ono tutaj z rybołówstwem. Od lat 30. 
XX wieku na jeziorze zaczęły dominować 
łodzie sportowe i rekreacyjne, wiosłowe 
i żaglowe. A zwłaszcza te ostatnie.

Początek historii żeglarstwa na jeziorze 
okazał się iście condradowski: jol krążow-
niczy Rybitwa obrócił się na kotwicy bez 
trzepotu żagli i stanął nieruchomo. Jacht 

należący do poznańskiej drużyny harcerskiej Wilki Morskie po 
wyczynie, jakim był rejs do Kopenhagi, i tułaczce po innych jezio-
rach, w Kiekrzu znalazł nowy dom, a załoga miejsce na przystań. 
Nie trzeba było długo czekać, jak na jeziorze zamigotały kolejne 
białe żagle, odbyły się pierwsze regaty, a nad brzeg zaczęły ścią-
gać zastępy żeglarzy. Krajobraz lekko opadających ku wodzie pól 
stopniowo obrósł widoczną dzisiaj palisadą wodniackich klubów. 
Z widocznych na płotach szyldów z nazwami i czasem założyciel-
skimi datami, w szczególności przy ulicy Wilków Morskich i Nad 
Jeziorem, można spróbować prześledzić ten proces: Wielkopolski, 
Mewa, Ludowy, Rzemieślniczy, Morski itd.

Kluby chętnie kontynuowały długie tradycje szkutnicze Jeziora 
Kierskiego. Już nie na brzegu, pośród wiórów ciosanego drewna, 
a w klubowych hangarach i warsztatach, na precyzyjnie wypozio-
mowanych helingach. Dąb ciągle był preferowanym gatunkiem 
drewna na kręgosłup łodzi: kil i stewy. I choć same techniki szkutni-
cze od czasów dłubanek mocno ewoluowały, a proces powstawania 

W dwudziestoleciu w Chybach na 
zachodnim brzegu Jeziora Kierskiego 
zamieszkał wraz z rodziną Bernard 
Wilfrid Arbuthnot Massey, współtwórca 
anglistyki na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. Znany był również z tego, 
że mimo wojennej niepełnosprawności 
regularnie przepływał jezioro 
wpław. Pokonywany przez niego 
odcinek 1,5 kilometra podchodził już 
wówczas pod dyscyplinę pływania 
długodystansowego, które dużo 
później miało stać się jednym ze 
znaków rozpoznawczych Jeziora 
Kierskiego. Natomiast 9 lipca 1967 roku 
dwunastu śmiałków wysmarowanych 
ochronną warstwą oliwy i wazeliny 
wskoczyło do wody z pomostu Jacht 
Klubu Wielkopolskiego z zamiarem 
pokonania w wodzie 10 kilometrów. 
Tak zainaugurowano pierwszy Maraton 
Pływacki „Wpław przez Kiekrz”, który 
z niewielkimi przerwami odbywa 
się do dzisiaj.



Kiekrz

łodzi znacznie się skomplikował, to sporo konstrukcji znalazło się 
w zasięgu możliwości amatorów i początkujących adeptów tej sztuki. 
Część z nich zresztą zostawała potem dyplomowanymi fachowcami 
w tej dziedzinie. Czasem z konieczności, czasem z oszczędności, 
ale chyba przede wszystkim z przyjemności, w klubowych warsz-
tatach przez dziesięciolecia powstawały niezliczone ilości łodzi. Od 
najprostszych kajaków po jachty. Wśród nich m.in. niewielkie słonki. 
Opracowana jeszcze w latach 30. XX wieku klasa jachtu z sylwetką 
tego bekasowatego ptaka na żaglu do dzisiaj ma spore grono zwo-
lenników, a Jezioro Kierskie to jej znane „tereny lęgowe”.

Zimy dłuższe, mroźniejsze i bardziej przewidywalne niż dzi-
siaj sprawiły, że i ze skutego lodem jeziora nie znikały żagle. Z tym 
że łodzie nie płynęły, a „latały” – tak się mówi na jazdę bojerem. 
Z budowy bojerów (klasa DN) słynął Bogdan Kramer, kiekrzanin, 
olimpijczyk, żeglarz i szkutnik. Co podkreśla w wywiadach, kontakt 
z łodzią od momentu jej powstawania traktował zawsze jako bardzo 
ważny element szkoły żeglarskiej.

Za najbardziej charakterną jednostkę pływającą po wodach Kie-
krza uznaje się Kołobrzeg, 9-metrowy jacht regatowy klubu AZS. Nie 
jest jednak lokalnym wyrobem. Poniekąd zdobyczny, zbudowany 
został w 1934 roku w stoczni w Hamburgu z egzotycznego drewna 
mahoniowego.22

KRZYŻOWNIKI–SMOCHOWICE 
Zielony szlak turystyczny Golęcin 
–Krzyżowniki, prowadzi wzdłuż jezior: 
Strzeszyńskiego, Rusałki oraz Kierskiego. 
Trasę o długości 13,5 kilometra można 
pokonać pieszo w ok. 3,5 godziny (s. 42).

STRZESZYN
Niedaleko Jeziora Kierskiego znajduje się 
Jezioro Strzeszyńskie, które każdego lata 
przyciąga tłumy ludzi. Co roku nad tym 
akwenem odbywa się festiwal jazzowy 
organizowany przez Leszka Możdżera.



Najpierw budynki i goła ziemia. 
Dopiero później – bruk, latarnie i zieleń.



Strzeszyn

Rocznice powstania PRL-u upamiętniano nazwami parków i osiedli. 
Gdyby przywrócić ten zwyczaj, Strzeszyn byłby Dzielnicą Trzydzie-
stolecia III RP. Bo choć poczęty w latach 80. XX wieku, rósł w trzech 
dekadach nowej Polski. Trochę taka Trzecia RP w pigułce – w polu-
krowanej wersji. Niepozbawiona braków typowych dla polskiego 
turbokapitalizmu, ale bez jego największych wad: przestrzennego 
chaosu czy społecznych kontrastów. Spełnienie snów o domu 
z ogródkiem oraz marzeń o peryferiach urzeczywistnione w dość 
sensowny sposób.

Strzeszynowi daleko do chaotycznych przedmieść. Pójdziecie tu 
ulicami poukładanymi z sensem i bez monotonii. Nie przytłoczy was 
skala zabudowy lub kontrasty, nie traficie też na płoty grodzonych 
osiedli. Odetchniecie w zielonych pasmach między zabudową. A jeśli 
was zemdli ten porządek, szukajcie w pobliżu ruin Budomelu – nie-
ukończonego centrum kongresowego z wielkiej płyty.

Kapitalistyczny Strzeszyn ma bowiem plany zagospodarowania 
zawierające DNA z poprzedniej epoki. Te dobre geny stworzyli war-
szawscy architekci Janusz Falkiewicz, Janusz Szymański i Piotr Wicha, 
którzy w 1986 roku wygrali konkurs na przekształcenie pustych 
piaszczystych terenów w kameralną dzielnicę. Powrócili do reguł 
tradycyjnej urbanistyki: niskich kwartałów zabudowy rozdzielonych 
pasmami zieleni z centralnie biegnącą aleją przechodzącą przez 
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DNA za szlabanem
Jakub Głaz



dzielnicowy rynek i z rozsianymi po całym 
założeniu mniejszymi placami. DNA uległo 
potem mutacjom, parę spraw poszło nie 
tak, ale szkielet całości ma sens. A tkanka? 
Tu jest już barwniej. Dosłownie.

Kolorowe są rzędy szeregowców z lat 
90. Ich projekt był niby spójny, ale swoje 
zrobiły erupcja  indywidualizmu, nowe 
materiały, postmodernistyczne ozdóbki 
i detale oraz styropian pokryty barwnymi 
tynkami. Podobny sznyt ma też część póź-
niejszych domów – są jak wyjęte z daw-
nych reklam. Można snuć fantazje, że za 
gankami z kolumienką, w zalanych słońcem 
kuchniach reklamowe mamy pichcą zupę 
z torebki. Zaraz nakarmią nią dzieci biega-
jące w gatkach brudnych od błota – w sam 
raz do prania w Pollenie 2000.

Gatki ubłocone, bo (mimo że planowo) 
Strzeszyn rósł w typowo polski sposób. 
Najpierw budynki i goła ziemia. Później 
– bruk, latarnie i zieleń. Tak jest i dziś. Pył 
z gruntowych dróg możecie powdychać 
sobie jeszcze w północnej, nieukończonej 
części dzielnicy. Nawet dobrze, że na te 

ulice nie docierają miejskie autobusy. Jeszcze by wywołały burzę 
piaskową.

Ale i na asfaltowe trakty Strzeszyna dojeżdża się z trudem. Niby 
blisko do centrum, ale nie dotrzecie tu łatwo. Dojazdy przecinają się 
z torami kolejowymi. Przed szlabanami robią się korki, bo – jak to 
w III RP – o sprawnym transporcie do nowej dzielnicy pomyślano 
za późno.

Są też inne zaburzenia DNA. Strzeszyn, owszem, ma centrum. 
Stoją tu wyższe domy z handlem w parterach, ale o planowanym 
niegdyś centralnym placu można pomarzyć. Przestrzeń wspólna 
jest za to na placu przy kościele, którego wieża góruje nad osiedlem. 
Projekt świątyni mieszkańcy wybrali w plebiscycie przypominają-
cym wybór koloru forda T. W grze były trzy projekty: tradycyjny, 
tradycyjny oraz… tradycyjny.

I znów metafora III RP: jest kościół, ale nie ma domu kultury czy 
biblioteki. Powstała za to szkoła, ale tylko jedna. Pęka w szwach. 
Kolejna jest w planach – w pobliżu wojskowych TBS-ów. Na nie też 
warto zerknąć. Architektura bez rewelacji, ale za to ile przestrzeni 
między blokami! Luźno, choć wyżej i mniej estetycznie jest też 

Mimo że Strzeszyn został włączony 
do Poznania w 1940 roku, 
przez wiele dekad nie ruszyły tu 
większe inwestycje. Po wojnie na 
strzeszyńskich piaskach można 
było za to często zobaczyć czołgi 
jadące ze szkoły wojskowej 
z Golęcina na poligon w Biedrusku. 
Natomiast w latach 70. XX wieku 
niewiele brakowało, by na Strzeszyn 
przeniosły się Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. MTP szukały wtedy 
rozwojowych terenów wygodniejszych 
od ograniczonego obszaru 
w centrum miasta. W 1979 roku 
został nawet rozstrzygnięty konkurs 
architektoniczny na zagospodarowanie 
Strzeszyna pod nowoczesny kompleks 
wystawienniczy. Kryzys przekreślił 
te plany, a już siedem lat później 
zdecydowano o zupełnie innym 
przeznaczeniu tych terenów.



Strzeszyn

w nowszych enklawach wzdłuż ulicy Żołnierzy Wyklętych. Co robić, 
skoro III RP, to nie można uciec od polityki historycznej.

Na szczęście wojacy przegrywają liczebnie z literatami i filozo-
fami patronującymi większości ulic. To od nich zwyczajowe nazwy 
wziął Strzeszyn „Grecki” i „Literacki”. Ten ostatni prze na północ 
i wciąż się rozrasta. Przy ulicy Literackiej powstaje najlepsza w mie-
ście enklawa mieszkaniowa – osiedle Nowy Strzeszyn. Wspaniałe 
domy, ale nie tylko: projektanci ocalili brzozowy lasek i to jemu pod-
porządkowali architekturę. Nieopodal, przy Biskupińskiej, wyrosła też 
enklawa domów komunalnych – również lepszych od swoich odpo-
wiedników w całym mieście.

Na północ Strzeszyna do większych domów wyprowadzają się 
też właściciele najstarszych szeregowców. Kto bogatemu zabroni! 
Jeśli zamożność będzie stale rosła, za kilka pokoleń Strzeszyn dopeł-
znie nad Bałtyk.
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NOWE WINOGRADY WSCHÓD
Podobnie jak na Strzeszynie Greckim 
i Literackim na osiedlu Kosmonautów 
nazwy ulic wiążą się z nazwą osiedla. 
Znajdziesz tam ulice Dobrowolskiego, 
Pacajewa i Wołkowa, upamiętniające 
radzieckich kosmonautów, poległych 
w misji Sojuza 11 (s. 70).



Widać i czuć tutaj architektoniczne rozbisurmanienie.



Podolany

Jest rok 1926. Stoimy przy gruntowej drodze, w miejscu, gdzie koń-
czy się ulica Krynicka i widać tory. Do prowizorycznej rampy pod-
jeżdża parowóz z pustym, nieco już sfatygowanym, ważącym jakieś 
100 ton wagonem. Przez trzy kolejne popołudnia trzydziestu ludzi 
z pomocą dwunastu koni będzie z mozołem przeciągać go na jedną 
z posesji. Całą operację powtórzą piętnaście razy, bo tyle starych 
wagonów udało się kupić od kolei członkom spółdzielni budującej 
osiedle. To te wagony staną się pierwszymi, tymczasowymi domami 
na Nowych Podolanach.

Cofnijmy się o kilka lat. Schludne domki w oszczędnej, choć 
modnej stylistyce. Przy każdym domku ogród „umożliwiający 
uprawę jarzyn, co mogłoby ograniczyć spożywanie mięsa w mniej 
lub więcej dużym stopniu”. Do tego brak własności prywatnej, za to 
mnóstwo zieleni i przestrzeni wspólnych, a także łatwo dostępne 
usługi. Brzmi jak marzenie miejskiego aktywisty z drugiej dekady XXI 
stulecia? Tymczasem tak w 1923 roku opisywał swój pomysł na przy-
szłe Podolany urbanista dr Jan Rakowicz.

Inspiracją było drezdeńskie osiedle Hellerau, które czerpało 
z koncepcji Brytyjczyka Ebenezera Howarda. W dobie rozpędzonej 
urbanizacji zapragnął połączyć najlepsze cechy miast i wsi, doda-
jąc do tego idee równości społecznej. Swą utopijną wizję zawarł 
w wydanej dwie dekady wcześniej książce „Miasta-ogrody jutra”. 
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Miasto ogród 
za torami
Wojciech Mania



Podolany

W międzyczasie owo jutro nadeszło i powstały Podolany. Ale po 
kolei, a kolej jest w tej opowieści przecież dość istotna.

Nazwa Podolany jest obecna od XVIII stulecia i pochodzi od oko-
licznego „podołkowatego” krajobrazu. W latach 70. XIX wieku tutej-
sze pola przecięła kolej żelazna z Poznania do Obornik.

W 1922 roku na gruntach dawnego folwarku zawiązała się Spół-
dzielnia Osadnicza Kolejowa, której celem była budowa osiedla. 
Niestety wbrew śmiałym planom Rakowicza działki zostały spry-
watyzowane, a pogłębiający się kryzys gospodarczy opóźniał prace 
budowlane. Co gorsza, w 1926 roku zmarł projektant osiedla, a jego 
koncepcję znacząco zmodyfikowano w kolejnych latach.

W 1932 roku stanęła, nieistniejąca dziś, stacja kolejowa. Podróż 
pociągiem do centrum miasta trwała tylko 10 minut! W kolejnym 
roku Podolany stały się częścią Poznania, a lata 30. XX wieku 
na rozrastającym się osiedlu (w 1937 roku mieszkało tu około 
800 osób) upływały na rozwiązywaniu rozmaitych bolączek. 
Zabiegano o utwardzenie ulic. O prąd i telefon. O dodatkowe 
pociągi. O autobusy, a może nawet tramwaje. O przychodnię, 
pocztę, szkołę, kościół. O ochronę nad lipowymi (320 drzew) 
i kasztanowymi (200 drzew) alejami. Właściwie o wszystko, co 
uwzględnił w swojej koncepcji Rakowicz, a czego nie udało się zre-
alizować lub pojawi się dopiero po II wojnie.

Miał być tu również rynek, pomyślany jako plac skupiający naj-
ważniejsze miejsca: aptekę, przychodnię, księgarnię, notariusza, 
a nawet zajazd. Można go zwiedzić także dziś, choć tak naprawdę 
nigdy nie powstał. Niełatwo go rozpoznać w gęstych zaroślach 
między ulicami Zakopiańską, Krynicką, Ciechocińską i Iwonicką.

Podolany mają swoją rzekę. To Wierzbak, który płynie „w kratkę”, 
raz na powierzchni, by za chwilę trafić do podziemnej rury. Udało 
się przy nim stworzyć park ze stawem przy ulicy Druskiennickiej 
oraz skwer Łuczaka. W 2009 roku Wierzbakiem popłynęła… cze-
kolada. Powodem była awaria w pobliskiej fabryce słodyczy.

Większość domów tutaj ma swoje ogrody, służące ozdobie 
i wypoczynkowi. Nie ma już pól uprawnych, szklarni, plantacji tru-
skawek albo szparagów. Nikt nie hoduje królików, lisów ani nutrii. 
Z biegiem lat Poznań się przybliżał, a zielone, „willowe” Podo-
lany stawały jednym z bardziej pożądanych adresów w mieście. 
By ukrócić te burżuazyjne zapędy, w latach 70. XX wieku bezpar-
donowo wkroczył tu przemysł. Od południa pas zakładów otoczył 
świetnie zachowany XIX-wieczny Fort VI – dziś jeden z kilku udo-
stępnianych do zwiedzania. Od północy strefa industrialna rozpeł-
zła się przy ulicy Szarych Szeregów.

Lata 90. przyniosły nieznane możliwości, a jednocześnie pokusy 
na nowo odkrywanego „świętego” prawa własności. Na Podolanach 
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widać i czuć architektoniczne rozbisurma-
nienie: od skromnych domków jeszcze z lat 
30., przez peerelowskie bloki z wielkiej płyty 
przy ulicy Szarych Szeregów, po efektowne, 
wręcz efekciarskie wille powstałe w ciągu 
ostatnich dekad. Najbardziej ekstrawagancki 
przykład można obejrzeć przy ulicy Muszyń-
skiej, po sąsiedzku z kościołem. Budowa – 
nie bójmy się tego słowa – pałacu z wysokim 
portykiem rozpoczęła się około 1992 roku 
i tak naprawdę do teraz nie została ukoń-
czona, a sama rezydencja pozostaje nieza-
mieszkana. Warto również rozejrzeć się za 
przedwojennymi willami, często z moder-
nistycznym sznytem. Można taką znaleźć 
choćby na rogu ulic Kartuskiej i Szaflarskiej.

Dzisiejsze Podolany zamieszkuje 8,5 
tysiąca osób i liczba ta dość szybko rośnie. 
Rakowicz w 1923 roku obliczał, że będzie tu 
mieszkać około 7 tysięcy ludzi. Biorąc pod 
uwagę, że miał na myśli obszar mniejszy od 
dzisiejszych Podolan, to wcale tak bardzo 
się nie pomylił. Czy odnalazłby tu swoje 
miasto ogród?

Co łączy Podolany z historią 
złamania szyfru niemieckiej Enigmy? 
Przy ulicy Omańkowskiej stoi 
okazała willa. Na bogato zdobionym 
frontonie można odczytać 
inicjały M.C. To pamiątka po jej 
dawnym właścicielu Maksymilianie 
Ciężkim (1898–1951). Był on 
oficerem polskiego kontrwywiadu, 
zaangażowanym w organizację 
kursu kryptologii przy Uniwersytecie 
Poznańskim w 1929 roku. Ukończyli 
go łamacze szyfrów Jerzy Różycki 
i Henryk Zygalski, do których 
dołączył Marian Rejewski. Dzięki 
ich wysiłkom już w grudniu 
1932 roku kpt. Ciężki mógł złożyć 
meldunek o rozpracowaniu Enigmy. 
Uczestniczył także w pracach 
nad polską maszyną szyfrującą 
Lacida. Za swoje osiągnięcia 
otrzymał sowitą nagrodę, którą 
przeznaczył właśnie na zakup domu 
z dużym ogrodem na Podolanach.

WILDA
Dla pracowników kolei zbudowana 
została kolonia przy dzisiejszej ulicy 
28 Czerwca 1956 roku. Mieszkańcy mogli 
liczyć na godne warunki mieszkaniowe 
i dostęp do przydomowych ogródków. 
Nadal mieszkają tam potomkowie kolejarzy. 

GŁÓWNA
Podolany mają rzekę Wierzbak, a Główna 
swoją imienniczkę. Osiedle położone 
jest na prawym brzegu Warty przy ujściu 
Głównej. Rzekę upodobały sobie bobry, 
które budują na niej tamy i wzbudzają 
zainteresowanie mieszkańców.



Dzięki pozostałościom po niemieckich sadach 
możecie wybrać się na zbiory zdziczałych owoców.



Piątkow
o

Zdziczałe sady owocowe, łąki pełne krwawników i wrotyczu. Dziu-
rawiec rozsiany przy torach tramwajowych, ogórki dojrzewające 
pod blokiem, szczodra mirabelka, z której pół osiedla przyrządza 
powidła, i zdziczałe jabłonie zapomniane gdzieś przy moście łączą-
cym osiedla. Piątkowo pachnie i smakuje dziesiątkami gatunków 
roślin, a dzikość wymyka się tu spod kontroli kosiarek i sekatorów. 
Tak zwana zieleń miejska nabiera tu zupełnie innego znaczenia 
i jest jednym z największych atutów tego fyrtla.

Na Piątkowie można złapać oddech. A oddycha się tu lekko 
i przyjemnie, nie tylko dlatego, że smog jest tu znacznie mniej inten-
sywny niż w centrum. Oddech obecny jest w architekturze i osiedlo-
wej przestrzeni. Mogłoby się wydawać, że wysokie bloki kumulują 
tłumy ludzi. Ale Piątkowo zaprojektowano tak, by mieszkańcy czuli 
swobodę. Tereny pełne zieleni, bloki rozstawione względem siebie 
w rozsądnej odległości, parki, boiska i pobliskie lasy – wszystko to 
pozwala spojrzeć w dal bez poczucia przytłoczenia.

Dużą w tym rolę odgrywa wspomniana miejska zieleń. Zamiast 
przystrzyżonych trawników mamy prawdziwy urodzaj gatunkowy. 
Mieszkańcy sadzą pod swoimi oknami kwiaty, krzewy owocowe, 
nawet ogórki, które upiększają dzielnicę i są okazją do sąsiedzkich 
pogawędek. Bujna zieleń przyciąga dzikie zwierzęta. Zające biegają 
wieczorami po parku przy Chrobrego. Lisy na przemian z jeżami 

32

Zielsko na 
blokowisku
Sara Grolewska



Piątkow
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Wzdłuż linii tramwajowej nazywanej 
przez miejscowych „pestką” 
(od PST – poznański szybki tramwaj) 
posadzono roślinność, która 
zabezpiecza usypane wały przed 
osunięciem. Są wśród nich m.in. 
krzewy rokitnika – bardzo cennej 
rośliny, którą niełatwo jest spotkać 
w stanie naturalnym. Rośnie on także 
w parkach, np. na Osiedlu Chrobrego. 
Jego owoce zawierają ogromną moc 
witamin i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które wzmacniają 
i regenerują błony śluzowe. 
Warto go bliżej poznać, żeby 
przekonać się,  dlaczego nazywany 
jest syberyjskim ananasem!

błąkają się po torach kolejowych „pestki”. Dla 
tych drugich mieszkańcy zbudowali drabinki, 
żeby mogły wydostać się z betonowych 
rynien. Jesienią pojawiają się gile wyjadające 
owoce kaliny i bzu. A w upalne, letnie noce 
słychać śpiew słowików. 

Przyroda nie wszędzie jest tutaj upo-
rządkowana.   Między  osiedlami  kryją 
się nieokiełznane  łąki, sady  i skwery. To 
doskonałe miejsca na zbiory ziół  i owo-
ców – oddalone od ulicy, pozostawione 
same sobie. Wystarczy zakraść się pomię-
dzy osiedla Oaza a Bolesława Chrobrego 
w pobliżu kościoła  i parku. Na frywolnej 
łące wpadną wam w oko liczne okazy roślin 
leczniczych. Znajdziecie dziurawiec, który 
od wieków stosuje się do walki z depresją 
i problemami trawiennymi, oraz nawłoć – 
doskonałą na herbatę oczyszczającą orga-
nizm. Rośnie krwawnik pospolity, który 

tamuje krwawienia i reguluje miesiączkę, oraz mydlnica, z której 
korzeni przygotujecie szampon. Natkniecie się też na szczaw, który 
mieszkanki zbierają na zupę, oraz nostrzyk żółty, bylicę pospolitą, 
wrotycz, ślaz, cykorię, glistnik, dziką marchew, chrzan, żmijowiec 
i babkę lancetowatą. Piątkowianki co roku układają z nich trady-
cyjne bukiety na święto Matki Boskiej Zielnej. 

Nieopodal, kierując się w stronę bloku nr 7 na Osiedlu Chrobrego, 
możecie wybrać się na zbiory jarzębiny, kaliny koralowej i dzikiej 
róży. Sam park osiedlowy to istny sad pełen dorodnych drzew orze-
cha włoskiego, gruszek, a nawet czereśni. Z kolei teren rekreacyjny 
między osiedlami Bolesława Śmiałego a Botanika obfituje w śliwy 
mirabelki i jabłonie. Te gatunki spotkacie też na obrzeżach Osiedla 
Jana III Sobieskiego, które graniczą z nadal funkcjonującymi gdzie-
niegdzie gospodarstwami rolnymi. 

Nie wszyscy wiedzą, że dzięki pozostałościom po sadach niemiec-
kich gospodarstw z XIX wieku możecie dziś wybrać się na zbiory zdzi-
czałych owoców i wzorem dawnych piątkowian stosować je w celach 
leczniczych i dietetycznych. Tradycja wykorzystywania dzikich roślin 
przetrwała na Piątkowie i ma się bardzo dobrze. Mieszkanki korzystają 
z naturalnych zasobów i co roku przyrządzają przetwory z głogu czy 
dzikiej róży. Wiosną i latem spotkacie je z koszami pełnymi bzu. Na 
zbiory tego kwiatu chodzi się tu za tory kolejowe, pomiędzy kampu-
sem Morasko a Osiedlem Stefana Batorego. Tam wpadniecie też na 
sosny. Z ich młodych, zielonych szyszek przygotujecie syropy i nalewki 
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na przeziębienie. A jeszcze są smukłe brzozy, które obdarowują miesz-
kańców swoimi cennymi sokami na początku wiosny.

Piątkowianie potrafią odwdzięczyć się hojnej naturze i jednoczą 
się w obronie drzew i zielonych terenów. Zawiązują też inicjatywy 
na rzecz lokalnej przyrody i edukacji ekologicznej, jak: Centrum Pro-
mocji Ekorozwoju, Zielona Animatornia, Klub Przyrodników Koło 
Poznańskie czy Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze. Razem 
z lokalnymi organizacjami i radnymi osiedli tworzą łąki kwietne 
i zielniki. Zapobiegają wykaszaniu traw w czasie suszy. Inwentary-
zują rośliny w parkach i na skwerach. Do tego ratują jeże i ptaki. Jeśli 
więc poszukujecie w Poznaniu miejsc na zbiory ziół lub spotkania 
z miejską bioróżnorodnością, koniecznie odwiedźcie piątkowskie 
rewiry i leżące w pobliżu lasy!
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ŻEGRZE
Bloki, które kumulują ludzi, a jednocześnie 
dają oddech i pozwalają poczuć się jak 
u siebie, możecie spotkać również m.in. 
na Osiedlu Orła Białego (s. 134).

SOŁACZ
W ogrodzie farmakognostycznym 
położonym przy Trasie Niestachowskiej 
można znaleźć około 1500 roślin 
leczniczych i ziół.



Wśród rodów dynastycznych i jednostek administracyjnych 
małżeństwa z miłości zdarzają się rzadko.



On – wielkopłytowy gigant z dwunastopiętrowymi blokami. Ona – 
niewielka, zanurzona w zieleni, kameralna, piętrowa szeregówka. 
Sobieski i Marysieńka – dwa zupełnie różne osiedla, tworzące wspól-
nie jeden z najmniejszych poznańskich fyrtli. Z trzech stron otoczeni 
pięciokrotnie większym Piątkowem, od północy graniczą z jeszcze 

większym osiedlem Morasko-Radojewo. 
Ich trapezowaty kształt granic tworzy swo-
istą enklawę niepasującą ani rozmiarami, ani 
nazwą do okolicznych sąsiadów gigantów; 
mimo to Sobieski i Marysieńka tkwią od lat 
w miłosnym uścisku. Skąd więc wziął się 
tutaj ten niewielki fyrtel, który niczym wio-
ska niepokonanych Galów tak dzielnie stawia 
opór przed wchłonięciem przez większych 
sąsiadów?

By  rozwikłać zagadkę miłości osiedla 
Sobieskiego i osiedla Marysieńki, trzeba się 
cofnąć do roku 2010, kiedy to w Pozna-
niu nastąpiła reforma funkcjonalna jedno-
stek pomocniczych. Z istniejących wówczas 
sześćdziesięciu dziewięciu osiedli wydzielono 
istniejące do dziś czterdzieści dwie jednostki 
pomocnicze – tak zwane fyrtle.
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Osiedlowy 
mezalians
Szczepan Żurek

Poznańska bimba zawsze stanowiła 
w mieście wskaźnik nastrojów 
społecznych: kiedy rosły napięcia, 
pierwsze stawały tramwaje. Podczas 
poznańskiego Czerwca ’56 roku to 
tramwajarze pierwsi zablokowali 
Gajową, a dwa dni później dołączyli do 
strajkujących robotników Cegielskiego, 
wyłączając napięcie w całej sieci 
trakcyjnej. Druty trakcji posłużyły 
wtedy do wywieszania transparentów, 
zaś tramwaje stanowiły punkty 
obserwacyjne i osłonę przed 
pociskami.



Podobno wśród rodów dynastycznych 
małżeństwa z miłości zdarzały się rzadko. 
Nie inaczej ma się sprawa z jednostkami 
administracyjnymi. A jak to było z osiedlem 
Sobieskiego i Marysieńki? Czy ich związek to 
była miłość od pierwszego wejrzenia, tak jak 
u historycznych patronów, czy też ukarto-
wane małżeństwo z rozsądku?

Podstawowym kryterium podziału na 
fyrtle była liczba mieszkańców osiedla i cha-
rakter zabudowy. I tak – osiedla z zabudową 
wielorodzinną musiały mieć przynajmniej 
15 tysięcy mieszkańców, zaś te z zabudową 
mieszaną – minimalnie 5 tysięcy. Były jesz-
cze osiedla peryferyjne – wystarczyło mieć 
1000 zameldowanych osób, ale pod warun-
kiem przylegania do granicy administracyj-
nej Poznania.

Przed reformą zarówno osiedle Sobie-
skiego,  jak  i osiedle Marysieńki funkcjo-
nowały niezależnie, ale żadne z nich nie 
spełniało powyższych kryteriów. Osiedle 
Sobieskiego z zabudową wielorodzinną 
z wielkiej płyty ledwie dobijało do 10 tysięcy 
mieszkańców, zaś Marysieńki ze swoimi sze-

regowcami – nie miało nawet 1000. Żadne z nich nie kwalifikowało 
się też jako osiedle peryferyjne – od granic miasta oddzielało je 
Piątkowo i Morasko-Radojewo. Nie było więc wyjścia – aby zacho-
wać niezależność, potrzebne było małżeństwo. Marysieńka wniosła 
w posagu swój mieszany charakter zabudowy, Sobieski zaś braku-
jących mieszkańców. I tak oto w roku 2010 Sobieski i Marysieńka 
(ci z Poznania), połączywszy siły, weszli w trwający do dziś związek 
małżeński.

Na świecie nie ma jednak nic stałego, nawet jeśli chodzi o zmar-
łych kilka wieków temu monarchów. Od miejskich planistów dochodzą 
głosy, że na skutek zmian administracyjnych do zgranej pary osiedli 
dołączy wkrótce „to trzecie”, a fyrtel zmieni swoją królewską nazwę.

Pomimo niewielkich rozmiarów tego fyrtla Sobieskiego i Mary-
sieńkę znają w Poznaniu wszyscy. To dzięki tramwajom: dwunastka, 
czternastka, piętnastka i szesnastka kilkadziesiąt razy dziennie 
przemierzają Poznań z tabliczkami informującymi, że oto zmierzają 
dumnie na „Os. Sobieskiego”. Takiej tabliczki nie doczekał się ani 
Chrobry, ani Batory, ani nawet Piątkowo – pętla poznańskiej „pestki” 
zawija bezsprzecznie na Sobieskiego… ale czy na pewno?

Natomiast 6 stycznia 1998 roku, 
w wyniku strajku generalnego 
w poznańskim MZK, na ulice i torowiska 
miasta nie wyjechał żaden autobus ani 
tramwaj. Kierowcy i motorniczowie 
domagali się podwyżek. Nagły brak 
transportu publicznego w mieście 
wywołał wiele nieoczekiwanych 
reakcji wśród poznaniaków. Do dziś 
mieszkańcy wspominają powszechne 
gesty solidarności w postaci oferowania 
podwózek prywatnymi samochodami 
i wspólne marsze po torach „pestki”. 
Na ulicach tłumy, podczas pochodów 
wzdłuż linii tramwajowych kwitło 
życie towarzyskie, zawiązała się nawet 
Polska Partia Poznańskich Pieszych. 
Na szczęście po kilku dniach wszystko 
wróciło do normalności – bimby 
na tory, pasażerowie do pojazdów 
– i tylko trochę żal tej Partii, która 
zakończyła swoją działalność.



Jana III Sobieskiego i M
arysieńki

Pozornie niewinne pytanie, zadane na Facebooku, wywołało 
prawdziwe poruszenie wśród poznaniaków. Odpowiedź nie jest 
oczywista. Osiedle Sobieskiego, choć miało paru wytrwałych obroń-
ców, musiało polec pod naporem głosów skandujących: „Pią-tko-
-wo!”. Czy więc wysiadając na pętli „pestki”, jesteście już na fyrtlu 
Sobieskiego i Marysieńki? Gdzie przebiega granica między Piątko-
wem a Sobieskiego?

Tu z pomocą przychodzą oficjalne mapy z ratusza. Okazuje się, 
że jurysdykcja króla Jana wraz z małżonką sięga jedynie do torów 
tramwajowych poznańskiej „pestki”. Tak więc wysiadając z tramwaju 
na przystanku „Os. Sobieskiego”, jesteście już formalnie na tere-
nie Piątkowa. Na szczęście dla naszej królewskiej pary (i dumnych 
mieszkańców osiedla) – przystanek dla wsiadających znajduje się już 
na terenie osiedla Sobieskiego, więc nie sposób wsiąść do „pestki”, 
nie stawiając choćby stopy na terenie tego fyrtla.
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GÓRCZYN
Jedna z tras słynnej „pestki”, linia 14, 
prowadzi od osiedla Sobieskiego, 
przez Głogowską, do Górczyna. Dzięki 
uruchomieniu linii w 1999 roku osiedle 
po wielu latach zyskało szybkie 
połączenie z resztą miasta.



Mieszkalnictwo nie może skupiać się na architekturze. 
Musi kreować relacje społeczne.



Choć z Naramowic do centrum można dojechać w kwadrans, starsi 
mieszkańcy pamiętają czasy, gdy fyrtel otoczony był polami upraw-
nymi, a zamiast asfaltu ulice pokrywał piach. Klasyczne, administra-
cyjne peryferie miasta. Dlatego Naramowice nazywane są czasem 

„dziką północą”. Dziś jest to dzielnica kontra-
stów, gdzie pomimo wyścigu deweloperów 
i inwestycji wciąż można odkrywać zaka-
marki przeszłości.

Na szczególną uwagę zasługuje teren 
tzw. osiedla ogródkowego (osiedle Opieki 
Społecznej) zaprojektowanego w 1933 roku 
przez Mariana Spychalskiego, Władysława 
Czarneckiego i Władysława Marcińca. Okres 
międzywojenny to czas wielkiego kryzysu 
i wielu problemów, z kwestią mieszkaniową 
na czele. Czarnecki, zainspirowany zachod-
nimi eksperymentami nad rozwiązywaniem 
wyzwań ekonomicznych poprzez uspo-
łecznianie architektury, postanowił wcie-
lić w życie podobną  ideę. Swój pomysł 
przedstawił Spychalskiemu: mieszkalnic-
two musi stać się częścią innych sfer życia 
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Sąsiedzi 
z dzikiej północy
Mateusz Nowacki

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, 
gdzie w Poznaniu powstał pierwszy 
w pełni zachodni supermarket, 
to musicie przenieść się oczami 
wyobraźni do początku lat 90. XX 
wieku. To właśnie w momencie, gdy 
tliły się resztki pegeerowskiego świata, 
przy ulicy Karpia swoją działalność 
zainicjował Pozperito – pierwszy 
supermarket w Poznaniu. To tam 
zaczęła pączkować konsumpcja 
w zachodnim stylu: płatność czekami, 
nowoczesne komputery i wielkie 
wózki gotowe na wypełnienie 
egzotycznymi produktami.
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społecznego  i nie może wyłącznie 
skupiać się na samej architekturze. Ma 
obowiązek kreować relacje społeczne.

W przypadku osiedla Opieki Spo-
łecznej kwestia uspołeczniania archi-
tektury miała  jeszcze jedną, ważną 
konotację: projekt powstał z myślą 
o osobach znajdujących się w kryzy-
sie bezdomności, zepchniętych na 
margines społeczeństwa, jak również 
o byłych powstańcach wielkopolskich. 
Pomysłodawcom towarzyszyło prze-

konanie, że zapewnienie domu, nawet skromnego, przyniesie pozy-
tywne skutki społeczne, a zarazem pokaże, iż nie należy pogłębiać 
marginalizacji ludzi, którzy z powodów ekonomicznych stracili tym-
czasowo szansę na pełnoprawny udział w społeczeństwie.

Założenie było proste: 174 domki, każdy o wielkości nieprzekra-
czającej 32 m², na działce o metrażu 800 m², miejsce na szkołę, 
boisko i świetlicę w centralnej części osiedla, a dodatkowo kilka 
sadzonek warzywnych od Związku Ogrodów Działkowych. Pierwsze 
domki powstały zaledwie po dwóch miesiącach, a do pracy włączyli 
się przyszli mieszkańcy, którzy z wielką nadzieją, jak wspomina Czar-
necki, oczekiwali na „cztery kąty”. Jak się okazało po roku, co dokład-
nie opisał Czarnecki w swoich „Wspomnieniach architekta”, inżynieria 
społeczna na Naramowicach zdała egzamin celująco, a wcześniej 
obcy sobie ludzie stali się sąsiedzką wspólnotą. Nie zmieniła tego 
ani II wojna światowa, ani epoka PRL-u, ani transformacja.

Sporo o tym, jak wyglądało życie na osiedlu ogródkowym, można 
usłyszeć podczas spotkań organizowanych przez oddolną inicjatywę 
Lotaryńska 6: Mikro Dom Kultury. Od blisko trzech lat Lotaryńska 6 
działa na rzecz organizowania społeczności lokalnej. Mieszkańcy 
polubili Mikro Dom Kultury, czują, że mogą tutaj podzielić się swo-
imi wspomnieniami związanymi z tą dzielnicą. Szczególnie ciepło 
wspominają okres działania jednego z największych w tamtych 
latach Kombinatu Ogrodniczego, znanego ze wspaniałych jabłek 
i jeszcze lepszej „maślanki z kropką” – jak mówią naramowiccy kone-
serzy – najlepszej w Polsce! Kombinat stanowił centrum życia towa-
rzyskiego. To tam pracowali, tam przesiadywali w knajpie, spijając 
czeskiego pilznera, tam odbywały się koncerty i pikniki, a podobno 
na jednej z takich imprez można było podziwiać pierwsze kroki sce-
niczne Maryli Rodowicz i Urszuli Sipińskiej.

Zostało po nim kilka ukrytych na prywatnym terenie karpników, 
pomnik dyrektora Mikołajczyka, pozostałości bramy wjazdowej i izba 
pamięci, obecnie znajdująca się na terenie prywatnej wspólnoty 

Sporą furorę robiły również 
papierowe torby do zakupów, 
wówczas będące absolutną nowością. 
Udany start placówki nie uchronił 
sklepu od zamknięcia. W grudniu 
2000 roku na skutek zadłużenia 
i niewypłacalności finansowej sąd 
ogłosił upadłość spółki. Pozperito 
przestało istnieć.
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mieszkaniowej. Pozostali również byli pra-
cownicy przedsiębiorstwa, przynajmniej 
część z nich – w szczycie swojej działalno-
ści kombinat zatrudniał ponad 1000 osób, 
a większość zamieszkała w zakładowych 
mieszkaniach przy ulicy Sarmackiej. Mimo 
wymazania wielu elementów z naramowic-
kiego krajobrazu „pokolenie ogródkowe” do 

dziś mówi o silnych więziach sąsiedzkich. Zatriumfowały w czasie 
dramatycznej walki o prawa własnościowe, jaką podjęli mieszkańcy 
w okresie transformacji. Po zawiązaniu się stowarzyszenia, petycjach 
i protestach w 2017 roku pierwsi mieszkańcy uzyskali możliwość 
wykupu działek na własność. Spełniła się wizja Czarneckiego o kre-
owaniu relacji społecznych w miejscu, w którym się żyje.

Przy ulicy Karpia przez kilka 
lat działała też szwedzka 
IKEA, której pierwsza siedziba 
otworzyła się tu w 1991 roku. 
Przetrwała blisko trzy lata.
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SOŁACZ
Marian Spychalski, późniejszy polityk 
komunistyczny i marszałek, przed 
II wojną światową był w Poznaniu 
wziętym architektem. Jego dziełem 
jest m.in. kompleks basenów przy 
Niestachowskiej (s. 54).

WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE 
Specjalnością Spychalskiego były 
budynki mieszkalne o bogatym 
programie społecznym oraz budynki 
użyteczności publicznej. Jego 
dziełem jest m.in. gmach szkoły 
przy Inowrocławskiej 19. 



Lokalizacja bunkra dawała szansę 
na utrzymanie przedsięwzięcia w tajemnicy.



Krzyżow
niki-Sm

ochow
ice

Gęste lasy, niedostępne skały – to obrazy, które mogą przyjść do 
głowy, gdy słyszy się słowo „kryjówka”. W Polsce pełno jest terenów, 
które mogłyby łatwo rozpalić wyobraźnię poszukiwaczy tajemnic. 
Jeśli jednak jakieś miejsce trudno tak określić, są to właśnie położone 
na obrzeżach Poznania Krzyżowniki. Dawniej obszar ten zapełniały 
w dużej części pola orne. Później pojawiło się tu osiedle domów jed-
norodzinnych, ogródki działkowe, cmentarz i kościół. Oaza spokoju. 
Cóż, pozory mylą, bo to właśnie tutaj ulokowany został w połowie 
lat 50. prawdziwy (acz niedopracowany) schron przeciwatomowy.

Smochowicki schron, którego istnienie objęte było ścisłą tajem-
nicą aż do 2000 roku, zbudowany został po to, by w sytuacji zagro-
żenia lub konfliktu zbrojnego mogły do niego uciec władze miasta. 
Według optymistycznych założeń konstruktorów przez kilka tygodni 
mogłoby w nim mieszkać nawet do pięćdziesięciu osób. Na impo-
nującej powierzchni 500 m2 wydzielono m.in. pomieszczenia dla 
najważniejszych wydziałów miejskich, magazyn z łóżkami i pościelą, 
łazienkę (a także własne ujęcie wody!), kotłownię, centralę telefo-
niczną i bardzo przestronny gabinet prezydenta miasta.

Prezydencka kryjówka ulokowana została na niepozornej posesji 
przy Słupskiej 62 i trzeba przyznać, że kamuflaż przeprowadzony 
został na najwyższym poziomie. Sąsiedzi przez dekady nie mieli 
pojęcia, że tuż obok nich mieści się niezwykle ważny dla obrony 
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Wehikuł czasu
Ida Nowak
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cywilnej obiekt. Nic zresztą dziwnego, bo 
dom przy Słupskiej zupełnie nie przyciąga 
uwagi. Trzy kondygnacje, poddasze, przed 
domem kilka drzew i krzewów, a za domem 
– szopa na narzędzia. Kiedy jednak otwo-
rzymy drzwi szopy, znajdziemy się na szczy-
cie prowadzących kilka metrów pod ziemię 
schodów.

Po zejściu odczuwalna staje się zmiana 
temperatury, przenika chłód, a wyobraźnia 
zaczyna pracować na intensywnych obro-
tach. Obiekt utrzymywano w gotowości 
mniej więcej do lat 90., chociaż kotłownia 
przestała być używana już w latach 80. 
Całe wyposażenie nie było jednak w mię-
dzyczasie modernizowane i do niedawna 
w schronie zachowały się oryginalne meble 

z połowy lat 50. Peerelowskie krzesła, stoliki, zawieszone w gablo-
tach azbestowe koce przeciwpożarowe, godła z orłem bez korony, 
system łączności telefonicznej z ebonitowymi aparatami (wciąż 
działający), maszyny do pisania  i ściany obwieszone mapami 
Poznania w jednej chwili zabierają zwiedzających w prawdziwą 
podróż w czasie. Jednocześnie lekko niepokojącą, gdyż ten posta-
pokaliptyczny klimat w mgnieniu oka wywołuje z pamięci wszystkie 
historie o wojnie atomowej znane z popkultury.

Na szczęście do wojny atomowej nigdy nie doszło, a schron 
przez dekady swojego istnienia nie został wykorzystany. Zdaniem 
ekspertów mógłby zresztą nie spełnić swojej funkcji, ponieważ zbu-
dowany jest dość płytko pod ziemią, a ponadto jego konstruktorzy 
nie do końca przemyśleli kwestię zaopatrzenia. Projekt pomyślano 
jako ochronę przed atakiem lotniczym, tymczasem w trakcie zimnej 
wojny znacznie rozwinęła się broń rakietowa. Przy takim typie ataku 
władzom miasta mogłoby zwyczajnie zabraknąć czasu na przenie-
sienie się na oddalone od centrum Krzyżowniki.

Dlaczego w takim razie schronu nie zdecydowano się wybudo-
wać w miejscu, do którego dotarcie zajęłoby decydentom mniej 
czasu? Taka lokalizacja przede wszystkim dawała szansę na utrzy-
manie przedsięwzięcia w tajemnicy – domek na przedmieściach, 
a za nim zwyczajna szopa, to wszystko nie wzbudziło nigdy niczyich 
podejrzeń. W centrum miasta, choć dogodniejszym pod względem 
logistyki ewakuacyjnej, nie byłoby takiej możliwości.

Dzięki Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości, w którego 
zasobach znajduje się obecnie prezydencki schron i które udostęp-
nia go zwiedzającym, macie szansę sami wsiąść do tego osobliwego 
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Przy okazji zwiedzania schronu warto 
zaplanować spacer po malowniczej 
okolicy osiedla Krzyżowniki– 
–Smochowice, którego spora część 
porośnięta jest lasem. Możecie 
wybrać się na przechadzkę zielonym 
szlakiem turystycznym Golęcin-
Krzyżowniki, który prowadzi 
wzdłuż jezior: Strzeszyńskiego, 
Rusałki oraz Kierskiego, zahaczyć 
o porośnięte wierzbami podmokłe 
tereny wokół strumyka Krzyżanka 
lub też wejść głębiej w las na wschód 
od ulicy Słupskiej.



Krzyżow
niki-Sm

ochow
ice

wehikułu czasu. Wydaje się, że skuteczność jego ukrycia zbiera plony 
nawet dzisiaj, ponieważ mimo swojego intrygującego klimatu i gro-
teskowej historii w dalszym ciągu pozostaje dość niszową atrakcją 
– w sam raz dla poszukiwaczy tajemnic.
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NOWE WINOGRADY WSCHÓD
W Poznaniu można odkryć też 
inne schrony. Przy ulicy Czarna Rola 
z pewnością nie umknie wam widok 
21-metrowego kolosa. To betonowy 
schron przeciwlotniczy, zbudowany 
w 1944 roku, który miał służyć 
jako radiostacja (s. 70).

GRUNWALD POŁUDNIE
Przy ulicy Babimojskiej znajdował 
się schron piechoty, który po II wojnie 
światowej został przerobiony na schron 
przeciwatomowy. Wykorzystywany 
był przez Obronę Cywilną. Dzisiaj 
można zobaczyć w nim fragmenty 
wyposażenia z czasów PRL.



Tor jest unikatowy. 6-kilometrowy, 
z 12-metrowym przewyższeniem, dziś częściej 

niż jeździe konnej służy rekreacyjnym spacerom.
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Metalowe linki dźwięczą na masztach. Przesuwne drewniane drzwi 
rytmicznie uderzają w ścianę stajni. Wieje. Wiatr tutaj nie powinien 
dziwić, teren był niegdyś zaprojektowany jako korytarz powietrzny 
dla miasta, dziś jest już w jednej trzeciej zadrzewiony. 

Historia hipodromu na Woli sięga początków XX wieku. Naj-
pierw stanęły stajnie i powozownie, zaprojektowano tor wyścigowy, 
trybuny, boiska. W 1919 roku, po przerwie spowodowanej I wojną 
światową, wznowiono wyścigi i zawody hippiczne, a na trybunie 
zasiadał sam Józef Piłsudski.

Po II wojnie światowej wyścigi nie wróciły na hipodrom. Nie 
było pomysłu,  jak zagospodarować teren, brakowało  jednej, 
spójnej koncepcji rozwoju, co rusz pojawiały się inne pomysły. 
W latach 60. ścigały się tu nawet motocykle. Przez cały okres 
PRL hipodrom był zarządzany przez różne jednostki, co do dzisiaj 
skutkuje bałaganem architektonicznym. Późniejsza fantazja lat 90. 
również przyczyniła się do, delikatnie mówiąc, zróżnicowanego 
charakteru zabudowy i funkcji.

Teraz na hipodromie pustki. Dopiero popołudniem powoli poja-
wiają się pojedyncze samochody, właściciele koni przyjeżdżają na 
konne spacery czy lekkie treningi. Nikt nie galopuje. Główną funk-
cją hipodromu jest bowiem utrzymywanie pensjonatu dla koni: na 
114 miejsc w trzech stajniach około 100 jest stale zajętych.
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Z kopyta
Dawid Zieliński



Z tych trzech stajni jedna jest zabytkowa. 
Pozornie nie ma to znaczenia, ale podobno 
jest w niej ciepło zimą  i chłodno latem – 
pod tym względem sprawdza się lepiej niż 
późniejsze konstrukcje. Konie pewnie czują 
różnicę,  przynajmniej woda w poidłach 
nie zamarza.

Unikatowy  jest  tor.   6-ki lometrowy, 
z 12-metrowym przewyższeniem, służy dzi-
siaj częściej spacerom niż jeździe konnej. 
W ostatnich dekadach zmienił się sam sport 
– współczesne tory wyścigowe są płaskie 
i krótkie, mają 1000, czasem 1500 metrów. 
Nikt nie będzie oglądał koni biegnących 
hen, niemal za horyzont, albo ścigających 
się w odległych zaroślach. Widzowie chcą 
widzieć.

Wyścigów, co prawda, już nie ma, ale konie 
trenują, najczęściej w ujeżdżalniach. Te są dwie, 
większa ma 70 metrów na 33 metry i pozwala 
na rozgrywanie nawet zimą zawodów, na któ-
rych sportowcy rywalizują o punkty w między-

narodowych klasyfikacjach.
Większość z 45 hektarów objętych jest nadzorem konserwator-

skim, podobnie jak obiekty zabytkowe: widownia (na tyłach której 
znajduje się hotel i restauracja), wspomniana już stajnia i ponadstu-
letnia rządcówka – budynek z przyszłym przeznaczeniem biurowo-
-konferencyjnym, od niedawna niezamieszkany.

Patchworkowy charakter zabudowy uzupełniają niskie bloki miesz-
czące dwadzieścia siedem mieszkań (wszystkie wynajęte). Rzeczy-
wiście, widać dziecięce rowery oparte o płot i dwa niebieskie ręczniki 
suszące się na sznurku. Podobno ludzie lubią tu mieszkać, ale nie ma 
kogo zapytać. Jest połowa marca, zimno i wieje.

Nie znaczy to jednak, że zupełnie nic się nie dzieje. W sezonie let-
nim oprócz imprez hippicznych odbywają się wyścigi MTB, Runma-
geddon, biegowe mistrzostwa szkół, a od czasu do czasu nawet 
inscenizacja bitew historycznych. Z ułanami, na koniach.

Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego, bo tak oficjalnie nazywa się 
cały kompleks, ma ambitny projekt stworzenia ośrodka sportowo-re-
kreacyjnego i połączenia go z przyległymi terenami zielonymi Golęcina 
i okolic jeziora Rusałka. Plan nowego zagospodarowania terenu już jest 
wstępnie opracowany, podobno są nawet inwestorzy. Jesienią 2020 
roku wyprostowana została struktura własnościowa, można więc mieć 
nadzieję, że ostatni zakręt już pokonany i dalszy rozwój ruszy z kopyta.

Jezioro Rusałka ma dwa oblicza. 
Pierwsze to współczesność: radosna 
rekreacja, weekendowe rodzinne 
spacery, sport na świeżym powietrzu 
z lasem i jeziorem w tle, enklawa 
naturystów, wędkowanie i tradycyjne 
noworoczne spotkania cyklistów. 
Drugie oblicze to pomniki martyrologii, 
miejsca pamięci i zaduma nad bolesną 
historią zbiornika, który powstał 
w trakcie II wojny światowej za sprawą 
niewolniczej pracy Żydów osadzonych 
w poznańskich obozach pracy, w jego 
pobliżu doszło też do kilku egzekucji 
więźniów. Nałożone na siebie mapy 
miejsc pamięci i odpoczynku w wielu 
punktach niemal się pokrywają, 
oddzielone od siebie w zasadzie 
tylko symbolicznymi granicami. 
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ŁAWICA
Ci, którzy pasjonują się wyścigami 
szybkich pojazdów, mogą wybrać 
się na tor samochodowy i motocyklowy, 
który znajduje się na obrzeżu osiedla 
Ławica. Tor został otwarty w 1977 roku, 
ma długość 4 kilometrów.

STARY GRUNWALD
Nie tylko Wola mogła się szczycić 
tradycjami hippicznymi. Przed II wojną 
światową na Starym Grunwaldzie istniał 
okazały hipodrom, wybudowany z okazji 
Powszechnej Wystawy Krajowej (s. 162).



Mówiło się, że jest tu niebezpiecznie, że to miejsce 
w sam raz dla szemranych porachunków.



Sołacz

Dzień w dzień od trzydziestu pięciu lat Izabella Gustowska wyprowa-
dza swojego psa do parku Sołackiego. Obecny czworonóg drepcze po 
bezpiecznej i uporządkowanej przestrzeni. Jak to miejsce wyglądało 
pięć jamników temu?

– Ten park to naturalne przedłużenie mojego ogrodu – zauważa 
Gustowska, artystka intermedialna, zajmująca się malarstwem, grafiką, 
fotografią i wideo. Na Sołaczu mieszka od urodzenia (od 1948 roku). 
Przy jej nodze drepcze młody jamnik szorstkowłosy. Szczeniak pew-
nie nie wie, ile ma szczęścia. Na Sołaczu chciałby mieszkać niejeden 
poznaniak.

Kto z nas nie marzy o dzielnicach pełnych zieleni, o miejscach 
chroniących nas przed zgiełkiem miasta? Te pragnienia znają dewe-
loperzy. Rozumieją je również nabywcy nieruchomości, skłonni słono 
płacić za każdy metr przestrzeni w bliskości przyrody. W Poznaniu jest 
przynajmniej kilka takich miejsc. Jedno z nich to Sołacz.

Ta położona w malowniczej dolinie Bogdanki, kameralna, willowa 
dzielnica została zaprojektowana na początku XX wieku. Autor kon-
cepcji, urbanista Joseph Stübben, niemal całkowicie zatopił ją w zie-
leni. Niską zabudowę dopełniły skwery i alejki. Centralnym miejscem 
dzielnicy jest park w stylu angielskim. Jego powierzchnia to blisko 15 
hektarów, czyli jakieś dwadzieścia jeden profesjonalnych boisk piłkar-
skich. Park jest dziełem Hermanna Kube i kilku pokoleń ogrodników.
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Sołackie 
love story
Andżelika Jabłońska



Sołacz

– Za czasów mojego dzieciństwa był 
zaniedbany – twierdzi Gustowska. – Alejki 
były węższe, wysypane żwirem, nierzadko 
błotniste. Mówiło się, że jest tu niebezpiecz-
nie, że to miejsce w sam raz na szemrane 
porachunki – opowiada. Bezpiecznie czy 
nie, dzieci się tym nie przejmowały. – Zimą 
jeździliśmy na łyżwach „śnieżynkach” po 
zamarzniętych stawach. Wystarczyło się 
troszkę rozpędzić i łyżwy odpinały się od 
butów. Jeździliśmy po ciemku. W parku nie 
było oświetlenia – wspomina artystka.

Atrakcją była 58-metrowa wieża spado-
chronowa. Dzisiaj podobną wysokość mają 
najwyższe bloki na Piątkowie i Ratajach. 
Wieża stała na polanie, w zachodniej części 
parku, widoczna z daleka. – Skoki spado-
chroniarzy wzbudzały wiele emocji, ludzie 

klaskali. Robiło to niesamowite wrażenie – opisuje pani Izabella, 
która pamięta także huk, kiedy wieżę wysadzano w 1968 roku. Jej 
pozostałości uprzątnięto dopiero pięć lat później.

Dzisiaj po wieży nie ma śladu. Park jest znów zadbany, tak jak to 
sobie wymarzyli Stübben i Kube. Jest bezpiecznie i elegancko. Uroku 
dodają alejki, mostki nad Bogdanką, stylowe latarnie, a także bluszcz 
oplatający drzewa. – Nieustannie się rozrasta i wchodzi do okolicz-
nych ogrodów – zauważa Gustowska. Fascynuje ją jednak nie tylko 
tutejsza przyroda: – Zachwycają także drobne interwencje ludzi. Tak 
jak choćby w przypadku stojącej tu rzeźby „Dwie kobiety”. Widziałam 
je ubrane w bikini, przyodziane w wianki, w czapki świętego Mikołaja, 
ale też oblane farbami. Bywały czarne, białe, zielone, czerwone.

Autorem siedzących nagich figur jest Sylwester Ambroziak. Poja-
wiły się one w parku w pierwszych latach XXI wieku. Choć niewysokie 
i wtapiające się w otaczającą roślinność, to wzbudzały od początku 
mnóstwo emocji i kontrowersji.

Park przyciąga również zakochanych. W dobrym guście jest zro-
bić sobie tutaj ślubną sesję fotograficzną. Zainspirowało to Gustow-
ską do stworzenia projektu „Love Stories” w ramach Festiwalu Urban 
Legends w 2009 roku. Artystka zaprosiła do parku blisko czterdzieści 
par w ślubnych strojach. Niektóre jeździły na rowerach, inne biegały 
z balonami, a wszystkich zaskakiwał wyskakujący z krzaków perfor-
mer przebrany za goryla. Na końcu uczestnicy wydarzenia zjedli 
wielki tort i zrobili sobie wspólne zdjęcie.

Na co dzień jest jednak spokojniej. Spacerując z psem, pani Iza-
bella chętnie wraca do jednego z buków rosnących w pobliżu placu 
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Latem mała Iza Gustowska 
chętnie odwiedzała pływalnię na 
sąsiadującym z parkiem Sołackim 
Niestachowie. Pływalnia została 
zbudowana w 1938 roku na miejscu 
dawnej cegielni. Zaprojektował ją 
Marian Spychalski, który w czasach 
PRL został marszałkiem Polski. 
Atrakcją pływalni była wieża do 
skoków do wody. Baseny działały do 
1979 roku, a jednym z powodów ich 
zamknięcia była budowa szybkiej 
Trasy Niestachowskiej. Dziś pluskają 
się w nich ryby. Można tu na przykład 
kupić karpia na święta.



Sołacz

zabaw. Ktoś kiedyś wyrył na nim scyzorykiem napisy „PRL” i „Dorota”.  
– Pamiętam, jak napisy były na wysokości moich oczu. To drzewo 
rośnie razem ze mną. Ze wzruszeniem patrzę na nie i cieszę się, że 
ciągle tutaj stoi – spogląda w górę.

Jedno jej z ulubionych miejsc znajduje się nad parkowym sta-
wem. Żyje tu czapla siwa, którą obserwuje od dziesięciu lat. – Trak-
tuję ją jak swoje alter ego. Czapla siwa, ja siwa. Obcowanie z naturą 
buduje nasz szacunek do niej. Stanowi ważną część naszego życia 
i jest elementarną częścią człowieczeństwa – podkreśla.

Jednak cena za możliwość życia blisko natury niemal w centrum 
miasta jest bardzo wysoka. Nowa zabudowa powstaje często kosz-
tem zieleni, a dzielnica rozrasta się i zmienia swój charakter, szcze-
gólnie po wschodniej stronie, w rejonie ulicy Drzymały. Pragnienia, 
za których spełnienie tak słono płacimy, jednocześnie prowadzą do 
zniszczenia tego, o czym marzyliśmy. Kolejne pokolenia jamników 
pani Izabelli będą poznawać już inny Sołacz.
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STARE MIASTO
Izabella Gustowska prowadziła w latach 
1979–1994 Galerię ON, która mieściła 
się w Zamku Cesarskim. Realizowała 
w niej m.in. wystawy o tematyce 
feministycznej. Galerię zamknięto 
w 2012 roku. Dzisiaj na wystawy artystki 
można się czasami natknąć w CK Zamek. 

WILDA 
Joseph Stübben zaprojektował też skwer 
na Łęgach Dębińskich, który powstał 
w 1903 roku. Skwer leży blisko ruin 
stadionu KS Warty Poznań, gdzie 
w czasie okupacji niemieckiej istniał obóz 
pracy dla Żydów. W 2010 roku miejsce 
przyjęło nazwę Skwer Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata.



Wszystkie gołębie zna z osobna. Pamięta je po numerach. 
Tylko wybrańcom nadaje imiona.



W
iniary

– W jednym roku miałem cztery młode. Tak samo jadły. Tak samo 
piły. Tak samo u mnie mieszkały. I tak samo latały. Niebieskiego też 
wychowałem od A do Z. Tak jak jego rodziców, dziadków i pradziad-
ków. Ale on był inny. 

Stanisław Woźniak dorobił się kilku tysięcy wychowanków. Zaczął 
wcześnie, jako nastolatek. W 1953 roku zabrał swoje ptaki na pierw-
szy konkurs gołębi do Warszawy. Przez kolejne sześćdziesiąt osiem 
lat opuścił tylko jedne zawody. Gdy w 1975 roku dostał mieszkanie 
w wielokondygnacyjnym bloku na Boninie, w południowej części 
Winiar, miał w głowie jedną myśl: co zrobić z ptakami? Udało się 
wybudować gołębnik na ostatnim piętrze. W Poznaniu to niespoty-
kany przypadek. Nie obyło się bez zażaleń sąsiadów. Malkontentom 
usta zamykały zaświadczenia lekarzy, że „gołębie pocztowe nie są 
nosicielami chorób zwierzęcych ani ludzkich”. Mieszkańcy szybko 
się oswoili, ale ptakom brakowało oddechu na poddaszu wieżowca. 
Trzeba było zejść na ziemię. 

W połowie lat 80. trafiła się okazja i pan Stanisław wylądował 
ze swoimi gołębiami w Rodzinnych Ogródkach Działkowych im. 
Dąbrowskiego przy Piątkowskiej. Zaledwie 6 minut pieszo od domu. 
Dla ptaków warunki deluxe. Jeden ogródek to około 300 m² zieleni, 
miejsce na tzw. wysiadówkę, swobodne szybowanie i dach nad 
głową. Nic dziwnego, że na winiarskich działkach gniazdowali od 
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Niebieski ptak
Damian Jaworek



dawna inni hodowcy. Niektórzy od dwóch 
i trzech pokoleń. W szczytowym momencie 
było ich dziesięciu. Dzisiaj ostało się pięciu. 
W konkursach startują z mniejszym szczę-
ściem niż pan Stanisław, który w podejściu 
do ptaków trzyma się twardych zasad. 

Młode  odchowane  przez  rodziców 
po dwudziestu sześciu dniach przenosi 
do oddzielnego gołębnika. Codziennie 
wypuszcza z kabin, żeby krążyły nad altaną. 
Po kolejnym miesiącu wywozi na trening. 
Zawsze w środę. Początkujących zabiera na 
Strzeszyn Grecki, 5 kilometrów od działki, 
potem do Tarnowa Podgórnego – 15 kilo-
metrów. Wytrawnych najdalej, do Pniew – 
50 kilometrów. Wszystkie lecą w stronę 
Winiar. Po treningu ptaki dostają wolne aż 
do zawodów. Te odbywają się co weekend 
od końca kwietnia do początku września.

Wszystkie gołębie Stanisław Woźniak zna 
z osobna. Pamięta je po numerach zgodnych 
z ich dowodem tożsamości (będącym jed-
nocześnie kartą własności hodowcy). Tylko 
wybrańcom nadaje szczególne imiona. Taki 
był 209, nazywany niepozornie Niebieski. 

Z wyglądu podobny do całej reszty. Jako młodzik nie rokował. 
Pierwszy lot ukończył dzień po zawodach. Z drugiego kazał na siebie 
czekać jeszcze dłużej. Wrócił po trzech miesiącach, jak już przeszedł 
do wyższej kategorii wiekowej. Hodowcy nie zwykli stawiać kreski 
na swoich gołębiach. Wystarczyło odczekać. W następnym sezonie 
i w kolejnych czterech Niebieski miał na koncie po dziesięć konkur-
sów. Patrząc na trofea, trudno stwierdzić, czy lepiej wychodziły mu 
powroty ze wschodnich Niemiec czy francuskich Alp. Zahartowanie 
w boju i sportowa dieta zrobiły swoje. 

– Dobry lotnik nigdy nie będzie żarłoczny – zaznacza pan Sta-
nisław. – Jak wraca z lotu, dziobnie tylko parę ziaren. Odpocznie 
chwilę, jak ja to mówię, zgęzi się. I dopiero zje to, na co ma ochotę. 
I nigdy nie pójdzie raz w jeden koniec gołębnika, raz w drugi. Pójdzie 
na swoje miejsce. Bo jest pewien, że wrócił tak, jak powinien. Taki 
był Niebieski. 

W wieku sześciu lat Niebieski miał przejść na emeryturę. W tym 
wieku karierę kończą najlepsi lotnicy, przed którymi co najmniej 
jeszcze drugie tyle lat życia. Pozostał ostatni lot – 500 kilome-
trów z Saksonii. Trasa znana, choć mgły i chmury krzyżują plany 

Rodzinne Ogródki Działkowe im. 
Dąbrowskiego na Winiarach należą 
do najstarszych w mieście. Powstały 
w 1930 roku, ich właścicielem jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Wielkością nie imponują, co nie 
umniejsza znaczenia, jakie mają 
dla okolicznych poznaniaków. Bo to 
lokalni mieszkańcy osiedlają się 
głównie w ogródkach, które nazywają 
zielonymi płucami Winiar. Ostatnio 
pojawiło się widmo zabudowania 
działek przez deweloperów, dla 
których tereny w pobliżu trasy „pestki” 
są łakomym kąskiem. Działkowcy biorą 
jednak sprawy w swoje ręce i walczą 
o swoje ogródki. Jednym z głównych 
aktywistów jest Jacek Liersh, który 
zawiązał inicjatywę sąsiedzką i broni 
wartości tego miejsca. Losy działek są 
niepewne, ale wiara mieszkańców we 
wspólne zwycięstwo pozostaje żywa.
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niejednemu faworytowi. Ale Niebieski nawet w strugach deszczu 
umiał znaleźć suchy korytarz i wykiwać rywali. Gołębie pocztowe 
mogą osiągać prędkość ponad 90 km/h. Ruszając rano, po południu 
powinny pojawić się w zasięgu wzroku swoich właścicieli. 

Na działce pana Stanisława zebrali się wszyscy hodowcy z ogród-
ków przy Piątkowskiej. Patrzą w górę i wyczekują. Siada pierwszy 
gołąb. Krzyczą: – Niebieski! – Tak, z tym że to syn – poprawia pan 
Stanisław. Siada drugi, zrywają się: – Niebieski! – To samiczka, innej 
krwi – tonuje swoich kumpli. Siada trzeci: – Niebieski! – Drugi syn. 

Pan Stanisław wiedział, że 209 ląduje inaczej niż jego dzieci 
i inne niebieskie. Siada jak dzika kaczka na wodzie, wystawiając oby-
dwie nogi do przodu. A przed wejściem do gołębnika zatrzymuje się 
i stąpa. Wszystkie ptaki siadają pionowo obok siebie. On płasko do 
dachu jak kaczka na tafli wody. Nie tym razem. Niebieskiego nie było 
aż do wieczora. Ani do kolejnego. 

O siódmej rano Stanisław Woźniak zmierza na działkę do swoich 
gołębi. Obecnie wychowuje ich osiemdziesiąt jeden. Daje im jeść 
i pić. Nasłuchuje i wpatruje się w niebo. W południe wraca na Bonin. 
Wspólny obiad z żoną, potem znów na działkę. Czas na kolejne 
karmienie ptaków i otwarcie gołębnika. W dniu konkursu zdarza mu 
się zasnąć w swojej altanie. Wśród pucharów, od których uginają się 
półki, i dyplomów, których nie ma już gdzie upchnąć. Bladym świtem 
stukają w dach spóźnieni lotnicy. – Niebieski nie ma prawa już żyć, 
a ja wciąż na niego czekam.
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WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE 
Na terenie miasta działa 4600 
Rodzinnych Ogródków Działkowych. 
Spotkać je można niemal we wszystkich 
fyrtlach. Są wsród działki wielkomiejskie, 
jak ROD Pomet.

GŁUSZYNA
Zdarzają się również ROD-y o charakterze 
wyraźnie podmiejskim czy wręcz wiejskim. 
Jednym z nich jest ROD Głuszynka.



Bloki Wichrowego Wzgórza słyną z widoków.
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Nowe Winogrady Północ to Osiedle Zwycięstwa i Osiedle Wichrowe 
Wzgórze. Oddziela je ulica Połabska, dochodząca do ronda Solidar-
ności. Granice osiedli wyznaczają ogromne trasy szybkiego ruchu: 
Aleje Solidarności na południu, Mieszka I na zachodzie, Murawa na 
wschodzie i Lechicka na północy. 

Alicja ma dwadzieścia jeden lat i do Poznania przyjechała na stu-
dia. Zamieszkała na Wichrowym Wzgórzu, w mieszkaniu po babci 
znajomego. Pokój dzieli z kimś, kogo poleciła mama. Trzeba było 
wynieść meblościankę, żeby zrobić miejsce na biurko, a przy nowej 
aranżacji ze starych mebli wypadły mapy z lat 80. Alicja zastanawia 
się, czego jeszcze nie wie o miejscu, w którym mieszka.

Pod koniec lat 60. Poznań stanął przed ogromnym wyzwaniem. 
Przybywało mieszkańców, brakowało mieszkań. Inwestycje plano-
wano kilka lat, a technologię opracowaną specjalnie na potrzeby 
tego przedsięwzięcia postanowiono produkować na niedalekim Trój-
polu. Bloki z wielkiej płyty to osiągnięcie epoki. Wtedy, tak jak i dziś, 
liczył się czas budowy i proste elementy montażu. 

Studentka wierzy, że nawet ta monumentalna inwestycja jede-
nastopiętrowców na Osiedlu Zwycięstwa może nadal sprzyjać 
sąsiedzkim relacjom. Wystarczy wyjść z domu, czyli bloku z wido-
kiem na nieużytki, park dla psów, pływalnię i kościół. Pójść na północ 
wzdłuż ściany bloku do nieco większej drogi przecinającej osiedle 
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Przed siebie
Hanna Maria Zagulska, zdjęcia: Dawid Zieliński
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ze wschodu na zachód. Skręcić w nią i zatrzymać się na chodniku 
przed sznurem samochodów. Niewiele trzeba, by zrozumieć meta-
forę, że ulice potrafią być jak rzeki. Wystarczy chociaż raz w życiu 
spróbować przejść na drugą stronę Połabskiej.

Alicja po przebiegnięciu między samochodami  jest  już na 
Wichrowym Wzgórzu. A tam wieje. Może to siła sugestii, ale zaczyna 
rozumieć, dlaczego właśnie w tym rejonie stał hangar z zeppelinami. 
Wykorzystywały one podwyższony teren i brak zarośli. 

Bloki Wichrowego Wzgórza słyną z widoków. Przy Estońskiej 
Alicja postanawia wjechać na dziesiąte piętro, potem wejść na 
jedenaste, by obejrzeć wschodnią i północną część miasta. Z góry 
widać zieleń: lasy wokół Fortu V na północy i bujne drzewostany nad 
Wartą na wschodzie. Wieczorem Lechicka i Murawa płyną wolniej, 
a w wysokich budynkach widać migoczące światła telewizorów. Po 
zmierzchu okolica staje się całkiem cicha.



Na ścianie Domu Kultury „Wiktoria” 
widnieje mural przedstawiający miasto 
z niedalekiej przyszłości. Można na 
nim rozpoznać charakterystyczne 
budynki Poznania, które pokazano 
w nowej odsłonie – budynki produkują 
energię ze źródeł odnawialnych, a po 
ulicach pędzą elektryczne samochody. 
Autorem muralu jest Dominik 
Dziedzina, który do jego stworzenia 
użył specjalnych farb oczyszczających 
powietrze. Przez następne dziesięć lat 
mural ma oczyścić tyle powietrza, co 
siedemdziesiąt siedem drzew. W innej 
części osiedla na jedenastopiętrowych 
blokach niebawem mają pojawić się 
murale ukazujące historię Solidarności. 
Z dziewięciu zaplanowanych na razie 
powstał jeden opowiadający o strajku 
w Stoczni Gdańskiej.



Pora wracać.
Osiedla z wielkiej płyty mogą przytłaczać rozmiarem bloków 

i tras. Po spacerze w przytulnym pokoju Alicja myśli o blokowi-
sku jak o enklawie życia. Przewiewne korytarze i wysokie drzewa. 
Spokojny dom wielu ludzi. Poidełka dla ptaków w osiedlowych 
parkach, ukwiecone balkony, drabinki dla kota do pierwszego pię-
tra. Czasem wystarczy spojrzeć, by zwykłe rzeczy pokazały, że 
w istocie takie nie są.
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CHARTOWO
Bloki jak wieże obserwacyjne, 
gwarantujące unikatowe widoki 
na Poznań i okolice, spotkać można 
m.in. na Osiedlu Rusa, gdzie 
znajduje się Chartowo Tower (s. 142).

WILDA 
Historię ruchu robotniczego ukazuje 
też mural na ścianie hali Zakładów 
Cegielskiego, który został odsłonięty 
w rocznicę Czerwca’56. Mural przedstawia 
tłum ludzi maszerujący pod biało- 
-czerwoną flagą. Nawiązuje jednocześnie 
do historii zakładu, która sięga 1846 roku.
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O tym, kto poleci w kosmos, kandydaci i opinia 
publiczna dowiedzieli się na dwa dni przed startem.
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Jest 27 października 1967 roku, Prezydium Rady Narodowej Miasta 
Poznania wybiera nazwy dla nowo budowanych osiedli mieszka-
niowych w dzielnicy Winogrady. Oprócz Wielkiego Października, 
Przyjaźni, Zwycięstwa i Kraju Rad jedno na dzisiejszych Nowych 
Winogradach Wschód będzie nosiło nazwę Kosmonautów. Jakich 
konkretnie kosmonautów, tego akurat nie wiadomo. Najpewniej 
radzieckich, bo ci amerykańscy nazywają siebie dla odróżnienia 
astronautami. Tych chińskich – tajkonautów – nie ma jeszcze nawet 
w planach. Od lotu pierwszego Polaka w kosmos dzieli nas jede-
naście lat.

Kosmonautów radzieckich jest wtedy dziesięciu (oraz jedna 
kosmonautka – Walentina Tierieszkowa). Całkiem niedawno, pod-
czas nieudanej misji statku Sojuz 1, jeden z nich zginął. Władimir 
Komarow został w ten sposób pierwszym człowiekiem, który poniósł 
śmierć podczas lotu kosmicznego. Oficjalnie, bo nieoficjalnie mówi 
się, że bezimiennych ofiar lotów kosmicznych w Związku Radzieckim 
było więcej. Ale o tamtych bezimiennych kosmonautach zarówno 
prezydium, jak i wszyscy inni zapewne nic nie wiedzą. Zna się za to: 
Gagarina, Komarowa, Tierieszkową i pozostałych radzieckich śmiał-
ków – pierwszych zdobywców kosmosu.

Prezydium wie też, że Polska, wraz z innymi siedmioma krajami 
bloku wschodniego, została zaproszona przez Związek Radziecki do 
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Kosmonauci na 
Kosmonautów
Szczepan Żurek



N
ow

e W
inogrady W

schód

programu Interkosmos. To dzięki niemu już wkrótce do ekskluzyw-
nego grona kosmonautów dołączy Polak, a nazwa osiedla Kosmo-
nautów stanie się też trochę bardziej nasza. Prezydium nie wie 
jeszcze, że na ten moment trzeba będzie trochę poczekać. Nie wie 
też, że niewiele zabraknie, aby tym pierwszym Polakiem w kosmosie 
był poznaniak.

Ale po kolei.
W ciągu kilku kolejnych lat w kosmos poleci następnych trzydzie-

stu trzech kosmonautów, z czego czternastu z ZSRR. Wśród nich są 
Gieorgij Dobrowolski, Wiktor Pacajew i Władisław Wołkow, uczest-
nicy misji Sojuza 11 z 1971 roku. Misja kończy się tragicznie. W czasie 
powrotu na ziemię, w wyniku nagłej dekompresji lądownika, giną 
wszyscy trzej. I to właśnie ta trójka zostanie upamiętniona nazwami 
ulic na przyszłym Osiedlu Kosmonautów.

Dwa lata po nieudanej misji Sojuza 11, w 1973 roku, na Osie-
dlu Kosmonautów zacznie się pierwszy etap budowy. Przy ulicach 
Dobrowolskiego, Wołkowa i Pacajewa powstają kolejne cztero- 
i dwunastopiętrowe bloki. Kosmicznych elementów jest zresztą 
więcej. Wkrótce, przy Dobrowolskiego, powstaje największy i naj-
nowocześniejszy poznański megasam Meteor. Być może o nazwie 
megasamu zdecydowało również prezydium – tym razem jednak 
dość niefortunnie. Może gdyby nazywał się Meteoryt, przynajmniej 
jego fragmenty przetrwałyby do dziś. Niestety, tak jak każdy meteor 
wchodzący w atmosferę ziemską ten również spłonął doszczętnie – 
podczas pożaru w 1997 roku.

Kiedy na osiedle Kosmonautów wprowadzają się pierwsi miesz-
kańcy, a swoją działalność rozpoczyna Osiedlowy Dom Kultury 
„Orbita”, w Moskwie zapada wreszcie decyzja o locie Polaka na orbitę. 
Rusza nabór na pierwszego polskiego kosmonautę. Wstępnie wyty-
powano siedemdziesięciu jeden kandydatów, niedługo potem grono 
zawęża się już tylko do dziesięciu – i na tym właśnie etapie do wyścigu 
o miano pierwszego Polaka w kosmosie dołącza poznaniak, Zenon 
Jankowski. Wkrótce na placu boju zostaje już tylko on i Mirosław Her-
maszewski. Obu zakwalifikowano do dalszego szkolenia w ramach 
programu Interkosmos w Centrum Wyszkolenia Kosmonautów im. 
Jurija Gagarina w Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Spędzą tam 
kolejne półtora roku na testach, szkoleniach i przygotowaniach (omi-
nie ich m.in. odsłonięcie pomnika Gagarina, znajdującego się na dzi-
siejszych Nowych Winogradach Południe). Na razie jednak nazwiska 
wybrańców trzymane są w tajemnicy. O tym, kto ostatecznie poleci 
w kosmos, kandydaci, podobnie jak opinia publiczna, dowiedzą się 
dopiero na dwa dni przed misją statku Sojuz 30. Nawet Poczta Pol-
ska będzie zmuszona wyprodukować znaczki w dwóch wersjach – 
z każdym z kandydatów na pierwszego Polaka w kosmosie. Jak już 
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będzie wiadomo, który z nich poleci, ta wersja 
znaczka trafi do sprzedaży – znaczki z „tym 
drugim” trafią na przemiał.

28 czerwca 1978 roku ukazują się znaczki 
z Mirosławem Hermaszewskim. Na Osie-
dlu Kosmonautów – prawdopodobnie tak 
jak w całej Polsce – wszyscy słuchają relacji 
z pierwszego lotu Polaka na orbitę. Nie wia-
domo, czy są świadomi, jak niewiele brako-
wało, aby to ich krajan, poznaniak, stał się 
pierwszym polskim kosmonautą.

Dokładnie miesiąc po swoim pierw-
szym i jedynym locie w kosmos Mirosław 
Hermaszewski podczas swojego tournée 
po Polsce odwiedza wreszcie Poznań. Nie 
może oczywiście ominąć Osiedla Kosmo-
nautów – po tym, jak składa kwiaty pod 
pomnikiem Gagarina, udaje się na wizytę 
do Osiedlowego Domu Kultury „Orbita”. 
Co w tym czasie robi Jankowski – nie wia-
domo. Wiadomo jedynie, że po odbytym 
szkoleniu na kosmonautę wraca do Pozna-
nia  i niestety nie zamieszka na osiedlu 
Kosmonautów – co pewnie byłoby wspa-
niałym epilogiem tej historii.

Jednym z niewielu ostańców na 
terenie osiedla Nowe Winogrady 
Wschód, pamiętającym czasy sprzed 
budowy osiedla Kosmonautów, jest 
monumentalny betonowy schron 
przeciwlotniczy przy ulicy Czarna Rola. 
Zbudowany w 1944 roku, 21-metrowy 
kolos miał pełnić rolę radiostacji. 
Podobno nigdy nie został w tym 
celu użyty. Przetrwał za to wojnę 
i budowę osiedla, które otoczyło go 
blokami z wszystkich stron. Po wojnie 
hodowano w nim pieczarki i króliki, 
były też plany zaadaptowania 
go do roli ścianki wspinaczkowej. 
Obecnie pusty w środku, spełnia 
poniekąd swoją pierwotną rolę – 
oblepiony antenami sprawdza się 
jako nośnik nadajników telefonii 
komórkowej. Ale co najważniejsze, 
dzięki kilkudziesięciu budkom 
lęgowym przyklejonym do elewacji 
stał się najsolidniejszym i najbardziej 
majestatycznym domem dla 
poznańskich jerzyków.

KWIATOWE
Ulice i dom kultury korespondujące 
z nazwą osiedla można znaleźć też 
w kilku innych fyrtli. Na Osiedlu Kwiatowe 
możecie wstąpić do Domu Kultury 
„Stokrotka” i przejść się Sasankową, 
Łubinową czy Krokusową (s. 146).

NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
Na Osiedlu pod Lipami mieści 
się modernistyczny park Jurija 
Gagarina wraz z pomnikiem 
upamiętniającym pierwszego człowieka 
w kosmosie. Pomnik jest dziełem 
Jerzego Sobocińskiego – autora 
kilku innych pomników w Poznaniu, 
m.in. Augusta Hlonda.



W Warszawie trenowała Szewińska, a w Poznaniu ja.
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Dawne Osiedle Kraju Rad to dziś Wichrowe Wzgórze, dawna ulica 
Serbska jest teraz Alejami Solidarności. Niektórych z nazw nie trzeba 
było zmieniać po upadku PRL: Osiedla Przyjaźni czy Kosmonautów 
nie zostały przemianowane, mimo że pierwotnie ich nazwy były 
rozumiane zupełnie inaczej niż obecnie.

Zmienić musiała się za to nazwa Osiedla Wielkiego Października, 
położonego na dzisiejszych Nowych Winogradach Południe, które 
obecnie nazywane jest Osiedlem Pod Lipami.

– A mogli i to zostawić – zauważa pani Teresa – w końcu ja sama 
urodziłam się w październiku. Często żartuję, że to na moją cześć 
tak je nazwali.

Chociaż chodzi tu o inny Wielki Październik, urodzona wła-
śnie w tym miesiącu w 1946 roku Teresa Zarzeczańska-Różańska 
jest z pewnością jedną z najznamienitszych mieszkanek osiedla. 
To właśnie z Osiedla Wielkiego Października, spod bloku z nume-
rem 11 w roku 1975 wyruszała jej wyprawa na kanał La Manche, 
podczas której jako pierwsza Polka przepłynęła wpław Diabelski 
Przesmyk.

Organizacja takiej wyprawy nie była w tamtych czasach łatwa. 
Trzeba było przede wszystkim zdobyć paszport, a o tym, jak trudne 
może to być, przekonała się pani Teresa jeszcze w czasach, gdy pły-
wała na krótkim dystansie. Mimo zdobycia sześciu tytułów mistrzyni 
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Na długi dystans
Szymon Święcicki
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Polski w stylu klasycznym, mimo pobicia krajowych rekordów na 
dystansie 100 i 200 metrów, mimo że była w tamtym czasie kon-
kurencją sama dla siebie, nie pojechała ani na olimpiadę w Mek-
syku, ani na cztery lata późniejszą w Monachium. – W Warszawie 
trenowała wtedy Irena Szewińska, a w Poznaniu właśnie ja. To był 
podobny poziom, tylko że ona biegała, a ja pływałam – wspomina 
sportowczyni. Rzut oka na wyniki uświadamia, że jest to porównanie 
w pełni uzasadnione. Dlaczego wobec tego nie pojechała nigdy na 
poważne międzynarodowe zawody? Oficjalnie mówiło się o kosz-
tach wyjazdu, nieco później o niby zbyt już dojrzałym wieku zawod-
niczki (wówczas dwudziestopięcioletniej), jednak w rzeczywistości 
Zarzeczańskiej nie wydawano paszportu ze względu na historię jej 
ojca. Aleksander Zarzeczański, oficer odradzającego się po II wojnie 
Wojska Polskiego, został uwięziony przez komunistów, a następnie 
zastrzelony przy rzekomej próbie ucieczki. Zdaniem pani Teresy wła-
dze musiały obawiać się, że opowie jego historię za granicą.

– Mierzenie się na krótkim dystansie z zawodniczkami z Polski nie 
było dla mnie wyzwaniem. Ja chciałam coś osiągnąć, a na basenie 
nic już dla mnie do zdobycia nie zostało. Stąd pomysł na pływanie 
długodystansowe – opowiada Teresa Zarzeczańska.

W 1973 roku wystartowała w swoim pierwszym maratonie mor-
skim na trasie Westerplatte–Hel. Przepłynęła 23 kilometry Zatoki 
Gdańskiej, meldując się na mecie jako trzecia z trzynastu startują-
cych, wśród których były tylko dwie kobiety. W tym czasie marzenia 
o La Manche stały się już zupełnie śmiałe, a na horyzoncie pojawiła 
się szansa ich realizacji. Organizatorzy Maratonu na Zatoce obiecali 
zabrać najlepszych pływaków – i pływaczkę – na kanał już w kolej-
nym roku. Kiedy w ostatniej chwili okazało się, że wyprawa nie doj-
dzie do skutku, Zarzeczańska była zdruzgotana: „Czuję, że to, co 
z pasją budowałam niemal wbrew wszystkim, wali się na mnie. […] 
Nie mają sensu już moje treningi, praca zdaje się być zmarnowana” 
– opisała swój stan pod koniec lata 1974. Po pewnym czasie jed-
nak motywacja powróciła: „Nie rezygnuję z marzeń. […] Rok jeszcze 
stać mnie na trudy przygotowań do próby na kanale” – wspominała 
w swojej książce „Kraulem przez kanał La Manche i dalej…”.

Potrzebowała tylko wsparcia organizacyjnego i niespodziewanie 
otrzymała je od redaktora Różańskiego z poznańskiej telewizji, który 
obiecał zająć się organizacją wyjazdu.

Zanim mogło dojść do startu, Zarzeczańska wstąpiła do Poznań-
skiego Klubu Płetwonurków Ligi Obrony Kraju „Delfin”, w którym 
jakby od niechcenia zdobyła wicemistrzostwo Polski. Nadal nie-
pewna wyjazdu, musiała przez kolejny rok poświęcać mu każdą 
wolną chwilę. W tym czasie w ciągu dnia uczyła fizyki w szkole, 
a weekendami studiowała na AWF-ie. Jak wspomina, przychodziła 
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wówczas na basen tak wcześnie, że jedy-
nym towarzyszem jej treningów był stróżu-
jący nocami na pływalni wilczur.

Wreszcie, w wakacje 1975 roku, dostała 
upragniony paszport. Jej wyjazd za granicę 
był nieoficjalny, Polski Związek Pływacki nie 
przejawiał zainteresowania próbą przepły-
nięcia kanału, przedsięwzięcie udało się więc 
zorganizować głównie dzięki pomocy władz 
Poznania.

I tak 30 sierpnia 1975 Teresa Zarzeczańska 
wypłynęła z Dover w Anglii, by po 11 godzi-
nach i 10 minutach w wodzie o temperatu-
rze około 18 stopni, przepłynąwszy ponad 
40 kilometrów, dopłynąć do Vissant we 
Francji. Jej próba została oficjalnie zatwier-
dzona przez Channel Swimming Associa-
tion, a powiadomiony drogą nieoficjalną Jan 
Ciszewski jeszcze tego samego dnia przeka-
zał szczęśliwą nowinę w kraju, w wieczornych 
wiadomościach sportowych.

Park Władysława Czarneckiego to 
jedno z miejsc na Winogradach, które 
zmieniło swoją nazwę. Zanim jego 
patronem został znany architekt 
i twórca planów urbanistycznych 
Poznania, przez długie upamętniał 
XXX-lecie PRL. Dziś park stanowi 
zieloną wyspę i miejsce wytchnienia 
mieszkańców. Na jego terenie 
można znaleźć betonowe bloki 
z obręczami (tzw. cumy), które 
stanowią jedną z niewielu pozostałości 
po wybudowanej w 1913 roku hali 
dla sterowców bojowych. Trudno 
sobie to wyobrazić, ale dzisiejsze 
Winogrady niegdyś znajdowały się 
daleko na przedmieściach, otoczone 
szachownicą pól, co doskonale widać 
na starych zdjęciach. W ciągu 100 lat 
miasto wchłonęło pola, a latające 
cygara na dobre zniknęły z nieba.

KIEKRZ
Zanim osiagnęła formę pozwalającą 
na bicie rekordów, Teresa Zarzeczańska- 
-Różańska trenowała pływanie w Jeziorze 
Kierskim (s. 18).

ŚWIĘTY ŁAZARZ
Władysław Czarnecki jest autorem wielu 
projektów architektonicznych w Poznaniu, 
m.in. budynku Magnolia. Przez dłuższy 
czas w budynku mieściła się słynna 
restauracja. Obecnie jest w nim salon 
wyposażenia wnętrz.



Pracownicy mają wpływ na zakład pracy. 
Dlatego wielu z nich wiąże się 
ze spółdzielnią na całe życie.



Stare W
inogardy

Pod adres Wilczak 3 przyjeżdżają mieszkańcy z różnych stron 
Poznania. Dla migdałowego tortu, rożków z kremem i lodów cas-
sate, których receptura sięga 1949 roku. Najchętniej ściągają tu 
osoby z Wildy i Śródmieścia. To tam znajdowały się kultowe lokale 
pracowni Expressowa przy ulicach: Święty Marcin (dawniej Armii 
Krajowej), Fredry, Marcinkowskiego czy 28 Czerwca 1956 roku. 
Dziś cukiernia pod tym szyldem znajduje się właśnie na Wilczaku, 
w części Starych Winograd (drugą otwiera się okazjonalnie przy 
ulicy Podgórnej 2 na Starym Mieście).

Nie tylko wspomnienia niepowtarzalnych smaków spra-
wiają, że do Expressowej wracają z odległych zakątków miasta jej 
wierni fani. To przede wszystkim klimat tego miejsca – od zawsze 
sąsiedzki i wspólnotowy. Na Świętym Marcinie przez lata ustawiały 
się rzędem taksówki, żeby ich kierowcy mogli wypić codzienną 
czarną kawę w oczekiwaniu na kurs. Do tego samego lokalu 
codziennie przychodziła pani Stasia, nazywana czule Expres-
sówką, na swoje ulubione rubinowe ciastka, często zostając do 
zamknięcia kawiarni – pomagała wtedy bufetowym posprzątać ze 
stołów, przy plotkach o sprawach Poznania i jego mieszkańców. 
Na Wildzie bufetowe wychowały pokolenia amatorów poznań-
skich „brzdąców”, czyli delikatnych biszkoptów przekładanych 
kakaową bitą śmietaną.
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Słodkie centrum 
miasta
Marta Krawczyk
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Wystarczy porozmawiać z pracownikami „Społem” Gastrono-
micznej Spółdzielni Spożywców, żeby zrozumieć, na czym polega 
spółdzielczy charakter tego miejsca, który przechodzi do nowych 
lokali wraz z szyldem Expressowa. Pracownicy włączają się w dzia-
łalność organizacji, stanowiąc grupę osób odpowiedzialnych za 
miejsce, które tworzą. Stając się delegatami, wybierają członków 
i członkinie Rady Nadzorczej. Dzięki temu mają wpływ na rozwój 
zakładu pracy i pewnie właśnie dlatego wielu z nich wiąże się ze 
spółdzielnią niemal na całe zawodowe życie.

Historia  spółdzielni  spożywczych w Poznaniu  sięga cza-
sów przedwojennych. W 1909 roku powstała Zgoda zrzeszająca 
105 przedsiębiorców. Bardzo szybko rozwinęła się w organiza-
cję działającą w całej Wielkopolsce. W 1938 roku Zgoda łączyła 
już ponad 38 tysięcy osób. II wojna światowa przerwała rozwój 
spółdzielni, cały majątek przeszedł w ręce okupantów, a później 
państwa, które pod koniec lat 40. XX wieku włączyło poznańskie 
inicjatywy społeczne w centralnie kierowaną sieć sklepów, lokali 
gastronomicznych, kawiarni, cukierni i fabryk pod przedwojennym 
szyldem autorstwa Stefana Żeromskiego: Społem.

W 1983 roku Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Wielkopol-
sce podzielona została na mniejsze ośrodki, a jednym z nich jest dzia-
łająca do dziś „Społem” Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców. 
W latach 80. i 90. miała swoje lokale i pracownie niemal w każdej 
dzielnicy, trafiając w różne gusta i smaki najwybredniejszych miesz-
kańców poznańskich dzielnic, dopasowując się do ich podniebień.

Dzisiaj wciąż możecie natknąć się w mieście na bary i cukier-
nie Społem, choć jest ich znacznie mniej niż w przeszłości. Czasy 
się zmieniają, o najlepszych wypiekach nie przeczytacie już w nie-
istniejącym „Expressie Poznańskim”. To jego redakcja w 1962 roku 
wymyśliła konkurs na nazwę nowej kawiarni – nie będzie więc 
zaskoczeniem, że to właśnie hasło Expressowa wygrało konkurs ani 
fakt, że przez lata można w niej było do porannej kawki poczytać 
o wszystkich najważniejszych miejskich sprawach, które referował 
poczytny dziennik.

Od 2007 roku pracownia cukiernicza wraz ze swoją cukiernią na 
stałe zagościły na Wilczaku, nad Wartą, gdzie połączyła swój cukier-
niczy kunszt z produkcją kultowych lodów cassate, palermo, bakalio-
wych i moccatino. Tu bije cukiernicze i organizacyjne serce spółdzielni, 
którego energia rozchodzi się na wiele poznańskich ścieżek – do barów 
Santos, Jeżycki, Pod Arkady, do Kaliny, Rzepichy i Przysmaku. Każde 
z tych miejsc jest trochę inne i stara się jak najlepiej sprostać ocze-
kiwaniom stałych bywalców. Czasem spółdzielnia wspólnymi siłami 
i intuicją pracowników oraz kierowniczek eksperymentuje z nowymi 
smakami, zawsze jednak najlepiej sprawdza się to, co tradycyjne.
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– W jednym z naszych miejsc mamy 
nawet czerninę. Nie jest to na pewno nasze 
najpopularniejsze danie, ale skoro jest klient, 
który zawsze u nas tę czerninę kupował, to 
my mu nie możemy teraz powiedzieć, że 
nagle jej u nas nie dostanie – argumentuje 
Agnieszka Koberska, kierowniczka Działu 
Handlowego i Kontroli Gospodarczej „Spo-
łem” GSS.

A potem to już tylko tort migdałowy, 
ewentualnie rożek. I tak do następnej kawy 
w Expressowej.

Przed I wojną światową̨ w Poznaniu 
powstawały zarówno niemieckie, 
jak i polskie kluby sportowe. Jednym 
z nich był KS Normania, szybko 
przemianowany na Posnanię, którą 
jest do dziś. Od 1957 do 1994 roku jego 
pełna nazwa brzmiała: Spółdzielczo- 
-Rzemieślniczy KS Start – Posnania. 
Nic więc dziwnego, że zasłynął 
sportami granymi społem, czyli 
zespołowo. Oczywiście wioślarstwem 
na Jeziorze Maltańskim, ale także 
rugby na wybudowanym w latach 60. 
stadionie na Starych Winogradach. 
Tam też swoje treningi ma klub 
Black Roses Posnania, czyli powstała 
w 2012 roku żeńska sekcja rugby. 
Niektóre zawodniczki drużyny 
Czarnych Róż grają w krajowej 
reprezentacji – z nią zdobyły brązowy 
medal na Mistrzostwach Europy 
w 2019 roku i przeszły eliminacje 
do igrzysk olimpijskich w Tokio.

ŻEGRZE
Każde osiedle ma swoje słodkie miejsce. 
Na Osiedlu Orła Białego jest nim cukiernia 
Mazurek, gdzie sprzedaje znana na całym 
Żegrzu pani Basia. Mieszkańcy najchętniej 
kupują u niej pączki i torty na śmietanie 
(s. 134).

JEŻYCE
Zanim udamy się po „brzdące” i pączki, 
warto odwiedzić gruzińską restaurację 
Pan Gar, która serwuje prawdopodobnie 
najlepsze w mieście chinkali, lobio 
i chaczapuri. Oprócz tego organizuje 
wydarzenia kulturalne. Lokal mieści się 
w zabytkowym Domu Tramwajarza.



Natura nie znosi próżni. Garbary czekają.
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Powstała w 1929 roku. Dawała mieszkańcom Poznania prąd, a później 
również ciepło, przez okres II wojny światowej, cały PRL, w końcu burz-
liwe lata 90., aż po początek XXI wieku. Zakończyła służbę w 2015 roku. 
W 2019 roku teren po elektrociepłowni kupił deweloper z zamiarem 
budowy apartamentowców na 1000 mieszkań. Inwestycja jednak 
budzi poważne zastrzeżenia: będzie się wiązać z wycinką części drzew, 
poziom terenu może ulec zmianie, a niektóre rośliny i zwierzęta stracą 
korzystne warunki siedliskowe. Wątpliwości mają zresztą nie tylko 
ekolodzy, ale również lokalni aktywiści i miłośnicy historii, zwłaszcza że 
najważniejsze budynki kompleksu to cenne obiekty poprzemysłowe 
i zabytki techniki zaprojektowane przez Stanisława Cybichowskiego: 
kotłownia, wieża elewatora, rozdzielnia prądu i stacja pomp. Wpisane 
do rejestru zabytków są też pozostałości XIX-wiecznego fortu Roon, 
przyczółki mostu łączącego fort z Cytadelą i wzmocnione nabrzeże. Te 
elementy powinny zostać zachowane.

Plan miejscowy czeka na uchwalenie. Najpewniej powstaną nowo-
czesne apartamenty, drogi, parkingi. Dalej sklepy, kawiarnie i plac 
zabaw. Pewnie też pizzeria, apteka i fryzjer. Salon GSM i mała poczta. 
Pojawią się mieszkańcy, wjadą samochody, zacznie się ruch i gwar.

Na razie budowa jeszcze nie ruszyła. Wywrotki nie kursują, beto-
niarki się nie kręcą, dźwigi nie przenoszą ładunków. Nie słychać kopa-
rek, młotów, świdrów. Żadnych pokrzykiwań brygadzistów. Panuje cisza. 
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Miejskie ciepło
Dawid Zieliński



W 1936 roku Stanisław Powalisz 
założył na Śródce pracownię witraży. 
Zanim warsztat zdążył się rozwinąć, 
wybuchła wojna, a rodzinę Powaliszów 
wysiedlono do Generalnej Guberni. 
Gdy w 1945 roku wrócili do Poznania 
zauważyli, że wielu mieszkańców 
wykorzystywało szkło z ich zakładu 
do oszklenia swoich zniszczonych 
domów. Pomimo niedoboru 
materiałów Stanisław od razu wznowił 
działalność warsztatu. Wykonywał 
witraże dla wielu kościołów w Poznaniu 
i całej Polsce. Jego córka, Maria, 
odziedziczyła talent i zainteresowania 
po ojcu, a po jego śmierci przejęła 
zakład. Dziś rzemieślniczą tradycję 
kontynuuje syn Marii, Jakub Bardoński, 
który zaprasza do podziwiania 
i zamawiania autorskich witraży. 
Niezmiennie pod ten sam adres – 
na ulicę Bydgoską 5.

Tu i ówdzie mignie ktoś w kasku i kamizelce 
odblaskowej. Powoli rosną starannie pose-
gregowane kopce gruzu i cegieł, żelastwa 
i drewna.

Znudzony ochroniarz kręci się przy szla-
banie. Nad Kanał Ulgi pielgrzymują węd-
karze. Czasem jakiś spacerowicz. Brzegi 
Ostrowa na powrót zarastają. Płot otacza-
jący elektrociepłownię ledwo stoi, niczego 
i nikogo już nie powstrzymuje. Coraz częściej 
zaglądają tu sarny, bobry, czaple, a nawet 
dziki. Natura nie znosi próżni.

Garbary czekają.
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WINIARY
Cybichowski projektował też kościoły, m.in. 
kościół Świętego Stanisława Kostki. Świątynię 
przed wojną zdobiły witraże. Największy 
z nich, ukazujący Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny, stworzył Stanisław Powalisz. 
Wszystkie uległy zniszczeniu w 1945 roku.

OGRODY
Stefan Cybichowski był czołowym 
architektem poznańskim. Zaprojektował 
m.in. reprezentacyjną bramę wejściową 
do ogrodu botanicznego od ulicy 
Dąbrowskiego (s. 110).



Specjalność Głównej to iluzja. Popisowy numer: 
urojony plac. Jest i go nie ma.



Głów
na

Oszukuje już samą nazwą. Główna nigdy nie grała głównej roli. 
To żadne centrum czegokolwiek. Od zawsze na uboczu, trzeci 
plan, epizodyczne role na scenie miasta. Ale za to niezłe. Niby 
dzielnica bez specjalnej urody, ale potrafi skraść show lepszym 
poznańskim okolicom. Z aparycją małej miejscowości zgrywa 
miasto. Specjalność Głównej to iluzja.

Popisowy numer: urojony plac. Jest i go nie ma. Na tablicach 
lub planach występuje szumnie jako rynek Wschodni. Ale nawet 
po większych terenowych podchodach nadal go nie zobaczycie. 

Prawie pół wieku temu zwalił się na niego 
blaszak społemowskiego samu. Wytyczony 
przed ponad 100 laty rynek nie ma zatem 
środka. Brak mu również wschodniej pierzei 
utrąconej podczas wojny. Śladu też nie ma 
po dawnej posadzce z klinkierowej cegły. 
Główna nie tylko nie jest główna. Nie ma też 
swojego głównego miejsca.

Jest tu za to spora kolejowa stacja na tra-
sach do Warszawy i Gdańska. Na pasażerach 
robi wrażenie jednego z ważniejszych miej-
skich dworców. Torów od groma, bocznice, 
rozjazdy, trzy perony. Wszystko po dość 
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Mistrzyni epizodu
Jakub Głaz

Z planami jak z marzeniami. 
Trzeba uważać. Zrealizowane 
kończą się czasem rozczarowaniem. 
To również przykład Głównej, która 
plan zagospodarowania ma od 
dekady. Zgodnie z nim deweloper 
stawia osiedle Na Smolnej. Budynki 
mają nawet niezłą formę i układy 
mieszkań. Ale między domami 
jest bardzo ciasno.



Głów
na

niedawnym remoncie. Na szyldzie: Poznań 
Wschód. Tu musi być jakaś cywilizacja.

Ale Główna znów robi nas w konia. I to 
takiego, który by się przydał, bo do dworca 
nie dojeżdża żaden autobus MPK, choć 
stacja idealnie nadaje się na przesiadkowe 
centrum dla wschodniej  części Pozna-
nia.  Inna rzecz, że kolejarze połapali się 
w szachrajstwach Głównej. Kiedyś zatrzy-
mywały  się  tu  liczne pociągi  InterCity. 
Dziś – jeden na dobę.

Zresztą co tam dojazd. Trudno nawet 
dojść do dworca, który od strony Głów-
nej wygląda jak stacja z głębokiej prowin-
cji. Tylko lokalni mieszkańcy wiedzą, które 
z błotnistych rozwidleń prowadzi do naj-

krótszej drogi w stronę środka dzielnicy.
Centrum przesiadkowe planowane jest od lat gdzieś obok tego 

dworcowego gumna. Miał tu dojechać tramwaj. Ale i on, ciągle 
w planach, może robić za żart. Obiecywano go zresztą i przed 
wojną. Zamiast niego w 1930 roku na Główną dotarł ze Śródki tro-
lejbus – pierwszy na polskich ziemiach. Choć raz Główna zagrała 
awangardową rolę. Ale trolejbus nie kursuje tu od pół wieku. Jedy-
nego słupa po elektrycznej trakcji szukajcie w trójkącie między 
Wiejską i Krańcową.

Nie ma dzwonków tramwaju, więc dzwoni tylko kościół. Ten to 
też iluzjonista. Stulatek z małym okładem, ale zgrabnie wciela się 
w starsze barokowe formy. Ukryty jednak na tyle dobrze w głębi 
dzielnicy, że nie zawstydza swoim bogactwem dawnych robotni-
czych czynszówek przy Smolnej. Te wyglądają tak, że Główna może 
grać z powodzeniem rolę Wałbrzycha lub Bytomia w dołującym fil-
mie z ambicjami. A gdy wejdziecie na tyły tych domów, pełne komó-
rek, szop i rupieci, przeniesiecie się nie tylko w przestrzeni, ale też 

w czasy sprzed I wojny. 
Są też na Głównej inne czynszówki – 

całkiem świeżej daty, już z tego stulecia. I tu 
Główna znów robi nas w balona. Komunalne 
domy przy ulicy Nadolnik dalekie są od 
powszechnych wyobrażeń na temat takiej 
zabudowy. Wyglądają lepiej niż ich odpo-
wiedniki stawiane ostatnio w innych czę-
ściach miasta.

Dla kontrastu, tuż obok, przy ulicy Śred-
niej ledwo zauważycie niepozorną plombę. 

W dodatku osiedle nijak nie zgrywa 
się ze skalą i dawnym układem 
dzielnicy. Jej małomiasteczkowe 
genius loci można było przenieść na 
wyższy poziom dzięki dobrej nowej 
architekturze. Ale twórcy planu 
tego nie dopilnowali – nowe osiedle 
jest wyższe i gęstsze. Deweloper 
zarobił. Dobrze, że chociaż dołożył 
się do udanej odnowy sąsiedniego 
parku ks. Kirschke. Inna rzecz, że 
park rekompensuje niedostatek 
rekreacyjnych przestrzeni na osiedlu.
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Główna potwierdza smutne 
obserwacje z całej Polski. 
Zaplanowane obszary można 
wypełnić kiepską zabudową. Bywa 
i odwrotnie: gdzie planów nie 
ma, zdarzają się perełki. Trzeba 
tylko trafić na świadomego 
i odpowiedzialnego inwestora.



Głów
na

W niczym nie przypomina związanej z nią najsłynniejszej poznań-
skiej inwestycji – Starego Browaru. Ogaconą styropianem kamieniczkę 
zbudowano na początku tego stulecia dla lokatorów śródmiejskich 
budynków, które Grażyna Kulczyk zamieniła w opakowane klinkierem 
centrum handlowe.

Plomby i punktowe uzupełnienia to już jednak przeszłość. Dziś 
Główna nabiera masy. Tyje na potęgę i przestaje przypominać siebie. 
Niepozorna mistrzyni miejskiego epizodu obrasta tłuszczem dewe-
loperskich osiedli – luźniejszych od wschodu oraz ciasnych i wyso-
kich – od zachodniej strony. Mieszkaniowy tucz to nie żaden żywioł. 
Odbywa się zgodnie z miejskimi planami zagospodarowania.

Ale i tu Główna gra w komedii omyłek. Tereny starego młyna, 
który spłonął sobie w kilku deweloperskich pożarach, zabudowy-
wane są właśnie mieszkaniówką, choć plany mówią wyraźnie o funk-
cji hotelowej. Cud godny pielgrzymek. Zapewne wymodlony przez 
dewelopera u każdej z czterech najświętszych panienek, które od lat 
pilnują Głównej ze swoich przyulicznych kapliczek. 
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GRUNWALD PÓŁNOC
Rynek Wschodni to niejedyne targowisko, 
które wyglądem odbiega od klasycznego 
miejskiego placu z pierzeją kamienic 
dookoła. Targowisko Świt to dawny 
miejski skwer, otoczony kameralną 
osiedlową zabudową (s. 154).

ANTONINEK–ZIELINIEC–KOBYLEPOLE
Długie tradycje młynarskie miała 
nie tylko Główna, ale też Antoninek, 
gdzie działały dwa młyny (s. 102).



Nic nie zapowiadało sukcesu. Brakowało dróg, 
wszystko wokół tonęło w błocie.
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Rowery, elektryczne hulajnogi, deskorolki, wiertarki, opony i części 
samochodowe, meble, a nawet toi toie. To nie asortyment mar-
ketu wielobranżowego, tylko niepełna lista śmieci usuniętych z dna 
Jeziora Maltańskiego podczas odbywających się co cztery lata akcji 
czyszczenia zbiornika. W 2016 roku odłowiono 19 ton ryb i 20 ton 
śmieci. W 2020 było trochę lepiej. – Zalega coraz mniej odpadów 
gabarytowych – mówi Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrod-
ków Sportu i Rekreacji, i przekonuje, że to nie tylko ze względu na 
monitoring, ale również dzięki rosnącej świadomości ekologicz-
nej mieszkańców Poznania. Jezioro mocno wrosło w świadomość 
poznaniaków – to popularne miejsce na spacery, rower, bieganie. 
A także na przerwę w pracy, randkę lub pierwszego papierosa.

Rozległe łąki wzdłuż rzeki Cybiny już w XIX wieku stały się miej-
scem, gdzie bardzo chętnie wypoczywali mieszkańcy Poznania. 
Urządzano majówki, organizowano gry i zabawy towarzyskie, lote-
rie fantowe, a wieczorami tańce, śpiewy i pokazy sztucznych ogni.

W okresie II wojny światowej Niemcy rękami robotników przymu-
sowych rozpoczęli realizację koncepcji jeziora zaporowego na Cybinie.

Po wojnie prace dokończono, ale z biegiem lat obiekt zarastał, 
woda w nim była coraz bardziej zanieczyszczona i z początkiem 
lat 80. zbiornik zniknął z mapy Poznania – woda wyschła, a niecka 
zarosła trzcinami. Wtedy ze strony Polskiego Związku Kajakowego 
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Poślizg
Dawid Zieliński
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padła karkołomna, zdawało się, propozycja 
organizacji Kajakowych Mistrzostw Świata 
w 1990 roku. Idea się spodobała i zaczęły 
się przygotowania. Brakowało wszystkiego: 
sprzętu, paliwa, materiałów budowlanych. 
Wysypywano całe wagony piachu i likwido-
wano nielegalne szamba. W końcu przyszedł 
sierpień 1990 roku i nadal nic nie zapo-
wiadało sukcesu. Budynki stały niewykoń-
czone, brakowało chodników. Ciągle padało 
i wszystko wokół tonęło w błocie. Na pięć 
dni przed rozpoczęciem mistrzostw na try-
bunę wchodziło się po drabinie, bo nie zbu-
dowano schodów. Dzień przed imprezą nie 
było dróg. Zrobiono je naprędce, na podkła-
dzie z wody i błota, pod gorącym asfaltem 
dawało się słyszeć chlupanie. Dwie godziny 
przed rozpoczęciem zawodów położono 
chodniczek z darniny, żeby ułatwić dojście 
do pomostów.

Inauguracja zawodów odbyła  się na 
Malcie 22 sierpnia 1990 roku, przybyło na nią 150 tysięcy osób. Do 
udziału w zawodach zgłosiło się 40 państw. Mimo braków i niedo-
róbek relacje w światowych mediach były entuzjastyczne. Stał się 
istny cud nad Maltą.

Przez kolejne lata wykonano brakujące elementy infrastruktury. 
Dziś na brzegach prężą się stalowe liny, utrzymujące nad taflą jeziora 
numerację torów, powstała wielka tablica wyników, a na trybuny już 
prowadzą schody. Są pomosty, wieże sędziowskie i taras widokowy. 
Pojawiła się też infrastruktura towarzysząca: stok narciarski, tor 
saneczkowy, kolejka górska, termy, sztuczne palmy, minigolf, lodo-
wisko i karuzela. Kawiarnie, restauracje, a nawet galeria handlowa.
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Działające na Jeżycach od 1874 roku 
zoo zawsze miało duże ambicje, 
które jednak trzeba było ograniczać 
ze względu na kameralny i niedający 
nadziei na powiększenie teren 
ogrodu. Pod koniec lat 60. zapadła 
decyzja o otwarciu nowej siedziby. 
Nowe Zoo administracyjnie znajduje 
się na Antoninku, ale z Maltą łączą 
je nie tylko skojarzenia mieszkańców, 
ale również wąskotorowa Kolejka 
Parkowa Maltanka. Nowe Zoo słynie 
nie tylko z nowoczesnej słoniarni czy 
wybiegu dla rysi w formie fragmentu 
naturalnego lasu, ale także z bogatego 
programu odtwarzania populacji 
zwierząt zagrożonych wyginięciem 
w naturalnym środowisku.
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SZCZEPANKOWO–SPŁAWIE–KRZESINKI
Były czasy, gdy kolejki wąskotorowe 
nie stanowiły jedynie sezonowej atrakcji. 
Pociągi Średzkiej Kolei Powiatowej, 
kursujące w latach 1898–2001, 
zatrzymywały się m.in. na stacji 
Szczepankowo Wąskotorowe.

JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
Każdy fyrtel ma swój klub sportowy. 
Na Sobieskiego od 1985 roku działa 
KS Sobieski – najbardziej znany 
w Poznaniu klub zapaśniczy, w którym 
regularnie odbywają się mistrzostwa 
regionalne i krajowe.
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Choć działki pomniejszono, to nadal dawały 
nadzieję na własny dom z kawałkiem ogrodu.



Antoninek–Zieliniec–Kobylepole

Przybysze dotarli tu z Niemiec, głównie z Nadrenii i Westfalii. Były 
lata 20. XX wieku, a oni stanowili część fali Polaków, powracających 
do ledwie co odrodzonego kraju. Osiedlili się w Antoninie nieopodal 
Poznania, na równinie wśród pól i lasów, między dolinami Cybiny 
i Szklarki. Choć ten opis brzmi niemal jak sielanka, warunki życia oka-
zały się tak naprawdę podłe. Pierwsze domy to baraki pozbawione 
jakichkolwiek wygód. Ich mieszkańcy słali do magistratu rozpaczliwe 
pisma, w których skarżyli się, że wodę muszą czerpać z okolicznych 
stawów. Uzdatniali ją, przecedzając przez płótno. Z czasem przybyło 
solidniejszych, murowanych domów, a podmiejskie osiedle coraz 
bardziej wymagało uporządkowania.

Na początku lat 30. pojawił się tak potrzebny plan z siatką równych 
ulic, a nawet rynkiem, którego śladem dziś jest „klepisko” przy skrzy-
żowaniu ulic Zbyłowita i Światopełka. Nieopodal, przy ulicy Miłowita, 
zachowały się najstarsze domy na osiedlu. W 1933 roku w pobliżu linii 
kolejowej rozłożyła się huta szkła. Jednak najstarszy był folwark przy 
ulicy Browarnej, pamiętający jeszcze XVIII stulecie.

Tutejszy dwór, choć kilkukrotnie przebudowywany, był raczej 
skromny, a wnętrza wręcz ubogie, szczególnie jak na ziemiańskie 
standardy i aspiracje rodziny Stablewskich, do której należał niemal 
od początku XX wieku. A jednak dwór w Antoninku skrywał bogac-
two. Gdy 8 grudnia 1941 roku weszło do niego dwóch mężczyzn, 
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Między dworem 
a młynem
Wojciech Mania



Antoninek–Zieliniec–Kobylepole

jeden z nich, niemiecki rolnik, nie potrafił powstrzymać się od 
komentarza: – Tu dopiero musieli mieszkać wariaci, skoro mieli tyle 
książek! – Tertulian Stablewski, przedstawiciel zacnego rodu, nie 
pozostał mu dłużny, choć raczej skrycie. W swym tajnym pamiętniku 
nazwał go pospolitym chamem. Trudno się dziwić. Byli to doprawdy 
niechciani goście z niemiłą wizytą. Z rolnikiem przybył Treuhänder, 
czyli zarządca z hitlerowskiego nadania, z zadaniem zagrabienia na 
rzecz III Rzeszy majątku, łącznie z księgozbiorem. Prawowici miesz-
kańcy musieli opuścić Antoninek, a niedługo potem w dworskim 
parku stanęły baraki. Przeznaczono je dla żydowskich kobiet, zmu-
szonych przez Niemców do prac przy sadzeniu lasów.

W końcu wojna się skończyła. Do pamiętającej pierwszych repa-
triantów stacji w Antoninku dotarł „szeroki tor” ze wschodu, a wraz 
z nim wysiedleńcy z Wilna. Zamieszkali w opuszczonej posiadłości. 
Niektórzy zostali na dobre, inni ruszyli dalej na polski „dziki zachód”, 
nazwany Ziemiami Odzyskanymi. W parku stanął tymczasowy, 
drewniany kościół. Zastąpił na ponad dwie dekady świątynię pod 
wezwaniem Ducha Świętego, której budowę przy ulicy Jaromira 
rozpoczęto jeszcze przed wojną. Prawie gotowy budynek wysadzili 
niemieccy saperzy w kwietniu 1941 roku.

W okresie PRL Antoninek szybko się rozrastał. Choć działki 
pomniejszono, to dawały nadzieję na własny dom z kawałkiem 
ogrodu. W połowie lat 70. mieszkańcy zakasali rękawy i w miejscu 
pierwotnej świątyni stanął nowy kościół na miarę dekady moderniza-
cji. Futurystyczny, betonowy gmach na planie trójkąta raczej nie zna-
lazł uznania w oczach historyka sztuki Zenona Pałata, który stwierdził, 
że „o [jego] architekturze […] można powiedzieć niewiele ponad to, że 
obiekt ten należycie spełnia swoje podstawowe funkcje”.

Z historią kościoła wiąże się wątek parafialnego cmentarza, zało-
żonego tak jak pierwsza świątynia w 1938 roku. Jest położony jakieś 
1,5 kilometra od głównego osiedla, za trasą warszawską i zakładami 
Volkswagena. Adres, czyli ulica Leśna, dobrze odzwierciedla jego 
otoczenie. Funkcjonował krótko, bo niecałe piętnaście lat, choć jest 
odwiedzany do dziś. Zostali tu pochowani pierwsi mieszkańcy Anto-
ninka, a także polegli podczas bitwy o Poznań w 1945 roku.

Historia nie będzie kompletna bez antonińskich młynów. Ten 
przy ulicy Browarnej funkcjonował przynajmniej od XVIII wieku. 
Początkowo napędzany wodą, później parowy, jeszcze kilka dekad 
temu mielił zboże i groch. Zakończył służbę z końcem XX wieku. 
Choć dziś jest opuszczony, to solidny ceglany budynek zachował 
się nieźle wraz z okolicznymi zabudowaniami majątku Nowy Młyn.

Drugi młyn zbudowano w 1898 roku na północnych rubieżach 
Antoninka, przy dzisiejszej ulicy Sarniej. Zabytkowy budynek został 
niemal całkowicie zniszczony przez firmę deweloperską, która 
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postawiła tu apartamentowiec, nawiązujący 
architekturą do przemysłowego stylu.

Wyjątkową pamiątką zachowaną w krajo-
brazie jest stworzony przez człowieka Staw 
Młyński. Wraz z sąsiednim stawem Antoninek 
i ich otoczeniem stanowią obszar chronionego 
krajobrazu Dolina Cybiny. Przebiega tędy kilka 
szlaków turystycznych. Wśród nich są Piastow-
ski Trakt Rowerowy, Cysterski Szlak Rowerowy, 
a nawet wielkopolski odcinek Szlaku Świętego 
Jakuba. Z Antoninka można dojść prosto do 
Santiago de Compostela.

Tertulian Stablewski wybrał jednak inny 
kierunek. Wkrótce po zakończeniu wojny wyje-
chał do Zakopanego. Podobno żył tam raczej 
skromnie, choć od czasu do czasu pozwalał 
sobie na wycieczki na zachód Europy, zaha-
czając o kasyna w Monte Carlo.

Tymczasem zaniedbywany przez dekady 
dwór powoli niszczał, aż na początku XXI wieku 
wybuchł w nim pożar. Zgliszcza przetrwały 
jeszcze kilka lat. Ostatecznie rozebrano je 
w 2015 roku. Na szczęście park przechodzi 
gruntowną odnowę i wraca do życia, by służyć 
mieszkańcom Antoninka.

Jeśli gdzieś w Polsce albo na świecie 
można usłyszeć o Antoninku, 
to za sprawą fabryki Volkswagen. 
Z jej taśm zjeżdża do 200 tysięcy 
„dostawczaków” rocznie. Wiele 
z nich trafia do Afryki Południowej 
czy Australii. Samochodowa historia 
Antoninka zaczęła się 100 lat temu, 
gdy powstała tu odlewnia żelaza, 
wytwarzająca koła dla pojazdów 
konnych, a później też ciągników 
i przyczep. Podobno w czasie II 
wojny światowej Niemcy produkowali 
tu elementy do swojej wunderwaffe, 
czyli rakiet V-1 i V-2. W latach 50. 
utworzono Wielkopolskie Zakłady 
Naprawy Samochodów. Dwie dekady 
później zostały przekształcone 
w Fabrykę Samochodów Rolniczych 
„Polmo”. To tu produkowano tarpany. 
Polski „strażnik Teksasu” na pewno 
jeździłby czymś takim! Od 1996 roku 
zakłady należą do niemieckiego 
koncernu z Wolfsburga.

RATAJE
Kościołów o nietypowej formie, 
niepozostawiających nikogo obojętnym, 
w Poznaniu jest niemało. Należy do nich 
kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny na Ratajach, zbudowany 
na planie bumerangu; z wyglądu może 
przypominać głowę wieloryba.

UMULTOWO
Późnoklasycystyczny dwór na 
Umultowie wraz z folwarkiem 
wybudowała niemiecka rodzina 
von Treskow na początku XIX wieku. 
Przez wiele lat dwór przechodził w różne 
ręce. W 1970 został uznany za zabytek. 
Przy dworze znajdują się pozostałości 
parku krajobrazowego z XIX wieku.



Stojące rzędem domy pełnią dziś 
tę samą funkcję co przed 100 laty.
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Ludowa historia Polski, choć przeżywa ostatnio renesans zaintere-
sowania, pozostaje ciągle zepchnięta na margines. To historia, która 
działa się za kulisami teatru życia królów, książąt, szlachty, magnate-
rii. Poznanie tej strony dziejów Polski wymaga zejścia z wytyczonych 
szlaków podróży po przeszłości.

W przypadku kolonii mieszkaniowej robotników folwarku Edwar-
dowo metafory te potraktować trzeba dosłownie. W 2010 roku 
w trakcie remontu ulicy Bukowskiej oddzielającej dwór i park od 
ceglanych czworaków, te ostatnie znalazły się za półprzezroczystymi 
ekranami akustycznymi. Chroniąc doskonale zachowane budynki 
przed zagrożeniem ze strony pędzących czteropasmówką pojaz-
dów, jednocześnie schowano je przed wzrokiem kierowców. Tym-
czasem robotnicze domy to być może najciekawsza część dawnego 
majątku Edwardowo.

Założony prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku, był jed-
nym z kilku podobnych zespołów dworsko-folwarcznych w zachod-
niej części Poznania. Ich losy potoczyły się różnie. Z najstarszego 
z nich, położonego w obszarze dawnej wsi Ławica, zachował się tylko 
jeden budynek: domek ogrodnika, który – co prawda, w mocno zmie-
nionej formie – oglądać można przy ulicy Witnickiej 30. Sąsiadujące 
z nim w przeszłości Edwardowo przetrwało próbę czasu w o wiele 
lepszym stanie. Starania o jego zabezpieczenie nie były jednak 
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łatwe, wymagały kompromisów i niekonwen-
cjonalnych działań. W związku z remontem 
ulicy Bukowskiej przed Euro 2012 losy stajni 
i przylegającej do niej bramy wjazdowej do 
majątku zostały zagrożone. Ostatecznie udało 
się uratować tylko drugi z zabytków. W nocy 
z 6 na 7 sierpnia 2010 roku dwa dźwigi uniosły 
w powietrze ważącą kilkadziesiąt ton konstruk-
cję i przeniosły 40 metrów dalej, na pobocze 
drogi. Dzięki temu brama dalej może witać 
gości odwiedzających Edwardowo. W jakim 
celu przyjeżdżają? Po podziale terenu doko-
nanego w 2015 roku przez Agencję Mienia 
Wojskowego działkę z bramą nabyła firma 
z branży budowlanej. Folwark uczyniła swoją 
siedzibą, tworzy tu także przestrzeń kultural-
no-warsztatową. W nowe ręce trafiły także 
dwór i park, plany co do ich przyszłości pozo-
stają jednak tajemnicą.

Mogłoby  się wydawać,  że wszystko, 
co ciekawe na Edwardowie znajduje się po 
jednej stronie ulicy Bukowskiej. W kolonii 
robotniczej próżno szukać turystycznych 
atrakcji, kontaktu z przyrodą czy ducha daw-
nej świetności majątku. Stojące rzędem domy 
połączone murem, który okala cały zespół 

budynków, pełnią dziś tę samą funkcję co przed 100 laty, zapew-
niając schronienie kolejnym pokoleniom mieszkańców. Cechuje je 
wyjątkowa – jak na użytkowy charakter zabudowy – złożoność ele-
wacji: portyki wsparte na trzech ceglanych filarach połączonych ażu-
rową balustradką czy zdobienia z kształtek ceramicznych. Wewnątrz 
domów mieszkały dawniej po cztery rodziny. Na każdą przypadały 
dwa pokoje i mała kuchnia. Porównanie przestrzeni życiowej rodzin 
robotniczych i właścicieli majątków to dobra ilustracja nierówności 
wewnątrz silnie zhierarchizowanej społeczności folwarcznej. W ogło-
szeniu o sprzedaży Edwardowa z 1902 roku pojawia się informacja, 
że „dom pański” składa się z siedmiu pokoi, w tym gabinetu, salonu 
i dwóch saloników, piwnicy z kuchnią i pomieszczeń gospodarczych, 
a także poddasza.

Z punktu widzenia dzisiejszych odwiedzających kolonię, czwo-
raki zachowały się w stanie niemal nienaruszonym – jedynym 
świadectwem upływu czasu są pnące się po murach kable i talerze 
anten satelitarnych. To, zdaniem Jolanty Goszczyńskiej, Wielkopol-
skiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, najlepiej zachowana 

Po II wojnie światowej folwark 
Edwardowo stał się własnością Wojska 
Polskiego. Miejsce to w swojej historii 
już wcześniej miało jednak ważny 
epizod militarny, odgrywając małą 
rolę w powstaniu wielkopolskim. 
Jednym z kluczowych wydarzeń 
insurekcji była bitwa o lotnisko Ławica 
utworzone na terenie wsi zaledwie 
sześć lat wcześniej. Jak wspominał 
uczestniczący w walkach ppłk 
Kazimierz Ciążyński, zmierzający 
w stronę lotniska powstańcy zajęli 
po drodze folwark nazywany wówczas 
Edwardsfelde „celem zabezpieczenia 
i obsadzenia telefonu u niemieckiego 
właściciela”. Ostatecznie szturm na 
Ławicę okazał się ogromnym sukcesem 
polskich oddziałów. Zdobywców 
lotniska upamiętnia odsłonięty 
w 1984 roku pomnik, który oglądać 
można przed starym terminalem, 
około kilometra od folwarku.



Ław
ica

zabudowa tego typu w Poznaniu. W dalszej części terenu widać 
więcej śladów współczesności. Rozciągnięte między domami linki 
na pranie czy stojące gdzieniegdzie garaże z blachy falistej przy-
pominają, że nie jest to skansen. Toczy się tu życie. Ten wernaku-
laryzm może razić purystów, jednak wydaje się dobrze pasować 
do przestrzeni, której celem od zawsze było służenie codziennym 
potrzebom mieszkańców, nie zaś robienie wrażenia na przyjezd-
nych bogactwem. Warto zatrzymać się przed murem kolonii robot-
niczej, by przypomnieć sobie, że przeszłość to nie tylko wielkie 
rody, dwory i pałace, lecz zwykłe losy zapomnianych ludzi.
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STARE MIASTO
Na przełomie XIX i XX wieku zbudowano 
na Czartorii kompleks bloków robotniczych 
dla najuboższych osób. W 21 budynkach 
stworzono 214 jedno- i dwuizbowych 
mieszkań. Dziś pozostał po nich jeden 
dom, który jest w słabym stanie.

SZCZEPANKOWO–SPŁAWIE–KRZESINKI 
Wiejskie akcenty zachowały się w Poznaniu, 
zwłaszcza w fyrtlach przygranicznych. 
Nie inaczej jest w Szczepankowie. Choć 
miasto puka do wiejskich drzwi, można 
tam znaleźć gospodarzy, którzy nadal 
uprawiają ziemię (s. 202).



Każda z odwiedzających osób dokłada 
własny kamyk do historii Ogrodu.



O
grody

Ogród Botaniczny w Poznaniu rozciąga się na prawie 22 hekta-
rach. Gromadzi ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin z niemal 
wszystkich stref klimatycznych świata. Ogród współtworzą pracow-
nicy, sąsiedzi i społeczność Poznania. „To lokalna, zielona moc” – 
mówią. Każdy z nich dokłada własny kamyk do historii tego miejsca. 

Kamyk pierwszy: rumieńce

Za opracowywanie ścieżek edukacyjnych odpowiadają pracownicy 
Działu Edukacji. Przygotowują też filmy przyrodnicze i warsztaty 
dla dzieci.

– Ciągle sprawdzamy pogodę. Przyjeżdża pięćdziesięcioro przed-
szkolaków, a tu burza. Wtedy nie wyjdziemy na zewnątrz, a trzeba 
coś z dziećmi robić. Ważne, żeby miały kontakt z przyrodą, żeby jej 
doświadczały wszystkimi zmysłami. Dużo dzieci słyszy: „Nie doty-
kaj, pobrudzisz się, zrobisz sobie krzywdę!”. My pokazujemy im, że 
natura może być pożyteczna. Wracają do domu i mówią rodzicom: 
„Pajączek w domu jest fajny, bo pozjada nam komary!”. W najmłod-
szych można zasiać miłość do przyrody, nawet jeśli na początku 
pojawia się strach. Wiosna to odpowiedni moment na takie zaję-
cia – budzi się wtedy życie. Cała masa stworzeń znajduje tutaj ostoję. 
Ogród nabiera rumieńców.
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Kamyczki 
w Ogrodzie
Agnieszka Chlebowska, zdjęcia: Wojtek Radwański
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Kamyk drugi: spokojny sen Karola

Karol odbywał praktyki w Ogrodzie Botanicznym w ramach zatrud-
niania wspomaganego. Była to część projektu aktywizacji osób z nie-
pełnosprawnościami:

– Jeździłem do ogrodu rowerem przez Lasek Marceliński. Było cał-
kiem ciepło, mimo że nastała już jesień. Robiłem powtarzalne rzeczy. 
Grabiłem liście, strzygłem żywopłot, przycinałem bluszcz i wyrywa-
łem zielsko. To wszystko pozwalało mi zapomnieć o codzienności. 
Pracowałem na pół etatu. Mam kilka zdjęć z tego czasu i mnóstwo 
wspomnień. Miewam bardzo duże problemy ze snem, a po pracy 
w ogrodzie zasypiałem bez najmniejszych problemów. Gdy pracuję 
w zamkniętym pomieszczeniu, spać nie mogę. Teraz, przy nowej 
robocie, staram się chodzić piechotą do tramwaju. Brakuje mi natury.

Kamyk trzeci: mchy słyszą miasto

Mówią o sobie, że są jak mech. Ich praca wydaje się być najniżej 
w hierarchii. Ale wystarczy się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że nie jest 
to takie oczywiste:

– Stróże to byli kiedyś. My jesteśmy portierami. Wydajemy klucze, 
otwieramy, zamykamy. Wpuszczamy i wypuszczamy pracowników. 
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Powstanie pierwszej części Ogrodu 
Botanicznego zostało zainicjowane 
przez Magistrat Poznania i Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Poznańskiego. 
22 lipca 1921 roku podpisano umowę 
w sprawie budowy Ogrodu Szkolno- 
-Botanicznego, a cztery lata później 
miało miejsce jego uroczyste otwarcie. 
W latach 30. powstało reprezentacyjne 
wejście do „Botanika” od ulicy 
Dąbrowskiego zaprojektowane przez 
Stefana Cybichowskiego. Rozpoczęta 
w 1938 roku budowa alpinarium, czyli 
stanowiska roślinności górskiej, trwała 
ponad trzydzieści lat. Kamieniem 
milowym w rozwoju ogrodu było 
przejęcie nad nim opieki przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w 1950 roku. Uczelnia rozbudowała 
przyrodniczy teren, a ogród stał 
się placówką naukową i parkiem 
publicznym w jednym.

Podlewamy  rośliny  i  sprawdzamy,  czy 
wszystko jest w porządku. Mamy monitoring 
i nocne fotopułapki, więc od razu wiemy, 
gdy coś się rusza nocą w krzakach. Dbamy 
też o długoletnią tradycję – obwieszczamy 
zamykanie ogrodu dzwonem i wywołu-
jemy ludzi do wyjścia. Choć nieraz zda-
rzało się, że rodziny z dziećmi zostawały tu 
zamknięte. Policja przyjeżdżała i próbowała 
je wypuścić. Mamy na to sposób, a właści-
wie numer na bramie, wystarczy zadzwonić, 
pomożemy. Są tu kuny, kiedyś był dzik, ale 
został złapany i wywieziony. Jest też stado 
saren, które mają spokój. W zimie słychać tu 
miasto. Jak tylko wiosną pojawiają się liście, 
nastaje cisza.

Kamyk czwarty: podróże Zofii

Pani Zofia mieszka na osiedlu Ogrody od 
trzydziestu siedmiu lat, a Ogród Botaniczny 
odwiedza jeszcze dłużej:

– Ja tu przychodzę po ciszę. Od wielu, 
wielu lat. Szukam różnych klimatów, wybie-
ram się w mikropodróże. Lubię posiedzieć 

w cieniu alpinarium. Którą wybiorę ławeczkę – to na miejscu decy-
duję. Ławek jest dużo, wszystkie takie same, więc nie martwię się, że 
siądę inaczej, że coś pstryknie, strzyknie. Sprzyjają mi cieplejsze dni, 
to dość oczywiste – taka metryka, zdrowie czasem szwankuje. Ulu-
bionego zagajnika tutaj nie mam. Ale mam ulubione tabliczki, np. taką 
o rozmaitych formach liści. Żywotność cieszy. Wszystko rozkwita od 
końcówki kwietnia, taki prezent dostaję na imieniny.





O
grody

ŚWIĘTY ŁAZARZ 
Inną znaną placówką botaniczną 
w mieście jest Palmiarnia Poznańska 
w parku Wilsona. Ta jedna z największych 
w Europie ekspozycji egzotycznych roślin 
i ryb powstała w 1911 roku. Zaprojektował 
ją Stefan Cybichowski.

SOŁACZ
Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu powstał 
w 1919 roku. Gromadzi ponad 
800 gatunków drzew, w tym 
platany klonolistne, które uznano 
za pomnik przyrody.
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Plac zabaw zachęcał do odwiedzin. 
Dla wielu dzieci był obowiązkowym 

przystankiem w drodze do domu.



Jeżyce

Przede wszystkim – topole. Dwanaście wielkich drzew zasadzonych 
tu pewnie jeszcze na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Pod nimi 
drewniane konstrukcje służące do zabawy, jakby w symbiozie z drze-
wami – o każdej porze dnia da się znaleźć miejsce zarówno w cieniu, 
jak i w słońcu. To plac zabaw przy ulicy Mickiewicza 32, który wycho-
wał całe pokolenia.

Późną wiosną 1953 roku na Jeżycach otwiera się przedszkole 
Koraliki. Razem z nim powstaje plac zabaw, użytkowany przez pod-
opiecznych placówki. Przez ponad sześćdziesiąt kolejnych lat oglądał 
niezliczoną liczbę stłuczonych kolan, pochłaniał pogubione szklane 
kulki, przyjmował skoki w dal i gościł zabawy w dom.

– W latach 60. wychowankiem Koralików był mój tata, potem też 
moja córka – opowiada Helena Zadumińska, członkini Rady Osiedla 
Jeżyce. – To zielona enklawa, jakich bardzo brakuje dzisiaj na Jeży-
cach – dodaje.

W 2016 roku Koraliki postanowiły wyemigrować z Jeżyc aż na 
Strzeszyn. Kilka miesięcy przygotowań, pakowania i formalności, by 
latem 2017 roku kłódka z furtki została zdjęta, a plac zabaw przy 
Mickiewicza zamienił się w miejsce ogólnodostępne. Przedszkola-
ków nigdy tu nie zabrakło, obok mieści się przecież społeczne przed-
szkole Lipowa Alejka, a kawałek dalej Tęczowy Świat. Sąsiedztwo 
ukrytego w cieniu topoli placu zabaw zachęcało do odwiedzin, dla 
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wielu dzieci był obowiązkowym przystan-
kiem w drodze do domu.

Po zachodzie słońca plac zabaw przy-
ciągał jednak zupełnie innych gości. Napo-
wietrzne wspólnoty alkoholowe, jak nazywa 
nocnych użytkowników placu pani Helena, 
najchętniej korzystały z altanki, nie gardziły 
też zjeżdżalnią czy huśtawkami. Parę razy 
sprzęty zostały zdemolowane, coraz czę-
ściej po terenie walały się butelki, niedopałki 
papierosów, potłuczone szkło. Mieszkańcy 
parokrotnie organizowali akcję wspólnego 
sprzątania placu. Naprawiali sprzęty, a prace 
remontowe umilali sobie sąsiedzkim pikni-
kiem. Jednak mimo wysiłków z miesiąca 
na miesiąc plac coraz bardziej podupadał. 
Rada Osiedla postanowiła zainterweniować. 
Zebrano podpisy pod petycją i zaapelowano 
do miasta, aby wykupiło teren. Sprawa nie 
była jednak prosta.

Okazało się, że plac zabaw zajmuje około 
jednej trzeciej działki będącej własnością 

prywatną. Miasto nieodpłatnie korzystało z tego terenu, jednak kiedy 
mieszkańcy organizowali akcję sprzątania, prowadzono już rozmowy 
między obecnymi właścicielami a deweloperem. Petycja miała więc 
na celu przede wszystkim skłonienie władz miasta do podjęcia roz-
mów w sprawie ocalenia zielonego terenu przy Mickiewicza.

W tym czasie jednak plac zabaw kompletnie zdziczał. Niekiedy 
służył jako toaleta dla psów, czasem jako miejsce libacji, coraz rza-
dziej zaglądało tam jakieś dziecko. Sąsiedzi z willi przy Mickiewicza 
bezskutecznie próbowali interweniować w sprawie nocnych hała-
sów, jednak policja i straż miejska niewiele mogły wskórać, bo plac 
zabaw znajduje się na terenie prywatnym. W końcu sąsiedzi z Mic-
kiewicza zagrodzili swoje podwórka, odcinając tym samym dojście 
do placu zabaw. Pozostawał więc opuszczony, o niepewnym właści-
cielu i nieznanej przyszłości.

W końcu działka przeszła w ręce inwestora. Dzięki działaniom 
Rady Osiedla Jeżyce i mieszkańców Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami zapewnił możliwość spotkania z deweloperem. Podjęto 
rozmowy o przyszłości placu zabaw i jego słynnych topoli.

– Mieliśmy ogromne szczęście. Okazało się, że budynek ma 
powstać na terenie, gdzie obecnie znajduje się parking, a plac pozo-
stanie przestrzenią zieloną. Pomysł projektanta zupełnie nas uwiódł, 
co nie zdarza się tak często! – relacjonuje pani Helena. – To bardzo 

Topole należą do rodziny 
wierzbowatych i można wśród nich 
znaleźć ponad trzydzieści różnych 
gatunków. W Polsce spotyka się topolę 
białą, znaną z właściwości leczniczych 
(Herkules miał wyleczyć się dzięki 
niej po ukąszeniu przez jadowitego 
węża!), topolę czarną oraz topolę 
osikę, zwaną także drżącą. Ta ostatnia 
występuje najczęściej, a poznaje się ją 
po charakterystycznie trzepoczących – 
nawet na najdelikatniejszym wietrze – 
liściach. Niesławą okryła się ze względu 
na pylące białym puchem nasiona 
okazów żeńskich, które drażnią 
alergików i męczą sprzątających. 
Jest jednak królową wzrostu – rośnie 
najszybciej ze wszystkich drzew 
w naszym klimacie.



Jeżyce

fajna wizja i spojrzenie nie tylko przez pryzmat jednej, wyrwanej 
z kontekstu działki. Cały projekt bardzo dobrze wpisuje się w sąsiedz-
two, uda się także ocalić drzewa, a obszar placu zabaw pozostanie 
zielony – podkreśla.

Plac zabaw przy Mickiewicza dostanie więc drugie życie – w zmie-
nionej formie, bo na jego terenie powstać ma przestrzeń rekreacyjna 
dla młodszych i starszych, wciąż jednak będzie miejscem otwartym, 
dającym wytchnienie od ruchu samochodowego. Zachowana zostanie 
też jego dusza, czyli monumentalne, wiekowe drzewa. Zaangażowa-
nie mieszkańców pokazało, jak wiele znaczą dziś zielone przestrzenie. 
Zwłaszcza te, które przez dekady swojego istnienia na trwałe wpisały 
się w fyrtlowe krajobrazy.
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PODOLANY
Topole na Jeżycach, kasztanowce 
na Podolanach. A właściwie czterdzieści 
kasztanowców białych i jeden jesion 
wyniosły rosną wzdłuż ulicy Janiny 
Omańkowskiej. Aleja kasztanowców 
jest pomnikiem przyrody.

WINIARY
W innych fyrtlach mieszkańcy Poznania 
również angażują się w sprawy lokalne. 
Na Winiarach działkowicze z ROD 
im. Dąbrowskiego walczą o uratowanie 
przed zabudowaniem przez dewelopera 
ogródków działkowych, będących 
jedyną enklawą zieleni na osiedlu (s. 58).



Czym na co dzień zajmuje się warsztat 
introligatorski ze znamienitą historią?



Stare M
iasto

W 1921 roku Bronisław Lewandowski objął na własność introliga-
tornię przy ulicy Koziej 4, dając początek rodzinnej firmie. W latach 
międzywojennych z sukcesem budował jej pozycję, co nie prze-
szkadzało mu udzielać się również jako społecznik w organizacjach 
introligatorskich. Zakład nie przestał funkcjonować ani w trakcie 
okupacji niemieckiej (gdy pan Bronisław musiał w nim pracować 
w roli majstra pod niemieckim zarządem), ani w latach stalinow-
skiego terroru (gdy dzięki fikcyjnemu podziałowi firmy udało się 
uniknąć jej nacjonalizacji).

Niektóre sprzęty, na których pracują dziś Grzegorz (wnuk Bro-
nisława)  i Mateusz (syn Grzegorza) Lewandowscy są w firmie 
od samego początku, m.in. wielka żeliwna prasa do tłoczeń czy 
ponadstuletnia złociarka firmy Karl Krauss. Maszyny przetrwały 
nawet pożar pierwszej siedziby firmy, kamienicy przy Koziej 4, 
która spłonęła zimą 1945 roku, gdy miasto przechodziło w ręce 
armii radzieckiej.

Czym dziś zajmuje się warsztat introligatorski z tak znamienitą 
historią?

– Na szczęście już nie jesteśmy utożsamiani wyłącznie z tymi, 
którzy oprawiają prace magisterskie. Przejęły to punkty ksero – przy-
znaje z ulgą Grzegorz Lewandowski. – Nie oprawiamy już też Dzien-
ników Ustaw czy Monitorów Polskich, bo wszystko to udostępnia 
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się w  internecie – dodaje. Oprócz kon-
serwacji starych książek, głównie na zle-
cenie Biblioteki Raczyńskich, w pracowni 
powstają autorskie oprawy artystyczne do 
książek szczególnie ważnych dla ich właści-
cieli. W ostatnich latach dużą popularnością 
wśród restauracji i hoteli cieszą się też karty 
menu projektowane i oprawiane w pracowni 
Lewandowskich.

Pandemia zweryfikowała ambitne plany 
związane z jubileuszem 100-lecia firmy. 
Hotele i restauracje drastycznie zreduko-
wały swoje zamówienia. Jednak zamknięcie 
lokali gastronomicznych oraz konieczność 
przebywania w domach poskutkowały tym, 
że ludzie zaczęli ratować swoje rodzinne 
książki kucharskie. „Kuchnia polska” po babci 
to ostatnio częsta pozycja w rękach poznań-
skich mistrzów introligatorstwa. 

– Wartość antykwaryczna takiej książki 
jest niewspółmierna do tego, ile trzeba dziś 
zapłacić za jej konserwację – mówi Grzegorz 
Lewandowski. Uzupełnienie lub wzmocnie-
nie japońskim pergaminem wysłużonych 
kart, a także nowa oprawa kosztuje około 
1200 zł. Ale wartość sentymentalna nie ma 
ceny. – Ona przestała być już dziś głównym 
kryterium. Teraz liczy się czas wykonania. 

Naprawa książki wymagającej konserwacji może trwać nawet pół 
roku – dodaje. 

Firma Lewandowskich większość klientów ma za granicą. Ich 
wyroby docierają do odbiorców od Islandii po Maltę (wcale nie tę 
poznańską), a niektóre z nich wygrywają międzynarodowe kon-
kursy. Jeszcze w latach 90. na samym Starym Mieście działało 
około dwudziestu zakładów introligatorskich. Obecnie w całym 
Poznaniu funkcjonuje ich zaledwie kilka. 

Stare Miasto to ponad 1000 lat 
historii, setki zabytków i miejsc 
oraz nieskończona liczba postaci 
i opowieści, które zasługują na godne 
miejsce w przewodniku. Każda próba 
wyboru jednego tematu według 
kryterium atrakcyjności byłaby 
nadużyciem, każdy krótki opis – 
nadmiernym uproszczeniem. Stąd 
konieczność zastosowania fortelu 
i wskazanie na obiekt, którego nie 
trzeba przedstawiać i z którym nie 
da się rywalizować. Mowa o Zamku 
Królewskim, który – ku rozpaczy 
jednych, a przy entuzjazmie 
drugich – od kilku lat ponownie 
góruje nad Starym Miastem. Wśród 
jego zalet wymienić należy na pewno 
tę, że nikogo nie pozostawia 
obojętnym, a jego wygląd może być 
tematem ciągnących się godzinami 
dyskusji – do których zachęcamy, 
szczególnie jeśli będą się odbywać 
podczas nieśpiesznego spaceru 
staromiejskimi uliczkami. 











OSTRÓW TUMSKI–ŚRÓDKA–
–ZAWADY–KOMANDORIA
Tradycja rzemieślniczo-artystyczna 
jest żywa w wielu fyrtlach Poznania. 
Na Śródce, przy Bydgoskiej 5, działa 
pracownia witraży założona w 1936 roku 
przez Stanisława Powalisza. Obecnie 
zakład prowadzi jego wnuk (s. 82).

GŁÓWNA 
Jeśli mowa o książkach, warto odwiedzić 
pierwszą w mieście Bibliotekę Sąsiedzką. 
Stworzyli ją mieszkańcy Głównej 
z pomocą Stowarzyszenia Młodych 
Animatorów Kultury. Księgozbiór 
biblioteki powstał dzięki zbiórce 
i darowiznom mieszkańców i czytelników. 



„Pływaczka” stała koło basenu. Najprawdopodobniej 
ktoś odciął ją z cokołu i zabrał na złom.



Rataje

„W tańcu” jest ledwie widoczna, stoi na skrawku trawnika, klienci 
pędzący do stojącej 20 metrów dalej Biedronki pewnie nawet jej 
nie zauważają. „Zabawa w teatr” znajduje się za płotem już na terenie 
Orlika, widać ją lepiej zimą, kiedy przesłaniające ją drzewo jest bez 
liści. „Kompozycja – otwieranie” i „Lot” są tak dobrze schowane za 
drzewami, jakby ktoś celowo chciał je ukryć.

Wszystkich rzeźb na Ratajach jest jedenaście.
Zaczęło się pod koniec lat 60. XX wieku, kiedy przed hotelem Mer-

kury odbyła się pierwsza z cyklu wystawa rzeźby plenerowej. Prezen-
towane prace miały cieszyć oczy gości Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Po piątej edycji imprezy (Merkury ’72) dwie nagrodzone 
przez jury rzeźby zakupiła Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Mło-
dych na Ratajach. Żadnej z nich dziś już na osiedlu Piastowskim nie 
obejrzymy – „Łucznik” Benedykta Kaszni i „Zabawy” Jerzego Sobociń-
skiego utrwalone zostały jedynie na zdjęciach archiwalnych. W kolej-
nych latach odbyły się dwa lokalne plenery – Rataje ’73 i Rataje ’74. 
Były owocem współpracy spółdzielni mieszkaniowej z Sekcją Rzeźby 
poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Osiedle Młodych – wielka płyta pokrywająca całe Rataje – miało 
zostać wzbogacone o rzeźbę plenerową. Dość nietypowe, że to oko-
lice bloków, a nie parki, wybrano na miejsce ich stałej prezentacji. 
Wzdłuż głównych arterii dzielnicy, przed budynkami, na trawnikach 
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i skwerach stawiano kolejne formy – nieraz 
abstrakcyjne, czasem do bólu figuratywne. 
Rzeźb przybywało przez całą dekadę lat 
70. Tuż przed  jej końcem, w 1979 roku, 
spółdzielnia postanowiła uczcić Międzyna-
rodowy Dzień Dziecka, zamawiając przez 
Pracownię Sztuk Plastycznych dziesięć 
małych form rzeźbiarskich. Ostatecznie 
zrealizowano pięć z nich, do dziś ostały się 
cztery – rzeźba „Tańczące” Zuzanny Paw-
lickiej zniknęła już na początku lat 80., a jej 
los pozostaje nieznany. Wspomniana już 
„Zabawa w teatr” Jerzego Sobocińskiego, 
choć najciekawsza z serii, jest najbardziej 
ukryta. Stoi na  terenie szkoły  tuż obok 
boiska, do tego pęka i domaga się odrestau-
rowania. Vis-à-vis szkoły, wzdłuż bloku na 
Osiedlu Lecha pozostałe trzy formy tworzą 
szumnie nazwaną „aleję rzeźb”, zaprojek-
towaną przez Jerzego Schmidta. To „Mały 
Dżokej” Kaszni, „Podróż na ślimaku” Anny 
Krzymańskiej  i  „Misie”  Józefa Kaliszana. 
Wszystkie trzy zostały niedawno odmalo-
wane na rdzawoczerwony kolor, co miało 
tuszować drobne pęknięcia i porastający 
rzeźby mech. Niestety niewiele to pomogło.

Bilans  jest następujący: z  szesnastu 
powstałych na osiedlach rzeźb ostało się jedenaście. „Łucznik” nie 
wrócił z renowacji (choć spokojnie można go było odnowić na miej-
scu). Rzeźba przepadła wśród zawirowań lat 90., nie oddano jej 
spółdzielni. Sam autor nie wie, co się z nią stało. Los „Tańczących” 
Zuzanny Pawlickiej też jest nieznany. „Pływaczka” Józefa Kopczyń-
skiego stała koło basenu. W 2016 roku ktoś najprawdopodobniej 
odciął ją z cokołu i zabrał na złom. Nic w tej sprawie nie zrobiono, 
choć był monitoring i dałoby się odszukać sprawcę. Spółdzielnia 
nie wykazała zainteresowania, kradzież została zgłoszona na poli-
cję, ale bez rezultatów. „Duet” Ireny Woch zlikwidowano jeszcze 
w latach 90. – wysoka na 3 metry rzeźba miała kusić do wspinania, 
co zakończyło się wypadkiem. Dziś kawałek z niej wkomponowany 
jest w trawnik jako element kwietnika. Najsmutniejszy los spotkał 
„Zabawy” – wjechała w nie ciężarówka dostarczająca chleb do pobli-
skiej piekarni. Z pozostałych większość niszczeje i nie prezentuje się 
najlepiej. Ewentualną konserwację form komplikuje ich niejasny 
status. Jedna („Kompozycja – otwieranie” Zuzanny Pawlickiej) stoi 

Między rondem Rataje a rondem 
Starołęka rozciąga się Piastowskie, 
najlepiej pomyślane osiedle Polski 
lat 60. Jego plan koncepcyjny był 
szczegółowo ułożony. Każdy z trzech 
zespołów mieszkaniowych miał 
przypisane przedszkole, szkołę i sklep 
spożywczy – w odpowiednim ciągu, 
żeby ułatwić rodzicom logistykę 
poranka. Do tego centralny punkt 
zbiorczy, czyli pawilon handlowy ze 
wszystkimi potrzebnymi usługami 
w jednym miejscu. Dojazd z tego 
małego miasteczka rodem ze snów 
utopijnych modernistów na Stary 
Rynek zajmował 10 minut. Nie 
wszystkie plany zostały zrealizowane 
(jak sklepiki w bramie każdego 
z bloków z papierosami, mlekiem 
i gazetą). I choć w podniszczonych 
budynkach trudno dziś dostrzec ślady 
wzorcowej funkcjonalności, to plany 
z lat 60. nadal mogłyby posłużyć za 
podręcznik „Jak projektować osiedla”.



Rataje

na prywatnej działce, część należy do spółdzielni, część do miasta. 
To rozproszenie odpowiedzialności ewidentnie rzeźbom nie służy.

– Przy odrobinie dobrej woli można by ten problem rozwiązać – 
mówi Piotr Stawiak, twórca strony Poznańska Rzeźba Plenerowa. 
Osiedle Piastowskie zna na wylot: – Mieszkam tu od urodzenia 
i zawsze te rzeźby widziałem. Kiedyś nie zwracałem na nie uwagi, 
teraz co jakiś czas wsiadam na rower i robię objazdówkę. Patrzę, czy 
coś się zmieniło. – Stronę założył z kolegą, żeby to, co się zacho-
wało, ocalić od zapomnienia: dokumentować, opisywać, w najlep-
szym razie inicjować konserwację rzeźb i opatrzyć je tabliczkami 
informacyjnymi. 

– Kiedyś żona fotografowała „Lot” Sobocińskiego, który stoi na 
terenie Liceum im. Przemysła II. Wybiegł ktoś ze szkoły dopytać, 
czy może wiemy, co ta rzeźba przedstawia i kto jest jej autorem, 
bo uczniowie pytają. Czterdzieści lat tam stoi, a ludzie nie wiedzą, 
co to! – Piotr Stawiak narzeka na to, jak odnawiane są figury: – Co 
jakiś czas ktoś rzeczywiście się zrywa i wpada na pomysł renowacji 
rzeźb. One są betonowe, należałoby je wypiaskować. Zamiast tego 
są malowane, ta farba odchodzi, fatalnie to wygląda. Żadna z tych 
kompozycji nie została odnowiona tak, jak powinna.

Choć niektóre formy, zwłaszcza w obecnym stanie, estetycznie 
pozostawiają wiele do życzenia, przypominają one o czasach ścisłej 
współpracy spółdzielni mieszkaniowej z poznańskim środowiskiem 
artystycznym. Władze spółdzielni miały na uwadze, by urozmaicać 
wielkopłytową rzeczywistość, promując zarazem prace miejscowych 
artystów. Szkoda by było, gdyby ostatnie ślady tego przedsięwzięcia 
poszły w całkowite zapomnienie.
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SOŁACZ
Kolejne miejsce, gdzie możecie natrafić 
na rzeźby, to park Sołacki. Znajdziecie 
tam m.in. „Dwie kobiety” autorstwa 
Sylwestra Ambroziaka (s. 54).

STARE WINOGRADY
Na rzeźby – i to nie byle jakie – natkniecie 
się w parku Cytadela. W środku parku 
spotkacie się z dziełem „Nierozpoznani” 
Magdaleny Abakanowicz, a nieco głębiej 
odnajdziecie mniej znane, ale godne 
uwagi, rzeźbiarskie perełki. 



Lokalizacja sprzyja silnym wiatrom, ale drzewa 
i „szesnastki” dzielnie stawiają im opór.



Żegrze

Pięć jedenastokondygnacyjnych falowców, rozpościerających się na 
długość ponad 400 metrów. Do tego dziesięć wieżowców osiem-
nastokondygnacyjnych, wznoszących się na wysokość 57 metrów. 
Wszystkie dumnie górują nad Poznaniem. Gdy dodać do tego ich 
położenie – prawie 30 metrów nad poziomem Warty – śmiało można 
je okrzyknąć najwyższymi punktami mieszkalnymi w mieście.

Zaczęły wzbijać się na początku lat 80. Miały być jedynie przej-
ściowym rozwiązaniem problemu braku mieszkań. Pierwszy sta-
nął blok czteropiętrowy. Nie pokładano w nim większych ambicji 
i porzucono, bez windy, na rzecz innych wielkich inwestycji. Do 
powstających falowców mieszkańcy wprowadzali się piętro po pię-
trze. Przyjmowali nowe lokum z dziurami w podłodze, które trzeba 
było zalepiać na własną rękę. Do początku kolejnej dekady setki 
rodzin gniazdowało na placu budowy.

Między blokami nie było nic, co można by nazwać infrastrukturą. 
Przed jednym falowcem (znanym dziś ze wzoru Snake) była za to 
potężna hałda z wystającymi prętami i długimi rurami – wymarzone 
miejsce dla dzieci. Na przełomie lat 80. i 90., ku rozpaczy najmłod-
szych, hałdę zrównano z ziemią. Osiedle Związku Młodzieży Pol-
skiej przemianowano zaś na osiedle Orła Białego. Trudno o lepszą 
nazwę oddającą wzniosłość tego miejsca. Tym bardziej, gdy spojrzeć 
na szare drapacze chmur, które kolejno wyrastały tu do 1993 roku. 
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High life
Damian Jaworek, zdjęcia: Wojtek Radwański



Niskich bloków już nie stawiano, choć miej-
sce by się znalazło. Zapewne nie byłyby 
godne wieżowców. A na pewno zabierałyby 
przestrzeń, której niejedno osiedle może 
Orłu pozazdrościć. Podobnie jak trwałości 
i obronności.

Zatopienie Orłu nie grozi. Położenie na 
górnym tarasie Rataj daje marne szanse 
choćby na podtopienia. Co prawda, loka-
lizacja ta sprzyja silnym wiatrom, ale i tym 
drzewa i „szesnastki” dzielnie stawiają opór. 
Smog nie straszy tu nikogo, zwłaszcza że 
z miasta dociera już szczątkowo, przynaj-
mniej według obiegowej opinii.

Są tacy, którzy czekali do emerytury, 
by zameldować się na szesnastym piętrze 
i z lornetką w ręku patrzeć na miasto u swych 
stóp. Z balkonów nie muszą już oglądać 
innego osiedla, zamiast tego są pola ciągnące 
się w stronę Minikowa i samoloty startujące 
na Krzesinach. Ale nie trzeba od razu uciekać 
na ostatnie piętro. Na ziemi można poczuć 

się równie dumnie. Blaszany warzywniak pomalowany w barwy naro-
dowe przypomina o tym, gdzie jesteśmy. Od ponad trzydziestu lat 
sprzedaje w nim pani Jadzia, która na pamięć zna zamówienia swo-
ich wiernych klientów. Pani Basi z cukierni Mazurek nikomu nie trzeba 
bliżej przedstawiać – to ambasadorka osiedla na cały Poznań. Mimo 
że pochodzi z Grunwaldu, jej serce bije dla Orła. Od trzydziestu pięciu 
lat mieszkańcy Żegrza ustawiają się u niej w kolejce po pączki i torty 
na spirytusie.

Osiedle doczekało się też nowoczesnej infrastruktury, dla rodzin 
wielkomiejskich oferta prima sort: lokale od M-3 do M-6, trzy przed-
szkola, siedem placów zabaw, orlik przy szkole, klub sportowy, 
wybieg dla psów. A poza tym równo wytyczone alejki i uporządko-
wane skwery. Grodzeń, o dziwo, brak. I bez nich wszyscy czują się 
tu bezpiecznie.

Wszystko ma swoją cenę. A ta na Orła Białego należy do naj-
wyższych w Poznaniu. Wielu mieszkańców nie chce się stąd wypro-
wadzać. Na miejsce tych, którzy z żalem odchodzą, inni czekają już 
w blokach startowych. Bo kto by nie chciał poczuć się jak u siebie 
i zaznać high life’u?

Na Starym Żegrzu znajduje się kościół 
pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi 
zaprojektowany przez Aleksandra 
Holasa. Modernistyczna budowla, 
konsekrowana w 1996 roku, 
przypomina swym kształtem 
gwiazdę lub koronę. Stanowi jedno 
z ostatnich dzieł poznańskiego 
architekta, który był odpowiedzialny 
za budowę kilkunastu kościelnych 
gmachów. Kilka z nich znajduje się 
na terenie Poznania. Holas miał też 
swój wkład w odbudowę Poznania 
po zniszczeniach II wojny światowej. 
Zajmował się wówczas architekturą 
sakralną (pracował m.in. przy kościele 
Bernardynów i katedrze), a także 
budynkami świeckimi (pałacami 
Działyńskich i Górków).











Żegrze

CHARTOWO
Na osiedlu Orła Białego popularna 
jest cukiernia Mazurek, a na osiedlu 
Lecha niewielki bar Tonir Grill House, 
który oprócz znanego kebaba oferuje 
dania kuchni ormiańskiej.

JUNIKOWO 
Aleksander Holas zaprojektował 
też modernistyczny kościół Świętego 
Andrzeja Boboli, który położony jest 
przy ulicy Junikowskiej 48.
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Gospodarstwo mogło poszczycić się jedną 
z pierwszych w Wielkopolsce plantacji rabarbaru, 

a także wyhodowaniem czarnej róży. 



Chartow
o

Dziś trudno uwierzyć, że Chartowo było wsią, i to już w średniowie-
czu. Jej korzenie sięgają XIII wieku, jednak do Poznania została przy-
łączona dopiero w 1940 roku. W latach 70. wieś stawała się nową 
dzielnicą Poznania. Wówczas wydarzenia nabrały tempa. Tutejsze 
pola, ogrody i sady zamieniły się w wielki plac budowy. Na ich miej-
scu zaczęły wyrastać konstrukcje z wielkiej płyty dla tysięcy pozna-
niaków spragnionych własnego M.

Zaczęło się w 1974 roku od osiedla Lecha, potem były kolejne: 
Czecha, Rusa, Tysiąclecia. Bloki niższe, wyższe, dłuższe, krótsze, jak 
z klocków, zgodnie z „dyscypliną urbanistyczną opartą o powtarzal-
ność układów”. Monotonną zabudowę osiedli przełamano dopiero 
pod koniec lat 70., gdy powstał kameralny kompleks domów atrial-
nych, tj. jednopiętrowej zabudowy, z funkcjonalnymi mieszkaniami 
rozplanowanymi wokół wewnętrznego ogrodu, o wdzięcznej nazwie 
osiedle Zodiak.

Do dziś znajdziecie na Chartowie skryte między blokami pamiątki 
przeszłości.

Nieopodal wsi Chartowo pod koniec XIX wieku Prusacy zbudo-
wali fort. Dostał oznaczenie IIa i był jednym z osiemnastu tworzą-
cych Twierdzę Poznań. Dziś przyczajona w ziemi forteca została 
otoczona parkiem i rezydują w niej harcerze. Nie jest to jedyna mili-
tarna pamiątka w krajobrazie Chartowa. W samym środku osiedla 
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Historie między 
blokami
Andżelika Jabłońska



Chartow
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Lecha, w okolicach placu zabaw, pomiędzy 
blokami można trafić na kilka masywnych 
betonowych kręgów. Mają około metra śred-
nicy i przypominają wyglądem niezgrabne 
kwietniki utrzymane w stylistyce wielkiej 
płyty. Są jednak znacznie starsze. Pochodzą 
z czasów II wojny światowej. Wówczas to 
w środku chartowskiego pola Niemcy rozsta-
wili baterię artylerii przeciwlotniczej. Kręgi to 
podstawy armat.

Wieś Chartowo, gdyby nadal  istniała, 
sąsiadowałaby dzisiaj z jednym z bardziej 
charakterystycznych budynków w tej czę-
ści Poznania, czyli z eliptycznym wieżow-
cem znajdującym się na skraju osiedla Rusa 
o nieco pretensjonalnie brzmiącej nazwie 
Chartowo Tower. Wznosi się on na 61 metrów, 

dzięki czemu znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyższych budyn-
ków w mieście. Na tym samym osiedlu rekordy bije jeszcze jeden 
obiekt. To najdłuższy budynek mieszkalny Poznania, który nazywany 
jest Tetrisem dzięki zdobieniu elewacji, nawiązującemu do kulto-
wej gry komputerowej. Tetris ma 435 metrów długości, czyli około 
35 metrów więcej niż niesławny kontenerowiec Ever Given, który 
w marcu 2021 roku zablokował Kanał Sueski.

Myśląc o transportowcu, przypomnijmy, że Chartowo i okolice 
miały swój sposób przewozu towarów i ludzi. Na osiedlu Tysiąclecia, 
w zaroślach można jeszcze trafić na tory kolejowe, wiodące wzdłuż 
fabrycznego ogrodzenia. To relikty poznańskiego odcinka Średzkiej 
Kolei Powiatowej, która działała od 1903 roku do lat 60. Tory prowa-
dzą na północ, w kierunku Jeziora Maltańskiego. 

Te okolice kiedyś nazywano Weissberg, czyli Biała Góra. W XX wieku 
znajdował się tutaj majątek rodziny Mielochów. Gospodarstwo mogło 
poszczycić się jedną z pierwszych w Wielkopolsce plantacji rabarbaru, 
a także rozległymi ogrodami, w których wyhodowano czarną różę. Czy 
miejskie legendy mówią prawdę, że swą barwę zawdzięcza podlewa-
niu byczą krwią? Mielochowie mieli jeszcze jedną pasję – motocykle. 
Szczególnie wsławił się Jerzy Mieloch, jeden z wybitniejszych pol-
skich motocyklistów. Zmarł w 1957 roku i został pochowany obok ojca 
Andrzeja w mauzoleum. Pusty grobowiec można odwiedzać do dziś. 
Znajduje się na wzniesieniu, nieopodal ścieżek spacerowych Jeziora 
Maltańskiego. Ma formę niewielkiego, otwartego, owalnego pawilonu 
z kolumnami, czyli tak zwanej gloriety.

Czasem pamięć o zmarłych pozostawia w krajobrazie subtelniej-
sze ślady. Wzdłuż ulicy Wiatracznej, nieopodal osiedla Lecha, gdzieś 
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Na osiedlu Rusa z fasad bloków 
spoglądają na nas gigantyczne, 
rozpikselowane twarze mieszkańców. 
To efekt konkursu zorganizowanego 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Osiedle Młodych. Inny podobny 
mural powstał na osiedlu Piastowskim. 
Mają one przypominać, że 
wielopokoleniowe Rataje, Chartowo 
i Żegrze stanowią synonim „bliskich 
relacji, przyjaźni oraz wspólnych 
działań”, czyli dziedzictwa 
nieistniejących wsi, na terenie których 
zbudowano obecne osiedla.
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między garażami, można dostrzec rząd starych topoli. To pozostało-
ści zadrzewień z terenu dawnego cmentarza parafii Świętego Rocha. 
Chowano tutaj mieszkańców Chartowa i okolicznych wsi od końca 
lat 30. XX wieku. Ostatni pogrzeb miał miejsce w 1972 roku. Krótko 
potem ruszyła likwidacja cmentarza i ekshumacje. Jednak pewni histo-
rycy twierdzą, że nie wszystkich zmarłych udało się przenieść na inne 
cmentarze, a szczątki niektórych pozostaną tutaj na zawsze.

Dzisiaj na Chartowie mieszka około 25 tysięcy osób. Bloki, pocho-
dzące głównie z lat 70. i 80., może nie grzeszą architektoniczną 
urodą, jednak żyje się tu wygodnie. Wrażenie robi także roślinność. 
Dzięki niej pojawiły się tutaj dziki, które spacerują po chartowskich 
osiedlach. I choć wzbogacają lokalny koloryt, stały się nie lada wyzwa-
niem dla zachowania spójnej koegzystencji człowieka i zwierzęcia 
w mieście.
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WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
Harcerska baza, zimowisko nietoperzy, 
a może coś jeszcze innego? Poznańskie 
forty znajdują różne zastosowania. 
W forcie IIIa znajduje się pierwsze 
w Polsce przycmentarne krematorium 
oraz kaplica pogrzebowa.

RATAJE 
Zaprzyjaźnione z Chartowem 
Piastowskie na Ratajach jest pierwszym 
i największym osiedlem wybudowanym 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Osiedle Młodych. Królują na nim 
pięciokondygnacyjne bloki (s. 130). 



Koniec wędrówki jest nie tylko przerwaniem tradycji.
To także przymus i niechciana zmiana.
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PROSZĘ O NIEDEWASTOWANIE I NISZCZENIE DRZWI PONIE-
WAŻ NIE JEST TO MOSIADZ ANI ZŁOTO TYLKO JEDYNIE BLACHA 
POKRYTA KOLOROWEM ZŁOTA (ZŁOTOL)!!!!!! CMENTARZ JEST 
MIEJSCEM ŚWIĘTYM!!!!!!

Karteczka o takiej treści znajduje się na drzwiach do jednego 
z mauzoleów romskich na cmentarzu komunalnym Junikowo. Gro-
bowiec przypominający antyczną świątynię, z kolumnami i tympa-
nonem, jest jednym z wielu romskich miejsc pochówku przy alejce 
równoległej do ulicy Grunwaldzkiej. Widać je już, gdy przekroczy się 
bramy nekropolii – okazałe grobowce znacząco wyróżniają się na tle 
sąsiadującej kwatery żołnierzy Armii Krajowej, zdominowanej przez 
skromne, identyczne nagrobki.

To właśnie cmentarz i charakterystyczne grobowce – bogato 
zdobione „złotolem”, z podobiznami zmarłych ukazującymi ich tak, 
jak faktycznie wyglądali i żyli (na jednym nagrobku fotograficzny 
portret mężczyzny wyedytowany został tak, że twarz znajduje się 
w kieliszku) – są właściwie jedynym śladem obecności taborów 
romskich, które na tereny obecnego osiedla Kwiatowego przybyły 
w 1964 roku.

Moment pojawienia się Romów pod Poznaniem był nieprzypad-
kowy. To właśnie w 1964 roku władze podjęły kolejną próbę ukró-
cenia wędrówek Romów i zmuszenia ich do osiadłego trybu życia. 
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Tabor za płotem
Alicja Budzyńska



Po uchwale rządu z roku 1952 „O pomocy 
ludności cygańskiej przy przechodzeniu 
na osiadły tryb życia”, która nie przyniosła 
spodziewanych rezultatów, dwanaście lat 
później sporządzono załącznik „O możliwo-
ściach zastosowania przepisów ogólnopań-
stwowych do ludności cygańskiej”, na który 
powoływano się przy egzekwowaniu stałego 
meldunku, posiadania dokumentów tożsa-
mości czy realizowania służby wojskowej lub 
obowiązku szkolnego. Dla większości Romów 
zaprzestanie wędrówki było nie tylko prze-
rwaniem kilkusetletniej tradycji, lecz także 
przymusową, niechcianą zmianą przeorgani-
zowującą ich całe życie. 

Pierwszą grupą, która osiedliła się w ówcze-
snych podpoznańskich Plewiskach (obecnie 
obszar ten jest częścią miasta), była rodzina 
Gomanów. Jedno obozowisko znajdowało się 
przy ulicy Krokusowej, a drugie, późniejsze, na 
rogu ulic Malwowej i Gerberowej. Grupa liczyła 
dwadzieścia kilka osób. Z czasem obozowi-
sko się rozrosło, a lokalna społeczność rom-
ska osiągnęła liczbę ponad osiemdziesięciu 
członków. Nie było to jedyne miejsce w powie-

cie poznańskim, gdzie zamieszkali Romowie. W pobliskim Lubo-
niu powstało obozowisko podobnej wielkości. Oba miejsca wybrane 
zostały ze względu na dogodną lokalizację – w pewnej odległości od 
miasta, ale z łatwym dojazdem do jego centrum. 

– Najlepiej pamiętam lata, niewiele zim – wspomina pani Janina 
Doktór, mieszkająca od kilkudziesięciu lat na Osiedlu Kwiatowym. 
– Koni nie mieli, stały tylko wozy. Dorośli przychodzili do nas kupo-
wać jajka i kury na rosół. Nasze dzieci bawiły się wspólnie, córka 
brała moje stare sukienki, chciała mieć takie kolorowe suknie, jakie 
widziała u nich.

Relacje polskich mieszkańców osiedla i Romów nie były bardzo 
zażyłe, ale wyglądały nieco inaczej niż współczesne znajomości 
sąsiedzkie.

– Jak urządzali jakieś imprezy, to byliśmy zapraszani i braliśmy 
w nich udział. Wszyscy wtedy żyli biedniej, osiedle dopiero powsta-
wało. Każdy się dorabiał, więc ludzie stawiali sobie na przykład pół 
domku i żyli w tych dwóch pokojach z kuchenką. Nie było kanalizacji, 
nie było bieżącej wody, korzystaliśmy ze studni. Nasze warunki życia 
niewiele różniły się od tych w taborze.

Przy Cyniowej 11 znajduje się 
Dom Kultury „Stokrotka”. Jest 
to jedyna instytucja kulturalna 
dostępna dla mieszkańców osiedla 
w promieniu kilku kilometrów. Została 
powołana w 1986 roku głównie za 
sprawą społecznikowskiego zrywu. 
Na początku mieszkańcy, wchodząc 
do budynku, klękali i wykonywali znak 
krzyża, ponieważ ośrodek powstał 
w miejscu dawnej kaplicy. Z czasem 
przyzwyczajali się do jego nowej 
funkcji. Obecnie dyrektorką placówki 
jest Barbara Glapka, nazywana 
przez swoich podopiecznych Panią 
Stokrotką. Dzięki niej powstał klub 
seniora, założono osiedlowy teatr, 
rozwinięto współpracę̨ z organizacjami 
społecznymi. Przez ponad trzydzieści 
lat funkcjonowania dom kultury stał 
się miejscem integracji mieszkańców 
Kwiatowego.
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W czerwcu 1968 roku do redakcji „Expressu Poznańskiego” wpły-
nął list czytelnika skarżącego się na romskie mieszkanki Plewisk 
„trudniące się wróżbiarstwem”. Był to dla władz miasta pretekst do 
rozpoczęcia wysiedleń Romów z terenów osiedli, które z czasem 
zostały przyłączone do Poznania. W 1973 roku w dotychczasowym 
obozowisku mieszkała już tylko jedna rodzina. Ludzie zostali zmu-
szeni do przeprowadzki do Grodziska, Nowego Tomyśla, Kościana 
i Swarzędza, a nieliczni zostali w Poznaniu. Świadectwami tego 
kilkuletniego sąsiedztwa są dziś cmentarz Junikowo i wspomnienia 
starszych mieszkańców osiedla Kwiatowego. 

150

JEŻYCE
Niedaleko rynku Jeżyckiego znajduje 
się kwiaciarnia Kwiaty i Miut. Jej 
właściciele propagują organiczną 
uprawę kwiatów. Samodzielnie 
hodują wyszukane odmiany roślin, 
dzięki czemu zdobyli rozgłos 
w Poznaniu i nie tylko.

ZIELONY DĘBIEC 
Starsi mieszkańcy Dębca pamiętają, 
że w Lasku Dębieckim przez pewien czas 
mieszkał tabor romski. Prawdopodobnie 
jego przedstawiciele należeli do rodziny 
Gomanów, ponieważ specjalizowali się 
w wyrobie kotłów.



Junikowski Strumień jest tym dla Lasku Marcelińskiego, 
czym offowa scena dla muzycznych festiwali.
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Są jak z dwóch różnych planet, a przecież dzieli je zaledwie 500 metrów 
i jedna ulica. Lasek Marceliński i Junikowski Strumień razem składają się 
na jeden z największych rezerwuarów miejskiej zieleni w Poznaniu. 
Jednocześnie stanowią zestaw dwóch przeciwieństw: natury ukształto-
wanej ręką człowieka i takiej, której człowiek nie zdążył jeszcze swoimi 
działaniami zmienić. Różnicę możemy zobaczyć, usłyszeć i odczuć na 
własnej skórze podczas jednego spaceru.

Nie każdy z licznych spacerowiczów, którzy regularnie odwie-
dzają Lasek Marceliński, zapuszcza się na tyle daleko, by przeciąć 
ulicę Perzycką i dojść na zachodni kraniec zielonej plamy na mapie 
miasta. Do błękitnej i krętej linii Strumienia, niewidocznej nawet na 
satelitarnym obrazie w internetowych serwisach mapowych. Z kolei 
od zachodu, od strony ulicy Cmentarnej, Strumienia prawie nie widać. 
Odwiedzający groby swoich bliskich na junikowskim cmentarzu 
zapewne często nawet nie zwracają uwagi na „chaszcze tam w dole”. 
Mieszkańcy miast przyzwyczajeni są do ucywilizowanych, wyzna-
czonych terenów zielonych: parków, skwerów, ewentualnie miejskich 
lasów, choć te coraz częściej stają się luksusem. Ich zachowanie i pielę-
gnacja to bowiem nie lada wyzwanie, o czym zresztą świadczy historia 
Lasku Marcelińskiego. 

Można by błędnie założyć, że to pozostałość lasów, które kie-
dyś porastały teren dzisiejszego miasta. Nic podobnego: lasek został 
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Dwie natury 
Junikowa
Jan Mencwel



zasadzony po II wojnie światowej, w latach 
40. i 50., w miejscu dawnych pól upraw-
nych znajdujących się pomiędzy Junikowem 
a Ławicą – włączonymi wówczas do Pozna-
nia jako nowe dzielnice miasta. Gdy spojrzy 
się na mapy Poznania z tego okresu, teren 
dzisiejszego Lasku to po prostu jedna wielka 
biała plama. To, że były tam pola uprawne, 
widać jedynie na zachowanych zdjęciach 
lotniczych, na których obszar ten prze-
cięty jest szachownicą pól. Ale zarówno na 
mapie, jak i na obrazie z powietrza zauważa 
się coś jeszcze – krętą linię Junikowskiego 
Strumienia, który wyznaczał naturalną gra-
nicę tego obszaru, a w latach powojennych 
także granicę miasta. Na mapie wokół linii 
Strumienia narysowano cienkie, poziome 
kreski – znak, że był to naturalny teren pod-
mokły. Strumień musiał wtedy zapewniać 
naturalny rezerwuar wody dla okolicznych 
pól uprawnych. Wkrótce, decyzją planistów 
miejskich, pola ustąpiły miejsca nowej funk-
cji: lasu miejskiego. Może się to wydawać 
zaskakujące, że we wczesnych latach PRL 
podjęto decyzję, za którą dziś mogą być 
wdzięczni wszyscy mieszkańcy korzystający 
na co dzień z uroków Lasku Marcelińskiego. 
Nie ma w tym jednak nic dziwnego – tuż 

po wojnie zapewnienie dostępu do zieleni było jednym z ważnych 
celów, jakie stawiali przed sobą modernistyczni urbaniści, którzy do 
serca wzięli sobie słowa Le Corbusiera, przewidującego, że „gigan-
tyczne zjawisko wielkiego miasta będzie się rozwijać wśród radosnej 
zieleni”. To dzięki ich determinacji Lasek Marceliński, choć powstał 
niewiele więcej niż pół wieku temu, stanowi dziś pełnowartościowy 
przyrodniczo teren, a także siedlisko licznych gatunków ptaków i ssa-
ków (w tym sarny i lisa).

A jednak, nic nie ujmując Laskowi, z prawdziwą dziką przyrodą 
możemy zetknąć się dopiero, przecinając linię ulicy Perzyckiej 
i schodząc nad Junikowski Strumień. Świetnym miejscem do obser-
wacji tego terenu jest niewielki mostek, znajdujący się u wylotu 
głównej alejki łączącej Lasek z ulicą Cmentarną. Stojąc na mostku, po 
jego obydwu stronach podziwia się obszar, który można by nazwać 
małą poznańską Biebrzą. Wśród podmokłego olsu leniwie kręcą się 
wody Strumienia, którego główny nurt trudno zidentyfikować, tak 

Małych dopływów Warty było 
na terenie dzisiejszego Poznania 
przynajmniej kilkanaście. Przez 
lata zapomniane lub zamieniane 
w kanały ściekowe, powoli 
odzyskują zainteresowanie. W roku 
2020 w ramach festiwalu Malta 
performer Mateusz Kowalczyk 
zbudował kajak z plastikowych 
butelek, którym chciał spłynąć 
trzema miejskimi rzeczkami. Oprócz 
Junikowskiego Strumienia wybrał 
Różany Potok i Bogdankę. Jego celem 
było przypomnienie mieszkańcom 
o istnieniu tych cieków wodnych 
i zbadanie ich stanu. Swoje trzy 
całodniowe wyprawy sfotografował 
i sfilmował. Niestety, momentami 
musiał przenosić kajak, ze względu 
na ilość śmieci lub płyciznę. Choć 
przyrodnicze walory strumieni 
zachwycają, to grodzenie terenów do 
nich przyległych, śmieci czy nielegalny 
pobór wody sprawiają, że wycieczki 
nadal wymagają odwagi i samozaparcia.
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wiele ma odnóg. O ile wiosną w Lasku Marcelińskim da się skutecz-
nie uciec od hałasu miasta i posłuchać śpiewu ptaków, o tyle w tym 
miejscu ich odgłosy są tak intensywne, że niemal ogłuszają. Brak tutaj 
typowej dla lasu zasadzonego ręką człowieka symetrii – linie robią się 
krzywe, drzewa rosną i upadają jak chcą, tworząc niezwykły, jak na 
miejski teren, zielony bałagan. Nie znajdzie się tutaj też sztywnej sieci 
alejek, pozwalającej przecinać las wedle własnych upodobań. Można 
próbować obejść strumień, korzystając z kilku mostków i licznych 
przedeptów, ale nadal wiele fragmentów tego mokradła pozostanie 
niedostępnych nawet dla oczu.

I całe szczęście – wiosną w jego głębi swojego gniazda wśród trzcin 
pilnuje para żurawi. Zamiast placu zabaw i siłowni plenerowej da się 
odnaleźć zbudowaną przez kogoś huśtawkę z widokiem na trzcino-
wisko. Wśród drzew kwitną zawilce i kaczeńce – takich kwietnych łąk 
nie znajdzie się w uporządkowanej przestrzeni po drugiej stronie ulicy 
Perzyckiej. Junikowski Strumień jest tym dla Lasku Marcelińskiego, 
czym offowa scena dla dużych muzycznych festiwali – nie każdy się 
tutaj odnajdzie, ale dla wielu osób stanowić będzie przestrzeń do eks-
perymentów i przygód. Ale Strumień to także żywa pamiątka po tym, 
że miasta zbudowane są na terenach odebranych przyrodzie. Ten 
mały skrawek mokradła wokół cieku wodnego to ostatnie, co zostało 
z licznych dzikich terenów.

Być może na co dzień trudno zdać sobie z tego sprawę, ale w cza-
sach niestabilnego klimatu i fal miejskich upałów takie tereny jak Juni-
kowski Strumień będą stanowić coraz bardziej atrakcyjną alternatywę 
dla miejskich parków. Dzięki naturalnemu nawodnieniu latem panuje 
tutaj specyficzny mikroklimat, który zapewnia ochłodę w upalne 
dni – o ile tylko ludzie są gotowi na towarzystwo komarów i na fakt, 
że ścieżkę spaceru trzeba w dużej mierze wyznaczyć sobie samemu.

ZIELONY DĘBIEC
Nie jest łatwo znaleźć w wielkim mieście 
las zbliżony do naturalnego. W Poznaniu 
najbardziej przypominają go użytki 
ekologicze Dębina, lężace wokół torów 
kolejowych przy moście Dębińskim.

GŁUSZYNA
Kopel to niewielka rzeczka, która 
uniknęła przekształcenia przez 
człowieka i przemiany w kanał 
prowadzący do zalewu (s. 206).



Targowisko zachowało swój charakter i jako pierwsze 
poddane zostało kompleksowej rewitalizacji.



Grunw
ald Północ

– Ile mogą zająć zakupy na bazarku takim jak nasz? Dwadzieścia 
minut, pół godziny? A ja z imienia znam ludzi, zwłaszcza starszych, 
którzy spędzają tutaj pół dnia – opowiada Irek Kaczmarek, han-
dlarz na Świcie od 2000 roku. – Przyjdą, zagadają, czasem coś 
kupią, a czasem nie. Idą posiedzieć na ławeczce, znów wracają. 
Jedni przychodzą jak do księdza na spowiedź, inni plotą o mydle 
i powidle. Kupią marchewkę czy papierosy. Ale najważniejsze, że 
mogą się wygadać.

Przez wieki istnienie bazarów opierało się na rachunku zysków 
i strat. Handlarz albo sam wytwarzał artykuły na sprzedaż, albo 
kupował je bezpośrednio od producentów. Towar sprzedawał na jed-
nym z licznych miejskich placów. Koszty własne minimalne, łańcuch 
dystrybucji krótki, więc ceny kształtowały się najniższe z możliwych. 
Te zasady były jasne i logiczne, zarówno dla handlarskich rodów 
z rynku Jeżyckiego czy placu Wolności, jak i dla kolejnych klientów, 
ze zrozumieniem stojących w długich nieraz kolejkach.

Gdy przez tamte rynki przechodziły kolejne rzuty szparagów 
i truskawek, sezony ogórkowe i wysypy grzybów, dzisiejszy Świt był 
zielonym skwerem. Kupcy pojawili się dopiero w 1989 roku. Choć 
nikt wtedy o tym nie myślał, był to ostatni akord świata starego 
handlu. Trzeba przyznać, że targowiska z przytupem żegnały się 
z rolą miejsc, które mogą walczyć o klienta najniższą ceną. – To było 
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Nowy Świt
Jan Wiśniewski



Grunw
ald Północ

szaleństwo. Ludzie zaczęli handlować na łóżkach, taboretach, cza-
sem towar rozstawiali na gołej ziemi… – wspomnienia pana Irka 
z czasów transformacji są przeżyciami klienta i sąsiada, bo sam 
handlować zaczął dopiero kilka lat później. – Rynki były dosłow-
nie zalane towarem, który nie zdążył trafiać nawet do regularnych 
sklepów, bo wszystko wchłaniała ulica.

Kiedy minął okres kapitalistycznego karnawału, handel zaczął 
się strukturalizować. Pojawiły się hipermarkety zagranicznych sieci, 
potem galerie handlowe, a na koniec największa zmora rynecz-
ków: dyskonty. Na targowiskach dało się odczuć początki odpływu 
klientów: – To się nazywa cena dumpingowa. Bo jeżeli w dyskon-
cie sprzedają taniej, niż handlarz kupuje w hurtowni, to gdzie jest 
miejsce na walkę o klienta? – pyta pan Irek, który osobiście nie ma 
nic do sieciowych sklepów, ale nie rozumie, dlaczego w Polsce tak 
łatwo ludzie godzą się, by kolonizowały one centra miast. – Zmie-
niał się handel, zmieniały się potrzeby.

Oprócz „gawędziarzy”, czyli seniorów z sąsiednich bloków, któ-
rzy niezależnie od pory roku przychodzą połączyć zakupy z nie-
śpiesznymi pogaduchami, na rynku widać też młodszych klientów. 
Zaczynają się pojawiać razem z nowalijkami. Ich zakupy mają 
w sobie coś z kolekcjonerskiej gry karcianej. Chodzi o to, by na 
podstawie półsekretnych rekomendacji wyłowić produkty wyso-
kiej jakości. Nie zwykłą marchewkę, ale Marchewkę przez wielkie 
M, z nieprzypadkowej grządki, o nieoczywistych właściwościach 
smakowych, może nawet w egzotycznym żółtym lub fioletowym 
kolorze. Tego wszystkiego najlepiej dowiedzieć się pokątnie u zna-
jomych, a potem potwierdzić w rozmowie ze sprzedawcą. Najwięk-
szy rarytas to trafić na warzywa z własnego ogródka (a pan Irek 
zapewnia, że wśród sprzedawców jest rzeczywiście kilku takich, 
co nie muszą zaopatrywać się u hurtowników). Wielką popularno-
ścią, mierzoną długością dawno niewidzianych kolejek, cieszy się 
naturalny nabiał z małych zakładów, do których nie pasuje okre-
ślenie „produkcja przemysłowa”. To może być twaróg z niewielkiej 
spółdzielni mleczarskiej, wędzona gołka z Podhala czy szopski ser 
z Bułgarii. – Widać zapotrzebowanie na produkty lepszej jakości, 
niemasowe. W dyskoncie się takich nie kupi – podkreśla pan Irek.

Seniorom wizyta na bazarku przypomina sjestę w towarzy-
stwie starych znajomych. Dla innych rynek jest areną polowania. 
Niestety, nie wszyscy na cel biorą produkty najlepszej jakości. – 
Kilkanaście lat temu zaczęli się tu kręcić deweloperzy. Ten plac to 
dla nich nie lada atrakcja, nic – tylko zabudowywać. Zbiegło się to 
z ofensywą dyskontową i w efekcie wiele osób, także w Urzędzie 
Miasta, było skłonnych uwierzyć, że plac targowy to przeżytek, że 
najbardziej wszyscy skorzystają, jak stanie tutaj apartamentowiec, 
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a na dole doklei się kilka straganów – bulwer-
suje się pan Irek.

Kupcy nie pozostali jednak bierni. Zawiązali 
stowarzyszenie, zebrali 4 tysiące podpisów 
w obronie rynku (– Na 10 tysięcy mieszkańców 
osiedla! Kto dziś byłby w stanie zebrać tyle 
podpisów i na jaki temat – podkreśla dumny 
pan Irek), uczestniczyli w konsultacjach spo-
łecznych. Dzięki temu Świt zachował charak-
ter i jako pierwszy poznański rynek poddany 
został kompleksowej rewitalizacji. Nie obyło 
się bez potknięć, ale z pewnością nastąpił skok 
cywilizacyjny: chodniki są równe, stoiska utrzy-
mane w jednej stylistyce, wkrótce oddane 
zostaną pawilony.

Kryzys udało się przetrwać, a trendy się 
zmieniają. Mieszkańcy  i decydenci zdają 
sobie sprawę, że plac pełen życia i relacji 
międzyludzkich daje miastu dużo więcej niż 
samo zaopatrzenie mieszkańców w produkty. 
Coraz trudniej wyobrazić sobie, żeby ktoś bez 
konsekwencji podnosił rękę na rynek. Można 
liczyć, że poznańskie targowiska napiszą 

kolejne rozdziały społecznej (bo przecież nie tylko gospodarczej) 
historii miasta.

Targowisko Świt ma dwie nogi. Jedna 
to bazarek, druga – zbudowane jeszcze 
w latach 60. pawilony. Oferowały one 
pełen wachlarz handlu i usług. Znaleźć 
tam można było Społem, sklep 
RTV, zakład fryzjerski, sklep rybny, 
pracownię złotniczą, 1001 drobiazgów. 
Wiele z punktów mogło pochwalić się 
kolorowymi neonami, które budowały 
niezwykłą atmosferę miejsca. Nad 
wszystkim górował neon restauracji 
i kawiarni Słonecznej, pieszczotliwie 
zwanej przez sąsiadów „Słoneczkiem”. 
Obecnie pawilony są w trakcie 
przebudowy, z którą duże nadzieje 
„powrotu do dawnego blasku” wiążą 
sąsiedzi i goście targowiska. Na swoje 
miejsce ma wrócić m.in. neon ze 
sklepu RTV – jedyny, który zachował 
się z dawnych lat.

ŚWIĘTY ŁAZARZ
Osiedlowe rynki spotkać można na wielu 
fyrtlach, ale mówiąc o Świcie, szczególnie 
warto polecić rynek Łazarski – obecnie 
znajduje się w trakcie przebudowy, 
po której dużo obiecują sobie kupcy 
i mieszkańcy.

ZIELONY DĘBIEC 
Rynek na Dębcu, nazywany przez 
mieszkańców Manhattanem, to 
nie tylko miejsce handlu. Od wielu 
pokoleń jest to przede wszystkim 
miejsce spotkań i serce osiedla.



Drzewa owocowe, wysokie świerki i gęste krzewy 
są znakomitym azylem dla ptaków.



Grunw
ald Południe

Niech was nie zmyli pustynna nazwa. Abisynia nurza się w soczy-
stej zieleni. To grunwaldzkie osiedle znane jest przede wszystkim 
z modernistycznej architektury i reliktów miejskich urządzeń, takich 
jak lampy gazowe, stare pompy czy hydranty. Mieszkały tu ważne 
dla Poznania postacie, m.in. naukowcy Florian Znaniecki, Gerard 
Labuda i Zbigniew Zakrzewski, tancerz Conrad Drzewiecki, architekt 
Władysław Czarnecki, śpiewaczka Wanda Jakubowska czy lekarz 
Franciszek Witaszek. Ale o wartości osiedla w równym stopniu co 
domy i ludzie stanowi przyroda. Willowe osiedle powstało w drugiej 
połowie lat 30. XX wieku wśród pól i nieużytków. W tym samym 
czasie Włosi, pod wodzą operetkowego Mussoliniego, skutecznie, 
choć nie bez oporu, podbijali Abisynię. Nazwa kraju była na ustach 
wszystkich. Skojarzenie piaszczystych terenów i białych domów 
z Afryką nasunęło się samo. Chociaż formalnie osiedlu nadano 
miano Kasztelanów, to poznaniacy do dziś używają nazwy Abisynia.

Wygląd willi regulowały pedantyczne przepisy opracowane 
w Departamencie Budowlanym Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Kolumienki, ganki i fryzy były zakazane. Podobnie jak krzykliwe 
szyldy i… hodowanie królików, które najwyraźniej uznano za szcze-
gólnie uciążliwe dla spokojnego sąsiedztwa i niegodne prestiżowego 
osiedla. Domy musiały mieć płaskie dachy i jasne tynki, a jedynym 
dozwolonym materiałem dekoracyjnym stała się klinkierowa płytka 
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Zielona wyspa
Aleksander Przybylski



w wiśniowym kolorze. Wykonywano z niej 
także  charakterystyczne płoty według 
narzuconego projektu. Ale tylko frontowe. 
Te pomiędzy działkami robiono z drucia-
nej siatki o dużych okach. Nie był to bynaj-
mniej przejaw poznańskiej oszczędności. 
Dzięki temu zabiegowi, jak zauważyła jedna 
z przedwojennych dziennikarek, działki 
„tworzą dużą przestrzeń, która z szerokich, 
nasłonecznionych tarasów willowych sta-
nowi ukwieconą perspektywę olbrzymiego 
ogrodu”. Tak jest do dziś, co dobrze widać 
z lotu ptaka. Abisynia wciśnięta między dwie 
asfaltowe arterie i betonowe bloki jest nie-
spełna dwudziestohektarową wyspą. Zieloną 
za dnia i przyjemnie ciemną w nocy, gdy 
okolica tonie w sodowo-ledowej poświacie.

Mnogość drzew owocowych, wysokie 
świerki i gęste krzewy są znakomitym azy-
lem dla wielu gatunków ptaków. Oprócz 
wszędobylskich sikorek, szpaków  i srok 

baczny obserwator może wypatrzyć także eleganckie sierpówki, 
czarne jak węgiel kosy, kolorowe sójki, rudziki, pełzacze ogrodowe 
z charakterystycznie wygiętym dziobkiem rywalizujące o pokarm 
z kowalikami. Są też potrząsające ogonkiem pleszki, pękate gile, 
grubodzioby, a niekiedy nawet dzięcioły pstre przylatujące z Lasku 
Marcelińskiego. Wyspowy charakter Abisynii doceniają także ptaki 
migrujące, które odzyskują tu siły przed dalszym lotem. Zdumieni 
mieszkańcy nieraz oglądali kaczki krzyżówki w przydomowych 
oczkach wodnych czy lelki kozodoje, które mrużąc oczy, wypo-
czywały na balustradach ich balkonów. Zimą w starych ogrodach 
gromadzą się przypominające wróbla czeczotki z różowawą pier-
sią, a latem nad abisyńskimi ogrodami polują jerzyki gniazdujące 
w pobliskich blokach.

Zbiegiem okoliczności właśnie na tym osiedlu przez dziesię-
ciolecia żył jeden z najwybitniejszych polskich ornitologów. Pro-
fesor Jan Sokołowski wynajmował mieszkanie w willi doktorostwa 
Staszów przy Podkomorskiej 12. Dzieci z Abisynii uwielbiały go 
za umiejętność naśladowania ptasich odgłosów, którą chętnie się 
popisywał. Czasami zapraszał też do swego gabinetu na piętrze, 
gdzie trzymał skarby rozpalające dziecięcą wyobraźnię. Było tam 
olbrzymie strusie jajo, pawie pióra oraz tajemnicze słoje z fascy-
nującymi i przerażającymi preparatami zwierzęcymi: tkankami, 
narządami, a nawet całymi osobnikami.

Nosi poważną nazwę ulicy 
Miecznikowskiej, ale mieszkańcy 
mówią o niej familiarnie „uliczka”.
To wąski pieszy ciąg wiodący wzdłuż 
willi. Poza krótkim odcinkiem nie 
mogą po niej jeździć samochody, 
chociaż osiedlowa legenda głosi, że 
kiedyś ktoś wjechał w nią maluchem 
i utknął. Latem Miecznikowska 
zamienia się w zielony tunel 
flankowany starymi jesionami, 
tawułami i bluszczem wylewającym 
się z ogrodów. Od zawsze była 
ulubionym miejscem dziecięcych 
zabaw. W wąskim przesmyku grano 
w klasy i dunie albo zastawiano na 
przechodniów pułapki, zrobione ze 
sznurka rozpiętego między płotami.



Grunw
ald Południe

W klatce przy oknie mieszkał gadający szpak, który odziedziczył 
tytulaturę po swoim właścicielu i nazywał się Profesorek. Sokołowski 
miał nieprzeciętny talent plastyczny. W plener ruszał starym, ponie-
mieckim rowerem marki Mifa. Sztalugi zarzucał na plecy, nogawki 
spinał agrafkami i znikał na cały dzień. Tak powstały ilustracje do jego 
książki „Ptaki ziem polskich”, z której uczą się kolejne pokolenia. Wiel-
kim wkładem Sokołowskiego w ochronę ptaków było opracowanie 
przez niego typologii budek lęgowych. Zestandaryzowane skrzynki 
lęgowe wiszące w tysiącach ogrodów i parków to jego zasługa.
Sokołowski gustował w grubych żartach. Kiedyś zadrwił sobie z kole-
gów po fachu zapatrzonych w teorie Miczurina. Sokołowski wygłosił 
wykład najeżony jawnymi niedorzecznościami, których autorstwo 
przypisał nieistniejącym naukowcom radzieckim. W ten sposób 
powołał do życia docenta Arbuzowa, doktora Truskawkowa i profesora 
Malinowa. Podobno uczestnicy konferencji, słuchając jego rewelacji, 
potakiwali z uznaniem, a na końcu nagrodzili wykład oklaskami.
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KIEKRZ 
Jezioro Kierskie jest miejscem, gdzie na 
obserwacje ornitologiczne warto wybrać 
się szczególnie w sezonie zimowym, gdy 
gromadzą się tutaj m.in. łabędzie nieme, 
krzyżówki czy łyski. 

ANTONINEK–ZIELINIEC–KOBYLEPOLE 
W pobliżu Nowego Zoo można spotkać 
wszystkie sześć gatunków występujących 
w Polsce dzięciołów. Tym ptakom 
Jan Sokołowski poświęcił oddzielną 
książkę wydaną w 1955 roku.



W ciągu kilku lat osiedle zapełniło się okazałymi willami.



Stary Grunw
ald

Kompleks budynków z czerwonej cegły kryje się pomiędzy bujnym 
starodrzewem, który daje cień spacerującym pacjentom i odwiedza-
jącym ich gościom. Szpital im. Heliodora Święcickiego to najstarszy 
budynek na Ostrorogu. Otwarty w 1911 roku, prowadzony był przez 
ewangelicki klasztor Sióstr Diakonisek. Dzisiaj to uniwersytecki szpi-
tal kliniczny. Za symbolicznymi wrotami rozciąga się jedno z najcie-
kawszych miejsc Starego Grunwaldu. Głośne arterie Grunwaldzka 
i Przybyszewskiego cichną u wejścia do tego niemal najmniejszego 
poznańskiego osiedla.

Ostroróg to założenie architektoniczno-urbanistyczne wokół 
trzech ulic: Fryderyka Skarbka, Jana Ostroroga i Zakrętu. Dołożyć 
do nich można jeszcze dwa adresy, powstałe już nieco później, ale 
starające się wpisać w klimat sąsiedztwa: ulice Pawła Włodkowica 
i Franciszka Lubeckiego. Od 1982 roku zespół zabudowań objęty jest 
prawną ochroną architektoniczną. Wędrując niewielkimi ulicami, nie 
do końca wiadomo już, czy osiedle powstało w parku, który miesz-
kańcy zmienili w prywatne ogrody, czy też posadzone przez pierw-
sze pokolenia mieszkańców rośliny tworzą dziś harmonijną całość 
z modernistycznym rozplanowaniem osiedla. Ale od początku.

Był rok 1929. W Poznaniu odbywała się Powszechna Wystawa Kra-
jowa, która trwała 138 dni i przyciągnęła 4,5 miliona odwiedzających. 
Większość atrakcji odbywała się w zachodniej części miasta, nieda-
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Koralowce 
z Ostrorogu
Marta Krawczyk



leko Błoni Grunwaldzkich – wówczas nieza-
budowanych jeszcze łąk. Oczy poznaniaków, 
rozglądających się za nowymi mieszkaniami, 
które pomieściłyby nie tylko ich rodziny, ale 
także zaspokoiły potrzebę reprezentacji ich 
statusu, zwracały się właśnie ku Błoniom. 
Z jednej strony było to dość zaciszne miej-
sce, z drugiej usytuowane w bliskiej odległo-
ści od ważnych miejskich obiektów. Niedługo 
potem ulicą Grunwaldzką pojechał zresztą 
tramwaj, który połączył nowe osiedle ze Sta-
rym Miastem. 

I tak, na przełomie lat 20. i 30. doszło do 
rozplanowania Ostroroga przez Spółdziel-
nię Budowlano-Mieszkaniową Pracowników 
Umysłowych. W ciągu kilku lat osiedle zapeł-
niło się okazałymi willami – modernistyczną 
Haneczką, kamienicą z północnowłoskim 
sznytem, domem wzorowanym na dworko-
wej architekturze i wieloma innymi perełkami. 
Za większością projektów – zarówno doty-
czących rozplanowania ulic, jak i poszcze-
gólnych willi – stali Marian Pospieszalski oraz 
Janina i Władysław Czarneccy.

Intensywny czas rozwijającego się miasta 
miał swoje odbicie w tempie powstawania 
nowego osiedla. Działały tu sklepy, szkoła, 
zakład  fryzjerski, kwitło życie  towarzy-

skie. Reprezentacyjne osiedle zebrało w swoich granicach rodziny 
lekarzy, prawników, profesorów i dyrektorów różnego rodzaju 
przedsiębiorstw. Wystawiano przyjęcia, zapraszano się na kolacje 
i podwieczorki. Świetnie sprawdzały się dobrze doświetlone salony 
i duże ogrody.

Czasy wojny okazały się dla mieszkańców Ostroroga niezwy-
kle trudne. Prawie wszystkie domy zostały przekazane najpierw 
niemieckim oficerom i urzędnikom, a następnie radzieckim woj-
skowym. Po 1945 roku właściciele nieruchomości na Starym Grun-
waldzie zaczęli wracać do swoich lokali, wielu próbowało na nowo 
budować sąsiedzkie relacje, nawet wyprawiając przyjęcia, niczym 
w minionej epoce. 

Dla niektórych czas budowania nowego ładu po wojnie i zwró-
cenia się w kierunku etosu pracy i rozwoju przyniósł nowe moż-
liwości. Tak było w przypadku Marii Różkowskiej, z wykształcenia 
paleontolożki, mieszkanki domu przy Ostroroga 32. W latach 20. 

Na tyłach ulicy Zakręt rozciąga 
się tajemniczy teren. To dawny 
hipodrom. Wybudowany z okazji 
Powszechnej Wystawy Krajowej 
i działający do wybuchu II wojny 
światowej. Odbywały się tam 
zawody, pokazy wojskowe, można 
było zagrać w polo. Po hipodromie 
nie ma już śladu. Można natomiast 
dojrzeć drewniane baraki. W czasie 
wojny stacjonowali w nich żołnierze 
Luftwaffe, a następnie przemianowano 
je na szpital dla niemieckich żołnierzy. 
Przez ostatnie pół wieku baraki służyły 
różnym inicjatywom społecznym 
i kulturalnym. Ich los jest już jednak 
przesądzony: wkrótce na tym terenie 
zostanie rozbudowany Centralny 
Zintegrowany Szpital Kliniczny. 
Sąsiedzka solidarność w rozmowach 
z inwestorami wprawdzie nie 
przyniosła zamierzonego skutku, ale 
pokazała, że chęć utrzymania opieki 
nad osiedlem w jego niezmienionym 
kształcie nadal pozostaje silna.



Stary Grunw
ald

i 30. mimo swojego zamiłowania do skamielin Różkowska nie 
mogła w pełni rozwijać się jako naukowczyni. Po wojnie natomiast 
została adiunktką na Uniwersytecie Poznańskim, a następnie kie-
rowniczką Pracowni Palezoologii PAN. Zakochała się w koralowcach 
i to im poświęciła całą późniejszą pracę zawodową. Środowisko 
odwdzięczyło się jej za lata pracy, nazywając dwa gatunki kora-
lowców: Rozkowskia i Heliocoenia rozkowskae. Losy grunwaldzkiej 
paleontolożki i innych nietuzinkowych mieszkańców osiedla wni-
kliwie opisali Aleksandra Paradowska i Piotr Korduba w książce „Na 
Starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy”, z którą można poru-
szać się po osiedlu jak z mapą. 
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WINIARY 
Szpital Wojewódzki to potężny 
modernistyczny gmach. Z wyglądu 
niczym nie przypomina szpitala 
na Ostrorogu, ale przy powstawaniu 
towarzyszyła im ta sama ambicja – 
bycia najnowocześniejszą poznańską 
instytucją medyczną swoich czasów. 



Do niedawna palenie mebli w sylwestrową noc było 
jednym z najbardziej znanych rytuałów na skwerze.



Św
ięty Łazarz

Pół wieku temu przy zbiegu ulic Małeckiego, Łukaszewicza i Granicz-
nej, w samym sercu Dolnego Łazarza, znajdował się opuszczony 
klomb, obrośnięty krzakami i złą sławą. Przy nim właśnie wystawały 
„eki” – grupy zaczepnych chłopaków o donośnym śmiechu, budzą-
cych respekt na terenie dzielnicy. Ich nazwę zaczerpnięto z niemiec-
kiego słowa die Ecke, oznaczającego kąt, róg. Stojący na narożnikach 
ulic bikiniarze stanowili swoisty system ostrzegawczy przed zbliżającą 
się milicją. Mieli własną gwarę, styl i kodeks honorowy. 

– Byli pięknie poubierani, w kapeluszach, wąskie spodnie, długie, 
eleganckie włosy i obowiązkowo kolorowe krawaty. Te eki to bardzo 
szpanowały – tak opisują ich rówieśnicy w filmie „Eki z Małeki na ubeki”. 

Jednym z najbardziej znanych członków poznańskich ek był 
szef koników kinowych, Janusz Kulas vel Eddie Polo. Dwudziesto-
letni, przystojny, odważny i wygadany – miał wszystko, co trzeba, 
by stać się robotniczym celebrytą. Podczas Poznańskiego Czerwca 
zdobył czołg i karabiny, za co został osadzony w areszcie. Tam jeden 
ze strażników ugodził go nożem, tuż przed „procesem dziesięciu”, 
w którym Kulas był głównym oskarżonym. Mimo grożącej mu kary 
śmierci podczas przesłuchań przed sądem prowokował władzę: „Pra-
gnę złożyć swoje uznanie funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa, 
którzy powierzoną im broń z rąk robotnika polskiego potrafili obró-
cić i byli w stanie celować w siedmioletnie i trzynastoletnie dzieci. 
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Społeczny skwer
Magdalena Janaszek



Ja nie proszę Wysokiego Sądu o żaden 
wymiar kary. Do przestępstwa przyznaję 
się, natomiast do winy nie poczuwam się”. 
Swobodne i aroganckie występy w sądzie 
przysporzyły mu fanów wśród poznańskich 
robotników i popularności w zachodniej 
prasie, a małeckie eki zmieniły nazwę ulicy 
Roosevelta (dziś Głogowska), naklejając 
na tabliczkach imię swojego bohatera. On 
sam zmarł w podejrzanych okolicznościach 
w wieku trzydziestu sześciu lat, osierocając 
trójkę dzieci. 

O Januszu Kulasie przypomniano pozna-
niakom w 2016 roku. Podczas obchodów 60. 
rocznicy Czerwca ’56 bezimienny łazarski 
skwer – ten sam, przy którym kilkadziesiąt 
lat wcześniej wystawali poznańscy bikinia-
rze – został nazwany jego imieniem. Jednak 
odzyskana sława Kulasa sprawiła, że w tym 
samym czasie, w innym miejscu, w samym 
centrum Poznania, część ulicy  również 
została nazwana  jego  imieniem. Skwer 
Janusza Kulasa musiał więc zmienić swego 
patrona i ostatecznie, w 2018 roku, otrzymał 
nazwę skwer Eki z Małeki, na cześć całej grupy 
młodych z dzielnicy. 

Przemiana tego miejsca zaczęła się jednak w 2015 roku, jeszcze 
zanim nadano mu ostateczną nazwę. Zarośnięty i nieużytkowany 
teren zamienił się w placyk z ławkami i drewnianym podestem, na 
którym można ustawić scenę. Otoczony starymi kamienicami, które 
po remontach nabierają wiedeńskiego blichtru, porównywany jest do 
lizbońskich czy berlińskich skwerków. W widocznych punktach roz-
mieszczono tabliczki opowiadające o przeszłości tego miejsca i jego 
bohaterach. W centralnej części postawiono instalację artystyczną 
„Krawatto”. Różowy krawat w czarne liście i żółte kwiaty symbolizuje 
ruch bikiniarzy z lat 50. XX wieku, noszących (w geście niezależno-
ści, zachodniej nonszalancji i wolności) jedwabne, kolorowe, często 
ręcznie malowane krawaty.

Do niedawna jednym z najbardziej znanych i najmniej lubianych 
przez okolicznych mieszkańców rytuałów współczesnych ek z Małeki 
było coroczne palenie mebli w sylwestrową noc, kończące się naj-
częściej zamieszkami z policją. Pomysł ogniska ze starych kanap 
i foteli prawdopodobnie wziął się z mało znanego przesądu, który 
zaleca, by 1 stycznia spalić stare kalendarze i zaprosić w ten sposób 

Aktywiści z Komitywy, Otwartej Strefy 
Kultury i Rady Osiedla Święty Łazarz 
postanowili wspólnie z mieszkańcami 
opracować koncepcję zmian na 
skwerze Eki z Małeki. W 2015 roku 
w ramach projektu „Włącz Łazarz” 
dzięki współpracy z Radą Miasta 
i Zarządem Zieleni Miejskiej 
wyremontowano plac. W 2019 roku 
odbyły się kolejne konsultacje 
społeczne. Na ich podstawie architekci 
z biura Front Architects opracowali 
projekty zmian, a mieszkańcy wyłonili 
ten najbardziej im odpowiadający. 
Wkrótce zacznie się kolejny etap 
przemiany: zamknięcie łączników 
ulic, co da większą i bezpieczniejszą 
przestrzeń, posadzenie drzew, które 
stworzą ochronę przed słońcem 
i deszczem wraz z systemem retencji 
wody, ciągi piesze oraz miejsca 
dla ogródków gastronomicznych 
i wydarzeń kulturalnych.



Św
ięty Łazarz

powodzenie oraz szczęście na nadchodzące miesiące. W 2015 roku, 
po rewitalizacji skweru, organizację sąsiedzkiego sylwestra przejęła 
Otwarta Strefa Kultury. Od tego czasu co roku przy dźwiękach hip-
-hopu na skwerze bawią się sąsiedzi z coraz liczniejszym towarzy-
stwem z odleglejszych części Łazarza. Zachowano nie tylko gusta 
muzyczne tej okolicy, ale też w zgodzie z łazarską tradycją o północy 
rok w rok płoną „stare kalendarze”, tym razem w postaci rzeźb i insta-
lacji, stworzonych wcześniej przez lokalnych artystów.
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STARE MIASTO
Ulica Janusza Kulasa jest 
przecznicą Solnej na tyłach 
Urzędu Marszałkowskiego.

JEŻYCE 
Oddolne działania mieszkańców 
zakończyły się sukcesem także 
w przypadku placu zabaw przy ulicy 
Mickiewicza. Plac ma zostać odnowiony, 
zachowując dawną zieleń (s. 118).



Krajacz ciął materiały na kawałki. 
Hakowy wrzucał je na taśmę. 

Dalej przejmowała je pani Maria.



W
ilda

– W domu na Śląsku brakowało miejsca, więc przyjechałam tutaj 
– wspomina Maria Kaczmarska, pokazując fotografię swojego licz-
nego rodzeństwa. Do Poznania przybyła w roku 1962, za mężem. 
Zamieszkali na Dębcu w drewnianym baraku pozbawionym gazu. 
Szybko pojawiły się dzieci i potrzeba pieniędzy stała się paląca. Gdy 
w Cegielskim szukano rąk do pracy, ruszyła do działu kadr. Z miej-
sca ją przyjęto. Od szlifowania miała obolałe palce, ale pensja była 
stała i na chleb starczało. Pod koniec lat 60. baraki zaczęto roz-
bierać, a rodzina pani Marii dostała od miasta lokum na wildeckich 
Wierzbięcicach. Przeskok imponujący: trzy pokoje na 100 metrach 
w kamienicy z początku XX wieku. W dodatku wszędzie blisko – na 
rynek, do tramwaju i fabryki.

Wraz z nowym adresem zamieszkania pani Marii trafiła się oka-
zja do zmiany zajęcia. Z wydziału piątego przeniosła się na krajalnię. 
Z operatorki tokarki stała się brakarką (osobą od kontroli jakości). Ze 
szlifierki przeszła na staloskop. Ze śrubek i nakrętek przerzuciła się na 
płaskowniki i kątowniki, teowniki i kształtowniki. Wszystko z dnia na 
dzień. Wciąż miała do czynienia ze stalą, tyle że zamiast ją obrabiać, 
badała jej skład chemiczny i gatunek.

Codziennie przychodził nowy transport z huty. Krajacz ciął mate-
riały na kawałki. Hakowy wrzucał je na taśmę. Dalej przejmowała je 
pani Maria. Do wielkiego aparatu pojedynczo wkładała elementy. 
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Cegielszczanki
Damian Jaworek



Sprawdzała parametry. Znakowała gatu-
nek odpowiednią farbą i przyklejała numer. 
ST5 – stal konstrukcyjna do głównego prze-
znaczenia, 2H13 – stal o większej wytrzyma-
łości do śrub i sprężyn. Materiały o dużym 
przekroju szły do kuźni. Mniejsze i cienkie – 
na dolną fabrykę, która je obrabiała, kolejna 
przerabiała,  jeszcze kolejna montowała 
z innymi częściami. Fragmenty wędrowały 
z zakładu do zakładu. Na końcu powstawał 
z nich wagon lokomotywy.

Z mężem, który w Cegielskim obsłu-
giwał piły, pani Maria chodziła do pracy na 
zmiany. Wstawała o piątej rano, wsiadała 
w „dziesiątkę” i po kwadransie stała przy 
taśmie. Kartę zegarową zawsze odbijała 
przed czasem. – Cały dzień człowiek był 
na nogach. Klamoty podnosił. Tu obracał, 
tu mierzył, tu kleił, tu malował. I w kółko to 
samo – opowiada. 

W jej wydziale pracowało jeszcze sześć 
kobiet, dwie na maszynach, cztery razem 
z nią na kontroli jakości. Pani Maria stroniła 
jednak od towarzystwa  innych krajarek. 
Robiła swoje i do dzieci. Tylko z jedną trzy-

mała się od początku do końca. Czasu wolnego ciągle jej brakowało. 
Gdy koledzy z dachów fabryk oglądali wyczyny Lecha Poznań na 
dębieckim stadionie, ona była w biegu. Nigdy nie przyszło jej do 
głowy szukanie zarobku gdzie indziej. – Nie uznaję skakania po róż-
nych firmach. Dostałam się do Cegielskiego i tu było moje miejsce 
– mówi dziś.

Monotonia pracy pani Marii nie odstraszała jej córki, Aleksandry 
Dziembowskiej. Jako kilkuletnia dziewczynka wyczekiwała swojej 
mamy pod głównym wejściem. Jako nastolatka znalazła się po dru-
giej stronie bramy. Dostała numer pracownika: 21500. W Cegielskim 
miała zahaczyć się tylko na chwilę po skończeniu szkoły. Została na 
czterdzieści lat.

Nie podzieliła losu mamy i innych robotnic – nie stała przy taśmie, 
nie czyściła maszyn produkcyjnych. Zajmowała stanowisko kontystki 
(osoby od spraw księgowych i logistycznych). A potem kolejno maga-
zynierki, referentki, specjalistki i ponownie magazynierki. Zmieniały się 
nazwy funkcji, ale obowiązki pozostały z grubsza te same. Przygoto-
wanie wysyłek, załatwianie transportu, segregowanie odpadów, pro-
wadzenie kartoteki. W odróżnieniu od swojej mamy do zakładu chodzi 

Na Wildzie znajdziemy miejsca 
porzucone i zapomniane, które 
domagają się interwencji i odkrycia na 
nowo swojej tożsamości. Ważną w tym 
rolę odgrywa Fundacja SPOT, która 
od lat prowadzi na Wildzie działania 
animacyjne w przestrzeni publicznej. 
Jedną z akcji zaaranżowanych przez 
organizację było przywrócenie neonu 
Kina Wilda. Kino działało w latach 
1962–2005 przy ulicy Wierzbięcice. 
Jego zamknięcie dla wielu było 
schyłkiem pewnej epoki w historii 
osiedla, tym bardziej gdy zadomowiła 
się w nim Biedronka. Miejsca nie udało 
się przywrócić, ale dzięki staraniom 
Fundacji SPOT w 2014 roku na swoim 
miejscu ponownie zawisł kultowy 
neon, który rozbłysnął na oczach tłumu 
poznaniaków. Do dzisiaj przypomina 
mieszkańcom i klientom Biedronki 
o ważnym miejscu dla historii Wildy.



W
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zawsze pieszo. Zawsze sama w biurze, zawsze w wydziale usług U-5, 
który razem z krajalnią obsługiwał wszystkie fabryki.

Przez lata w Cegielskim wszystko wyglądało podobnie. Pen-
sje były godziwe, twarze te same, a duma z pracy duża. Do czasu. 
W połowie lat 90. prywatyzacja szturmem wkroczyła do fabryk. 
Wydział czwarty i ósmy zajął Volkswagen. Po wydziale piątym 
zostały hale wynajmowane prywatnym firmom. Po szóstym nie 
ma śladu. Na terenie siódmego wyrosły salon sukien ślubnych i ser-
wisy rowerowe. Z dziewiątego została kupa gruzu. Z dawnych fabryk 
zachował się wydział drugi, a w miejscu trzeciego działa Fabryka 
Pojazdów Szynowych.

Za podziałem zakładów na spółki szły zwolnienia, nazywane dla 
niepoznaki restrukturyzacją. Maria Kaczmarska i jej córka przetrwały 
turbulencje. Magazyn, w którym dzisiaj pracuje pani Aleksandra, 
skurczył się ze stu pięćdziesięciu do osiemnastu osób. Większość 
z nich była w Cegielskim, zanim jeszcze ona do niego trafiła. – Co 
roku ktoś odchodzi na emeryturę. W zeszłym roku jedna koleżanka, 
w tym druga, w kolejnym ja – wyznaje pani Aleksandra. – Kiedyś 
Wilda i Dębiec były podstawą załogi Ceglorza. Teraz stare cegielsz-
czanki albo nie żyją, albo są na emeryturach. Takich starych jak my 
to wiele już nie ma, a młodych próżno szukać – dodaje.

Prywatyzacja wdarła się także na Wierzbięcice. Dopadła też 
kamienicę pani Marii i Aleksandry. Trzecie piętro świeci pustkami. 
Podwyżki opłat wykurzyły lokatorów. Cegielszczanki musiały prze-
nieść się z rodziną do mniejszego mieszkania w klatce obok. Całe 
życie praktycznie razem. Na czynsz schodzi większość emerytury 
pani Marii, jej mąż nie żyje, a córkę za rok czeka rozbrat z Cegielskim. 
Nie wiedzą, co dalej. Niczego nie są pewne. Z wyjątkiem tego, że nie 
wyobrażają sobie życia poza Wildą.
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ANTONINEK–ZIELINIEC–KOBYLEPOLE
Volkswagen rozpoczął wchodzenie na 
poznański rynek od Antoninka. W tutejszej 
fabryce codziennie zjeżdza z taśm około 
750 pojazdów. Produkuje się tu głównie 
modele caddy i transportera.

STARE WINOGRADY
W Poznaniu istniało wiele kin osiedlowych. 
Przy ulicy Dożynkowej do końca lat 80. 
działało kino Kosmos. Dzisiaj budynek 
po dawnym kinie jest siedzibą Zespołu 
Pieśni i Tańca „ŁANY” Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.



Drewniano-stalowa konstrukcja wyrosła wreszcie 
pośród glinianek, stając się lokalną axis mundi.
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– Jest Malta, jest Rusałka, a my tu nie mieliśmy nic, choć teren prze-
cież tak piękny – opowiada Czesława Wasielewska, emerytowana 
nauczycielka i wieloletnia radna osiedla. Mieszkańcy Fabianowa-Ko-
towa od lat wiedzieli, że mają na fyrtlu prawdziwą perłę, ukrytą nie 
w przysłowiowym błocie, lecz… w glinie. Szachty swą nazwę, która 
pochodzi od niemieckiego słowa schacht oznaczającego szyb lub dół, 
zawdzięczają wyrobiskom powstałym przez ponad 100 lat wydoby-
wania tego cennego surowca. Gdy ekspansja przemysłowa człowieka 
zaczęła ustawać, odrodziła się natura. Teren zarastał, glinianki wypeł-
niły się wodą, pojawiło się ptactwo i owady. Krajobraz dziczejących 
Szachtów daleki był jednak od idylli. Nielegalne wysypiska śmieci czy 
rozbite butelki po alkoholu w ruinach dawnych cegielni skutecznie 
odstraszały od zapuszczania się w krainę czterdziestu stawów.

Jak przyciągnąć poznaniaków i poznanianki na Szachty, zacho-
wując jednocześnie unikatowy charakter okolicy? Wyzwania tego 
podjęły się połączone siły rad sąsiednich osiedli Fabianowo-Kotowo 
i Świerczewo. Uporządkowano teren, pojawiła się mała infrastruk-
tura, wyasfaltowano również alejki, by łatwiej było poruszać się po 
nich wózkom. Przełomem okazał się jednak rok 2016, gdy w Poznań-
skim Budżecie Obywatelskim zwyciężył zgłoszony przez Tomasza 
Wierzbickiego projekt budowy drewnianej wieży widokowej. Począt-
kowo stanąć miała koło stawu Edy, na terenie Świerczewa. Bliskość 
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Fyrtel 
z widokiem
Jan Jęcz
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zabudowań mieszkalnych względem planowanej lokalizacji sprawiła 
jednak, że platforma trafiła na teren Fabianowa-Kotowa. Dokładne 
położenie wyznaczono po przelocie drona – pomógł on ocenić, 
z którego punktu będzie się rozpościerać najpiękniejsza panorama. 
Dwa lata później zaprojektowana na planie trójkąta drewniano-sta-
lowa konstrukcja wyrosła wreszcie pośród glinianek, stając się lokalną 
axis mundi i wizytówką fyrtla.

Gdyby ze szczytu wieży móc sięgnąć wzrokiem w przeszłość, co 
by się ujrzało? W tę i z powrotem kursują wagoniki kolei cegielnianej, 
z których kilka leży dziś ponoć na dnie stawów. Za kłębami dymu kryją 
się rozsiane w południowej części Poznania cegielnie produkujące 
cegły do budowy rozwijającego się miasta. Fizycznie po tym dawnym 
świecie pozostały ledwie ślady – ruiny czy pojedyncze budynki. Prze-
trwał jednak w innych formach: nazwach stawów i ulic (Glabisia, Ku 
Cegielni) czy w historii mówionej, miejskich legendach, jak ta o hitle-
rowskim czołgu, który ponoć spoczywa na dnie którejś z glinianek.

Dziś z wysokości ponad 20 metrów rozciąga się zupełnie inny 
widok. Nad stawami przesiadują w ciszy węd-
karze, którzy pogodzili się już chyba z faktem, 
że Szachty, ich enklawa, stały się atrakcją dla 
turystów. Ci przyjeżdżają o każdej porze roku, 
chcąc posiedzieć przy ognisku, pospacero-
wać wśród zieleni czy wypatrywać rzadkich 
ptaków. Aby Szachty, mimo napływu ludzi, 
pozostały dla zwierząt bezpiecznym domem, 
budowane są budki lęgowe: dla gągoła, pusz-
czyka czy… nietoperzy, które upodobały sobie 
wyższe drzewa. Najnowszy pomysł to, jak 
opowiada Maciej Marciniak z zarządu osiedla, 
platforma dla rybitw rzecznych dryfująca po 
stawie Rozlanym.

Jakie są widoki Szacht na przyszłość? Jesz-
cze niedawno odpowiedź brzmiała „smutne”. 
Sporządzony dla rejonu ulicy Mieleszyńskiej 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego zakładał powstanie budynków 
mieszkalnych, do tego potencjalnie wie-
lokondygnacyjnych, zaledwie kilkanaście 
metrów od wieży widokowej. Odwiedzający 
Szachty, zamiast panoramy Poznania i oko-
lic czy scen z życia lokalnej fauny, oglądaliby 
więc przez okna życie w nowych blokach. 
Naruszenia prywatności czy wzrost hałasu 
i zanieczyszczeń związany z bliskością mają-

Wieża na Szachtach to konstrukcja 
unikatowa w skali Poznania. Ma jednak 
bliźniaczkę w innej wielkopolskiej 
miejscowości – Mosinie. To ona 
zainspirowała poznańskich radnych, 
by zgłosić pomysł postawienia 
wieży do Budżetu Obywatelskiego. 
Wybudowany w 2012 roku 
drewniany obiekt także sąsiaduje 
z lokalnymi gliniankami, przyciągając 
turystów chcących obejrzeć Mosinę, 
Puszczykowo, a nawet południową 
część Poznania z podniebnej 
perspektywy. W porównaniu 
z mosińską wieżą, ta na Szachtach jest 
jednak wyższa, wyróżnia ją również 
trójkątny kształt – wybrany przez 
samych mieszkańców – i smuklejsza, 
ażurowa rzeźba. Być może to te cechy 
sprawiły, że w 2020 roku projekt 
studia Toya Design otrzymał, jako 
jeden z dwóch w Polsce, nominację 
do nagrody Building of the Year 
w kategorii obiektów publicznych.
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cego powstać osiedla nie były jedynymi problemami z planem zago-
spodarowania przestrzennego. Zakładał on także wycinkę nawet 
kilkuset drzew, w tym starodrzewu, pozostałości po parku.

To jednak historia z happy endem. Internetową petycję w obronie 
Szacht podpisało niemal 4 tysiące osób. Radni ze Świerczewa i Fabia-
nowa-Kotowa wynegocjowali kompromisowe zmiany w planie zakła-
dające odsunięcie zabudowań i zachowanie drzew oraz wybudowanie 
parkingu dla przyjeżdżających. Wygląda na to, że przyszłość Szacht 
maluje się w takich barwach jak ich teraźniejszość: zielonych.
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MORASKO-RADOJEWO
Naturalnym punktem widokowym 
jest najwyższe wzniesienie miasta, 
czyli Góra Moraska. Wieży widokowej 
wprawdzie tam nie ma, ale pojawiły 
się już postulaty jej budowy.

PIĄTKOWO
Stacja Linii Radiowych Piątkowo może 
poszczycić się dwiema wysokimi 
wieżami RTV o wysokości 76 oraz 
128 metrów. Z pewnością wieże oferują 
wspaniałe widoki, ale nie są dostępne 
dla zwiedzających. 



Receptą na głód mieszkaniowy miało stać się 
budownictwo spółdzielcze i komunalne.



Górczyn

Ulica Głogowska – jedna z największych arterii Poznania – od dworca 
biegnie w kierunku południowym aż na peryferia miasta, przecina-
jąc po drodze kilka fyrtli. Dzieli Górczyn na pół i choć jest dziś jego 
główną ulicą, pierwotnie wcale nie miała nią być. Rolę tę pełniła Gór-
czyńska, przy której znajdował się rynek i staw Ślum. Po żadnym 
z tych miejsc nie ma już śladu – staw zasypano, w miejscu rynku 
stoi blok mieszkalny. Naturalne miejsce spotkań – centrum osiedla – 
znikło. Odkąd Głogowską ruszyły tramwaje, ulica ta przekształciła się 
w wylotówkę, co zaburzyło naturalną zabudowę Górczyna. Do dziś 
trudno tu mówić o planie zagospodarowania przestrzennego.

Górczyn nie tylko nie ma swojego centrum. Nie ma domu kul-
tury, biblioteki, miłej kawiarni ani parku. Kiedyś było tu kino Scala, ale 
też znikło. Dla wielu mieszkańców Górczyn jest po prostu sypialnią 
z wysokimi blokami.

Jest jednak miejsce, które trochę się z tej przestrzeni wybija. 
„Budowki”, jak wciąż nazywają je niektórzy, to skromna enklawa daw-
nego osiedla robotniczego, które od lat 20. poprzedniego wieku nie-
specjalnie się zmieniło. To szesnaście niskich budynków przy samej 
trasie. Od Głogowskiej oddziela je pas ekranów akustycznych, może 
więc hałas ulicy nie doskwiera tu aż tak bardzo.

Tuż po I wojnie światowej sprawa mieszkaniowa wysunęła się 
na pierwszy plan. Receptą na głód mieszkaniowy miało stać się 
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Na Budowkach 
czas się zatrzymał
Wanda Kaczor



Górczyn
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budownictwo spółdzielcze i komunalne. Osiedle robotnicze na Gór-
czynie zaprojektował w 1925 roku Jerzy Tuszowski, autor wielu innych 
realizacji mieszkaniowych w Poznaniu.

Na działce o planie prostokąta między ulicami Krzywą i Andrze-
jewskiego zobaczyć można trzy rzędy wolnostojących, dwukon-
dygnacyjnych bloków w układzie symetrycznym – w skrajnych 
rzędach po pięć, a między nimi sześć ustawionych prostopadle 
budynków poprzedzielanych zielonymi podwórkami. Te równole-
głe do Głogowskiej od początku otrzymały dodatkową kondygna-
cję, która stanowi swego rodzaju odgrodzenie od hałaśliwej trasy 
dla pozostałych domów na osiedlu. Na parterze do dziś znajdują 
się zaplanowane przez architekta lokale użytkowe – pierwotnie 
były to cztery sklepy, piekarnia, masarnia, łaźnia i poczta. Miesz-
kańcy tych bloków z okien wychodzących na Głogowską widzą 
pędzące samochody i tramwaje oraz naklejki na ekranach udające 
jastrzębie, zaś z okien wychodzących na drugą stronę – zielone 
podwórko, na którym suszy się pranie.

Na każdej kondygnacji wchodziło się do czterech mieszkań. Każde 
z nich składało się z dwóch pomieszczeń – kuchni i pokoju, a ubikacje 
były na klatce schodowej. Dziś bloki są po drobnej modernizacji – te 
dwa lokale z piętra, które sąsiadowały z toaletą, zostały z nią połą-
czone, mieszkańcy pozostałych dwóch nadal łazienkę mają na koryta-
rzu. Planowano budowę wolnostojącej osiedlowej łaźni, ale podobnie 
jak przedszkola dla dzieci mieszkańców – nie zrealizowano jej.

Osiedle powstało z myślą o najuboższych – do dziś znajduje się 
tu wiele mieszkań socjalnych. O miejsce na Budowkach można się 
ubiegać i dostać z przydziału, a jeśli sytuacja ekonomiczna pozwoli – 
wykupić od wspólnoty na preferencyjnych warunkach. Część to 
pomieszczenia dla osób w procesie resocjalizacji.

Na Budowkach czas się trochę zatrzymał. Nietknięty przedwo-
jenny układ starych domów o dużych, wyjątkowych oknach urzeka.  
– Czasem w słoneczny dzień patrzę sobie przez okno na jasne ściany 
sąsiednich budynków, na zielonym podwórku suszy się pranie, jest 
cisza i błogość – jak na uliczkach w Portugalii czy we Włoszech – 
zwierza się jedna z lokatorek. Podkreśla jednocześnie, że nie zawsze 
bywa tu sielankowo. Ciągle jeszcze osiedle boryka się z problemami 
społecznymi, jak na przykład alkoholizm mieszkańców.

Między końcem ulicy Andrzejewskiego a torami rosła wysoka 
trawa, przez długi czas niekoszona, co przełożyło się na sterty śmieci 
poniewierające się na całym obszarze zieleni. Doprowadzenie do 
tego, by okoliczny teren został posprzątany, wymagało wykonania 
telefonów do kilku instytucji, by ustalić, kto jest odpowiedzialny za 
utrzymanie tutaj porządku. Ostatecznie udało się zebrać i wywieźć 
kilkanaście worów śmieci.



Górczyna nie omijają procesy dobrze 
znane z innych miast – intensywnie rozwija 
się budownictwo mieszkaniowe, nowe bloki 
i grodzone osiedla wyrastają pomiędzy sta-
rymi obiektami, przeprowadzają się tu osoby 
o wyższym statusie społecznym i ekono-
micznym. Czy miastu uda się przejść przez 
ten proces, zachowując historyczne osiedle 
i jego charakter, odpowiadając jednocześnie 
na wyzwania społeczne? Odpowiedź wciąż 
przed nami.

Cmentarz Górczyński przy ulicy 
Ściegiennego to jedna z najstarszych 
poznańskich nekropolii. Założony 
został w 1910 roku i pozostaje czynny 
do dziś, choć obecnie pochówków 
jest tu bardzo mało ze względu na 
ograniczenia terenu. Mimo że cmentarz 
znajduje się przy jednej z głównych ulic, 
jest tu cicho – zapewne dzięki starym, 
wysokim drzewom porastającym to 
miejsce. Oprócz dobrze znanych lip, 
topoli i jodeł posadzono tu również 
rzadko spotykane w Polsce okazy, 
takie jak skrzydłorzech kaukaski czy 
żywotnik japoński. Łącznie na niecałych 
8 hektarach znajduje się ponad 
500 drzew i krzewów. Cmentarz ten 
warto odwiedzić nie tylko ze względów 
przyrodniczych, ale także historycznych 
– spoczywają tu zasłużone dla 
Poznania postaci.

JUNIKOWO
Cmentarz Junikowo to największa 
nekropolia w Poznaniu pod względem 
liczby pochowanych (139 tysięcy osób). 
Znajdują się tam kwatery powstańców 
wielkopolskich i żołnierzy Armii Krajowej. 
Uwagę przykuwają mauzolea rodów 
cygańskich, które osiedlały się w Poznaniu 
i okolicach.

OSTRÓW TUMSKI–ŚRÓDKA–
–ZAWADY–KOMANDORIA
Inną ważną realizacją mieszkaniową 
Jerzego Tuszowskiego było pierwsze 
osiedle socjalne w Poznaniu, które 
zbudowano na Zagórzu w latach 
1924–1925. Podobnie jak Budowki 
na Górczynie, osiedle do dziś niemal 
nie zmieniło swojego kształtu.



Zapotrzebowanie na produkowany w świerczewskiej 
cegielni budulec było ogromne.



Św
ierczew

o

Kilkaset metrów od głównej ulicy Leszczyńskiej rozciąga się kra-
jobraz zupełnie niemiejski. Po podmokłym terenie, ścieżką wyty-
czoną pomiędzy stawami spacerują rodziny z dziećmi. Słychać 
krzyk mew i szelest poruszanych wiatrem trzcin. Przy odrobinie 
szczęścia można spotkać rzadkie gatunki ptaków, jak: perkoz, bąk, 
kilka odmian kaczek lub najmniejszą europejską czaplę – bączka. Są 
obecne na tym terenie właśnie dzięki mewom śmieszkom, które 
odstraszając drapieżniki, tworzą bezpieczną przestrzeń do gniaz-
dowania bardziej bezbronnym gatunkom.

Stawy to szachty, zalane wodą doły, 
powstałe wskutek wieloletniego wydo-
bywania stąd gliny na cegły. Przed wojną 
i chwilę po jej zakończeniu mieściła się 
tu cegielnia, należąca do niemieckiego 
właściciela o nazwisku Kindler. Za cegiel-
nią rozciągał się okazały park z pawiami 
i stawem, po którym kursował stateczek 
– atrakcja dla wczasowiczów, przyjeż-
dżających do jednego z dwóch ceglanych 
domów  pełniących  funkcję  reklamy 
świerczewskich cegieł. Cegielnia działała 
nieprzerwanie aż do roku 1971, z czasem 
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Ślady po cegłach
Irena Moszyńska

Autobus linii 175 – dawniej 75 – od lat 
kilkadziesiąt razy dziennie przemierza 
ulice tego fyrtla. Rusza z pętli 
Górczyn, przejeżdża najpierw przez 
starszą, następnie przez nowszą, 
część osiedla, mija przedwojenny 
Fort IX, i boisko, pod powierzchnią 
którego podobno znajduje się bunkier. 
Dalej szachty, baraki przy Opolskiej – 
i kończy kurs na zajezdni Dębiec.



zmieniła  jedynie właściciela. Do dziś 
przetrwały  jednak  tylko wspomniany 
dom gościnny i dom właściciela, w cza-
sach świetności cegielni służący za biuro. 

Po samej cegielni nie ma śladu, a jedyną 
mieszkanką, która ją pamięta, jest pani 
Łucja. Sprowadziła się na Świerczewo 
z synkiem i mężem, którego wezwano 
z Lubonia do naprawy cegielnianego silnika. 
Dobrze się spisał, więc właściciel zapropo-
nował mu stałą posadę. Zgodził się – pod 
warunkiem że dostanie także mieszka-
nie. Tak też się stało. Gdy tylko ich dziecko 
poszło do przedszkola, pani Łucja zatrud-
niła się na produkcji. Razem z koleżanką 
odbierały pociętą na kawałki cegłę z taśmy 
i kładły na specjalną windę, która wiozła ją 
do pieców. Była to praca ciężka, bo cegła 
swoje waży, i monotonna, bo przez osiem 
godzin wykonywało się ten sam ruch. Pani 
Łucja jednak lubiła to. W zakładzie pano-
wała dobra atmosfera, a setka pracowników 
stanowiła zgrany zespół.

Zapotrzebowanie na produkowany 
w świerczewskiej cegielni budulec było po 
wojnie ogromne. Pani Łucja wspomina, że 
cegły rozchodziły się jak świeże bułeczki – 
dosłownie, wywożono je na budowy jesz-
cze gorące. Pamięta też, że szły głównie na 
odbudowę Warszawy. To właśnie ze świer-
czewskich cegieł zbudowany został Pałac 

Kultury i Nauki. Pani Łucja pamięta, że cegły na ten cel musiały być 
idealnie wymierzone, aby bez problemu można je było wpaso-
wać w stalową konstrukcję stanowiącą szkielet podarowanej przez 
Sowietów budowli.

Historia cegielni przy Leszczyńskiej skończyła się w styczniu 
1971. Podczas nocnej zmiany zamarzły rury od centralnego ogrze-
wania. Pełniący dyżur pracownik postanowił temu zaradzić, rozpa-
lając ognisko pod zewnętrznymi wrotami budynku. Nie wziął pod 
uwagę, że drzwi od wewnętrznej strony obite są matami ze słomy. 
Ogień dostał się do środka i rozprzestrzenił w okamgnieniu, gdyż 
cegielnia wsparta była na drewnianych belkach. Budynek uległ cał-
kowitemu zniszczeniu. Wszystko działo się na oczach mieszkają-
cej po sąsiedzku pani Łucji. Mimo niesłabnącego popytu na cegłę, 

Wzdłuż ulicy Opolskiej stoją 
w rzędach jednopiętrowe szeregowce 
o spadzistych dachach. Świerczewianie 
nazywają je “barakami”, co przywołuje 
niezbyt pozytywne skojarzenia. 
Tymczasem dla wielu osób jest to 
wymarzone miejsce do życia - tak 
mówi na przykład Maria, która mieszka 
tu od urodzenia. Domki zbudowane 
zostały przez Niemców dla Polaków 
przymusowo pracujących przy budowie 
pobliskiej linii kolejowej. Na początku 
jednakowe, podobnie jak zajęcia 
pierwszych mieszkańców, z czasem 
zaczęły nabierać odrębnego charakteru. 
Gdy dziadka Marii przesiedlono tu 
do pracy w Zakładach Cegielskiego, 
z jednego korytarza wchodziło się do 
dwóch mieszkanek. Każde składało 
się z pokoju z kuchnią, który służył za 
pralnię, jadalnię i sypialnię jednocześnie. 
Wodę nosiło się z tego wspólnego 
korytarza i grzało na piecu. Z czasem 
ludzie zaczęli się wyprowadzać i ci, 
którzy zostali, mogli sobie pozwolić na 
poprawę standardu – mieszkanka po 
dwóch stronach od wejścia połączono 
wtedy w jedno większe.



cegielni już po pożarze nie odbudowano. 
Tak się bowiem złożyło, że w tym samym 
czasie, gdy pożar położył kres jej istnieniu, 
w gliniankach skończył się surowiec. 

Doskonałe stosunki sąsiedzkie 
rozluźniły się, gdy w mieszkaniach 
po wymierającym starszym 
pokoleniu zaczęto kwaterować ludzi 
z innych części miasta. Do tej pory 
Maria ma jednak w barakach sporo 
znajomych, w tym przyjaciółkę, 
z którą się wychowywała. Niestety 
na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje 
się konieczność wyprowadzki. Teren, 
na którym stoją baraki, jest kuszący 
dla deweloperów. Proces wyburzania 
szeregowców już się rozpoczął. 
Wysiedlanym mieszkańcom miasto 
proponuje w zamian mieszkania 
w nowym budownictwie. Trzeba 
wypełnić wniosek, ale Maria odkłada 
to na później – Bardzo przykro, że 
trzeba to będzie zostawić. Póki on stoi, 
nikomu nie przeszkadza, to jeszcze 
parę lat pomieszkam.

FABIANOWO–KOTOWO
Inne zagłębie cegielniane znajduje 
się w Rudniczem, po drugiej stronie 
dzisiejszych glinianek. Zachowały 
się tam budynki z początku 
XX wieku, zbudowane dla 
pracowników huty miedzi. 

STAROŁEKA–MINIKOWO–MARLEWO
Osiedle robotnicze Mała Rosja powstało 
w pierwszej dekadzie XX wieku. 
Początkowo osiedlali się na nim 
głównie reemigranci niemieccy z Rosji. 
Spora część mieszkańców Małej Rosji 
pracowała w cegielniach (s. 190).



Dla nas to żywa historia.



Zielony D
ębiec

Do końca XIX wieku Dębiec raz po raz trawiły pożary. Mieszkający tu 
rolnicy i ogrodnicy budowali domy z licznymi elementami łatwopal-
nymi, głównie drewnianymi, co sprawiało, że ogień szybko zajmował 
kolejne obiekty. Po jednym z takich pożarów w 1876 roku mieszkańcy 
postanowili, że postawią domostwa trwalsze, murowane, dostoso-
wane do potrzeb ich gospodarstw. – Do dziś możemy zobaczyć, że 
między budynkami są odstępy – mówi Katarzyna Keyser-Snela, która 
mieszka w jednym z takich domów – dzięki temu moi pradziadkowie 
mogli wjechać na podwórze z dwóch stron.

Przodkowie pani Katarzyny to bambrzy – potomkowie przyby-
łych do Poznania 300 lat temu osadników z Dolnej Frankonii. Zostali 
zaproszeni na ziemie polskie, by zająć się działalnością rolniczą po 
epidemii, która zdziesiątkowała lokalną populację. – Za domem, tam, 
gdzie widzimy dziś bloki, aż do ulicy Łozowej ciągnęły się ogród i pole. 
Z tak dużego ogrodu korzystała jeszcze moja babka, która warzywa 
i owoce sprzedawała na targowiskach w centrum Poznania – wspo-
mina pani Katarzyna. Bambrzy słyną ze sprytu i gospodarności, stąd 
innowacje, które wprowadzali. – Na przykład studnia zazwyczaj mieści 
się poza domem. Bambrzy w tych domach, które nie miały podpiw-
niczeń, kopali ją w izbie na parterze, w pomieszczeniu, gdzie mieściła 
się kuchnia. Dzięki temu woda była zawsze pod ręką, a zimą nie trzeba 
było po nią wychodzić na mróz – opowiada pani Katarzyna.
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Bambrzy i bloki
Szymon Bojdo



Domów bamberskich na Dębcu do dziś 
zachowało się osiem. Trudno jednoznacznie 
stwierdzić, ile w sumie ich wybudowano. 
Te istniejące usytuowane są w ciągu ulicy 
28 Czerwca 1956 roku, oznaczone odpo-
wiednio numerami: 290, 295, 297, 299, 
311, 313, 315 i 320. Był  jeszcze dom pod 
numerem 316, ale wyburzono go na prze-
łomie XX i XXI wieku. Kilka minut spaceru 
i mija się wielopokoleniowe dziedzictwo 
Trittów, Muthów, Walterów, Blumrederów, 
Paetzów, Kayserów i Kosickich. Konstrukcja 
domów jest prosta, mają kształt prostopa-
dłościanu, dłuższym bokiem usytuowanym 
do ulicy, z dwuspadowym dachem, każdy 
ma też charakterystyczny wykusz z małym 
daszkiem. Domy nie są oznaczone – tylko 
budynek pod numerem 295, zbudowany 
w formie dworu, nieco odsunięty od ulicy, 
przez rodzinę Muthów ofiarowany miej-
scowej parafii Świętej Trójcy, nosi stosowne 
tablice dokumentujące historię tej okolicy. 

Także z czasów II wojny światowej, gdy stojącą w jego ogrodzie 
kaplicę Serca Jezusowego nakazali rozebrać naziści. – Na pomysł 
stworzenia takiego szlaku jeszcze nie wpadliśmy – wyjaśnia Tomasz 
Przybył, radny osiedla Zielony Dębiec – ale te domy to nasze dzie-
dzictwo i jesteśmy z nich dumni. Bambrzy są wciąż obecni w naszej 
codzienności. W listopadzie 2019 roku otworzyliśmy Park Bambrów 
Poznańskich, bambrzy w tradycyjnych strojach co roku uczestniczą 
w procesjach Bożego Ciała – istotnie, na liczącym 2,6 hektara tere-
nie u zbiegu ulic Dolna Wilda i Orzechowej, powstało takie miejsce 
rekreacji dla mieszkańców – może niejeden dzieciak z tej okolicy 
właśnie tu dowie się, kto to jest bamber? – kontynuuje.

– Przez wiele lat po wojnie domy te nie były specjalnie remon-
towane – opowiada Katarzyna Keyser-Snela. – Nasze rodziny nie 
wiedziały do końca, jaki jest ich status, przez długi czas nie pozwa-
lano na ingerencję w konstrukcję budynków. Sytuację unormował 
wpis do spisu zabytków, który pozwolił nam przeprowadzić remonty, 
wytyczyć mieszkania czy założyć na parterze mały sklepik – wyli-
cza. Bamberskie rodziny starannie zachowują historię tych domów, 
dobrze wiedzą, kto i kiedy w nich mieszkał. – Ale nawet gdy rodziny 
były liczne, własność przechodziła tylko na jedno dziecko. To pozwa-
lało uniknąć ewentualnych sporów o spadek – wyjaśnia pani Kata-
rzyna. Teraz za domami bambrów widać robotnicze PRL-owskie 

Na terenie Lasu Dębińskiego 
znajdziemy prawie dziewięćdziesiąt 
pomników przyrody, głównie dębów. 
Stwierdzono tutaj występowanie 
blisko 500 roślin naczyniowych. 
Prawie 80 hektarów tego lasu przylega 
do lewego brzegu Warty, a na jego 
terenie znajdują się cztery główne 
stawy: Słoneczny, Dębowy, Borusa 
i Grundela, do tego kilkadziesiąt oczek 
wodnych i stawy infiltracyjne. W lesie 
zaobserwowano aż 130 gatunków 
ptaków. Jest to również miejsce lubiane 
przez amatorów wędkarstwa. A to 
wszystko 6 kilometrów od Starego 
Rynku i wciąż w granicach miasta! 
Dębina jest użytkiem ekologicznym, 
miejscem rekreacji, a także ujęciem 
wody pitnej dla Poznania.



Zielony D
ębiec

bloki, do tej rolniczej społeczności państwo dokwaterowało pra-
cowników zakładów Cegielskiego. Na wywłaszczonej od bambrów 
ziemi zbudowano osiedla mieszkaniowe, w tym pierwszy w Pozna-
niu wysokościowiec z żelbetonu, z windami (przy ulicy Świętego 
Szczepana 5). – To prawda, właściwie każdy ma tutaj kogoś w rodzi-
nie albo zna kogoś, kto pracował w Cegielskim. A to założenie miesz-
kaniowe, które do końca nigdy nie zostało zrealizowane, częściowo 
wymyślał sam Oskar Hansen! Pisał o tym Filip Springer w „Zaczy-
nie” – poświadcza Tomasz Przybył. Na Zielonym Dębcu mamy więc 
przegląd architektury XX wieku: domy bamberskie, wille, zabudowa 
socrealistyczna i nowe bloki.

Czy bambrzy to tylko historyczny relikt, folklor czy coś naprawdę 
istotnego dla mieszkańców? – To dla nas żywa historia! – odpowiada 
pani Katarzyna. – Jesteśmy dumni z tych strojów i historii naszych 
rodzin, a i moje dzieci przekazują te tradycje swoim dzieciom.
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CHARTOWO
W Poznaniu jest kilka użytków 
ekologicznych. Na Chartowie znajduje 
się jeden z nich – Traszki Ratajskie, który 
powstał, by chronić zagrożone gatunki 
płazów, takie jak traszka zwyczajna, 
ropucha szara, żaba wodna i trawna.

STAROŁĘKA–MINIKOWO–MARLEWO
Rezydencje bamberskie znaleźć można 
w wielu prawobrzeżnych fyrtlach. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasługują dwa 
okazałe minikowskie domy: Muthów 
oraz Schneiderów.



Fort I to jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. 
Ich liczebność przekracza 500 sztuk.



Starołęka–M
inikow

o–M
arlew

o

Z fortyfikacjami, zwłaszcza takimi w mieście, nie ma lekko. Nie są 
łatwym obiektem ani do adaptacji, ani do zwiedzania. Nic dziwnego, 
budowane były w końcu w konkretnym celu: aby być niedostępne. 
W parze z tym szła inna cecha – solidność. Za jej sprawą potrafiły 
przetrwać wieki i dziś nadal stawiają opór rozrastającej się tkance 
nowoczesnego miasta. Przy okazji stanowią żywe świadectwo cza-
sów, kiedy miasta w naszym rejonie świata bywały celami ataków 
piechoty, kawalerii czy artylerii – czasów wcale nie tak zamierz-
chłych, jak by się mogło zdawać. Prawie dwa wieki temu w Poznaniu 
podjęto próbę stworzenia jednego z większych systemów miejskich 
fortyfikacji w całej Europie – Twierdzy Poznań. Jej budowa, rozpisana 
na różne etapy, ciągnęła się od lat 20. XIX wieku aż do początków 
wieku XX. Zbudowane w latach 80. i 90. XIX wieku, znajdujące się 
na terenie Starołęki Forty I i Ia to część tego założenia, a konkretnie – 
systemu kilkunastu wolnostojących fortów okalających miasto.

Długo można by mówić o wartości bojowej fortów, rozprawiać 
o kazamatach, koszarach i składach z amunicją. Dziś forty żyją już 
zupełnie innym niż militarne życiem. Opanowały je bowiem nie-
toperze, które niedostępność tych budowli uznały za wielki atut. 
Nocek rudy, mroczek późny, gacek brunatny – to tylko kilka spośród 
gatunków tych zwierząt, które można tutaj napotkać. Chociaż z tym 
napotkaniem sprawa nie jest taka prosta. Ale po kolei.
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Nietoperze 
z Festung Posen
Jan Mencwel
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Trudno o zwierzę, które przeżywałoby większy kryzys wizerun-
kowy niż nietoperze. Budzą strach i obrzydzenie, a protekcjonalne 
uwagi o latających myszach mieszają się ze skojarzeniami z hrabią 
Drakulą. Pech chciał, że złośliwe pomówienia trafiły na istotę nie 
tylko delikatną i niewinną, ale także pożyteczną. Spróbujmy zatem 
na nowo polubić nietoperze. 

To nie takie trudne: ci nasi miejscy sąsiedzi mają kilka cech, które 
czynią je naprawdę unikatowymi stworzeniami. Zacznijmy może 
od oczywistości, którą warto sobie na nowo uświadomić: to jedyne 
ssaki, które potrafią latać. To za ich sprawą nam, ludziom, biologicz-
nie jest znacznie bliżej do istot latających. Sam fakt, że posiadły tę 
umiejętność, blednie przy innej ich zdolności, która z lataniem idzie 
w parze: echolokacji. W czasie lotu nietoperz emituje ultradźwięki, 
które jako echo wracają do jego ucha, informując o otoczeniu. To dla-
tego tak świetnie radzą sobie z lataniem w ciemności – „radar” infor-
muje je o wszystkich przeszkodach. Również o naszych głowach, bo 
mitem jest, że nietoperze wplątują się w ludzkie włosy. 

Ultradźwięki nietoperzy są niesłyszalne dla ludzkiego ucha, ale 
inne dźwięki już tak. Jak się okazuje, nietoperze wydają ich bardzo 
wiele i potrafią się za ich pomocą porozumiewać między sobą, 
a nawet… kłócić. Naukowcy badają ich „język” za pomocą algoryt-
mów i zaszli już tak daleko, że są w stanie stwierdzić, który nietoperz 
porozumiewa się z którym. Bo nietoperze to w ogóle dość towa-
rzyskie istoty, o czym zapewne najlepiej świadczy ich bytowanie 
w wielkich koloniach, liczących setki osobników. Napisałem „setki”? 
W Australii znaleziono kiedyś kolonię nietoperzy rudawkowatych, 
która liczyła około 30 milionów osobników. Zajmowała ona obszar 
lasu szeroki na 1,5 kilometra i długi na… 10 kilometrów.

Starołęckie skupiska, choć wielokrotnie mniejsze, imponują 
liczebnością na tle Polski. Fort I uważany jest przez zoologów za 
jedno z największych zimowisk nietoperzy w całej Polsce – ich 
liczebność na jego terenie przekracza z pewnością 500, a według 
szacunków sprzed kilkunastu lat, nawet 1000 osobników. Zimową 
porą, gdy nietoperze hibernują, ludzie dokonują ważnego dla nich 
zabiegu: liczenia. Muszą przy tym bardzo uważać, bo nietoperza 
hibernacja to bardzo delikatna sprawa. Przedwcześnie wybudzony 
nietoperz jest narażony na ryzyko śmierci z głodu, bo sam proces 
wybudzania jego organizmu zużywa bardzo wiele energii, którą 
zgromadził na zimę. Sen mają tak delikatny, że wystarczyłoby w ich 
pobliżu zapalić latarkę albo zaszeleścić torbą foliową i nietoperza 
czeka pobudka, i tragedia gotowa. Skąd zatem śpiące w zakamarkach 
Fortów nietoperze wiedzą wiosną, że powinny już się obudzić? Jedna 
z hipotez naukowych zakłada, że ma to związek z powietrzem, które 
wiosną zaczyna inaczej pachnieć.
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Jeśli to wszystko za mało, by na nowo 
polubić nietoperze, dodajmy wisienkę na 
torcie: ich pożywieniem są komary. Gdy nie-
toperz poluje, potrafi zjeść nawet tysiąc tych 
owadów w godzinę. Ta walka ssaków z owa-
dami to  jedyne działania o charakterze 
militarnym, jakie dziś odbywają się na tere-
nie Twierdzy Poznań. My, ludzie, możemy 
wcielić się najwyżej w rolę kibiców. Najlep-
sza okazja ku temu nadarza się raz do roku, 
podczas Nocy Nietoperzy, odbywającej się 
zawsze pod koniec sierpnia w całej Polsce.

Mała Rosja to osiedle paradoksów. 
Nosi wschodnią nazwę, ale mówiło się 
tu po niemiecku. Choć powstało jako 
odgórnie zaplanowana inwestycja 
Towarzystwa Budowlanego, to daleko 
jej do porządku i architektonicznej 
harmonii, które czuć w Żyrardowie czy 
w śląskich familokach. Nie ma dwóch 
takich samych domów i uliczek: 
drewniaki sąsiadują z domami 
murowanymi i murem pruskim. 
Ale jest też kilka rzeczy typowych dla 
budownictwa osiedlowego z początku 
XX wieku – dawni mieszkańcy po 
sąsiedzku mogli korzystać z bogatej 
infrastruktury społecznej – żłobka, 
przedszkola, szkoły, przychodni.

194

ŚWIERCZEWO 
W północnej części osiedla znajduje 
się Fort IX, jeden z osiemnastu 
zabytkowych fortów Twierdzy Poznań. 
Natomiast w pobliżu ulicy Bohaterów 
Westerplatte można znaleźć schrony 
z początku XX wieku.

STARE WINOGRADY 
Głównym fortem Twierdzy Poznań 
był Fort Winiary, który jednocześnie 
był największym fortem artyleryjskim 
w mieście. W latach 1963–70 został 
rozebrany, a w jego miejsce powstał 
Park Cytadela.



Przyszłość Michała jest pełna przeszłości Krzesin.
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Malkontent powie, że to ziemia niczyja: obszar przejściowy między 
miastem a wsią, dziwna przestrzeń wciśnięta między jednostkę woj-
skową i pola, do tego jeszcze przecięta autostradą i torami. Aktywi-
sta skupi się na wyzwaniach: brak chodników, kulejąca komunikacja 
miejska, a ponadto fyrtel składa się z trzech tak naprawdę niezależ-
nych od siebie miejscowości i coś trzeba z tym zrobić. To wszystko 
prawda.

Swoją prawdę ma również Michał Pietrzak, maturzysta z Krze-
sin, mieszkający na Pokrzywnie. Można powiedzieć, że jego prawda 
jest prawdą historyczną i trzeba wiele zrobić, by się do niej dokopać. 
Dosłownie. 

– Tutaj przez wieki wiele się działo. Od czasów prehistorycznych 
aż do dziś. Ludzie się rodzili, pracowali, wyjeżdżali, wracali, umie-
rali, ginęli. Po tym wszystkim zostały w przestrzeni ślady, którymi 
mało kto się interesuje. To trzeba zmienić – opowiada Michał, któ-
rego codzienność upływa pod znakiem odkrywania lokalnej historii. 
Czyta, rozmawia z mieszkańcami i przemierza nieużytki z wykrywa-
czem metalu w ręku. 

Krzesiny widziane jego oczami składają się z dziesiątek stref, 
które mają swoje codzienne oblicze, znane przez wszystkich 
mieszkańców i niebudzące zainteresowania całej reszty świata. 
Jedne z nich są całkiem anonimowe, inne kojarzą się jedynie jako 

Pod powierzchnią
Jan Wiśniewski, zdjęcia: Tomek Kaczor

196



Krzesiny–Pokrzyw
no–Garaszew

o

197

jednowymiarowe miejsca  pamięci  lub 
zostają sprowadzone do „jedynego drewnia-
nego kościoła w Poznaniu”. Jednak wystarczy 
zajrzeć pod powierzchnię, by przekonać się, 
że dosłownie każdy kamień na Krzesinach 
może mieć bardzo wiele do powiedzenia. 

Wyłożona betonowymi płytami droga 
to ślad po Żydach z pobliskiego obozu, 
którzy w trakcie wojny niewolniczo praco-
wali przy jej budowie. Akcja Krzesińska, dra-
matyczny epizod z II wojny światowej, gdy 
miejscowa ludność była katowana przez 
hitlerowców, to nie tylko tablica pamiąt-
kowa na ścianie i coroczne nabożeństwo, 
ale przede wszystkim powód, by porozma-
wiać z najstarszymi mieszkańcami osiedla. 
Wielu z nich doskonale pamięta, jak przez 

chaszcze i pola pędzono ludzi na przykościelny plac. Przedszkole 
w budynku dworu to świadectwo trudnych relacji między polskimi 
autochtonami i niemieckimi kolonistami. Jedni drugim kilkakrotnie 
odbierali budynek, zmieniając przy okazji język nauczania i listy 
uczniów. Nie pogodził ich nawet cmentarz, obecnie katolicki, do 
1945 roku ewangelicki. Wyniesione z cmentarza nagrobki z nie-
mieckimi inskrypcjami, ukryte gdzieś w przestrzeni osiedla, czekają 
na odkrycie i przywrócenie lokalnej pamięci. Michał nie ma wątpli-
wości, że takie działania nie mają nic wspólnego z rozdrapywaniem 
ran i że wszyscy na tym skorzystają.

Przyszłość Michała jest pełna przeszłości Krzesin. Maturzysta 
w planach ma założenie stowarzyszenia eksploracyjno-historycznego, 
wytyczenie ścieżki dydaktycznej, odkopanie wraz z wolontariuszami 
zasypanych bunkrów, przypomnienie postaci Jana Nepomucena 
Skalskiego, stworzenie lokalnej koalicji z radą osiedla na rzecz otwar-
cia lokalnej izby pamięci w budynku dworku… Michał jest przekonany, 
że tematów nie zabraknie. Bo pod niepozornym wyglądem niezbyt 
ciekawego przedmieścia kryją się niezliczone historie.

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej 
Korony Polskiej to obiekt wyjątkowy, 
którego unikatowości nie wyczerpuje 
z pewnością tytuł jedynego 
drewnianego kościoła Poznania. 
Dość powiedzieć, że został zbudowany 
jako budynek w stylu norweskim, 
by potwierdzić germański charakter 
Wielkopolski. Pierwotnie kościół 
prezentowany był na Wystawie 
Wschodnioniemieckiej jako element 
pokazowej wioski kolonistów 
niemieckich. Na Krzesiny został 
przeniesiony w 1912 roku.
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NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
W 1913 roku w pobliżu dzisiejszej 
Alei Solidarności zbudowano halę 
sterowcową. Stacjonował tam 
170-metrowy Zeppelin, a także krótko 
pierwszy polski sterowiec – Lech. 
Dzisiaj przy Alei Solidarności można 
znaleźć betonowe pozostałości po hali.

WOLA
Podczas walk na krzesińskim lotnisku 
zdobyty został niemiecki czołg T-34. 
Obecnie prezentowany jest on jako 
eksponat w Muzeum Broni Pancernej. 
Jego wnętrza zagrały Rudego-102 
w serialu „Czterej pancerni i pies”.
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Pięcioletnia działalność Poznańskich Sadów 
miała olbrzymi wpływ na rozwój osiedla.
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– Cmentarzysko kominów – tak o tym mówi pan Maciej. Cztery 
potężne konstrukcje z czerwonej cegły pną się na wysokość 
6 metrów. Bardzo trudno je rozebrać. Podobnie żeliwny piec 
w piwnicy, któremu na podajnik każdej zimy wchodziło 100 ton 
miału. Też się ostał. Najłatwiej zdemontować było szyld. Wisi teraz 
przykręcony do drzwi garażu na tyłach domu. Symbolem firmy 
był kwiat w barwach narodowych. Część płatków biała, środek 
i reszta czerwona, łodyga i listki maźnięte na zielono. Na dole pod-
pis: „Ogrodnictwo »Przybyła«”. – Aż 140 tysięcy m2 pod szkłem. 
A zaczynałem od pietruszki – dodaje. Patrzy na trawnik ciągnący 
się przez pół podwórka, który jeszcze trzy lata temu zabudowany 
był co do milimetra. Po dawnym przedsiębiorstwie ogrodniczym 
zostało jeszcze kilka murowanych ścian i mała szklarnia. – Wcze-
śniej to tutaj właściwie ulicy nie było bez ogrodnika – wspomina 
pan Maciej. 

Wcześniej, czyli w zasadzie od zawsze. Od początku istnienia 
dzielnica była związana z ogrodnictwem, choć jej osadnictwo miało 
kilka etapów. 

Wieś Szczepankowo powstała w roku 1931 na gruntach majątku 
Mycielskich, które hrabia Stanisław Mycielski oddał jako spłatę zadłu-
żenia do Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Poznania (dawny 
Bank Miasta Poznania).  Już wtedy parcele szybko znajdowały 
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Ogrodnik 
od urodzenia
Joanna Mikulska



nabywców. Jednym z chętnych do zamiesz-
kania w Szczepankowie był Marian Saliński, 
młody ogrodnik, który marzył o uprawie wła-
snej ziemi. Jednak na parcelę w tej okolicy 
doczekał się dopiero piętnaście lat później, 
gdy po zakończeniu II wojny światowej wrócił 
z robót przymusowych w Niemczech. 

Szczepankowo było już wtedy częścią 
miasta. Po prawie roku od złożenia wniosku 
Marian Saliński dostał 3 hektary ziemi. Mając 
konia  i wóz, był  zobowiązany wesprzeć 
odgruzowywanie Poznania, dzięki temu miał 
też dostęp do cegły rozbiórkowej. – Wszyst-
kie budynki wymurował ojciec pana Mariana, 
Jan. Oczywiście nie od razu. Powtarzał: małą 
łyżką, ale stale – wspomina dziadka pan Jerzy. 

Inny rozdział ogrodniczej historii Szcze-
pankowa, tym razem w sadowniczej odsłonie, 
związany jest ze Spółdzielnią Sadowniczo-
-Hodowlaną „Poznańskie Sady”, za której 
inicjatora uznaje się Kazimierza Grzegorze-
wicza, jednego z przedwojennych szczepan-
kowskich ogrodników. To on jest autorem 
pomysłu, aby z kolejnych gruntów po majątku 
Mycielskich utworzyć sady. W 1947 roku 
działki podzielono na jednohektarowe uprawy 
różnych odmian owocowych. W ciągu czte-

rech lat zasadzono 90 tysięcy drzew owocowych, nie licząc krzewów. 
– Na jednej działce uprawiano jedną odmianę owoców i aby szkod-
niki nie przechodziły pomiędzy działkami, rozdzielono je szerokimi 
ulicami – tłumaczy pan Jerzy. Pięcioletnia działalność Poznańskich 
Sadów miała olbrzymi wpływ na dalszy rozwój osiedla. Główną ulicę, 
Szczepankową, obsadzono lipami i wyłożono betonem, który spra-
wił, że Szczepankowo za pomocą linii autobusowej zyskało połącze-
nie z miastem. Mieszkańcy nie byli już zmuszeni dojeżdżać do pracy 
rowerami. Z kolei małe działki nawet po wycięciu drzew nie nadawały 
się pod uprawę rolną, a jedynie ogrodniczą. Pozostałością po daw-
nej parcelacji są gęsto obecne we współczesnym krajobrazie Szcze-
pankowa drogi prywatne – oznaczone zakazem wjazdu lub tabliczką 
„Wchodzisz na własną odpowiedzialność”.

Ostatnią szuflę do ogrodniczego pieca, napędzającego potencjał 
produkcyjny Szczepankowa, dorzucili rolnicy z Rataj i Żegrza (słyn-
nego z upraw rabarbaru). Na ich terenie postanowiono w latach 60. 
zbudować wielkie osiedla robotnicze, a mieszkańców przesiedlono 

– W rękawiczkach do pomidorów? 
Nigdy. Prędzej już zazielenione palce 
schowam pod stołem – tłumaczy pani 
Bronia, żona pana Jerzego. W historii 
szczepankowskich ogrodników 
i ogrodniczek tylko jedna osoba nosiła 
rękawiczki do pracy. Podobno dlatego, 
że miała uczulenie na prymule, ale czy 
tylko? Przecież Pelagia Grzegorzewicz, 
poza wspieraniem swojego męża 
Kazimierza w ogrodnictwie, była 
przede wszystkim dyrygentką. 
To właśnie za jej dyrygentury 
szczepankowski chór Dudziarz zdobył 
wiele nagród i doczekał się dachu 
nad głową w wyremontowanej stajni 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” przy ulicy Skibowej. 
Członkowie chóru nie tylko śpiewali, 
ale też tańczyli i organizowali 
spektakle. Chór zakończył 
działalność w 1976 roku, ale jego 
duch społecznikowski ciągle drzemie 
w konarach szczepankowskich lip.
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kilka kilometrów dalej, do Szczepankowa właśnie. Wtedy nastąpił 
prawdziwy boom ogrodniczy, na początku na warzywa. – Wszyscy 
zaczynali od inspektów – wspomina pan Jerzy. – Potem belgijki, 
a jak im szło, to stawiali szklarnie – dopowiada szybko pan Maciej. 
– Okna inspektowe to były obramowane, otwierane szyby metr na 
półtora, znajdujące się blisko ziemi. A takie dwa połączone ze sobą 
inspekty, tworzące dwuspadowy dach, to belgijka – tłumaczą obaj. – 
Trzeba było sterować tymi nachyleniami, aby nie przegrzać uprawy 
– dodają. Z czasem wielu ogrodników zaczęło też uprawiać kwiaty, 
najczęściej rabatowe, ale były też produkcje bardziej wyspecjalizo-
wane, jak u pana Macieja. – Po studiach ogrodniczych specjalizo-
wałem się w angielskiej pelargonii i kalii. Na nią największy popyt 
był przed Wielkanocą, jako ozdoba do grobu pańskiego – snuje 
i wyznaje: – Kochaliśmy to. Do dziś, jak widzę taką część rośliny, 
która chce puścić korzonek, to od razu idę coś z tym zrobić. – Wzdy-
cha i pokazuje kiełkującą w szklarni rzodkiewkę. 

Na Szczepankowie ogrodniczy trend jest ciągle obecny. Pobu-
dzają go nazwy ulic, takie jak Szparagowa czy Pomidorowa. Ogło-
szenia na płotach zachęcające do kupna kwiatów i sadzonek. Oraz 
wystające tu i ówdzie zza wyremontowanego domu szklarnie. Wię-
cej chyba jest tych starych z niekompletnymi szybami i rdzawym 
szkieletem, ale są też i nowe, pokryte plastikiem i rozpostarte na 
lekkich rusztowaniach z PCW. Ożywiają precyzyjną estetykę nowo-
czesnych domów jednorodzinnych. Dzięki nim bzyczenie i świergo-
lenie słychać tu w każdym kącie.
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GÓRCZYN
Pozostałości zabudowy zagrodowej 
zobaczyć można przy ulicach Sielskiej, 
Górczyńskiej, Kosynierskiej, Kuźniczej 
czy Palacza.

RATAJE
Jeszcze do niedawna na osiedlu Polanka 
funkcjonowały gospodarstwa ogrodnicze. 
Rozpościerały się tu również sady 
z dzikimi drzewami. Dopiero w ostatnich 
latach przestrzeń ta została zabudowana.



Większość bloków ma centralne ogrzewanie.
Nie ma ryzyka ubrudzenia munduru węglem.



Głuszyna

Pierwsza gotowość bojowa oznacza, że wyszykowany pilot powinien 
mieć w zasięgu wzroku samolot, by w ciągu 5 minut móc starto-
wać. Druga – w zasadzie to samo, tyle że dodatkowych kilka chwil 
pozwala szwendać się po jednostce w normalnym ubraniu, które 
zawsze w biegu zdąży się jeszcze zmienić na kombinezon. Trzecia, 
zarządzana najczęściej, daje pilotowi całe pół godziny na stawie-
nie się do samolotu. To oznacza, że na wezwanie na płytę lotniska 
można czekać chociażby we własnym domu. Pod warunkiem oczy-
wiście, że mieszka się w odpowiednim miejscu.

Hieronim „Franek” Kowalski, na służbie od 1955 roku, na Głu-
szynie od 1962, wyliczył, że z dużego pokoju (który tak naprawdę 
nie był zbyt duży) na płytę  lotniska  jest w  linii prostej około 
1,5 kilometra. Da się zdążyć, ale tylko pod warunkiem, że weźmie 
się rower i poleci na skróty – wzdłuż garażów, między ogródkami 
działkowymi i tylnym wejściem do bazy. Oficjalna droga prowadzi 
naokoło: ulicami, wzdłuż płotu, prosto do głównego wejścia. I jest 
jakieś trzy razy dłuższa, więc nie ma szans wyrobić się na czas. 
Za to skrót wiąże się z pewnym ryzykiem. Raz, że chodzenie na 
wprost oznaczało obchodzenie regulaminu, na co krzywym okiem 
patrzyło dowództwo pułku. Dwa, że denerwowali się właściciele 
ogródków działkowych, których teren trzeba przeciąć po drodze. 
Mimo to niemal wszyscy wybierali skrót. Wkrótce rower stał się 
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Baza 
mieszkaniowa
Jan Wiśniewski



Głuszyna

podstawowym środkiem komunikacji na lot-
niczym osiedlu, a o pułku coraz więcej osób 
żartobliwie mówiło „rowerowo-kolarski”. 
Mundurowi pedałujący w tę i z powrotem 
między bazą a blokami stali się charaktery-
stycznym obrazkiem z osiedla.

Bloków jest w sumie kilkanaście, stoją na 
zboczu pagórka po dwóch stronach drogi. 
Nieco poniżej, w dolince płynie Kopel, który 
wyznacza w tym miejscu granicę Poznania. 
Trochę wyżej faluje grzbiet, który zasłania 
widok na  lotnisko Krzesiny. Lotniska nie 
widać  i  formalnie znajduje się na  innym 
fyrtlu. Ale to za sprawą krzesińskich samo-
lotów i obsługującego je 62 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego już od lat 50. Głuszyna zaczęła 
zaludniać się mundurowymi. Nie tylko asami 

lotnictwa. Obok pilotów mieszkali dowódcy, obsługa techniczna, 
pracownicy garnizonowi, batalion zaopatrzenia, obstawa, rekruci 
w trakcie szkolenia. Gotowość bojowa, ogłaszana za pomocą syreny 
alarmowej i potwierdzana indywidualnymi telefonami, obejmowała 
wszystkich.

Przydział mieszkania na Głuszynie był dla wielu szczytem marzeń. 
Osiedle nowe, czyste, zadbane, zdecydowana większość bloków ma 
centralne ogrzewanie, więc nie ryzykuje się ubrudzenia munduru 
węglem. Ale to nie wszystko. To były czasy norm kwaterunkowych, 
które wyznaczały, ile metrów powierzchni powinno wypadać na 
jednego członka rodziny. W starych, urządzanych jeszcze według 
sanacyjnych standardów kwaterach garnizonowych byle pokój mógł 
tę normę przekroczyć i mieszkanie stawało się „za duże” dla lokato-
rów. To dlatego przed przeprowadzką na Głuszynę Kowalscy, którym 
dopiero co urodziła się córeczka, musieli dzielić swoje lokum z sio-
strą Franka. Inaczej groziło im dokwaterowanie losowego żołnierza. 
Tymczasem na Głuszynie było inaczej: mieszkania projektowano już 
pod obowiązujące normy i każda rodzina dostawała dokładnie tyle 
przestrzeni, ile jej przysługiwało. Czyli raczej niewiele.

Henryk Kania, na służbie i na Głuszynie od wczesnych lat 70., 
swoje pierwsze kroki po otrzymaniu przydziału do pułku skierował do 
sali kinowej w klubie garnizonowym. Szedł z córką, ale nie planowali 
oglądać filmu. Tego wiosennego dnia odbywały się obrady pułkowej 
komisji mieszkaniowej. Wiadomo, jaki metraż im przysługiwał (42 m²), 
ale sprawą otwartą była lokalizacja. Bo bloki mimo wszystko dzieliły 
się na lepsze i gorsze, a i nie bez znaczenia było piętro czy kierunek 
świata. Dlatego przydział konkretnego lokalu odbywał się na drodze 
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Gdy na głuszyńskiej ulicy pada 
pytanie o lokalne atrakcje, mieszkańcy 
zgodnie wskazują na parafialny kościół 
Świętego Jakuba. Nie szczędzą mu 
przy tym barwnych tytułów – że jeden 
z najstarszych w okolicy, a może 
i w całym mieście, że zabytek klasy 
zero, że ułożenie cegieł zupełnie 
unikatowe. W każdy z zachwytów 
łatwo uwierzyć, bo głuszyński kościółek 
rzeczywiście czaruje XIII-wiecznymi 
murami, przebogatym wyposażeniem 
czy morwą na przykościelnym 
cmentarzu.
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losowania. Córka stanęła na wysokości zada-
nia: trafiło im się nasłonecznione mieszkanie 
na pierwszym piętrze jednego z nowszych 
bloków.

Raz wylosowane mieszkanie nie było 
dane na zawsze. Pojawienie się kolejnych 
dzieci radykalnie zmieniało przysługujący 
metraż. Nie bez znaczenia pozostawały 
też awanse. Stanowisko w zespole dowód-
czym Henryka Kani sprawiało, że z punktu 
widzenia regulaminu kwaterunkowego ich 
mieszkanie stawało się zbyt ciasne. Rów-
nież awans Franka Kowalskiego na pułkow-
nika, a także podjęcie przez jego żonę pracy 
w głuszyńskiej podstawówce dało im kilka 
dodatkowych metrów. To dlatego  jedna 
i druga rodzina już po zapuszczeniu korzeni 
na Głuszynie zaliczyła szereg manewrów 
strategicznych między sąsiadującymi blo-

kami: z pierwszego piętra na trzecie, z budynku 208 do 232. Henryk 
Kania zmieniał adres dwa razy, a Franek Kowalski trzy – mimo że 
nazwa ulicy za każdym razem pozostawała ta sama.

Jedno tylko nigdy nie przyszło im do głowy – żeby szukać miesz-
kania na innym osiedlu. A przychodziły takie propozycje, razem 
z możliwością awansu. Obaj odmawiali. Bo Głuszyna to dobre miej-
sce, by w nim wylądować na stałe.

Na południe od zabudowań Głuszyny 
leniwie płynie Kopel. Jego nurt 
pozostaje spokojny, nawet po 
wzmocnieniu wodą uchodzącego 
Głuszca. Aż trudno sobie wyobrazić, 
że kilkadziesiąt lat temu całkiem na 
poważnie myślano o spiętrzeniu 
wody tych rzeczek i utworzeniu 
w dolinie wielkiego zbiornika 
retencyjnego. Zgodnie z planami 
miał on szybko obrosnąć wianuszkiem 
marin, kempingów, plaż i ośrodków 
wypoczynkowych. Ostatecznie 
z planów nic nie wyszło, bo zapadła 
decyzja, że nowy miejski akwen 
powstanie na Malcie.
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STARE MIASTO
Po służbie „biedni oficerowie” z Głuszyny 
jeździeli niekiedy „na miasto”. Częstym 
celem ich wypraw był Biedak, czyli 
Dom Żołnierza przy ulicy Ratajczaka.

KRZESINY
Stacjonujące na krzesińskim lotnisku 
samoloty wielozadaniowe F-16 regularnie 
wznoszą się w powietrzne i wykonują 
nad miastem taktyczne manewry.
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Autorki i autorzy dziękują wszystkim rozmówcom, rozmówczyniom, 
bohaterom i bohaterkom zebranych tu opowieści. Ala Budzyńska 
dziękuje pani Janinie Doktór oraz pani Barbarze Glapce, dyrektorce 
Domu Kultury „Stokrotka”. Szymon Bojdo dziękuje pani Katarzynie 
Keyser-Sneli i panu Tomaszowi Przybyłowi. Agnieszka Chlebowska 
przesyła szczególne podziękowania dla R. Sara Grolewska dziękuje 
Sylwii Czubale, Stowarzyszeniu Dziewczyny w Naturze oraz Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Wschód. Andżelika Jabłońska dziękuje 
Izabelli Gustowskiej. Damian Jaworek dziękuje Stanisławowi Woźnia-
kowi, Jackowi Liershowi, Przemysławowi Kowalskiemu, Marii Kacz-
marskiej, Aleksandrze Dziembowskiej, Grażynie Sosnowskiej, Aldonie 
Wojkiewicz, Pawłowi Gajowieckiemu, Klaudii Dudziak oraz pani Basi 
z cukierni Mazurek. Jan Jęcz dziękuje panu Maciejowi Marciniakowi 
oraz pani Czesławie Wasielewskiej. Tomek Kaczor dziękuje Grzego-
rzowi i Mateuszowi Lewandowskim. Wanda Kaczor dziękuje Justynie 
Renn z Centrum Inicjatyw Lokalnych Górczyński Fyrtel oraz Piotrowi 
Stawiakowi, twórcy strony Poznańska Rzeźba Plenerowa. Marta 
Krawczyk, Agnieszce Kobierskiej, Marii Sterczewskiej i Piotrowi Kor-
dubie. Joanna Mikulska załącza podziękowania dla Mariusza Przybyły 
(Przewodniczącego Rady Osiedla Szczepankowo–Spławie–Krzesinki), 
Macieja Przybyły, Bronisławy i Jerzego Salińskich oraz dla Jerzego 
Szymankiewicza. Irena Moszyńska dziękuje Marii Jakubowskiej, Alek-
sandrze Sobieskiej-Listewnik i pani Łucji. Ida Nowak dziękuje Helenie 
Zadumińskiej z Rady Osiedla Jeżyce oraz Błażejowi Jankowskiemu 
z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Szymon Święcicki dzię-
kuje Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej. Jan WIśniewski dziękuje Hie-
ronimowi Franciszkowi Kowalskiemu, Henrykowi Kani, Ireneuszowi 
Kaczmarkowi, Ireneuszowi Pachlińskiemu i  Michałowi Pietrzakowi. 
Redakcja dziękuje również konsultantom i konsultantkom: Marcinowi 
Kostaszukowi, Annie Żygulskiej, Joannie Pańczak, Tomaszowi Hejnie, 
Maciejowi Krajewskiemu i Maciejowi Frąckowiakowi.
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