Egzemplarz bezpłatny

NASZE JEŻYCE nr 3-4 (215-216) grudzień 2020

ISSN 1427-2768

nr 3-4 (215-216) grudzień 2020

www.jezyce.poznan.pl

Jeżycka 6 coraz piękniejsza!
OPRACOWANIE: PG

Choć ze względu na stan techniczny groziło jej wyburzenie, podjęto decyzję
o ratowaniu tej wyjątkowej kamienicy. Zobaczcie efekty!
Kamienica przy ul. Jeżyckiej 6 została zbudowana
pod koniec XIX wieku. Jest ona charakterystyczna
ze względu na wykonanie jej w konstrukcji fachwerkowej tzw. muru pruskiego.
Kamienica wymagała gruntownego remontu. Prace
rozpoczęły się w połowie 2020 roku i już teraz można podziwiać efekty

Modernizacja elewacji zewnętrznej oraz dachu została już wykonana. Teraz trwają prace wewnątrz
kamienicy. W ramach tych prac zostanie m.in. zlikwidowanych dwanaście pieców kaflowych.
Prace przy ul. Jeżyckiej 6 powinny zakończyć się
w maju 2021 roku. My już nie możemy się doczekać!

Przepiękna Kamienica przy ul. Jeżyckiej 6 odzyskuje swój blask, fot. Paweł Głogowski
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Kiedy odnowimy Rynek?
PAWEŁ GŁOGOWSKI, FILIP SCHMIDT

Najważniejsze miejsce Jeżyc czeka od lat na przebudowę. Rynek Jeżycki to nie tylko nasi ulubieni sprzedawcy i świeże warzywa, ale też woda ściekająca na głowę ze
straganów, druty wystające z daszków, a wieczorami – miejsce odstraszające przechodniów. Dodatkowo – żeby z zapadniętej jezdni wsiąść do tramwaju, warto mieć
drabinę. Kiedy doczekamy się zmiany?
O tym rozmawialiśmy na spotkaniu zorganizowanym na naszą prośbę przez prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, w którym uczestniczyli
też m. in. dyrektor ZTM Jan Gosiewski, prezes
zarządu spółki Targowiska Iwona Rafińska
i radny Łukasz Mikuła. Przypomnieliśmy jeżyckie postulaty dotyczące przebudowy rynku
i procedury jego przygotowania (https://tinyurl.com/rj-postulaty).

magają znaczącego przepracowania w ramach
szerszego projektu z następujących powodów:
1. Koncepcja zawiera rozwiązania, które zostały ocenione pozytywnie oraz takie, do których
Rada Osiedla zgłosiła istotne uwagi, zebrawszy opinie mieszkańców i bazując na wynikach
konsultacji społecznych z 2017 r.
2. Koncepcja obejmuje kilka wizualizacji i rzutów – brak w niej część opisowej i wielu informacji.

Wskazaliśmy, że projekt koncepcyjny (a w zasadzie wizualizacje i rzut) przygotowane przez
Decone na zlecenie spółki Targowiska są niewystarczające do zrealizowania inwestycji i wy-

3. Zasadniczym ograniczeniem koncepcji było

Propozycja zagospodarowania Rynku Jeżyckiego opracowana przez DECONE na zlecenie spółki Targowiska
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się jeszcze w stronę Słowackiego w formie antyzatok. Taka lokalizacja przystanków jest niekorzystna z perspektywy tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz wymaga
dobrego poprowadzenia alejek targowych,
które połączą rozsunięte przystanki, natomiast
jednocześnie otwiera pewne znakomite możliwości, jak odtworzenie w miejscu dotąd istniejących/planowanych przystanków szpalerów
drzew oraz zrównanie poziomu płyty rynku
z poziomem ul. Prusa, Kraszewskiego i Rynek
Jeżycki.

to, że dotyczy jedynie wąsko rozumianej płyty rynku, podczas gdy potrzebne jest potraktowanie obszaru leżącego między czterema
rynkowymi pierzejami, wraz z otaczającymi je
ulicami jako funkcjonalnej i estetycznej całości
i stworzenie opracowania, które połączy kwestię zagospodarowania płyty z zagospodarowaniem otaczających ją ulic.
4. W międzyczasie założenia procedury z lat
2017-19 oraz projekt drogowy przygotowany
w tamtym czasie się zdezaktualizowały na skutek odsunięcia przez Miasto przebudowy ul. Dąbrowskiego o 8-10 lat. Oznacza to m. in., że nie
ma potrzeby budowy zbiornika retencyjnego
(co zwiększa możliwości podczas projektowania płyty), nie trzeba trzymać się ówczesnych
założeń drogowych oraz nie ma możliwości budowy przystanków tuż przy płycie rynku – na
Dąbrowskiego muszą pozostać rozsunięte (ale
wiedeńskie), a na Kraszewskiego przesunąć

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że nie odbędzie się planowany wcześniej konkurs studencki na zagospodarowanie płyty rynku i zaproponowaliśmy realizację otwartego konkursu.
Prezydent Wiśniewski chciałby, aby taki konkurs (lub ewentualnie dialog techniczny) był już
powiązany z przystąpieniem do realizacji inwestycji. Czekamy teraz na spotkanie, na którym

Przekrój ul. Kraszewskiego – stan istniejący i projektowany (antyzatoki), opracowanie: ZTM
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odbędzie się aktualizacja wytycznych dla inwestycji i ustalenie procedury i terminarza dalszych prac. W międzyczasie pracownia Decone
wprowadza uzupełnienia i poprawki do swojej
koncepcji, a ulepszone w ten sposób materiały
będą mogły zostać wykorzystane podczas konkursu i dalszych prac nad projektem.

ne w projekt przebudowy płyty i jej otoczenia.
Brak realizacji przebudowy ul. Dąbrowskiego
i tym samym – rezygnacja z rozsuwania torowiska sprawił, że z punktu widzenia poruszania się tramwajów i autobusów według analizy
ZTM nie ma możliwości zlokalizowania przystanków wiedeńskich lub antyzatok przy ul.
Kraszewskiego bezpośrednio przy płycie Rynku. Jednakże przesunięcie ich w stronę Słowackiego pozwoli na zastosowanie antyzatok,
dzięki czemu przy tej ulicy będzie mógł zostać
poszerzony o ok. 1,5m, co daje też nadzieję na
wspomniane nasadzenia drzew.

Wiadomo już też, że w 2021 r. mają się pojawić
przystanki wiedeńskie od strony ul. Dąbrowskiego (w miejscu istniejących przystanków),
natomiast dla ul. Kraszewskiego ZTM dysponuje już pozytywnie zaopiniowaną przez Osiedle
Jeżyce koncepcją budowy antyzatok przystankowych (wysuniętych przystanków, pozwalających komfortowo wsiadać do tramwajów
i autobusów), które mają znaleźć się między ul.
Słowackiego i Rynek Jeżycki, wkomponowa-

Liczymy na szybkie działania władz i urzędu
miasta i posunięcie naprzód sprawy odnowienia tej kluczowej dla Jeżyc przestrzeni publicznej!

Drzewa zdobiły kiedyś zarówno ul. Kraszewskiego, jak i Dąbrowskiego. Zdjęcie: Erle3 / Fotopolska.eu
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Uwaga wspólnoty!
Przypominamy o obowiązku
instalacji tablic dotyczących
gromadzenia odpadów!
OPRACOWANIE. MJ

Jak segregować odpady? Czy
wszystko, co „na oko” jest z papieru, może trafić do niebieskie
go pojemnika? – odpowiedzi na
te i wiele innych pytań dotyczących segregacji odpadów powinniśmy móc poznać, dzięki tablicom informacyjnym.




dĂďůŝĐĞĚŽŽǌŶĂŬŽǁĂŶŝĂD/:^'ZKDE/KWMt
dĂďůŝĐĞĚŽŽǌŶĂŬŽǁĂŶŝĂD/:^'ZKDE/KWMt
–ǌĂůĞĐĞŶŝĂD'KW
dĂďůŝĐĞĚŽŽǌŶĂŬŽǁĂŶŝĂD/:^'ZKDE/KWMt

–ǌĂůĞĐĞŶŝĂD'KW
–ǌĂůĞĐĞŶŝĂD'KW







Dateriał wydruku: /KE͕ǁǇĚƌƵŬhs

Dateriał wydruku: /KE͕ǁǇĚƌƵŬhs

Dateriał
/KE͕ǁǇĚƌƵŬhs
DŝĞũƐĐĞǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂ͗widoczne
miejsce,
przywejściu
wejściu do
śmietnikowej
DŝĞũƐĐĞǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂ͗widoczne
miejsce,
przy
doaltany
altany
śmietnikowej
Te już od września powinny
być wydruku:

umieszczone przy każdym miej^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũĂƚĂďůŝĐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ–Jak poprawnie segregować odpady komunalne?
DŝĞũƐĐĞǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂ͗widoczne
miejsce, przy wejściu do altany śmietnikowej

scu składowania odpadów. Na
dĂďůŝĐĂͺƉŽǌŝŽŵ
&ŽƌŵĂƚ komunalne?
^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũĂƚĂďůŝĐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ–Jak
poprawnie segregować odpady
dĂďůŝĐĞĚŽŽǌŶĂŬŽǁĂŶŝĂD/:^'ZKDE/KWMt
wielu jeżyckich podwórkach
Ϭ
dĂďůŝĐĂͺƉŽǌŝŽŵ
&ŽƌŵĂƚ
–ǌĂůĞĐĞŶŝĂD'KW
^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũĂƚĂďůŝĐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ–Jak
poprawnie segregować
odpady komunalne?
wciąż ich jednak brakuje. Choć



umieszczenie tablic informacyjϬ
dĂďůŝĐĂͺƉŽǌŝŽŵ
&ŽƌŵĂƚ
Dateriał wydruku: /KE͕ǁǇĚƌƵŬhs

nych jest obowiązkiem wspólno
DŝĞũƐĐĞǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂ͗widoczne miejsce, przy wejściu do altany śmietnikowej
Ϭ

ty mieszkaniowej, to jednak ob^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũĂƚĂďůŝĐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ–Jak poprawnie segregować odpady
sługująca osiedle Jeżyce spółka
 komunalne?
dĂďůŝĐĂͺƉŽǌŝŽŵ
Remondis Sanitech zaoferowała
&ŽƌŵĂƚ

Ϭ
swą pomoc.
dĂďůŝĐĂͺƉŝŽŶ
&ŽƌŵĂƚ









Ϭ



dĂďůŝĐĂͺƉŝŽŶ



&ŽƌŵĂƚ



dĂďůŝĐĂͺƉŝŽŶ



&ŽƌŵĂƚ 






Ϭ



dĂďůŝĐĂͺƉŝŽŶ



Ϭ

&ŽƌŵĂƚ


Ϭ

By wspólnota mogła odebrać
taką tablicę informacyjną, powinna niezwłocznie zgłosić chęć
jej otrzymania. Można to uczynić
pisząc na adres mailowy hanna.
surma@remondis.pl
Przy okazji publikujemy, jak powinna wyglądać taka tablica informacyjna i jak segregować odpady.





- Jesteśmy w stanie przygotować
i wyprodukować takie tablice
dla wspólnot z obszaru osiedla
Jeżyce bezpłatnie – mówi Hanna Surma, wiceprezes zarządu
spółki zajmującej się wywozem
i segregacją odpadów na terenie
naszego osiedla.
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Walczymy o zieloną rekompensatę
dla Jeżyc
PAWEŁ GŁOGOWSKI

Rozpoczęły się prace budowlane na działkach położonych między ul. Mylną a Kościelną, niedawno sprzedanych przez Miasto Poznań, gdzie staną budynki mieszkaniowe. Rada Osiedla zabiega o to, by zyski ze sprzedaży przeznaczono na inwestycje
w tereny zielone i rekreacyjne na naszym fyrtlu.
Sprzedaż działek 154/48, 116/1,
116/2, 117/4 i 117/6 leżących między ul. Mylną a Kościelną została
negatywnie zaopiniowana przez
Radę Osiedla Jeżyce najpierw
w 2016 r. Z inicjatywy jednego
z ówczesnych członków ROJ
powstała też petycja o wstrzymanie sprzedaży (https://www.
petycjeonline.com/petycja_mylna_koscielna), a w 2017 r. ROJ
występowała o uchwalenie Miejscowego Planu dla tego obszaru
oraz zwracała się o zaniechanie
ich sprzedaży na spotkaniach
z zastępcami prezydenta, deklarując gotowość zagospodarowania tego terenu w formie tzw.
parku kieszonkowego.
Sprzedaż została wstrzymana, ale
w 2019 r. powrócono do pomysłu. Władze miejskie i urzędnicy
wskazywali na takie argumenty
przemawiające za zbyciem przedmiotowych działek, jak: (1) chęć
dokończenia pierzei mieszkaniowej, (2) zapisy obowiązującego
Studium zagospodarowania dla
Poznania, (3) szerokość tej działki,
utrudniającą zlokalizowanie na
niej np. urządzeń zabawowych,
(4) chęć pozyskania środków do
kasy miejskiej, w tym tych pozwalających na wykup terenów pod
zieleń w rozwijającej się północno-zachodniej części osiedla.
Rada Osiedla ponownie zaopiniowała sprzedaż negatywnie,
wskazując jednocześnie, że jeśli

władze miasta, do których należy
ostatnie słowo w sprawie, zdecydują się na sprzedaż, należy wówczas zabezpieczyć odpowiednie
środki i podjąć działania dotyczące zrekompensowania naszemu
wyjątkowo gęsto zabudowanemu fyrtlowi sprzedaż jednego
z ostatnich miejskich terenów na
Jeżycach. Nasze oczekiwania dotyczyły w szczególności takich inwestycji w tereny zielone i rekreacyjne na Jeżycach jak:
- wykup terenów pozwalających
na zlokalizowanie obustronnych
szpalerów drzew przy wszystkich
drogach projektowanych na terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Jeżyce-Północ, cz. E
oraz terenów pod planowany
tam park
- odnowienie wnętrza ul. Kościelnej (pasa rozdziału) i przeznaczenie go w całości na zieleń,
zgodnie z planem zagospodarowania, który udało się uchwalić
w 2016 r. oraz projektem wyłonionym w konkursie w 2018 r.,
w tym wykup ostatnich działek
pozostających na tym obszarze
w rękach prywatnych
- podjęcie próby zakupienia dla
Miasta liczącego ok. 600m2 fragmentu działki 36 (obręb 21, arkusz 13) położonej przy ul. Mickiewicza, gdzie stoi znakomity
plac zabaw po zlikwidowanym 2
lata temu przedszkolu lub inny
sposób na zabezpieczenie istnie6

jącego tam starodrzewu i ponowne otwarcie publicznie dostępnego placu zabaw
- stworzenie terenu rekreacyjnego z możliwością wyprowadzania psów przy ul. Gajowej lub ul.
Norwida/Nad Bogdanką
- stworzenie placu zabaw dla małych dzieci na działce miejskiej
przy ul. Mylnej 38
- stworzenie koncepcji przebudowy ulic Wawrzyniaka (odcinek
Szamarzewskiego-Dąbrowskiego) i Słowackiego (odcinek Kraszewskiego-Wawrzyniaka) wraz
z zadbaniem o tamtejszą zieleń
i nowe nasadzenia
- wprowadzenie zieleni przy ul.
Poznańskiej i Jeżyckiej 9 (część
nasadzeń już nastąpiła, kolejne
już wiosną 2021 r.)
- przywrócenie zieleni na Rynku
Jeżyckim.
Rada Osiedla działa od długiego
czasu na rzecz wszystkich ww.
inicjatyw, a przedstawiciele magistratu obiecywali przychylność
i wsparcie w ich realizacji.
Z kolei na koncepcję przebudowy ulic Wawrzyniaka i fragmentu
Słowackiego ma zostać ogłoszony przetarg.
Mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje uda się doprowadzić
do pomyślnego finału i w ten
sposób ochronić cenne tereny
zielone oraz wzbogacić nasz fyrtel o nową zieleń oraz miejsca do
zabawy i odpoczynku.
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Poproś dzielnicowego o pomoc
KOMUNIKAT POLICJI

Dzielnicowi Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce co najmniej do końca stycznia
2021 r. realizują zadania mające na celu ograniczenie zjawisk negatywnych w wybranych i ustalonych miejscach zagrożonych.
Do zadań tych zaangażowane są
siły policyjne – zarówno umundurowane jak też służby kryminalne. Dzielnicowi wystosowują również pisma i wystąpienia
mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach do
odpowiednich instytucji i podmiotów pozapolicyjnych.
Prosimy też mieszkańców danych rejonów o pomoc w ograniczeniu negatywnych zjawisk
– choćby poprzez zgłoszenia na
numer alarmowy 112.
Do 31 stycznia 2021r. działania
są realizowane w następujących
miejscach:
1. Dzielnicowy rejonu służbowego 201M
mł.asp. Piotr Pawlikowski / Tel.
kom. 786-936-018 / dzielnicowy.
jezyce1@po.policja.gov.pl
– ul. Słowackiego 16 – dochodzi
do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania terenu, grupowania się osób
oraz zakłócanie spokoju
2. Dzielnicowy rejonu służbowego 202M
st. sierż. Aleksandra Placek / Tel.
kom. 519-064-591 / dzielnicowy.
jezyce2@po.policja.gov.pl
– Targowisko Rynek Jeżycki – dochodzi do spożywania alkoholu
w miejscu objętym zakazem oraz
zaśmiecania terenu
3. Dzielnicowy rejonu służbowego 203M
st.sierż. Piotr Marosek / Tel. kom.
519-064-648 / dzielnicowy.jezyce3@po.policja.gov.pl

– ul. Szamarzewskiego 1 (rejon
sklepu spożywczego) – dochodzi
do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócania spokoju
4. Dzielnicowy rejonu służbowego 204M
sierż. Marcin Durkiewicz / Tel.
kom. 519-064-587 / dzielnicowy.
jezyce4@po.policja.gov.pl
– ul. Szamarzewskiego 31 (teren
podwórza)– dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania
terenu
5. Dzielnicowy rejonu służbowego 205M
st. sierż. Tomasz Kusiewicz / Tel.
kom. 786-936-015 / dzielnicowy.
jezyce5@po.policja.gov.pl
– ul. Kadłubka, tereny zielone
w okolicy sklepu spożywczego
Złoty Grosik – dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych oraz spożywania alkoholu
w miejscu objętym zakazem.
6. Dzielnicowy rejonu służbowego 207M
st.sierż. Judyta Kuźma / Tel. kom.
519-064-593 / dzielnicowy.jezyce6@po.policja.gov.pl
– ul. Dąbrowskiego 7 przy sklepie
Żabka – dochodzi do spożywania
alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania terenu
7. Dzielnicowy rejonu służbowego 208M
st. sierż. Judyta Kuźma / Tel.
kom. 519-064-585 / dzielnicowy.
jezyce7@po.policja.gov.pl
– ul. Mączna 2 przy sklepie Żabka
7

– dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
oraz zaśmiecania terenu
8. Dzielnicowy rejonu służbowego 209M
st. sierż. Michał Ganas / Tel. kom.
786-936-017 / dzielnicowy.jezyce8@po.policja.gov.pl
– ul. Św. Floriana 3 teren boiska
szkolnego ZS nr 1- dochodzi do
spożywania alkoholu w miejscu
objętym zakazem oraz zaśmiecania terenu i grupowania się osób
9. Dzielnicowy rejonu służbowego 210M
st. sierż. Mateusz Pluciński / Tel.
kom. 519-064-575 / dzielnicowy.
jezyce9@po.policja.gov.pl
– skwer Ireny Bobowskiej – dochodzi do spożywania alkoholu
w miejscu objętym zakazem oraz
zaśmiecania terenu
10. Dzielnicowy rejonu służbowego 211M
sierż. szt. Michał Ganas / Tel.
kom. 519-064-579 / dzielnicowy.
jezyce10@po.policja.gov.pl
– ul. Piękna 37 teren boiska szkolnego przy SP nr 70- dochodzi do
spożywania alkoholu w miejscu
objętym zakazem oraz zaśmiecania terenu i grupowania się osób
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Takie były Jeżyce….
W imieniu Rady Osiedla Jeżyce oraz Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zapraszaliśmy jesienią do odwiedzania
jeżyckich sklepów oraz
punktów usługowych, w których witrynach zawisły plakaty ukazujące dawne życie Rynku Jeżyckiego i jego bliskiego sąsiedztwa. Wystawa powstała w ramach projektu Fest Fyrtel. Ze względu na panującą sytuację, nie wszyscy
(a zwłaszcza starsi mieszkańcy) mieli okazję zapoznać się z fotografiami. Przypominamy najciekawsze z nich wraz
z ciekawymi historiami związanymi ze starymi Jeżycami.
OPRACOWANIE MJ NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW
CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ TRAKT
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Dużą inwestycją gminy Jeżyce było założenie w 1890 roku wielkiego placu targowego, zwanego popularnie rynkiem. Stał się on centrum prężnie rozwijającego
się przedmieścia. Zastąpił dotychczasowe targowisko położone w okolicach ulicy
Kościelnej, które okazało się zbyt małe i niedpowiednie dla szybko rosnącej liczby
handlujących gospodarzy.

Kilka lat po włączeniu Jeżyc do Poznania w 1900 roku rozpoczął się
budowlany przerwany dopiero wybuchem I wojny światowej. Zabud
z tego okresu ukształtowała nowe oblicze architektoniczne dzielnicy
wstających wówczas wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych jest k
dniowej pierzei Rynku Jeżyckiego, zaprojektowana w 1905 roku przez O
dla Kazimierza Wendlandta – handlarza winem, restauratora i jeżycki

Dzisiejsza ulica Kraszewskiego od momentu powstania należała do najważniejszych traktów komunikacyjnych Jeżyc. Wytyczona w latach 80. XIX wieku w miejscu wiejskiej drogi,
szybko zaczęła obrastać domami w konstrukcji szkieletowej, jedynej dopuszczalnej formie
zabudowy na najbliższych przedmieściach Poznania. W 1888 roku działalność zaczęła tu
pierwsza jeżycka apteka „Pod Gwiazdą” doktora Eugeniusza Wildta. Stąd wzięła się też pierwotna nazwa ulicy, Apteczna, którą po krótkim czasie przemianowano na Jadwigi. Zresztą
więcej było przy tej ulicy obiektów na Jeżycach „pierwszych”, m.in. poczta i biblioteka.
Tak wyglądała dzisiejsza ulica Kraszewskiego na początku XX wieku. Była to stosunkowo

Plac wytyczono na południe od szosy Berlińskiej (dziś ulicy Dąbrowskiego) i wysypano żwirem. Po kilku latach płytę rynku podwyższono i pokryto płytami cementowymi. Brak akcyzy oraz wysoka jakość i świeżość produktów, nad którymi czuwała
miejscowa policja sanitarna, sprawiały, że na Rynek Jeżycki przybywały codziennie
rzesze mieszkańców Poznania.

szeroka brukowana ulica, której środkiem biegły szyny tramwajowe. Zawsze panował na
niej duży ruch. Wagon tramwaju elektr ycznego linii 3, zmierzającego w kierunku ulicy
Wielkiej, zatrzymał się właśnie na przystanku.

Ikonografia ze zbiorów Miejskiego Konserwatora
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Cechą charakterystyczną tego budynku jest jego podział na trzy pozor
stanowiące w rzeczywistości jedną całość. Budowa była poważnym p
i wiązała się z dużym ryzykiem. Problemy ze spłatą zaciągniętego kre
się do kłopotów finansowych właściciela i utraty przez niego kamieni
lat po jej wybudowaniu.
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* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.
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Budowane na przełomie XIX i XX wieku kamienice czynszowe były nowoczesnymi domami miejskimi przystosowanymi zarówno
do pełnienia funkcji mieszkalnych, jak i handlowo-produkcyjnych. Partery domów od

Zamknięcie XIX-wiecznego Poznania pierśc

strony ulicy zajmowały często sklepy. Z ko-

rozwój przestrzenny miasta i odizolowało o

W połowie XIX wieku niemiecki wydawca i drukarz Ernst Litfaß zaczął rozstawiać w róż-

lei w oficynach lokalizowano m.in. warszta-

nych częściach Berlina słupy ogłoszeniowe własnego pomysłu. Miały one na celu ukrócenie

ty, zakłady usługowe i magazyny. Właściciele

procederu oplakatowywania przestrzeni miejskiej gdzie popadnie i bez kontroli lokalnych

kamienic czynszowych, których wiele powstało zarówno na Jeżycach, jak i w innych częściach

ły się popularne w innych miastach, pod koniec XIX wieku zawitały także do Jeżyc, m.in.
na tutejszy rynek. Na słupach umieszczano zarówno informacje o charakterze urzędowym
(dotychczas ogłaszane dzwonieniem), jak i afisze z programami zabaw i koncertów organizowanych przez miejscowe towarzystwa i właścicieli ogródków rozrywkowych, a także rozmaite plakaty reklamowe. Odtąd żywiołowe wieszanie reklam na płotach, słupach, domach
itp. było surowo wzbronione.

„miejskich wypełniaczy” było zlecenie projektu budynku znanemu architektowi, który potrafił odwołać się z jednej strony do klasycznych kanonów sztuki budowlanej, z drugiej zaś
do najnowszych trendów z dziedziny architektury. Mnogość stylów i inspiracji powodowała, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ograniczeniem były jedynie posiadane fundusze.

szary do 800 kroków od fortyfikacji. Wolno b

z łatwopalnych materiałów (drewna, słomy, t

sięgu 1300 kroków od wałów) zezwolono na b

wyłącznie o konstrukcji fachwerkowej. W tr

żadnych ograniczeń budowlanych. Momentem

dwóch katastrofalnych powodziach władzom

mi, nieraz wymyślnymi i indywidualnie dobranymi, detalami. Ci mniej majętni mogli skorzy-

dzenie uciążliwych ograniczeń. W dotychczas

stać z oferty przedsiębiorstw produkujących sztukaterię dla bardziej masowego odbiorcy.

no wznoszenie budynków murowanych. Przeb

* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.

Ikonografia ze zbiorów Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
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te zostały podzielone na trzy rejony, tzw. pr

Właściciele najbardziej okazałych domów mogli pozwolić sobie na upiększanie fasad liczny-
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mu ich plakaty nie zostaną zakryte afiszami konkurencji. Z czasem „słupy Litfaßa” sta-

miasta, starali się wyróżnić na tle sąsiadów. Jednym ze sposobów na wybicie się z szeregu

www.festfyrtel.pl
www.facebook.com/festfyrtel/

władz. Z drugiej strony chodziło o zagwarantowanie ogłoszeniodawcom, że przez czas naj-

Poważnemu ograniczeniu uległ ruch budowla

na Jeżycach do dzisiaj, m.in. w zabudowie uli

kamienica projektu budowniczego Jana Bajon

kontrastuje z sąsiednim budynkiem mieszkal

* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witr ynach sklepów i punktów u
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Pod koniec XIX wieku kluczową sprawą dla Jeżyc było zaprowadzenie stałej komunikacji publicznej łączącej przedmieście z Poznaniem. Gmina jeżycka podpisała
umowę z Poznańskim Towarzystwem Kolei Konnej w celu wprowadzenia komunikacji omnibusowej. Od 1 października 1891 roku na trasie od placu Wilhelmowskiego

Dzisiejsza ulica Dąbrowskiego została wytyczona około 200 lat temu. Przez większość XIX

(dziś Wolności) do ulicy Cesarza Fryderyka (dziś Wawrzyniaka) kursowały czter-

wieku nosiła nazwę szosy Berlińskiej. W okresie krótko przed włączeniem Jeżyc do Poznania

nastomiejscowe omnibusy. Kilka lat później na trasę wyjechały tramwaje konne,

w 1900 roku ulica została przemianowana na Wielką Berlińską. Jej nazwa wynikała wprost

które docierały do Rynku Jeżyckiego. W 1898 roku na jeżyckich ulicach pojawiły się

z pełnionej przez nią funkcji komunikacyjnej. Była to bowiem szosa pocztowa, umożliwiająca

tramwaje elektryczne.

Na obszarze drugiego rejonu fortecznego, który obejmował
znaczną część Jeżyc, budowano domy o konstrukcji szkiele-

Widoczna tu ulica Wielka Berlińska w kształcie z początku XX wieku to stosunkowo wąska
brukowana ulica wysadzana szpalerami młodych drzew. Był to z pewnością wygodny trakt
spacerowy dla pieszych, którzy mogli korzystać z szerokich chodników po obu stronach
jezdni. W oddali przed kamienicami majaczą przedogródki.
* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witr ynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.

towej, którą często maskowano warstwą tynku i gipsowymi
sztukateriami. W ten sposób upodabniały się one do miejskich
murowanych kamienic, a zarazem spełniały wymogi obowiązujących ograniczeń fortecznych. Drugą stroną medalu był często
stosunkowo niski standard tego typu zabudowy.
* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witr ynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.

prawdziwy boom
dowa kamieniczna
y. Przykładem pokamienica w połuOskara Hoffmanna
iego społecznika.

Pod koniec XIX wieku szybko rozbudowujące się

rnie osobne części,
przedsięwzięciem
edytu przyczyniły
icy zaledwie kilka
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elektrowni, której pierwsza siedziba mieściła się
przy dzisiejszej ulicy Słowackiego.

Jeszcze przed włączeniem Jeżyc do Poznania w 1900 roku procesy urbanizacyjne były na
tyle zaawansowane, że doprowadziły do powstania miejskiego układu ulic z wielopiętrową
zabudową kamieniczną. Regularne kwartały domów mieszkalnych wznoszono przy ulicach
wiejski na północy i tereny nowej zabudowy miejskiej na południu, była dzisiejsza ulica
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Dąbrowskiego.
W czasie „gorączki budowlanej”, zakończonej z chwilą wybuchu I wojny światowej, część
starszej zabudowy zastąpiły wielkomiejskie kamienice z pięknie zdobionymi fasadami.
Do dziś przestrzeń ulicy jest świetną pamiątką przełomowych czasów, w których wiejskie
Jeżyce stawały się nowoczesnym organizmem miejskim.
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Kraszewskiego) pojawiły się wysokie drewniane maszty
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Na ulicach, m.in. na widocznej tu ulicy Jadwigi (dziś
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wytyczonych na schemacie szachownicowym. Główną osią, dzielącą Jeżyce na dawny obszar

połączone sieciami przewodów. Był to widoczny znak,
że Jeżyce stawały się nowoczesnym przedmieściem,
którego rozwój w zakresie rozbudowy infrastruktury
postepował szybciej niż samego Poznania.

* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witr ynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.
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od obszarów podmiejskich, takich jak Jeżyce.

any po zewnętrznej stronie fortyfikacji. Tereny

budowę domów o wysokości do dwóch pięter,

rzecim rejonie (do 1800 kroków) nie było już

m przełomowym dla Jeżyc był rok 1889, gdy po

m miejskim Poznania udało się uzyskać złago-

sowym drugim rejonie fortecznym dopuszczo-

bieg granic rejonów fortecznych jest widoczny
cy Dąbrowskiego. Pod numerem 54 wznosi się

na, której monumentalna neobarokowa forma

lnych o konstrukcji szkieletowej.

Kościół przy ul. Kościelnej to pierwsza świątynia katolicka wzniesiona na terenie dzisiejszego Poznania w okresie zaborów. Choć inicjatywa powstania parafii wyszła ze strony duchowieństwa, to została z entuzjazmem przyjęta przez mieszkańców Jeżyc, którzy spłacili
zakupione pod kościół grunty oraz czynnie zaangażowali się w jego budowę. Społeczny wymiar tej inwestycji najlepiej oddaje zorganizowane wśród wiernych głosowanie na patrona
kościoła, które wygrał święty Florian. Był to prawdopodobnie jedyny przypadek w historii,
gdy o wyborze patrona zadecydowali parafianie.
Jednym z inicjatorów powstania jeżyckiej parafii oraz pier wszym proboszczem był
ks. Walenty Kolasiński, który opisał życie codzienne Jeżyc końca XIX wieku. Motto księdza
brzmiało: „wytrwale pracować i niczemu się nie dziwić”. Budowa kościoła według projektu
profesora Jana Rakowicza trwała dwa lata (1897-1899), a jej przebieg nadzorował specjalny

Po włączeniu przedmieścia do Poznania otoczony został wysokimi kamienicami czynszowymi, które w większości zastapiły starszą zabudowę. Rynek stał się dzięki temu jednym z najładniejszych poznańskich placów. Pośród straganów, handlujących i kupujących widoczny
jest pawilon miejskiej pijalni mleka. Był to jeden z kilku wybudowanych w różnych częściach
Poznania z inicjatywy władz miejskich domków w stylu szwajcarskim. Miały one służyć poprawie zdrowia mieszkańców poprzez ułatwienie im nabywania wysokiej jakości mleka.
W północnej pierzei Rynku Jeżyckiego pod adresem Dąbrowskiego 51
znajduje się dwupiętrowy budynek pochodzący z ostatniej ćwierci XIX
wieku. Z powodu ograniczeń fortecznych wzniesiono go w technice
szkieletowej. Wejście do budynku umieszczone zostało w elewacji bocznej, a nie od strony ulicy Dąbrowskiego. Wynika to z jego pierwotnego
usytuowania przy dawnej drodze wiejskiej, która przebiegała właśnie
po tej stronie.
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usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.
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komitet złożony z przedstawicieli jeżyckiej społeczności.

Od chwili swojego powstania Rynek pełnił funkcję handlowego i społecznego centrum Jeżyc.

* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witr ynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.
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było tutaj wznosić jedynie budynki wykonane

trzciny). Na terenie drugiego promienia (w za-
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romienie. Pierwszy objął swym zasięgiem ob-
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wała różnorodna pod względem funkcji i estetyki zabudowa.
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tensywnego rozwoju. Przy nowo wytyczonych ulicach powsta-

pocztowe i kurierzy konni, podróż do stolicy państwa pruskiego zajmowała 26 godzin.
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W ostatniej dekadzie XIX wieku Jeżyce przeżywały okres in-
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szybkie połączenie Poznania z Berlinem. W czasach, gdy przez Jeżyce kursowały dyliżanse

* Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Rynku Jeżyckiego.
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Jeżyce. Sceny z życia dzielnicy
FILIP FALIŃSKI*

Niegdyś rozsławione przez Małgorzatę Musierowicz, dziś uznawane za najbardziej
hipsterską z poznańskich dzielnic. W ciągu ostatnich dwóch dekad przeszły wielką
zmianę: z mordowni przeistoczyły się w kulinarny salon Poznania. Poznajcie Jeżyce.
Jest ciepły letni wieczór, jeden z tych ostatnich
w roku. Poznańskie Jeżyce, skrzyżowanie Wawrzyniaka i Słowackiego. Z otwartego na pierwszym
piętrze okna sączy się „Głucha noc” Rycha Pei.
Na skrzynkę gazową, tę z napisem „naziole mają
małe pitole”, sika jakiś facet. Obok przechodzi dres
z psem na smyczy. Zmierzcha.
– Postój tu chwilę, rozejrzyj się, i powiedz, który
mamy rok – mówi do mnie kolega. – Bo ja się czuję
jak w dwa tysiące drugim.
Brakuje w tej scenie tylko babci w oknie, takiego
klasycznego „poduszkowca”, który z pozycji parapetu poznaje wszystkie uliczne plotki. Idziemy
jednak kilka metrów w przód… i wtedy zauważamy jego. Nie babcię, ale prawdziwego psa poduszkowca, znudzonym wzrokiem obserwującego przechodniów.

od strony miasta były w miarę bezpieczne, ale dalej
to już się bałem zaglądać – wspomina.

Mateusz Gaca w Brismanie. Fot. Filip Faliński

Trudno mi sobie wyobrazić te czasy, kiedy w październiku 2020 roku rozmawiam z Mateuszem
w jego kawiarni. W obrębie kilkuset metrów znajdują się restauracje serwujące niemal każdą
kuchnię świata. Jest tutaj kilka knajp indyjskich,
wietnamskich, chińskich, bliskowschodnich. Kuchnia gruzińska, koreańska, grecka, tybetańska, kirgiska. Można iść na dobry ramen i posmakować
japońskich słodyczy. Nie brakuje autorskich restauracji o mieszanym charakterze menu, no i oczywi-

W tle ciągle słychać Rycha Peję. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
Fot. Filip Faliński

W piżamie do kawiarni
– Kiedy przyjechałem do Poznania w 2002 roku, nie
zapuszczałem się w te rejony – mówi Mateusz Gaca,
właściciel kawiarni Brisman przy ulicy Mickiewicza
i jeden z najbardziej znanych polskich kawiarzy.
– Jeżyce jawiły mi się jako miejsce, do którego jak
wejdziesz, to wrócisz bez ubrań. Te pierwsze ulice
10
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Czy Jeżyce są hipsterskie?
Obiegowa opinia głosi, że na Jeżycach spotkasz
głównie hipsterów. Faktycznie – bywa, że wyczuwa
się tu lekkie nadęcie fajnomieszczaństwa.
W południowej części dzielnicy znajduje się sklep,
w którym można dostać chyba każde kraftowe piwo
świata. Któregoś dnia wchodzę tam i proszę o dobrą
ipę.
– Ma pan na myśli aj-pi-ej? – dopytuje sprzedawca.
– Tak, chciałem kupić ipę.
– Skoro pan szuka aj-pi-ej, to zaraz coś dobrego
znajdziemy.
Oczywiście, jak w każdej innej dzielnicy, mieszkają
tu młodzi i starzy, dzieciaci i single, miłośnicy kotów
i fanatycy psów, katolickie konserwy i tęczowe lewaki, nieokreśleńcy i zwyczajni nudziarze, kobiety
i mężczyźni, fryzjerzy, monterzy, tramwajarze, policjanci i strażacy, kibole, licealiści i starsze panie.
Ale nie da się ukryć, że to właśnie na Jeżycach najłatwiej spotkać kolorowe ptaki, artystów i nowoczesną wielkomiejską lewicę. Jeżyce są dla Poznania
trochę takim berlińskim przedmieściem. Kiedy latem 2020 roku w Polsce na dobre rozgorzała wojna kulturowa, to właśnie na Jeżycach najłatwiej
można było znaleźć wywieszone na budynkach
tęczowe flagi. A któregoś dnia na chodnikach pojawiły się kredowe napisy: „Tu kupuję warzywa. Graż-

ście knajp typowo wegetariańskich/wegańskich.
I chyba wszędzie można wejść z psem.
– To wszystko wyrosło w ciągu ostatnich kilku lat
– mówi Mateusz Gaca. – Kiedy w 2011 roku otwieraliśmy Brismana, kraftowa gastronomia dopiero
raczkowała. Po sąsiedzku byli Amerykanie z kawiarni Sweet Surrender, na Kraszewskiego otwierał się
słynny Kraszkebab. Była też maleńka restauracja
Viva Pomodori, w której wszyscy siedzieli przy jednym stole. A poza tym nic. Ale zmiana nadeszła
szybko, bo ludzie się zorientowali, że to nowy trend,
że korzystamy z dobrych i świeżych składników, co
wcale nie było standardem – przekonuje.
Zdaniem kawiarza to właśnie podstawa rewitalizacji upadających dzielnic. W rejonach takich jak
Jeżyce sprzed dwóch dekad należy po prostu utworzyć miejsca dla ludzi o „podniesionych potrzebach
życiowych”. – Ale nie chodzi o lans, wręcz przeciwnie – zastrzega właściciel Brismana. – Ja się wywodzę z kręgów hiphopowych, gdzie najważniejsza
jest cywilna szczerość, robienie czegoś szczerze. Po
prostu trzeba ludzi czymś zainteresować, a potem
robić dobrze swoją rzecz, na przykład dawać dobrze
jeść albo oferować najlepszą kawę. I tyle. Skończyły
się lata, kiedy przed wyjściem do restauracji trzeba
było ubrać garsonkę. Do nas na kawę ludzie wpadali nawet w piżamach.

Tramwaj linii 18 mija kawiarnię Brisman. Jedną z większych zalet Jeżyc jest bliskość centrum oraz doskonałe skomunikowanie z resztą miasta (na
obrzeżach dzielnicy znajdują się główne przystanki przesiadkowe w Poznaniu). Fot. Filip Faliński

11

NASZE JEŻYCE nr 3-4 (215-216) grudzień 2020

Na ch** się patrzysz?
„Fyrtel” – to słowo oznacza w Poznaniu bliżej nieokreśloną najbliższą okolicę. „Fyrtlem” może być
na przykład fragment ulicy albo kilka okolicznych
kwartałów. Także Jeżyce składają się z wielu pomniejszych fyrtli.
Jest więc na przykład fyrtel wokół ulicy Kościelnej. To tu znajdowała się historyczna wieś Jeżyce. To tu przed wojną zbudowano kilka schronów,
a właściwie szczelin przeciwlotniczych, do których
można dziś okazjonalnie zajrzeć. Opiekę nad nimi
sprawują stowarzyszenia miłośników podziemi
i fortyfikacji. Brzmi niesamowicie, prawda? Mało
kto wie, że pod ulicą, którą codziennie chodzi do
najbliższej biedronki, rozpościera się plątanina
bunkrowych korytarzy.

ka, lesbijka”; „Leczę złamania i homofobię. Janek,
lekarz”; „Kupuję tu jagodzianki, kiedy mój chłopak
jest smutny. Antek”.

Fot. Filip Faliński

Albo taka scena z lipca – dwóch kloszardów siedzi
na Skwerze Trzech Tramwajarek przy ulicy Kochanowskiego. Sącząc tanie wino, dyskutują zawzięcie
o twórczości Jana z Czarnolasu:
– Ty, bo mu umarła, nie? Ta, no…
– Urszula.
– Urszula. No umarła mu, nie? I potem on napisał
te, no…
– Treny.
– No, treny napisał.

Podziemne Jeżyce. Taki świat rozciąga się tuż pod jedną z głównych ulic
dzielnicy. Fot. Filip Faliński

Jest też fyrtel “lodowy” przy samej granicy Jeżyc.
To tu powstała pierwsza w nowoczesnym Poznaniu
Wytwórnia Lodów Tradycyjnych. W sezonie letnim
ustawiają się tu długie kolejki – bywa, że stoi się
godzinami, żeby tylko dostać upragnionego loda
o smaku solonego karmelu. Do sukcesu lodziarni natychmiast podczepili się następni i tuż obok wytwórni powstała… Manufaktura Lodów Naturalnych.
Fyrtel Rynku Jeżyckiego to samo serce dzielnicy.
Rynek jest jednym z trzech targowisk stanowiących
centra dawnych dzielnic Poznania (prócz Rynku Jeżyckiego wyróżnia się jeszcze Rynek Wildecki, Rynek Łazarski, Rynek Bernardyński i Plac Wielkopolski). To tutaj tętni życie dzielnicy. Tutaj znajdują
się główne przystanki tramwajowe i ciąg handlowy
wzdłuż ulicy Dąbrowskiego.
Mamy też na Jeżycach fyrtel „na ch** się patrzysz”. Okolice skrzyżowania Szamarzewskiego/
Staszica to jedna z ostatnich niezrewitalizowanych
części dzielnicy. Jej symbolem stała się obdrapana, pełna graffiti brama przy ulicy Szamarzewskiego 21. To nie jest poziom starej warszawskiej Pragi
albo śródmiejskich kamienic w Łodzi (nie miałbym

Na skrzyżowaniu Słowackiego i Wawrzyniaka. Tradycja, nowoczesność
i poezja Tadeusza Różewicza. Fot. Filip Faliński

Tamże, po drugiej stronie skrzyżowania. Fot. Filip Faliński
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żadnych oporów przed nocnym spacerem po Jeżycach), ale stanowi pewną pamiątkę po czasach,
gdy tamte strony należało raczej omijać szerokim
łukiem.

powodu. Niektórzy podkreślają, że to były „prawdziwe Jeżyce” – pełne życia, bawiących się dzieci,
„towarzystwa w bramach”.
Ten świat już nie istnieje. Teraz w Poznaniu zwykło
się mawiać, że na Jeżycach prędzej dostanie się
dobry hummus, niż w mordę.

Któregoś dnia oprowadzałem po Jeżycach znajomego Syryjczyka. To
jedyne miejsce, w którym zrobił zdjęcie na Instagrama. „Wow! Is it the
famous gate ‘What the fuck are you looking at’?” – zachwycał się.
Fot. Filip Faliński

Czy tak wyglądały Jeżyce przed dwudziestoma laty? Najgorszy był
ponoć „trójkąt bermudzki”, czy raczej prostokąt bermudzki ograniczony
ulicami Dąbrowskiego, Polną, Jackowskiego i Wawrzyniaka. Fot. Filip
Faliński

Na sąsiedzkiej grupie facebookowej pytam o znaczenie graffiti ze środka podwórza – ktoś czarnym
sprejem nabazgrał na ścianie „T(…) zdechła k***a”.
Jeżycjanie z dziada pradziada odpisują, że zanim
odpadł fragment tynku, całość napisu brzmiała
„Tede zdechła k***a” i że chodzi o – podobno słynny
– konflikt rapera Pei z raperem Tede. Ale są też inne
głosy: „tam został skatowany chłopak, jak pogotowie przyjechało to żył, zmarł po paru dniach, to był
znajomej syn” albo „po prostu zdechła k***a i zapanowało święto wśród lokatorów”. Choć wariant
z Tede wydaje się najbardziej prawdopodobny,
legend i wspomnień o słynnej bramie nie brakuje.
Cóż, może lepiej nie drążyć.

Podwórko przy Szamarzewskiego 21 – to tutaj prowadzi słynna brama
„Na c** się patrzysz”. Fot. Filip Faliński

Najżywsza ulica w Poznaniu
Pozostały natomiast pewne dobre strony starej
śródmiejskiej dzielnicy. – Jeżyce miały szczęście,
że nigdy nie zbudowano tu wielkiej galerii handlowej – mówi Marek Jerzak, radny osiedla Jeżyce.
– Dzięki temu lokalny handel nie został uśmiercony. Te wszystkie małe sklepiki z guzikami i włóczką,
lokalne piekarenki… Cała ta tkanka miejska, którą
pamiętam z dzieciństwa, nie tylko żyje, ale się rozwija.
Najlepszym przykładem jest ulica Dąbrowskiego,
centralna arteria dzielnicy. – W całym Poznaniu
nie ma ulicy w naturalny sposób równie żywej.
W przeciwieństwie na przykład do ulic imprezowych, gdzie tłum się zdarza, ale tylko w weekendy
po zmroku i tylko w jednym celu, na Dąbrowskiego ciągle kipi życie. Normalne miejskie życie, które
powinno tak wyglądać w większości śródmiejskich
dzielnic – opowiada Marek.

Przy okazji wywiązuje się dyskusja o dawnych Jeżycach – o tym, że jeszcze kilkanaście lat temu lepiej
było nie pojawiać się na nie swojej ulicy, że przyjezdne samochody wyjeżdżały bez lusterek i kołpaków, o konfliktach pomiędzy poszczególnymi
fyrtlami, o ustawkach lokalnych dresów i o tym, że
wieczorem nie wychodziło się z domu bez ważnego
13
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szłością dzielnicy. Bałem się, że może to być wielki
niewypał, dlatego na wszelki wypadek była z nami
specjalistka od integracji społeczności lokalnych.
Ale seniorzy przynieśli stare zdjęcia i zaczęli opowiadać o dawnych czasach, o ludziach, o knajpach,
których już dawno nie ma… Ekspertka od integracji
po godzinie stwierdziła, że nie ma sensu tego prowadzić, bo seniorzy sami się świetnie bez niej dogadują. Tam to dopiero były „sceny z życia dzielnicy”
– uśmiecha się Marek.
Kamienica Borejków
Opowieść o dzielnicy byłaby niepełna bez wspomnienia o Małgorzacie Musierowicz i jej „Jeżycjadzie”. Na książkach o rodzinie Borejków wychowywało się całe pokolenie naszych mam. Późniejsze
pokolenia mogłyby próbować, ale autorka cyklu
straciła w pewnym momencie kontakt z rzeczywistością świata młodzieży. Nowsze książki z cyklu
„Jeżycjady” opowiadają o rodzinie intelektualnych
potworów, w której nawet półtoraroczne dzieci wyrażają się w czasie zaprzeszłym, a dziewięciolatki
dyskutują o pieśniach Horacego.
Aby nie być gołosłownym, parę cytatów:
„– Poprosiłbym był o kapustę – wtrącił Jędruś Rojek,
starając się dostosować do zawyżonych wymagań
dziadka” – tak, to właśnie ów półtoraroczny bohater.
„Dzieci kończyły kolację. Ignacy Grzegorz, poprawnie
złożywszy sztućce, pogrążył się w dyspucie z dziadkiem (tematem były dziś pieśni Horacego)” – szczęśliwe dzieciństwo dziewięciolatka.
„- A mój pogląd jest przeciwstawny, choć wychodzę

Ulica Dąbrowskiego w 1990 roku. Widoczny na zdjęciu pawilon zachował
swoją funkcję handlową – obecnie mieści się w nim drogeria Rossmann
i kilka innych sklepów. W przeciwieństwie do wielu innych dzielnic, tu gwar
chodników nie ucichł. Fot. MOs810, licencja CC BY-SA 4.0 Fot. Filip Faliński

Dlatego, zdaniem radnego, trzeba dbać o tę tkankę.
Z jednej strony konieczne są takie zabiegi jak zazielenianie ulic i wyprowadzanie z dzielnicy ruchu
tranzytowego. Ale należy też unikać gentryfikacji,
czyli przesady w drugą stronę: nie chodzi o to, aby
na Jeżycach nagle pojawiły się same luksusowe
restauracje, a ceny mieszkań poszybowały w górę
o kilkaset procent. Miasto, aby żyło, musi być dla
wszystkich.
Na przykład dla starszych mieszkańców. Przed
pandemią w dawnym jeżyckim Domu Tramwajarza działały dwa kluby seniora. A w nich warsztaty,
potańcówki, wyjazdy na basen… – Jedno spotkanie
było wyjątkowe. Jesienią zeszłego roku zorganizowałem dla seniorów warsztaty związane z prze-

Fot. Filip Faliński
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z podobnych przesłanek” – dwunastolatka nie zgadza się z rozmówcą.
„– Chwileczkę, przecież jestem po spowiedzi – przypomniała samej sobie Laura. I nagle łzy jej stanęły
w oczach” – prawdziwe dylematy moralne świata
młodzieży.
„– Obecna – odezwał się głos z tyłu, lecz Józinek już
tam nie patrzył. Jego wzrok utkwiony był obecnie w
twarzy Stanisławy Trolli – w jej policzkach jak pączki, w jej nosie, który przypominał trąbkę motyla…”
– o miłości dziewięcioletniego Józefa do niewiele
starszej Stanisławy.
Dziadek Borejko nie byłby zadowolony z tego murala, który wyrósł zaraz za jego kamienicą

O ile więc współczesna „Jeżycjada” jest dla dzielnicy nieco zmarnowaną szansą, o tyle w niejednym
polskim mieście można do dziś usłyszeć: „Jeżyce?
Jasne, kojarzę z dzieciństwa”.
Wkrótce pojawi się druga część wpisu – spacerownik
po Jeżycach. Zajrzymy w różne dziwne zakamarki,
o których nawet w Poznaniu mówi się mało… lub
w ogóle :)
*Filip Faliński - podróżnik i reportażysta, prowadzi
bloga stacjafilipa.pl. Od niedawna także jeżyczanin.
Przeprowadzka na nasze osiedle natchnęła go do
przyjrzenia się bliżej Jeżycom.

Miasto pomaga seniorom
OPRACOWANIE. MJ

Akcja „Zakupy dla seniorów” ma chronić przed koniecznością wychodzenia z domów
osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Poznaniu.
Mogą z niej skorzystać poznaniacy i poznanianki
powyżej 60 roku życia, którzy samotnie prowadzą
gospodarstwo domowe lub mieszkają z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą
lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną
również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu
i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.
Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych
produktów i leków będzie bezpłatna, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany (nie
może on przekroczyć kwoty 200 złotych). Żywność,
środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania, w sklepach położonych w najbliższej okolicy zamieszkania seniorów. Leki kupione
zostaną na podstawie recept. Zakupione i przyniesione produkty nie będą podlegały zwrotowi.
Aby zgłosić potrzebę zakupów, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: numer telefonu
61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 20.00.

mieszkania oraz numer telefonu. Operator przekaże
zebrane informacje koordynatorowi wolontariuszy,
a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą
usługą i przeprowadzi krótki wywiad dotyczący potrzeb. Rozmowa pozwoli seniorowi określić, jakie
konkretnie zakupy potrzebuje i na kiedy.
Telefon będzie podstawowym narzędziem kontaktu również na etapie ostatecznej realizacji zadania.
Wolontariusz, który będzie robił zakupy, rozliczy się
na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów
zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną
osobą. Całość wykonania usługi zakończy koordy-

Jak to działa - krok po kroku
Podczas rozmowy z pracownikiem Biura dzwoniący
powinien podać swoje imię i nazwisko, adres za15
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starszych i z niepełnosprawnościami, o zaopiekowanie się w tym wyjątkowym okresie tymi, którzy
będą szczególnie potrzebowali wsparcia. W czasie
walki z rozprzestrzenianiem się ważna jest wzajemna solidarność, wykazanie się obywatelską postawą
wyrażoną przez pomoc, ale i osobistą dyscyplinę,
polegającą na ograniczeniu aktywności do zadań
niezbędnie potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.
Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o wolontariat Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który
bardzo zaangażował się w pomoc podczas pierwszej wiosennej edycji akcji. Trwała ona od połowy
marca do końca czerwca, Biuro Poznań Kontakt
przyjęło wówczas 1055 zgłoszeń. W akcję zaangażowało się wtedy około 70 wolontariuszy Caritas z całego Poznania.

nator wolontariuszy, który skontaktuje się z seniorem i upewni się, że wszystko zostało zrealizowane
poprawnie.
Wolontariusze Caritas będą w miarę możliwości na
stałe przypisani do seniorów i w trakcie trwania akcji będą w telefonicznym kontakcie, tak by senior
mógł przekazywać zakupowe potrzeby bez konieczności zgłaszania ich przez Biuro Poznań Kontakt.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, każda
usługa będzie miała nadany unikatowy numer, do
wyłącznej wiadomości seniora. Tym numerem oraz
specjalnym identyfikatorem będzie posługiwał się
wolontariusz, uwiarygadniając swoją działalność.
Żaden wolontariusz miejskiego programu nie będzie pukał do domu seniora bez wcześniejszego
zgłoszenia zapotrzebowania na usługę. Senior musi
zawsze wykonać pierwszy krok.
Władze miasta apelują do wszystkich mieszkańców
i mieszkanek Poznania - rodzin i sąsiadów osób

Osoby zainteresowane pomocą w ramach wolontariatu mogą dzwonić pod numer telefonu
605 333 825.

Bieżące informacje od Rady Osiedla są zamieszczane w serwisie społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/RadaOsiedlaJezyce) oraz na stronie www.jezyce.poznan.pl,
gdzie można również znaleźć skład Rady, uchwały
oraz korespondencję urzędową wysyłaną i otrzymywaną przez Radę.
Plakaty informacyjne i „Nasze Jeżyce” wywieszane są też w gablotach na Placu Asnyka, przy Domu Tramwajarza,
przy Skwerze Trzech Tramwajarek, Skwerze Fiszera (zbieg ul. Janickiego i Dąbrowskiego),
na ul. Kościelnej (u zbiegu z ul. Poznańską) i na ul. Polnej (u zbiegu z ul. Bukowską).
Kontakt z Radą i Zarządem Osiedla Jeżyce
Z Radą można się skontaktować wysyłając pocztę na adres siedziby,
pisząc na adres email osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub poprzez wiadomość Facebook.

Dyżury Rady i Zarządu Osiedla zostały wstrzymane do odwołania ze względu na koronawirusa,
jednakże zachęcamy do kontaktu przez e-mail lub Facebook
oraz indywidualnego umawiania się na rozmowy.

Redakcja Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Filip Schmidt, Krzysztof
Koch, Paweł Głogowski, Dawid Majewski, Helena Zadumińska

Wydawca
Miasto Poznań - Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20,61-706 Poznań

Skład i druk
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl

Adres redakcji
Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań www.jezyce.poznan.pl
osiedle_jezyce@um.poznan.pl

Nakład
1500 egzemplarzy
Wirtualne wydanie
http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/

Redaktor naczelny Marek Jerzak
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