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Wzajem-noś(ć),
czyli projekt, dzięki któremu

bezdomni jeżyczanie
zyskali dach nad głową

AUTOR: ŻANETA PRZEPIERA

W maju 2021 roku Fundacja Barka we współpracy 
z Radą Osiedla Jeżyce rozpoczęła pilotażowe dzia-
łanie na terenie administracyjnym osiedla. Projekt 
nazwano  Wzajem-noś(ć), żeby zwrócić uwagę od-
biorców na znaczenie i moc tego słowa. 

Oddaje ono pełną moc pomagania. Bo czymże jest 
pomaganie, jeśli nie podnoszeniem – wzajemnym 
noszeniem problemów? A co najważniejsze, gdy 
wyciągamy do drugiej osoby rękę, podnosimy ją 
i dajemy moc do walki o własne życie, podwajamy 
swoje moce. Na tym polega magia wysyłania dobra: 
podwaja się.

O tym, że to nie tylko słowa, słowa, słowa prze-
konaliśmy się dość szybko. Pilotażowe działania 
obejmowały rozpoznanie sytuacji osób w kryzysie 
bezdomności przebywających na terenie Osiedla 
Jeżyce oraz rozpoznania możliwości współpracy na 
tym polu, jakie mamy jako mieszkańcy Poznania, 
działacze, przedstawiciele organizacji i instytucji. 
Udało się o wiele więcej.

Trzy życiorysy z happy endem?

Zespół barkowych liderów i ich asystentów patrolo-
wał Jeżyce raz w tygodniu. Liderzy to ci, którzy nie 
tak dawno sami byli na ulicy, ale podnieśli się dzięki 
wyciągniętym do nich dłoniom ze wsparciem i kon-
kretnymi rozwiązaniami. To jest żmudna praca, wy-
magające liczenia się z wieloma powtarzającymi się 
porażkami, wymaga budowania relacji i czujności. 
Dzięki ich zaangażowaniu dwóch Panów przebywa-
jących na ulicy zamieszkało we wspólnocie Funda-
cji Barka, a kolejna osoba zamieszkała w Ośrodku 
prowadzonym przez Stowarzyszenie Pogotowia 
Społecznego. Historie tych osób są zupełnie róż-
ne: jeden żył na jeżyckich ulicach 10 lat, kolejny od 

kilku tygodniu sypiał w znalezionym porzuconym 
aucie, a trzeci zamieszkiwał piwnice w kamienicy, 
w której mieszka jego rodzina. Trzy tragiczne życio-
rysy, problemy i trudności, w których do tej pory nie 
znaleźli pomocy lub nie byli na nią gotowi. Odzyska-
li godność, mają szansę.

Partnerstwo ma sens

Streetworking  odbywa się w Poznaniu cały  czas - 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne od lat wyko-
nuje ogromną pracę na poznańskich ulicach, wraz 
z pracownikami MOPR-u i innymi służbami. Współ-
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Rozpoczęła się przebudowa
ul. Zwierzynieckiej.

Będzie wygodniej i bezpieczniej
OPRAC. MJ

Dzięki przebudowie rowerzyści, 
których na Jeżycach jest coraz 
więcej zyskają wygodną drogę 
rowerową, łączącą nasze osie-
dle z Centrum. Piesi natomiast 
cieszyć będą mogli się szerszy-
mi chodnikami. Nie zapomniano 
także o zmotoryzowanych. Na 
jezdni wymieniana jest warstwa 
ścieralna. W trakcie inwestycji 
przebudowywana jest kanaliza-
cja deszczowa. Po zakończeniu 
prac pojawią się w tym rejonie 
zatoki autobusowe. Natomiast 
już wiosną dokonane zostaną 
w tym miejscu nowe nasadzenia. 
Pojawią się nie tylko krzewy, lecz 
również i drzewa.

pracowali również z nami w tym projekcie. Problem 
bezdomności ulicznej, pracy socjalnej w terenie 
jest tak ogromnym obszarem, że im więcej zaanga-
żowanych nas w działania, tym lepsze są rezultaty. 
A dzięki partnerstwu Jeżyckiemu na rzecz rozwiązy-
wania problemów osób wykluczanych społecznie, 
pojawiła się przestrzeń do wygenerowania nowych 
rozwiązań, które jeżeli zdobędą aprobatę władz 
miejskich, ogromnie pomogą w rozwiązywaniu pa-
lącego problemu bezdomności ulicznej dla central-
nych dzielnic Poznania.

Partnerstwo lokalne tworzy kilka podmiotów, spo-
tykamy się raz w miesiącu, aby omówić problemy 

związane z bezdomnością i pomysły na ich roz-
wiązanie. Mimo iż program pilotażowy kończy się, 
zamierzamy dalej działać i zapraszamy na nasze 
spotkania kolejne podmioty, dla których poruszane 
przez nas kwestie są ważne.

Członkowie partnerstwa:

Rada Osiedla Jeżyce, Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Dia-
konijna spółka zatrudnienia – CIS, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Wraz z początkiem listopada rozpoczęła się przebudowa północnej
strony ul. Zwierzynieckiej między Rondem Kaponiera, a ul. Gajową.

Oprócz tego, że dzięki zmianom będzie wygodniej i bezpieczniej,
w okolicy zrobi się także zdecydowanie ładniej.
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Wreszcie są!
Od lat oczekiwane przystanki

wiedeńskie na ul. Dąbrowskiego
AUTOR: MJ

Przystanki wiedeńskie ułatwiające wsiadanie 
i wysiadanie z tramwajów wreszcie pojawiły się 
na ul. Dąbrowskiego na wysokości rynku Jeżyc-
kiego. W chwili zamykania numeru „Naszych Je-
życ” trwały już prace wykończeniowe.

Na temat budowy przystanków wiedeńskich roz-
mowy trwały dłużej niż nawet przebudowa  Kapo-
niery - śmieją się jeżyczanie. Mniej do śmiechu przez 
ten cały czas było natomiast osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym, jak również rodzicom z dziećmi 
w wózkach. Z tego powodu budowa przystanków 
wiedeńskich była jednym z głównych celów rad-
nych obecnej kadencji rady osiedla Jeżyce. Jeszcze 
w trakcie kampanii wyborczej staraliśmy się zwró-
cić uwagę na problem różnego rodzaju  happenin-

gami podczas których ustawialiśmy na jezdni spe-
cjalne rampy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. 
Wreszcie się udało.

Powstały dwa przystanki Rynek Jeżycki na ul. Dą-
browskiego (w kierunku Ogrodów oraz w kierunku 
centrum). W ramach prowadzonych prac wykonano 
perony i ich krawędzie o długości 45 metrów wraz 
z rampami – wjazdową i wyjazdową.

Kierowcom przypominamy, że przez perony moż-
na przejeżdżać, gdy nie stoi przy nich tramwaj (nie 
trzeba ich wymijać!). Pasażerowie nie mogą jednak 
zapominać o tym, że na peronach mogą znajdo-
wać się jedynie podczas wsiadania lub wysiadania 
z tramwaju.
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Stowarzyszenie Senioralne Centrum Aktywności Twórczej, Centrum Inicjatyw Lokalnych 
„Sąsiedzkie Jeżyce” oraz Rada Osiedla Jeżyce zapraszają na otwarte spotkanie 

świąteczne dla mieszkańców Jeżyc 

Data: 10.12.2021 godz. 12.00 – 19.00 

Miejsce:  Jeżyckie Centrum Kultury  ul. Jackowskiego 5-7  (vis a vis 
Starostwa Powiatowego) wejście przez Ogródek Kultury i Sztuki „Pod 

Balkonem” 

Program: 

12.00 – 16.00  

Międzypokoleniowe warsztaty robienia ozdób świątecznych i wspólne dekorowanie 
choinki  

Dla uczestników przewidziany jest słodki poczęstunek 

17.00 – 19.00  

 Integracyjne Spotkanie Świąteczne: 

Iluminacja choinki 

Koncert i wspólne śpiewanie Kolęd i Piosenek Świątecznych 

Wspólny poczęstunek 

Łakocie od Gwiazdora dla najmłodszych                                                                                                                      

Informacje i zapisy na warsztaty pod nr tel. 695 596 150 

ZAPROSZENIE 

Projekt dofinansowany przez miasto Poznań  

 

GWIAZDKA NA JEŻYCACH – RAZEM W 
NOWY ROK  
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Ulica Wawrzyniaka
przeszła metamorfozę.

Tak teraz wygląda!
AUTOR: MJ, ZDM

Metamorfozę przeszedł najbardziej zniszczony od-
cinek ulicy na odcinku od ul. Szamarzewskiego do 
ul. Dąbrowskiego.

Zmiany objęły remont chodnika i nawierzchni jezd-
ni, wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz 
ustawienie donic z drzewami. Dzięki nim poprawi 
się komfort i bezpieczeństwo, szczególnie wśród 

pieszych. Również parkowanie zostało uporządko-
wane, a ulica zyskała na estetyce.

Zieleń i parkowanie po obu stronach ulicy

W miejscu istniejących betonowych płyt chodniko-
wych ułożono nowe, oddzielone od jezdni i linii za-
budowy opaski z kostki brukowej. Po nałożeniu no-

Tegoroczna jesień przyniosła ul. Wawrzyniaka prawdziwe zmiany.
Chyboczące się płyty chodnikowe i popękany asfalt to już przeszłość.

Ta ważna dla Jeżyc ulica będzie teraz także nieco bardziej zielona!
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wej warstwy asfaltu wymalowano 
nowe linie ułatwiające porusza-
nie się kierowcom, ale i rowerzy-
stom. Wdrożono bowiem nową 
organizację ruchu. Parkowanie 
dozwolone jest na miejscach 
równoległych po obu stronach 
jezdni (wcześniej zaparkować 
można było tylko po zachodniej 
stronie ulicy). Wprowadzono kon-
traruch rowerowy. Ulica Wawrzy-
niaka pozostanie jednokierunko-
wa – auta mogą więc poruszać się 
od ul. Szamarzewskiego w stronę 
ul. Dąbrowskiego.

Na wspomnianym odcinku już 
wiosną przyjemny cień da jede-
naście drzew. Te będą rosły w du-
żych donicach. Wykonanie nasa-
dzeń w gruncie nie było możliwe 
bez kompleksowej przebudowy 
ulicy.

Koszt remontu chodnika i na-
wierzchni jezdni ul. Wawrzyniaka 
to 1 000 000 zł. Natomiast nasa-
dzenia wraz z dwuletnią pielę-
gnacją, finansowane ze środków 
Rady Osiedla Jeżyce, kosztować 
będą 100 000 zł.
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Pojawiły się nowe
i wygodne ławki

AUTOR: MK

Dąbrowskiego przy Kochanow-
skiego, Poznańska przy Mylnej 
oraz Prusa obok Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w  Poznaniu 
- to  miejsca, gdzie ustawiono 
nowe ławki na terenie Jeżyc. Za-
kup i montaż ławek został sfinan-
sowany z tegorocznych środków 
Osiedla Jeżyce.

Ławki na ulicach są szczególnym 
ułatwieniem dla osób starszych 
i mających problem z porusza-
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niem  się - pozwalają  przysiąść 
i  odpocząć podczas załatwiania 
codziennych spraw.

Również na przyszły rok w planie 
wydatków został ujęty montaż 
kolejnych ławek. Gdzie Waszym 
zdaniem powinny się one poja-
wić? 

Piszcie na adres:
Osiedle_Jezyce@um.poznan.pl

Jeżyce mają swój oficjalny mural
AUTOR: AD

Fragmenty charakterystycznych dla naszego osie-
dla budynków, stara bimba czy kawiarnie. Mural 
przedstawiający symbole Jeżyc, wybrany przez 
Mieszkańców w projekcie fyrtle.pl udekorował 
ścianę kamienicy przy ul. Jeżyckiej. Grafika została 

stworzona przez  jeżyczankę  Dorotę Piechocińską. 
Jednak to nie wszystko! W tym miejscu już na wio-
snę stworzony zostanie skwer z licznymi krzewami, 
drzewami, ławkami, domkami dla owadów i zbior-
nikiem na deszczówkę.
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O czym mówiliśmy
na listopadowej

sesji Rady Osiedla Jeżyce?
AUTOR: AD

W poniedziałek 8 listopada 2021 r. o godz. 18.30 odbyła się XXX sesja Rady Osiedla Jeżyce. Podczas 
obrad w trybie zdalnym:

- poparliśmy apel Partnerstwa Jeżyckiego do władz Poznania z prośbą o sfinansowanie powstania łaźni 
miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności.

- zawnioskowaliśmy o wykonanie interwencyjnych napraw chodników i jezdni na ul. Dąbrowskiego i Kra-
szewskiego. W uchwale wskazaliśmy lokalizacje miejsc wymagających takich napraw.

- negatywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania drodze wewnętrz-
nej nazwy Goplany. Taka nazwa jest niezgodna ze zgłoszonym wcześniej przez nas pomysłem nadania no-
wym ulicom w tym rejonie nazw związanych z gwarą poznańską.

- zawnioskowaliśmy o przeniesienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego zlokalizowanej do niedawna 
przy skrzyżowaniu ul. Szamarzewskiego i Wawrzyniaka na ul. Dąbrowskiego w pobliże posesji nr 77 i 79. 
W ramach nowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku ul. Wawrzyniaka nie jest przewidziany po-
wrót stacji, dlatego zaproponowaliśmy jej umieszczenie na ul. Dąbrowskiego, gdzie jest szeroki chodnik 
i nie są wyznaczone miejsca parkingowe.

- zmieniliśmy projekt planu wydatków na przyszły rok przekazując środki na remediację gruntu pod pla-
nowanym placem zabaw przy ul. Mylnej 38 i dalsze prace inwestycyjne na tym terenie oraz na wykonanie 
furtek na placu zabaw przy ul. Asnyka od strony południowej.

- zawnioskowaliśmy o demontaż nieużywanych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic Polnej i Jac-
kowskiego; Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Kościelnej oraz Poznańskiej, Mickiewicza, Jeżyckiej i Barzyń-
skiego.

- zawnioskowaliśmy o uwzględnienie założeń do opracowania projektu przebudowy dziedzińca Szkoły 
Podstawowej nr 36 w przetargu przygotowywanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wskazaliśmy 
m.in. konieczność remontu istniejącego boiska, realizacji nowych terenów zielonych czy montażu odpo-
wiednich urządzeń do zabaw i rekreacji.

- przydzieliliśmy środki z tegorocznego budżetu trzem jeżyckim szkołom  podstawowym - każda  z nich 
otrzyma 20 tys. zł, a dodatkowo zostanie doposażony plac zabaw przy ul. Kadłubka.

- podjęliśmy uchwałę w sprawie rezygnacji z użytkowania przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Kadłubka 
i przekazaniu go Wspólnocie Mieszkaniowej Kadłubka 9 i 11.
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Perełki poznańskiej secesji
odzyskują blask

AUTOR: UMP

Budynki przy ul. F. Roosevelta 
(3, 4, 5, 6/7, 9/10), ul. Krasińskie-
go (3,  3a, 4,  4a) oraz ul. Zacisze 
(4, 4a) to zespół najcenniejszych 
secesyjnych kamienic na terenie 
miasta, objętych ścisłą ochroną 
konserwatorską, a także wpisany 
do rejestru zabytków.

Z inicjatywy Miejskiego Konser-
watora Zabytków, we współpra-
cy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
Jeżyce, sukcesywnie prowadzo-
ne są prace konserwatorsko-re-
montowe przy kolejnych obiek-
tach zespołu. Przede wszystkim 
realizowane są konieczne inwe-
stycje poprawiające stan tech-
niczny budynków. Remontowa-
ne są dachy, balkony czy izolacje 
przeciwwilgociowe. Prace obej-
mują również działania związane 
z konserwacją i renowacją ele-
wacji, czyli elementów ceglanych 
i kamiennych, tynku, cennego 
detalu architektonicznego, uni-
katowych sztukaterii czy witraży 
klatek schodowych.

- Ze względu na skalę zespołu 
budynków, jak i zakres specjali-
stycznych prac, renowacje tych 
obiektów są bardzo kosztowne, 
dlatego co roku Miasto wspiera 
działania konserwatorskie tam 
prowadzone. Od sześciu lat ka-
mienice przy ul. F. Roosevelta 

traktujemy priorytetowo. Tylko 
w tym roku przeznaczyliśmy na 
ich remont 500 tys. zł - mówi Ma-
riusz Wiśniewski, zastępca pre-
zydenta Poznania. - Bardzo się 
cieszę, że te niezwykle cenne 
zabytki odzyskują dawny blask. 
Aby jednak całościowo wyekspo-
nować walory architektoniczne 
tego secesyjnego zespołu, wy-
magane są dalsze prace, dlatego 
w 2022 roku dotacje planujemy 
kontynuować.

Perły architektury

W 1900 roku nastąpiło przyłącze-
nie do Poznania okolicznych wsi. 
Wówczas w obręb miasta weszła 
obecna ul. F. Roosevelta. Od mo-
mentu włączenia Jeżyc w granice 

Miasto Poznań od kilku lat realizuje program wspierający prace konserwator-
skie przy secesyjnych kamienicach zlokalizowanych na terenie Jeżyc. 

Tylko w tym roku dotacje do ich remontów wyniosły 500 tys. zł.

stolicy Wielkopolski rozpoczęto 
sukcesywną zabudowę tego te-
renu.

To ważny okres w historii mia-
sta wiąże się bowiem ze zdjęciem 
ograniczeń  fortecznych - zazna-
cza  Joanna Bielawska-Pałczyń-
ska, Miejski Konserwator Zabyt-
ków. - Secesyjny zespół kamienic 
został wzniesiony po 1905 r. Na-
leżał do kompleksu osiedla do-
mów spółdzielczych Niemieckiej 
Spółdzielni Urzędników Pań-
stwowych, zbudowanych przez 
spółkę  Böhmer  i  Preul. Kamie-
nice charakteryzują się znako-
mitymi rozwiązaniami architek-
tonicznymi, funkcjonalnością 
wnętrz, jak i przemyślaną bogatą 
dekoracją fasad.
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Nowy radiowóz dla Jeżyc
AUTOR: AJ

- Straż miejska każdego roku przyjmuje około 70 tys. 
zgłoszeń od mieszkańców. Bez dobrego wyposaże-
nia trudno byłoby jej wykonywać swoje obowiązki. 
Działania w terenie to esencja pracy strażników. 
Cieszę się, że udało się wesprzeć ich nowymi pojaz-
dami. Na pewno nie są to ostatnie zmiany. Sukce-
sywnie staramy się wzmacniać straż miejską. Służy 
to mieszkańcom, a także poprawie porządku i bez-
pieczeństwa - mówi  Mariusz Wiśniewski, zastępca 
prezydenta Poznania.
Zakup samochodów sfinansowano z budżetu mia-
sta. Uroczyste przekazanie nowych radiowozów do 
poszczególnych referatów odbyło się na dziedzińcu 
Urzędu Miasta Poznania.
- Cztery samochody, które trafiły do straży miejskiej, 
to największy zakup w ciągu ostatnich 5 lat. Strażni-
cy pracując na terenie miasta muszą się jakoś prze-
mieszczać. Nowe radiowozy pozwolą nam szybko 
reagować na zgłoszenia mieszkańców oraz wspo-
mogą patrole poznańskich  ulic - tłumaczy  Walde-
mar Matuszewski, komendant Straży Miejskiej Mia-
sta Poznania.

Poznańscy strażnicy miejscy zyskali cztery nowe 
pojazdy. Auta wykorzystywane będą podczas in-
terwencji. Przy pomocy samochodów funkcjona-
riusze pomogą osobom nietrzeźwym i potrzebują-
cym zwierzętom. Będą także - tak jak dotychczas 
- ściśle  współpracować z radami osiedli. Jeden 
z nich trafi na nasze osiedle.

Nowo zakupiony pojazd trafi m.in. do strażników 
z  Referatu Interwencyjno-Drogowego, którzy zaj-
mują się pomocą nietrzeźwym (w tym np. ich trans-
portem do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych). Auto 
posiada specjalistyczne wyposażenie, przeznaczo-
ne do przewozu takich osób. W okresie jesienno-zi-
mowym samochód służyć będzie także do pomo-
cy osobom w kryzysie bezdomności (które trzeba 
czasem przetransportować do ośrodka pomocy, 
schroniska lub do szpitala). Identyczne samochody 
wykorzystywane są jako ambulansy w ratownictwie 
medycznym.
Specjalistyczny, elektryczny radiowóz, przeznaczo-
ny do transportu zwierząt otrzymają także strażni-
cy Ekopatrolu. O tym, jak taki pojazd jest potrzebny, 
świadczą liczby. Do 30 września dyżurni poznańskiej 
straży miejskiej przyjęli do realizacji 57 209 zgłoszeń 
mieszkańców, z czego aż 7258 dotyczyło zwierząt - 
zarówno  tych żyjących na wolności (jak np. dziki, 
ptaki, lisy, jeże, nietoperze) czy domowych (psów, 
kotów, świnek morskich i innych małych stworzeń), 
jak i gospodarskich oraz egzotycznych. Samochód 
został odpowiednio wyposażony.
Ważnym zadaniem, realizowanym przez strażników 
dzielnicowych, jest współpraca z radami osiedli. In-
terwencje, na prośbę mieszkańców, dotyczą m.in. 
nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, osób 
bezdomnych, pozostawionych wraków czy czysto-
ści i porządku - zarówno terenów rekreacyjnych, jak 
i wokół budynków mieszkalnych, w tym także dzi-
kich wysypisk śmieci. Nowe radiowozy osobowe zo-
staną skierowane do Referatów Jeżyce i Grunwald. 
Zastąpią wysłużone już dwa samochody, które nie-
bawem zakończą służbę w barwach Straży Miejskiej 
Miasta Poznania. Auta pomogą w realizacji oczeki-
wań lokalnej społeczności.
- Strażnicy miejscy otrzymali pojazd, który jest bardzo 
potrzebny na terenie Jeżyc. Nowy samochód przy-
czyni się do jeszcze lepszego patrolowania naszych 
ulic. Na pewno wspomoże straż miejską, która dba 
o porządek na terenie naszego osiedla - mówi Anna 
Wilczewska, radna miejska i osiedlowa z Jeżyc. 
Obecnie straż miejska ma do swojej dyspozycji 
34  samochody (4 z nich są już wysłużone i powoli 
wycofywane z eksploatacji), w tym 2 elektryczne. 
Do tego dochodzą 31 rowery i 4 motocykle.
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Nielegalny Jezus, pomnik psa,
podziemne bunkry

i inne ciekawostki dzielnicy
OSIEDLE OKIEM JEŻYCKIEGO BLOGERA – FILIPA FALIŃSKIEGO

Te wpisy zapewne by nie powstały, gdyby nie 
COVID. Zamknięcie świata spowodowało, że trud-
niej wyjechać na Filipiny czy do Boliwii, ale tym 
większą uwagę zwraca się na swoje najbliższe oko-
lice. Z codziennych rozmów wiem, że wielu miesz-
kańców Jeżyc nie ma pojęcia o pomniku psa na 
Dąbrowskiego czy o resztkach komunistycznych 
haseł na murach dawnej Wiepofamy (red. w chwili 
publikacji część budynków została już wyburzo-
na). Dla ułatwienia planowania spaceru, miejsca 
wspomniane w obu wpisach zaznaczyłem na ma-
pie, którą wklejam poniżej. A teraz… w drogę! Daw-
na  Wiepofama, czyli komuno wróć Niektóre hasła 
się nie starzeją. Nie można tego jednak powiedzieć 
o murach, na których zostały wypisane. Pozostało-
ści dawnej Wiepofamy w centrum dzielnicy zostaną 
lada moment wyburzone, aby ustąpić miejsca gro-
dzonemu osiedlu. Tym samym kończy się historia 
jednej z najstarszych w Europie fabryk obrabiarek 
specjalnych (działającej od 1919 roku). To ostatni 
moment, aby uwiecznić napisy takie jak “Program 
Partii – programem narodu”  czy  “Wspólne idee – 
wspólne cele”. Nadchodzi nowe – w głównym biu-
rowcu dawnej fabryki od kilku lat mieści się Bie-
dronka.

Rio de Jeżyceiro, czyli nielegalny Chrystus z Ko-
ścielnej.

W pomniku Jezusa przy ulicy Kościelnej na pozór 
nie ma nic dziwnego. Skoro jest kościół, to logiczne, 

Poznańskie Jeżyce pojawiły się już na Stacji Filipa – opisywałem ich
ogólny klimat i sceny z życia dzielnicy. Tym razem przyszedł czas

na spacer śladami różnych lokalnych ciekawostek. Tych jest na Jeżycach
wyjątkowo dużo, a niektóre na tyle ukryte, że nawet mieszkańcy dzielnicy

często nie wiedzą o ich istnieniu.
Motto przewodnie obu tekstów o Jeżycach? Odkrywajmy swoje okolice. 

że obok można podziwiać i Chrystusa. Chwila na-
mysłu każe się jednak zastanowić – dlaczego figura 
nie stoi na specjalnie przygotowanym postumen-
cie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba cofnąć 
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się w czasie aż do 1932 roku. To wówczas na obec-
nym placu Mickiewicza w centrum Poznania wy-
budowano pomnik Najświętszego Serca Pana Je-
zusa (miejsce było wybrane nieprzypadkowo, jako 
samo serce stworzonej przez Niemców dzielnicy 
cesarskiej; jeszcze trzynaście lat wcześniej stał tam 
główny symbol niemieckiej władzy nad Poznaniem 
– statua Bismarcka). Pomnik, potocznie nazwany 
Pomnikiem Wdzięczności, miał 22 metry długości 
i symbolizował wdzięczność polskiego narodu za 
odzyskanie niepodległości. Jak wiemy z historii, 
niepodległość nie trwała długo, bo zaledwie po 
siedmiu latach od budowy żołnierze Wehrmachtu 
zrównali z ziemią polski pomnik, a figurę Chrystusa 
przetopili. Z czasów wojennych przeskakujemy od 
razu do 2012 roku. To wówczas zawiązał się Spo-
łeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności. 
Jeśli jednak odbudowywać – to gdzie? Za czyje pie-
niądze? Dawne miejsce na placu Mickiewicza było 
już zajęte przez dwa inne pomniki, a koncepcja od-
budowy nad służącym rekreacji Jeziorem Maltań-
skim nie podbiła serc poznaniaków. Podnosiły się 
też głosy, że pomnik był po prostu… brzydki. I że 
nie każda budowla zniszczona przez Niemców pod-
czas II wojny światowej musi być automatycznie 
odbudowana. Społeczny Komitet Odbudowy nie 
dał jednak za wygraną. Odbudowę dwudziestodwu-
metrowej bramy rozpoczęto od pomnika Chrystusa 
– to on stanowił centralną część założenia całego 
monumentu. I kiedy zebrano już pieniądze, odlano 

figurę, która nadal nie miała swojego miejsca. Tu-
taj rozpoczyna się opowieść o Jeżycach. Proboszcz 
parafii na ulicy Kościelnej wyraził chęć tymczaso-
wego “przygarnięcia” pomnika. Mamy już 2016 rok, 
w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a do akcji 
włącza się sam minister obrony narodowej Antoni 
Macierewicz. Figurę Chrystusa na poznańskie Jeży-
ce przewozi wojsko. I pozostaje tylko jeden problem 
– nadzór budowlany, który uznaje, że figura jest nie-
prawidłowo posadowiona i stwarza zagrożenie. Nie 
można postawić jej na postumencie. Cała sprawa 
wywołuje spore kontrowersje, więc do pilnowania 
pomnika zgłaszają się Rycerze Chrystusa Króla. 
To głównie emeryci, którzy przez całą dobę sie-
dzą w  zaparkowanym obok samochodzie. Gotowi 
dzwonić po służby, gdyby ktokolwiek chciał figurę 
zbezcześcić. Dziś, pięć i pół roku po akcji przywoże-
nia pomnika przez wojsko, figura nadal stoi na zie-
mi obok postumentu. Zniknęli Rycerze Chrystusa, 
zniechęceni faktem braku prób bezczeszczenia. Nie 
zniknął natomiast pomysł odbudowy całego Po-
mnika Wdzięczności nad poznańską Maltą.

Jeżyce braci mniejszych 

Pies też jeżycjanin! O tym, że Jeżyce kochają zwie-
rzęta, najlepiej świadczy fakt, że z domowym pupi-
lem można tu wejść niemal wszędzie. Sklepy, apte-
ki, placówki pocztowe i kurierskie. Zawsze grzecznie 
pytam i niemal zawsze słyszę pełną radości odpo-
wiedź. Jasne, że tak! Kelnerzy w knajpach podają 
mojemu psu miskę wody. A któregoś dnia w Żab-
ce czeka mnie bura za to, że zostawiłem psa przed 
sklepem, a oni tak bardzo lubią zwierzęta. Proz-
wierzęce nastawienie widać w wielu zakątkach 
dzielnicy. Przy ulicy Roosevelta, lekko schowany 
w głębi podwórka, znajduje się kolorowy psi mural. 
A na skrzyżowaniu Poznańskiej i Jeżyckiej ze ślepej 
okiennej wnęki wystaje figura eleganckiego kota 
w muszce. Mała rzecz, a poprawia humor. Wszystko 
to przebija jednak pomnik psa na podwórku przy 
ulicy Dąbrowskiego 25. W ten sposób upamiętniono 
tam wszystkie psy, jakie w ciągu XX wieku zamiesz-



NASZE JEŻYCE nr 3-4 (219-220) grudzień 2021

15

kiwały kamienicę. Na postumencie znajdują się ich 
imiona: Żoli… Lord… Donald… Saba… Replay…

Ortografia, głupcze! 

Chyba żaden znak drogowy w historii Poznania nie 
wzbudził tyle emocji, co drogowskaz postawiony 
w 2013 roku przy ulicy Głogowskiej. Można z niego 
wyczytać, że jadąc w lewo, dojedzie się na… Jerzy-
ce. Wykonawca prac dostał nauczkę, że znajomość 
ortografii przydaje się nie tylko blogerom i copy-
writerom. Trefny znak został usunięty, a od paru lat 
stoi na podwórku koło jeżyckiego kina Rialto. Swoją 
drogą, kino to kolejny symbol dzielnicy (…)

Magiel elektryczna – relikt przeszłości 

Kto z czytelników wie, do czego służy magiel? Daw-
niej popularne urządzenie dziś jest jedynie słowni-
kowym reliktem przyszłości. Być może korzysta się 
z niego do zastosowań przemysłowych, na przy-
kład w pralni hotelowej. Przy placu Adama Asnyka 
na Jeżycach zachowały się resztki dawnego punk-
tu usługowego. Dodatkowa ciekawostka – magiel 
w  polszczyźnie głównego nurtu ma oczywiście ro-
dzaj męski. Magiel elektryczna to bez dwóch zdań 
poznański regionalizm.

Jeżyce podziemne 

Wyobraź sobie ulicę, którą codziennie chodzisz 
do sklepu, po której spacerujesz z psem, przy któ-
rej mieszkają twoi znajomi. Zapewne znasz tam 
wszystkie sklepy, knajpy, graffiti na skrzynkach od 

gazu. Ale czy wiesz, co rozciąga się pod powierzch-
nią? Jeżeli mieszkasz w Poznaniu, istnieje spore 
prawdopodobieństwo, że gdzieś w pobliżu znajduje 
się dawny bunkier/schron/szczelina przeciwlotni-
cza. Być może mijasz go każdego dnia, myśląc, że 
to tylko jakieś robocze wejście do studzienki te-
lekomunikacyjnej. W całym mieście znajduje się 
kilkaset schronów i fortyfikacji różnej wielkości. 
Większość z nich jest niedostępna, zaśmiecona, 
zaspawana.  Ale  niektóre doczekują się  odśmiece-
nia  i  zagospodarowania. Tylko w ciągu ulicy Ko-
ścielnej znajdują się cztery znane mi schrony. Dwa 
nie są dostępne na co dzień. Dwa kolejne przygar-
nęli pod swoją opiekę miłośnicy fortyfikacji – co 
pewien czas, na przykład z okazji Dni Twierdzy Po-
znań, można tu zejść pod ziemię i odkryć zupełnie 
inne oblicze dzielnicy (…)

Stajnia pośrodku miasta 

To jedno z tych miejsc, których nie zauważa się 
w codziennym pędzie. Dawna stajnia za budyn-
kiem  Landratury  Poznań-Zachód (ul. Mickiewicza 
31) nie wygląda niestety najlepiej, gdy otaczają ją 
niedbale zaparkowane samochody. Warto o nią za-
dbać, bo to naprawdę nie lada ciekawostka –  tym 
bardziej, że mówimy o ścisłym centrum miasta, rap-
tem dwieście metrów od największego skrzyżowa-
nia i najważniejszych przystanków przesiadkowych 
w Poznaniu.
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Skład i druk
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
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Wirtualne wydanie
http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/

Jeżyce “off the beaten path” 

Na koniec jestem winien jeszcze jed-
no drobne zastrzeżenie. Po publikacji 
poprzedniej części tekstu o Jeżycach 
pojawiło się parę komentarzy, że dziel-
nica wygląda…  nienajlepiej. To nie jest 
do końca prawda. Jako bloger lubię po 
prostu opisywać miejsca  “poza ubitym 
szlakiem”. Fotografuję wszystko to, co 
nietypowe, zapomniane, zaniedbane, 
przechodzące do historii. Warto jednak 
podkreślić, że – choć na tym blogu raczej 
nie pojawiają się ładne, zadbane zakątki 
– Jeżyce mają takich całkiem sporo. Od-
kryjcie je samodzielnie, na przykład przy 
okazji śledzenia opisanych w tym wpisie 
ciekawostek. Poniżej jeszcze raz wkle-
jam mapkę.

*Filip Faliński - podróżnik i reportażysta, 
prowadzi bloga stacjafilipa.pl. Od dwóch 
lat także jeżyczanin. Przeprowadzka na 
nasze osiedle natchnęła go do przyjrzenia 
się bliżej Jeżycom.


