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Brama Poznania, podobnie jak migranci i turyści w mieście, 
przed pięciu laty była przybyszem. Kimś nowym, innym i obcym 
zarówno w Poznaniu, jak i na Śródce. Szukaliśmy wspólnego ję-
zyka z otoczeniem, z przestrzenią oraz z lokalną społecznością. 
uczyliśmy się siebie nawzajem. zintegrowało nas dziedzictwo. 
Dzięki niemu potrafimy dziś dobrze współegzystować, bazując 
na podobieństwach i szanując wzajemne różnice. 

Po 5 latach czujemy się zakorzenieni. czujemy, że jesteśmy 
u siebie. odważnie patrzymy w przyszłość, bo wiemy, że bę-
dziemy się wciąż dla was rozwijać. w związku z jubileuszem 
przygotowaliśmy program wydarzeń, by wspólnie z wami cele-
brować nasze urodziny. zapraszamy do Bramy Poznania!

w 2019 roku Brama Poznania świętuje 5-lecie swojej działal-
ności. to jubileusz skłaniający do podsumowań. Na początek 
kilka liczb. Przez ostatnie 5 lat odwiedziło nas prawie 1 mln 
osób. Ponad 200 tys. odbiorców wzięło udział w wydarze-
niach kulturalno-turystycznych, które organizujemy, w tym pra-
wie 100 tys. w działaniach edukacyjnych. w ciągu minionych  
5 lat przygotowaliśmy 14 konferencji oraz wydaliśmy tyle samo 
publikacji. Brama Poznania cieszy się popularnością także 
wśród turystów zagranicznych – w ciągu 5 lat odwiedzili nas 
odbiorcy z około 120 krajów, z czego najliczniejszą grupę sta-
nowili turyści niemieckojęzyczni. ale nie tylko liczby są ważne 
w tym podsumowaniu. 

Doświadczenia, które zdobyliśmy, utwierdziły nas w przeko-
naniu, że naszą misją jest opowiadanie o tradycji w sposób 
jak najbardziej pełny i jasny. unikamy oddzielania dziedzic-
twa kulturowego od przyrodniczego. czujemy się ekspertami 
i praktykami w tym zakresie. inspirując się sposobem myślenia 
o dziedzictwie Freemana tildena, wiemy, że jednym z naszych 
najważniejszych celów jest dzielenie się wiedzą w tej dziedzinie. 

istotna jest dla nas przestrzeń miasta, w którą wychodzimy wła-
śnie przez Bramę Poznania. zawsze pamiętamy o swoich korze-
niach, czyli o turystyce kulturowej. to ona dała nam szansę zbu-
dowania i rozwijania Bramy. Nie ukrywamy, że Brama Poznania 
jest kobietą. Herstorie są u nas zjawiskiem codziennym i jednym 
z naszych zadań jest przypominanie o dziedzictwie kobiet. Dzięki 
wam – naszym odbiorcom – staliśmy się rodzinni i dostępni.

Brama Poznania ma 5 lat!

#Jesteśmyusiebie
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ZimA

listopad – Odbiorcy instytucji kultury: młodzież – seminarium

CAŁY ROK

Herstoria do poznania – edukacyjne zajęcia terenowe dla szkół
Rodzinne oprowadzania – w każdą sobotę o godz. 11.00

Wszystko jasne! – oprowadzania dla osób z niepełnosprawnościami 

Program wydarzeń związanych 
z jubileuszem 5-lecia Bramy Poznania:

WiOsNA

1 i 3 maja – Wielka majówka. V urodziny Bramy Poznania
DZiKHi BiT – nowy numer rocznika Bramy Poznania i traktu Królewsko-cesarskiego
30 kwietnia – 26 maja – Jesteśmyusiebie. 5 lat na plakatach – wystawa czasowa 

Poznański szlak nauki – premiera nowego folderu turystycznego
Lato’19 na Trakcie Królewsko-Cesarskim – spacery tematyczne

L ATO

6 lipca – 15 września – Zwierzęta Cybiny – wystawa czasowa
6–7 lipca / 20–21 lipca / 3–4 sierpnia / 17–18 sierpnia – Rzeka Żywa – 

cykl kulturalno-przyrodniczy

Jesień

27 września – interpretacja w działaniu – konferencja naukowa
28–29 września – XiV Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim

28 września – 24 listopada – Janina i Władysław Czarneccy – wystawa czasowa
29 września – Interpretacja dziedzictwa Freemana Tildena – premiera polskiego wydania książki



#мыдома. 
Нам исполнилось пять лет.

In 2019 Porta Posnania celebrates its fifth birthday. This anniversary 
prompts us to take a closer look at the past five years. Let’s begin with 
some numbers. In the course of the last five years we were visited by 
nearly 1,000,000 people. More than 200,000 of our visitors participated 
in the tourist and cultural events we organised and almost 100,000 of 
them took part in the educational programme. We also organised 14 
conferences and released 14 publications. Porta Posnania is popular 
also among international visitors. In the last five years we were visited by 
tourists from about 120 countries. The largest group of our international 
visitors were German-speaking tourists. However, not only the numbers 
are important in this overview.

The experiences we have gathered confirmed our belief that our mis-
sion is to talk about heritage in the most comprehensive and clear way 
possible. Cultural and natural heritage are inseparable for us. We feel 
confident to call ourselves experts and practitioners in the field of herit-
age interpretation. We know that one of our most important aims is to 
share expertise in this field, drawing inspiration from Freeman Tilden and 
his approach to heritage.

The city is also important to us, and Porta Posnania is a gate through which 
we can access it. We constantly remember about our roots which are in 
the field of cultural tourism. It was cultural tourism that gave us the op-
portunity to build and develop Porta Posnania. Porta Posnania is undoubt-
edly a woman. Herstory constitutes part of our daily lives and one of our 
responsibilities is to remind people about the heritage of women. Thanks 
to you – our visitors – we have become accessible and family-friendly.

Five years ago Porta Posnania was a newcomer to the city, just like mi-
grants and tourists. It was new, different and foreign both, in Poznań and 
in Śródka. We were searching for the common ground with the neigh-
bourhood, the area and the local community. We were learning about 
one another and it was heritage that brought us together. Today, thanks 
to heritage we can live together focusing on the similarities and respect-
ing the differences.

After five years we feel rooted here. We feel at home. We look to the 
future with enthusiasm because we know that we are constantly going to 
develop and grow for you. We want to celebrate our birthday with you, 
which is why we have prepared a special programme of events.

Welcome to Porta Posnania!
The Team of CTK TRAKT

#Weareathome. 
Porta Posnania is 5 years old! 
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В 2019 году Брама Познани празднует пятилетие своего существо-
вания. Это юбилей, побуждающий к подведению итогов. Для начала 
несколько цифр. За последние пять лет нас посетило около 1 000 
000 человек. Более 200 000 человек приняли участие в различных 
культурных и туристических мероприятиях, которые были организо-
ваны нами; почти 100 000 человек приняло участие в образователь-
ных проектах. В течении минувших пяти лет нами было подготовлено 
и проведено 14 конференций. Брама Познани пользуется большой 
популярностью и среди иностранных туристов: в течении пяти лет 
нас посетили гости из 120 стран. 

Наш опыт укрепил нас в убеждении, что наша миссия быть предста-
вителем культурного наследия и доносить его до наших посетителей 
наиболее широким и доступным способом. мы считаем себя экс-
пертами и практиками в области интерпретации польского культур-
ного наследия. 

Очень важным для нас является история возникновения нашего го-
рода и Брама Познани находится в самом центре этой истории. Учи-
тывая, что женщина играет важную роль в современном мире, одним 
из аспектов исследований Брамы является роль женщины в истори-
ческом контексте. Также наша интерактивная экспозиция привлекает 
очень большое количество семей с детьми, для которых пишутся 
увлекательные сценарии и создаются интересные экскурсии. 

Интерактивный Центр Брама Познани был построен в самом старом 
районе Познани - Срудка. Брама Познани должна была вписаться в 
пространство старой части города, как бы найти общий язык с окру-
жающей средой и местными жителями. Благодаря историческому 
наследию интеграция удалась. 

По прошествии пяти лет мы чувствуем себя как дома, что мы на-
ходимся на своём месте. мы стараемся развиваться каждый день 
и быть интересными для вас и поэтому мы смело смотрим в буду-
щее. В связи с юбилеем мы подготовили программу мероприятий по 
празднованию нашего дня рождения вместе с вами. 

От всей души приглашаем вас в Браму Познани! 
Команда CTK TRAKT.

DZIKHI BIT is available online at www.bramapoznania.pl 
in the English language version!
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i N t e r P r e t a c J a
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Natalia szenrok-Brożyńska, CTK TRAKT: 
Czy współczesny Poznań jest miastem wielokulturowym?

izabela Czerniejewska: to zależy, z jakiej perspektywy czaso-
wej patrzymy. tak naprawdę jest bardziej wielokulturowy, niż 
był dwadzieścia lat temu, i z roku na rok się zmienia. Poznań 
zawsze był dość różnorodny kulturowo. Po pierwsze dlatego, 
że jest miastem, a do miast ciągną cudzoziemcy. Po drugie ma 
Międzynarodowe targi Poznańskie, na które zawsze przyjeż-
dżali goście, więc cudzoziemcy byli w Poznaniu widoczni. Dziś 
zauważamy ich wszędzie i zaczynamy mieć z nimi kontakt na 
co dzień. Pod tym względem Poznań staje się coraz bardziej 
zróżnicowany, choć nadal nie aż tak, jak w innych metropo-
liach światowych.

Integracja 
zawsze zakłada
dwie strony

Rozmowa z izabelą Czerniejewską, 
koordynatorką projektu 
migrant info Point w Poznaniu

Zatem jakie to są liczby? 

obecnie w wielkopolsce przebywa około 30 tys. cudzoziem-
ców, w roku 2017 było ich blisko 20 tys., a w 2015 – 8,5 tys. 
Największa grupa cudzoziemców, czyli 60 proc., pochodzi 
z ukrainy.

Coraz bardziej doświadczamy obecności cudzoziemców na 
co dzień w przestrzeni miasta. Przeciętny poznaniak spotyka 
najczęściej osobę, która przyjechała z Ukrainy. Jak wygląda 
sytuacja z tą grupą?

od ponad dwóch lat obserwujemy znaczny przypływ ukraiń-
ców do Polski, część z nich przyjeżdża do Poznania. wyznacz-
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nikiem tego, że ktoś chce się osiedlić, jest moment, gdy dana 
osoba zaczyna ściągać swoją rodzinę albo zakłada tutaj ro-
dzinę. wtedy możemy mieć prawie pewność, że są to osoby, 
które zdecydowały się pozostać. tendencja związaną z przyjaz-
dem większej liczby dzieci do Poznania istnieje od ponad roku.  
widać to świetnie w statystykach przedszkolnych i szkolnych.

Jak wygląda gotowość placówek oświatowych w Poznaniu na 
przyjęcie dzieci cudzoziemców? Jaka jest faktyczna sytuacja 
w przedszkolach i szkołach?

odpowiem tak: „Jak co roku zima zaskoczyła drogowców”. 
z mojej perspektywy badawczej to było do przewidzenia, że 
cudzoziemcy będą napływać do Poznania i będą osiedlać się 
całymi rodzinami. tendencje migracyjne pokazują, że taka jest 
kolej rzeczy. w obecnej sytuacji przedszkola i szkoły niestety nie 
są na to gotowe. Szkoły i instytucje edukacyjne dopiero rozpo-
częły proces definiowana, z czym mają problem. wiemy, że dy-
rektorzy i nauczyciele nie mają przygotowania merytorycznego 
do tego, by wiedzieć, jak pracować z uczniem zza granicy, bra-
kuje narzędzi, podręczników dostosowanych do uczniów znają-
cych polski na niższym poziomie niż rówieśnicy stąd. w MiP-ie 
prowadzimy kursy polskiego dla dzieci oraz pomagamy w lek-
cjach, ale jest to nadal kropla w morzu potrzeb. 

Jednak w końcu nastąpiło zwrócenie uwagi na sytuację ob-
cokrajowców w Poznaniu.

od dłuższego czasu największym problemem cudzoziemców są 
przeciągające się procedury legalizacyjne w urzędzie woje-
wódzkim. Jako MiP staramy się wesprzeć cudzoziemców, by 
szli do urzędu przygotowani. ale z racji tego, że jest ich bardzo 
wielu, urzędnicy mają nadmiar pracy. Muszą też przestrzegać 
konkretnych procedur i póki prawo dotyczące udzielania zgód 
na pobyt cudzoziemcom się nie zmieni, to prawdopodobnie nie-
wiele się poprawi. uregulowanie pobytu w naszym kraju to jed-
na z podstawowych potrzeb cudzoziemców. Przez to wszystkie 
inne problemy – takie jak zaadoptowanie w danym miejscu, za-
jęcie się ważnymi sprawami – również rozciągają się w czasie. 
Sytuacja z dziećmi jest o tyle łatwiejsza, że jeśli jeden rodzic ma 
już uregulowany pobyt, to dziecko może tu bez problemu przyje-

chać, chodzić do szkoły. Problem jest z przyjazdem partnera/
partnerki, jeśli chciałby/chciałaby pracować. taka osoba nie 
zawsze od razu może podjąć pracę.

Działalność miP skierowana do cudzoziemców jest bardzo 
szeroka. Od pomocy w legalizacji pobytu i odnalezienia się 
na rynku pracy po układanie życia codziennego, naukę języ-
ka. Prowadzicie bardzo wiele ciekawych działań integrują-
cych, projektów wspierających cudzoziemców. Czy możesz 
coś więcej opowiedzieć o wybranych z nich, np. o projekcie 
meNTOR?

zacznę od pikników, bo one były pierwsze. Potrzeba wyszła 
od cudzoziemców, którzy powiedzieli: „chodźcie, wyjdziemy 
gdzieś. taka ładna pogoda. usiądziemy na kocyku i zjemy coś 
dobrego”. Była to potrzeba spotkania z nami. Na co dzień 
ciągle rozmawialiśmy o formalnych sprawach. a oni chcieli po 
prostu spotkać człowieka. Pierwsze tego typu inicjatywy były 
dość spontaniczne, ale bardzo regularne. Do tej pory zrobiliśmy 
ze czterdzieści pikników. co miesiąc odbywał się jeden, zawsze 
w ostatnią niedzielę miesiąca. cudzoziemcy przychodzili, tylko 
grupy się zmieniały. w którymś momencie, organizując takie 
spotkania zimą, zaczęliśmy proponować aktywności, by oso-
by, które przyszły, lepiej się poznały. wtedy też zobaczyliśmy, 
że to działa. udawało nam się z dystansu popatrzeć, po co 
cudzoziemcy w ogóle do nas przychodzą, jakie są ich potrze-
by. często pojawiali się na piknikach po prostu, by spotkać się  
w swoim gronie.

Kilka lat temu środowiska cudzoziemców były bardzo roz-
proszone. teraz osób np. z ukrainy jest znacznie więcej. Ła-
twiej im znaleźć „swoich”. MiP był punktem, do którego mogli 
przyjść, żeby pogadać. ale byli też studenci z różnych krajów, 
którzy potrzebowali miejsc, w których ktoś mówił w ich języku. 
w pewnym momencie zaczęliśmy proponować cudzoziemcom, 
żeby to oni zaczęli współorganizować niektóre wydarzenia. Na 
przykład przy okazji zimowych pikników robili jakiś miniwarsz-
tat albo prezentację. oczywiście zawsze odbywało się to przy 
naszym wsparciu. i znów zaczęliśmy dostrzegać, jak to działa, 
gdy cudzoziemcy wychodzą do ludzi i mówią do innych. zauwa-
żyliśmy, że dzięki propozycji takiej aktywności dajemy im moc 
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sprawczą, że oni nagle się ośmielają i w obcym miejscu, obcym 
kraju udaje im się wyzwolić w sobie nową energię, moc, z której 
świetnie potrafią skorzystać. 

widzieliśmy, jak to wszystko coraz lepiej i bardziej działa. za-
częliśmy zachęcać i zapraszać różne osoby. cudzoziemcy, wi-
dząc, że mogą coś takiego robić u nas, sami zaczęli propono-
wać aktywności. to były zdecydowanie najfajniejsze projekty, 
gdy oni przychodzili i rzucali pomysłami. Stąd wzięło się wiele 
akcji kulinarnych, mieliśmy warsztaty tańca bollywood, grę kir-
giską. Pojawiło się wiele różnego rodzaju pomysłów. Jednym 
z nich był Program MeNtor. zaczął się od tego, że przyszedł 
do nas Sam, który jest z anglii, i powiedział, że ma taki pomysł 
i chce go zrealizować. zrobił pierwszy projekt mentoringowy, 
czyli rodzaj sformalizowanej przyjaźni mającej ramy MiP-owe. 
Jeden cudzoziemiec – jeden Polak. chodziło nam o regularne 
spotkania. Projekt wyszedł super. czasami były to pary, innym 
razem nawet ośmioosobowe grupy, jeżeli spotykały się np. dwie 
rodziny. obecnie trwa trzecia edycja projektu.

Jak przeciętny poznaniak może wesprzeć obcokrajowca 
w mieście?

Myślę, że słowo „integracja” jest najlepszym określeniem. inte-
gracja zawsze zakłada, że dwie strony będą brały w niej udział. 
zarówno u osób z kraju przyjmującego, jak i nowo przybyłych 
konieczne są dwie postawy: otwartości i aktywności. Powinni-
śmy coś wspólnie dla siebie zrobić. idealnie byłoby korzystać 
ze swoich mocnych stron, zasobów, które każdy posiada. czym 
innym dysponujemy my, mieszkańcy miasta Poznania, a czym 
innym cudzoziemcy. My wiemy, gdzie są urzędy, jakie sprawy 
można tam załatwić. a jak się jest cudzoziemcem, to wie się 
inne rzeczy, np. dlaczego jakiś konflikt gdzieś wybuchł, z cze-
go wynika, czego dzieci uczą się w szkole na ukrainie, jaka jest 
ulubiona piosenka nastolatków w jakimś kraju, jak czytać to, co 
podają media na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. My tego 
przecież nie wiemy, bo skąd mamy to wiedzieć? cudzoziemcy te 
komunikaty medialne czytają zupełnie inaczej niż my. Możemy 
z tego skorzystać. chociażby z takiego zaplecza, nie wspomina-
jąc już o kwestiach kultury, języka i wielu innych płaszczyznach.

Dobrze, jeżeli jesteśmy otwarci, ale musimy też być aktyw-
nie zachęcający. czasami wystarczy zadać pytanie, zapro-
sić, dać przestrzeń, pomóc coś zorganizować, innym razem 
po prostu wysłuchać. Domyślamy się, że dla części cudzo-
ziemców oraz mentorów fakt, że Program Mentoring funk-
cjonuje w ramach MiP-u, daje poczucie bezpieczeństwa.  
Że w MiP-ie wiemy, co robimy. czasami coś takiego wystar-
czy. Dobrze, że są biletomaty w języku ukraińskim, ale można 
też rozejrzeć się i zobaczyć, że ktoś ewidentnie jest zagubiony 
i nie wie, co ma zrobić, gdzie ma skasować bilet. trzeba być 
zwyczajnie życzliwym, obojętnie w jakim języku, tak możemy 
wesprzeć obcokrajowca w Poznaniu.

Dr izabela Czerniejewska – koordynatorka punktu informacyjnego dla cu-
dzoziemców w Poznaniu Migrant info Point (MiP), specjalistka ds. uczniów 
imigrantów w ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, badaczka cen-
trum Badań Migracyjnych przy uniwersytecie adama Mickiewicza w Pozna-
niu. od wielu lat interesuje się tematyką migracji, wielokulturowości i edukacji 
wielokulturowej, szczególnie powiązań edukacji z migracjami. autorka książki 
Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce (2013) i licz-
nych artykułów naukowych dotyczących tematyki migracji. zaangażowana 
badaczka, uczestniczyła w badaniach naukowych na temat integracji cu-
dzoziemców, uchodźców oraz migracji powrotnych do Polski. współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi, prowadzi krajowe i międzynarodowe pro-
jekty, szkolenia i warsztaty o tematyce wielokulturowej i migracyjnej.
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Natalia Szenrok-Brożyńska, CTK TRAKT: Is contemporary Poznań a mul-
ticultural city?

Izabela Czerniejewska: That depends on the point of view. It is more mul-
ticultural than it was twenty years ago, and it is changing year by year. 
Poznań has always been quite culturally diverse. Firstly, due to the fact 
that it is a city, and cities attract foreigners. Secondly, it holds the Poznań 
International Fair, which has always been visited by guests from abroad so 
foreigners have been visible in Poznań. Today we see them everywhere 
and we begin to come in contact with them on a daily basis. In this regard, 
Poznań is becoming more and more diverse, however still not to such an 
extent as other world metropolises.

What are the numbers then?

Currently, about 30,000 foreigners live in the province of Wielkopolska. 
In 2017 there were almost 20,000 of them and in 2015 – 8,500. The big-
gest group of foreigners are Ukrainians – they constitute 60 per cent of 
migrants. 

We can notice the presence of foreigners on the streets more and more 
often in our everyday lives. An average inhabitant of Poznań most fre-
quently meets a person coming from Ukraine. What is this group’s situ-
ation?

For over two years we have been noting a considerable rise in the number 
of Ukrainians coming to Poland. Some of them arrive in Poznań. The mo-
ment we know that someone wants to settle here is when they start a 
family or bring their own family from abroad. It is then that we can be 
almost certain that they are the people who have decided to stay. For 
over a year now, we have been observing an increase in the number of 
children coming to Poznań. Kindergarten and school statistics illustrate 
this trend vividly.

How well-prepared are Poznań’s educational institutions to welcome 
foreign children? What is the situation at schools and kindergartens.

Let me say this: “As always, winter has caught drivers by surprise.” From the 
point of view of research, the fact that foreigners would at one point come 
to Poznań and settle here with their whole families was to be expected. 
Migration trends show us that this is the natural course of events. Unfor-
tunately, in the current situation, schools and kindergartens are not ready 
for this. Schools and educational institutions have just started to define 
what they are dealing with. We know that headmasters and teachers do 
not know how to work with foreign students and do not have the expertise 
in this field. There are no tools, no school books adapted for students who 
do not speak Polish as well as their Polish peers. We run Polish as a foreign 
language courses for children and we help them in their homework at MIP 
but this is still just a drop in the ocean. 

However, the situation of foreigners in Poznań has finally attracted some 
attention.

For a long time, the biggest challenge for foreigners has been the lengthy 
legalisation procedures at the Province Office. As MIP, we try to offer 
support to foreigners so that they go to the Office prepared. Because 
there are so many migrants, however, the clerks have to cope with heavy 
workload. What is more, they have to follow procedure. The situation is 
unlikely to improve much until the law changes. Legalisation of stay in our 
country is one of the fundamental needs of foreigners. Because of that, all 
other challenges such as rooting oneself in the new place and taking care 
of other important matters also take more time. Children are in a better 
position because if one of the parents already has legalised their stay, the 
child can come here without any problems and go to school. The problem 
arises, however, when a partner wants to migrate too and find work, as they 
cannot always take up a job immediately after they arrive.

The scope of MIP’s work aimed at foreigners is very broad, ranging from 
helping them legalise their stay and find their feet on the labour market 
to helping them organise their everyday lives and learn the language. 
You undertake numerous interesting integrating initiatives and projects 
supporting foreigners. Can you tell us more about some of them? For 
example about the MENTOR project?

I will start with the picnics because they were the first. The idea came from 
the foreigners themselves who said: “Let’s go somewhere. The weather is 
so nice. We’ll sit down on a blanket and eat something good.” It was their 
need to meet with us. We spent days talking about formalities and what 
they wanted was to simply meet a human being. The first initiatives of this 
kind happened quite spontaneously but regularly. Up till today we have 
organised some forty picnics, which have been taking place on a monthly 

Interview with Izabela Czerniejewska – 
the coordinator of Migrant Info Point in Poznań

Integration is always 
a two-way street
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basis on the last Sunday of the month. The foreigners have always come. 
Only the groups kept changing. At one point, while we were preparing 
those meetings in winter, we started coming up with activities which would 
allow the participants to get to know each other better. It was then that we 
saw that this was working. We were able to observe them from a distance 
and learn why foreigners were coming to us in the first place, what their 
needs were. To a great extent, the foreigners have been coming to the 
picnics to meet with each other.

A few years ago, foreign communities were wildly scattered. Nowadays, 
there are a lot more people for example from Ukraine. It is easier to find 
“your own people.” MIP was a place where they could come to talk. But 
there were also students from various countries who needed places 
where someone would speak their language. At some point, we started 
inviting foreigners to co-create some of the events. For instance, they 
ran a mini-workshop or made a presentation on some topic during win-
ter picnics. They did this with our help of course. And again, we started 
discovering how this works out when foreigners stand in front of people 
and talk to them. We realised that by inviting them to do this, we give them 
self-agency and they suddenly become more confident. They are able to 
release new energy and strength in this new place and new country from 
which they can make excellent use.

We saw how all this was beginning to work better and better. We started 
encouraging and inviting various people. The foreigners, seeing that they 
could do something like that at our place, began to come up with activi-
ties themselves. The projects which came from them were by far the best 
ones. This is how a Bollywood dance workshop, a Kyrgyzstan game and 
many of the food events were organised. A great number of ideas of 
various kinds emerged. One of them was the Mentoring Programme. It 
started with Sam, who is from England, who came to us and said he had an 
idea for a mentoring programme and he wanted to put it into practice. He 
organised the first mentoring project, which took the form of a formalised 
friendship between one Pole and one foreigner within MIP’s framework. 
We wanted them to hold regular meetings. The project worked out great. 
Sometimes people met in pairs, and sometimes the pairs grew bigger, 
even up to eight people if, for example, two families were meeting. Cur-
rently, we are running the project for the third time.

How can an average inhabitant of Poznań support a foreigner in the 
city?

I think the word “integration” is the best one here. Integration always as-
sumes that two parties are involved. Two types of attitude are needed in 
both, the people from the host country and the newcomers: openness 
and activeness. We should do something together for one another. Ide-

ally, we would use our strengths and the resources which everybody has. 
We, as Poznań dwellers, have some strengths, whereas the foreigners have 
other. We know where the City Council and Province Office are, what kind 
of matters we can be dealt with there. When you are a foreigner, on the 
other hand, you know other things, for example why there is a conflict in 
some place in the world, what was its source, what children learn at school 
in Ukraine, what is teenagers’ favourite song in some country, how to read 
and understand what the media tell us about the Russian-Ukrainian con-
flict. We do not know that. How could we? Foreigners read media cover-
age in an entirely different way than we do. We can benefit even from that. 
Not to mention the issues such as culture, language and many other.

It is good that we are open but we should also be actively encouraging. 
Sometimes it is enough to ask a question, invite someone to something, 
give them space and help them organise their own event. At other times, it 
is enough simply to listen. We can imagine that for some of the foreigners 
and mentors the fact that the Mentoring Programme is operating at MIP 
provides the sense of security – they feel that we know what we are do-
ing at MIP. Sometimes this is enough. It is great that ticket machines are in 
Ukrainian but sometimes all that it takes is to look around and notice that 
someone is definitely lost and does not know what to do, where to punch 
the ticket. It is enough just to be kind, no matter what language you speak. 
This is how we can offer support to foreigners in Poznań.

Dr Izabela Czerniejewska – the coordinator of Migrant Info Point (MIP) 
– the information point for foreigners in Poznań; an expert on migrant 
students at the Teacher Improvement Centre (Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli) in Poznań; researcher at the Centre for Migration Studies 
at Adam Mickiewicz University in Poznań. For many years now, she has 
been interested in migration, multiculturalism and multicultural education. 
In particular, she is interested in the connection between education and 
migration. The author of many academic articles on migration as well as of 
the publication titled “Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane 
w Polsce” (“Multicultural education. What is being done in Poland”) (2013). 
A committed researcher. She participated in research on the integration 
of foreigners, refugees as well as on return migration to Poland. She works 
with NGOs and runs national and international projects as well as training 
and workshop sessions on migration and multiculturalism.
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Наталья Шенрок-Брожинская, CTK TRAKT: Является ли современная 
Познань мультикультурным городом?

Изабела Чернеевская: Это зависит от того, на какую временную пер-
спективу мы смотрим. Познань всегда была довольно культурно раз-
нообразна, но несомненно, город стал более мультикультурным, чем 
был 20 лет назад. Во-первых, Познань - большой город и он конечно 
притягивает иностранцев. Во-вторых, здесь находится международ-
ная познанская ярмарка, которую также всегда посещает большое 
количество иностранцев. мы можем встретить их всё чаще в город-
ском пространстве.  В этом отношении Познань становится все бо-
лее и более разнообразной, хотя всё ещё не так сильно, как в других 
мировых мегаполисах.

Можете ли вы назвать конкретные цифры? 

В настоящее время в Великопольском воеводстве проживает около 
30 000 человек, из которых иностранцев в 2017 году было почти 20 
тысяч, а в 2015 году 8,5 тысячи. Самая большая группа иностранцев 
родом из Украины, она составляет 60 процентов.

Как выглядит их ситуация? 

Уже более двух лет мы наблюдаем значительный приток украинцев 
в Польшу, некоторые из которых приезжают в Познань. Очень часто, 
если люди создают или перевозят сюда свою семью означает, что 
они видят своё будущее именно здесь и твёрдо решили остаться на 
постоянное местожительство. Уже около года существует тенденция, 

в Познани увеличилось количество иностранных детей. Это следует 
из статистик детских садов и школ.

Готовы ли познанские учебные заведения, школы и детские сады к 
приему иностранных детей? 

С моей точки зрения, было предсказуемо, что иностранцы начнут 
переезжать в Познань целыми семьями. Это абсолютно натуральный 
процесс. В сложившейся ситуации детские сады и школы к этому не 
готовы. Школы и учебные заведения только начали процесс опреде-
ления того, с чем у них могут быть проблемы. мы знаем, что дирек-
тора и учителя пока не знают, как работать с учениками из-за рубежа, 
нет методики, учебников, адаптированных для детей, которые ещё не 
владеют достаточным уровнем польского языка. В нашем Информа-
ционном центре для мигрантов мы проводим курсы польского языка 
для детей и даже помогаем делать уроки, но этого по-прежнему не-
достаточно.

Однако всё больше внимания уделяется проблемам иностранцев? 

Самой большой проблемой иностранцев прежде всего являют-
ся длительные процедуры легализации пребывания на территории 
Польши в Великопольском воеводском управлении. Наша органи-
зация старается поддерживать иностранцев, чтобы они приходили 
в управление подготовленными. Oдновременно появилась и новая 
проблема, из-за количества иностранцев у сотрудников управления 
очень большой объём работы. Они также должны следовать опреде-
ленным процедурам, и до тех пор, пока закон о выдаче разрешений 
на легальное пребывание для иностранцев не изменится, ситуация не 
изменится к лучшему. Получение такого разрешения в нашей стране 
является одной из основных потребностей иностранцев. В связи с 
этим адаптация в данном месте, решение других важных вопросов 
отходит на второй план и занимает долгое время. Что касается де-
тей, то перевезти их сюда намного проще если один из родителей 
имеет разрешение на легальное пребывание в Польше, но вот если 
кто-то хочет перевезти сюда своего партнера/партнёршу, ситуация 
усложняется, потому что такой человек по приезду не всегда сможет 
обустроиться и найти работу, это не так просто сделать.

Деятельность вашей организации в отношении иностранцев очень 
широка - помощь в легализации пребывания, помощь при поиске 
работы, изучение языка. Вы проводите также много интересных ин-
теграционных мероприятий, проектов, поддерживающих иностран-
цев. Можете ли вы рассказать поподробнее о проекте MENTOR?

Интервью с Изабелой Чернеевской, 
координатором проекта «Информационный 
центр для мигрантов» MIP в Познани.

Интеграция всегда 
предполагает две 
стороны.
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Доктор Изабела Чернеевська - координатор информационного 
центра для мигрантов в Познани (MIP), специалистка в работе со 
студентами-иммигрантами в Центре подготовки учителей в Познани, 
член Центра исследований миграции в университете Адама мицкеви-
ча в Познани. В течение многих лет Изабела Чернеевская интересова-
лась темой миграции, мультикультурализма и мультикультурного обра-
зования, особенно связями между образованием и миграцией. Автор 
книги «мультикультурное образование. Деятельность, предпринятая 
в Польше» (2013) и многочисленных научных статей на тему миграции. 
Участвовала в научных исследованиях по вопросам интеграции ино-
странцев, беженцев и обратной миграции в Польшу. Сотрудничает 
с неправительственными организациями, проводит национальные и 
международные проекты, тренинги и семинары по мультикультурным 
и миграционным вопросам.

Всё началось с пикников. Появилась идея организовать пикник для 
иностранцев, причем идея была их, звучала она так: "смотрите ка-
кая хорошая погода, почему бы нам не взять плед и не пойти всем 
вместе куда-нибудь посидеть". Людям хотелось встретиться с нами 
прежде всего в неформальной обстановке, так как ежедневно мы 
встречаемся только для того чтобы решать различные вопросы. 
Первые инициативы такого типа были довольно спонтанными, но со 
временем стали регулярными. До сегодняшнего времени мы орга-
низовали 40 пикников. По одному пикнику в последнее воскресение 
каждого месяца. мы увидели, что люди приходят и как-то зимой мы 
решили, что нужно устроить что-то, что поможет им интегрировать-
ся, узнать друг друга получше. И это сработало. мы увидели какие 
на самом деле потребности у иностранцев. В значительной степени 
иностранцы посещали пикники, чтобы встретиться друг с другом, и 
пообщаться, познакомиться.

Несколько лет назад среда иностранцев была очень разрозненной. 
Сейчас, например, приезжает много людей из Украины и так им про-
ще найти "своих". MIP это то место где люди могут общаться, напри-
мер студенты, которые хотели бы провести время в своей языковой 
среде. В определённый момент мы предложили иностранцам самим 
организовать какое-либо мероприятие, например, мастер классы или 
презентации. Конечно, это всегда происходило при нашей поддерж-
ке. И снова мы стали замечать, как это работает, когда иностранцы 
приходят и общаются между собой. мы заметили, что благодаря таким 
встречам люди могут раскрыться, освободить свою энергию, несмо-
тря на то что они находятся в чужом месте, в чужой стране. 

Такие встречи начали функционировать всё лучше и лучше и люди 
увидели, что они сами могут организовать мероприятие. Примером 
служат мастер-классы по болливудскому танцу и киргизская игра. 
Было много разных идей, одну из них предложил Сэм, выходец из 
Великобритании. Это был проект под названием "Program Mentoring". 
Суть заключалась в международной дружбе, встречах иностранец - 
поляк. В проекте могли принимать участие по двое человек, иногда 
группы разрастались до 8 человек, иногда до целых семей иностран-
ных и польских. Это был очень удачный проект, благодаря которому 
такие встречи стали регулярными.

Какую поддержку местный житель может оказать иностранцу?

Самым лучшим ответом будет ключевое слово интеграция, которая 
всегда подразумевает наличие двух сторон. Для людей из принимаю-
щей страны и для людей приезжих необходимы две вещи: открытость 
и активность. мы должны что-то сделать вместе, использовать наши 
ресурсы, для того, чтобы обменяться опытом, который один у жителей 
Познани и совершенно другой у иностранцев. мы знаем, где находит-

ся воеводское управление и какие вопросы там можно решить. Если 
вы иностранец, то вы знаете другие вещи, например, почему возник 
конфликт в какой-то стране, чему учат детей в школе в Украине, какая 
любимая песня подростков в определённой стране. Как относиться 
к тому, что говорят СмИ о российско-украинском конфликте? Ино-
странцы воспринимают и понимают эти сообщения в СмИ совер-
шенно иначе, чем мы. Такой опыт для нас несомненно полезен, так же, 
как и познание новой культуры, языка, взглядов. 

Хорошо если мы будем открыты и будем этих людей поддерживать. 
Иногда достаточно просто поинтересоваться, задать вопрос, при-
гласить в гости, что бы эти люди почувствовали поддержку, ино-
гда им нужно чтобы их просто выслушали. мы предполагаем, что 
для многих иностранцев тот факт, что Program Mentoring действует 
в рамках MIP, дает ощущение безопасности, люди нам доверяют и 
считают, что мы знаем своё дело. Да, в билетных автоматах теперь 
есть версия на украинском языке, но иногда если вы осмотритесь 
по сторонам, то вы можете увидеть потерянного человека, который 
и так не знает, что ему делать и, например, как пробить билет. Если 
мы будем проявлять доброту к этим людям, то таким образом окажем 
им ту самую поддержку.
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Brama 
Poznania –

Brama Poznania to nie tylko pierwsze w Polsce centrum inter-
pretacji dziedzictwa, ale i wyjątkowy budynek, który miał od-
mienić oblicze okolicy o skomplikowanej historii i strukturze. 

Gdy w 2009 roku rozstrzygano konkurs architektoniczny na pro-
jekt Bramy Poznania icHot (wtedy nazywanej jeszcze interak-
tywnym centrum Historii ostrowa tumskiego, w skrócie icHot), 
wiedziano już, że gmach będzie się odróżniał od innych reali-
zowanych w podobnym czasie placówek kulturalnych. Pierwsza 
dekada XXi wieku obfitowała w wielkie projekty architektoniczne 
na rzecz kultury: w 2004 roku rozstrzygnięto konkurs na siedzibę 
gdańskiego teatru Szekspirowskiego, w 2005 roku – na Muzeum 
Historii Żydów Polskich w warszawie, w 2006 – na gmach Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach, w 2007 poznaliśmy projektantów 
Filharmonii Szczecińskiej – a to tylko wybrane przykłady. Brama 
Poznania wpisała się w ten boom inwestycyjny, jednak jej kame-
ralna skala oraz społeczna i urbanistyczna funkcja każą spojrzeć 
na tę realizację w nieco szerszym kontekście. 

Poznański ostrów tumski odegrał ważną rolę w procesie kształ-
towania się naszej państwowości, tożsamości, poczucia wspól-

noty. Pomysł, aby stworzyć tu rodzaj nietypowego „muzeum”, 
w którym za pomocą nowoczesnych środków wystawienniczych 
historia tego miejsca byłaby opowiadana kolejnym pokoleniom, 
wydawał się oczywisty. i udało się w Poznaniu wyjść poza sche-
mat „zwykłej” placówki edukacyjno-kulturalnej.

Po pierwsze, posadowiono ją nie u stóp katedry, w sercu ostro-
wa tumskiego, a na położonej po drugiej stronie cybiny Śródce, 
na obrzeżach starej, malowniczej, jednak nieco zapomnianej 
dzielnicy. choć Śródka ze swoimi zabytkami i siecią otoczonych 
kamieniczkami uliczek ma wszystkie cechy urokliwego zakątka 
w centrum dużego miasta, przez lata była zaniedbywana i mar-
nował się jej niewątpliwy potencjał. zamiast z wdziękami starej 
zabudowy kojarzyła się problemami społecznymi, brakami w in-
frastrukturze, trudnościami komunikacyjnymi. w 2007 roku zbu-
dowano na nowo nieistniejący przez ostatnie 40 lat most pieszy, 
łączący Śródkę z ostrowem tumskim – i to był pierwszy krok 
do „odzyskania” tej przestrzeni dla miasta. w kolejnych latach 
w okolicy zaczęły rodzić się lokalne, społeczne, kulturalne czy 
rozrywkowe inicjatywy i powstawać przyciągające nowe grupy 
użytkowników lokale. wielki rozgłos przyniósł Śródce opisywany 

historia 
w betonowej 
kostce

Anna Cymer
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na całym świecie efektowny trójwymiarowy mural. Po drugie, 
powstanie w tym miejscu Bramy Poznania także zalicza się do 
procesu urbanistycznej i społecznej przemiany Śródki. 

z nadesłanych na konkurs 25 projektów do realizacji wybra-
no wizję pracowni aD artis emerla, wojda. arkadiusz emerla 
i Maciej wojda zaproponowali bryłę tyleż kameralną, co od-
ważną. Minimalistyczny betonowy kubik, monolityczną kostkę 
architekci posadowili na samym brzegu rzeki cybiny. Mocno 
podcięty na wysokości parteru gmach zdawał się wisieć nad 
zboczem rzecznej doliny. i to miejsce wykorzystano, zamieniając 
zielone nabrzeże w teren odpoczynku, bezpretensjonalną prze-
strzeń publiczną niejako „wzbogaconą” o sąsiedztwo gładkiej, 
geometrycznej bryły. z budynku wyprowadzono też przeszklony 
łącznik – most rozpięty nad wodą, umożliwiający przejście na 
stronę ostrowa tumskiego. 

Minimalistyczna sylwetka Bramy Poznania nie do końca mieści 
się w polskiej tradycji architektonicznej, nie pasuje też do wciąż 
żywego przekonania, że związany z kulturą obiekt publiczny po-
winien zaskakiwać oryginalną bryłą i przyciągać wzrok. Dzieło 
emerli i wojdy zostało zdeterminowane przez niezwykłą lokali-
zację. Bo jaką to oryginalną konstrukcję można było postawić 
naprzeciwko dostojnych wież  katedry i w sąsiedztwie zróżni-
cowanej, historycznej zabudowy dawnej dzielnicy kupieckiej, 
aby nie przytłoczyć, nie zdominować tego kontekstu, nie po-
większyć urbanistycznego chaosu? architekci sięgnęli po formę 
radykalną w swojej prostocie: betonowy monolit, który choć 
wyrazisty, paradoksalnie nie przykuwa uwagi. wzrok ślizga się 
po utrzymanych w ciepłym odcieniu elewacjach, budynek nie 
dominuje w krajobrazie. a prawdziwy sens tej bryły odkrywa 
się po wejściu do jej wnętrza. Dopiero wtedy okazuje się, że 
wąska, przeszklona szczelina rozcinająca zachodnią elewację 
to nic innego jak wykadrowany widok na katedralne wieże. ten 
prosty zabieg symbolicznie i dosłownie kieruje uwagę ku temu, 
co w Bramie Poznania najważniejsze.  

wyróżnioną licznymi nagrodami (w tym poznańską Nagrodą im. 
Jana Baptysty Quadro) Bramę Poznania icHot można włączyć 
do obecnego na całym świecie nurtu obiektów budowanych na 
zdegradowanych, niedocenianych, wymagających rewitalizacji 

terenach, które zarówno swoją funkcją, jak i formą wpływają 
pozytywnie na przemianę społeczną i urbanistyczną. 

rafael aranda, carme Pigem i ramón Vilalta, czyli hiszpań-
skie biuro rcr, laureaci „architektonicznego Nobla” (Nagro-
dy Pritzkera z 2017 roku) w zaniedbanej i zapomnianej okolicy 
w Barcelonie zbudowali w 2007 roku bibliotekę połączoną 
z centrum aktywności seniorów. rozbity na kilka pawilonów 
obiekt wkomponowano w podwórko pomiędzy kamienicami, 
tak aby przed budynkiem uzyskać jeszcze niewielką przestrzeń 
publiczną. Szklane elewacje pozwoliły bryle stopić się z oto-
czeniem, a funkcja budynku w znaczący sposób przysłużyła się 
społecznej odnowie tej okolicy. 

Kilka kubicznych brył mieszczących sale lekcyjne i rozstawio-
nych wokół dziedzińców i boisk – to szkoła, zbudowana w naj-
biedniejszej i najniebezpieczniejszej dzielnicy Baltimore. Gmach 
zaprojektował prominentny współczesny architekt brytyjski, ri-
chard rogers, stawiając na prostotę i atrakcyjną dla najmłod-
szych użytkowników przestrzeń wokół szkoły. 

zaskakujący kształt czterech potężnych głazów nadał Gian-
carlo Mazzanti siedzibie biblioteki zbudowanej dekadę temu 
w kolumbijskim Medellín. i tu monolityczna bryła miała lepiej 
wpisać obiekt w tło tak, by architektura nie odwracała uwagi 
od jego podstawowej funkcji. 

Żyjemy w czasach, w których wciąż liczy się efekt, a godne uwa-
gi wydają się tylko obiekty o dużej skali i widowiskowej formie. 
Kto wie, czy nie bardziej wartościowe są te bryły, które nie krzy-
czą, ale swój urok ujawniają z czasem, przy bliższym poznaniu. 
ich architektura wolniej się starzeje, bo szacunek do otoczenia 
i zrozumienie kontekstu obronią się niezależnie od panujących 
trendów w budownictwie.

Anna Cymer - historyczka architektury, absolwentka historii sztuki na uniwer-
sytecie warszawskim, zajmująca się popularyzacją wiedzy na temat nowych 
i starych budynków. Pisuje zarówno do mediów popularnych, jak i branżowych 
i specjalistycznych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, laureatka Nagrody Dziennikarskiej izby architektów rP, autorka książki 
Architektura w Polsce 1945 – 1989.
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Porta Posnania is not only the first heritage interpretation centre in Poland 
but it is also an extraordinary building which was intended to transform an 
area of complicated history and structure.

In 2009, when Porta Posnania was still called the Interactive Centre for the 
History of the Cathedral Island, the contest for an architectural design for 
it ended and it was already known that the building would stand out from 
other projects for cultural institutions carried out at the time. The first dec-
ade of the 21st century was the time of many major architectural projects 
for cultural institutions. In 2004 the contest for the design for the Gdańsk 
Shakespeare Theatre ended, in 2005 – for the Museum of the History of 
Polish Jews, in 2006 – for the building of Muzeum Śląskie (Silesia Museum) 
in Katowice, and in 2007 we were introduced to the designers of the 
Philharmonic in Szczecin. These are only a few examples. Porta Posnania fit 
into this investment boom, however the small scale of the project as well 
as the institution’s urban and social role make us look at it from a slightly 
broader perspective.

The Cathedral Island in Poznań played a vital role in the process of forming 
our sovereignty, identity and the sense of community. Thus, the idea to 
create here a kind of an unusual “museum” telling the history of the place 
to the future generations through innovative display techniques seemed 
spot-on. The creators managed to go beyond the cliché and build in 
Poznań an out-of-the-box educational-cultural institution.

First of all, instead of being built at the feet of the cathedral at the very 
heart of the Cathedral Island, Porta Posnania was built on the outskirts of 
Śródka – an old and picturesque, yet slightly forgotten district on the 
other side of the Cybina river. Śródka has every right to be considered 
a charming place in the middle of a big city due to its historical monu-
ments and the net of tiny streets surrounded by tenement houses. How-
ever, over the years it had been neglected and its unquestionable po-
tential had been wasted. It had been associated with social, transport and 
infrastructure problems rather than the charm of old buildings. However, 

in 2007 a pedestrian bridge connecting Śródka and the Cathedral Island 
was rebuilt. The bridge had been gone for the last 40 years so that was the 
first step to “recover” this area for the city. In the course of the next years, 
new local, social and cultural initiatives came into being, which attracted 
new tenants. Moreover, Śródka became famous due to its impressive three 
dimensional mural which gained international recognition. Building Porta 
Posnania within Śródka’s premises is also considered part of the district’s 
urban and social transformation.

25 conceptual projects entered the competition for the design for Porta 
Posnania. The project chosen to be implemented was the one created 
by AD Artis Emerla, Wojda. Arkadiusz Emerla and Maciej Wojda designed 
a building that is not just modest but, most importantly, brave. The ar-
chitects placed a minimalistic and monolithic concrete cube at the very 
banks of the Cybina river. The building is cut sharply at the ground level, 
which makes the whole edifice seem as if it were floating over the river 
valley. The area under this part of the building and the green waterside was 
turned into a public leisure space enriched, in a way, by the proximity of 
a smooth, geometrical shape. What is more, the building was connected 
to the Cathedral Island with a glass bridge over the water. 

Porta Posnania’s minimalistic shape does not quite fit into the Polish tradi-
tion of architecture. It does not go with the still deeply held belief that 
a public utility building related to culture should attract attention and sur-
prise people with its interesting shape. Emerla and Wojda’s design was 
informed by the incredible location for the building-to-be. What kind of 
an original structure could have been placed next to the august cathedral 
towers as well as the diversified historical buildings of the old merchant 
district so that it did not overshadow the surrounding and increase urban 
chaos? The architects decided to choose a shape that is simple but radi-
cal – a concrete monolithic structure which does not draw attention to 
itself, even though it is distinctive. The eyesight slides over the elevation 
kept in warm tones. The building does not dominate the landscape. The 
true meaning of its shape is discovered when you go inside the building. 
Only then does the narrow glass interstice cutting through the western 
elevation turn out to be nothing else but a view overlooking the cathedral 
towers. This simple trick draws visitors’ attention both, symbolically and 
literally, to what is most important at Porta Posnania.

The design for Porta Posnania has won numerous awards (including 
Poznań’s Giovanni Battista di Quadro Award) and it can be included in 
the worldwide trend to design buildings in areas which are unappre-
ciated, neglected and which require revitalisation. Such projects have 
positive impact on the social and urban transformation through their 
function and shape.
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Брама Познани это не только первый центр интерпретации историче-
ского наследия Польши, но и уникальное здание, которое должно было 
изменить облик целого района со сложной историей и структурой.

После того, как в 2009 году был завершён архитектурный конкурс 
по проекту ICHOT Брама Познани (тогда он назывался Интерактив-
ный Центр интерпретации истории Острова Тумского), уже было из-
вестно, что здание будет отличаться от других запланированных на 
ближайшее время культурных учреждений. Первое десятилетие XXI 
века изобиловало масштабными архитектурными проектами в обла-
сти культуры: в 2004 году был объявлен конкурс на штаб-квартиру 
Гданьского шекспировского театра, в 2005 году на музей истории 
польских евреев POLIN в Варшаве, в 2006 году на Силезский музей в 
Катовице. В 2007 году стали известны имена архитекторов, которые 
будут проектировать здание Щецинской филармонии  и это далеко 
не все примеры. Строительство Брамы Познани так же стало частью 
этого инвестиционного бума. Однако её роль в контексте урбани-
стического и социального значения для города требует более при-
стального рассмотрения. 

Познанский Остров Тумский сыграл важную роль в процессе фор-
мирования нашей государственности, идентичности, чувства общ-
ности. Идея создать здесь некий необычный «музей», в котором с 
помощью современных выставочных средств будет представлена 
история будущим поколениям, не вызывало сомнений. И это удалось 
сделать, удалось выйти за границы обычного исторического выста-
вочного центра. 

Во-первых, место для строительства Брамы Познани было выбрано, 
не напротив кафедрального собора, в центре Тумского Острова, а по 
другую сторону реки Цыбины, на окраине старого, живописного, но 
немного забытого района Срудка. Несмотря на то что этот район с его 
старинными узкими улочками находится в центре города, долгое вре-
мя он находился в тени и со временем пришёл в упадок, к большому 

In 2007 Rafael Aranda, Carme Pigem and Ramón Vilalta from the Spanish 
architectural design studio RCR, who won the Pritzker Award in 2017 – the 
“Nobel Prize” in architecture, built a library connected to a senior activity 
centre in a neglected and forgotten neighbourhood in Barcelona. The 
building is divided into several pavilions which are integrated into a yard 
surrounded by tenement houses so that there is some small public space 
left in front of the building. Glass facades allowed the building to blend 
into the surrounding, whereas the function of the building contributed 
significantly to the social renewal of the neighbourhood.

A few cubes spaced out around the yards and playfields are home to 
classrooms which comprise a school built in the poorest and the most 
dangerous neighbourhood of Baltimore. The edifice was designed by 
a renowned contemporary British architect – Richard Rogers. He opted 
for a simple shape and created a school area which would be attractive 
for the youngest users.

The building of a library in Medellín in Columbia built a decade ago was 
given the surprising shape of four gigantic rocks by Giancarlo Mazzanti. 
Here again, the monolithic cube was to blend harmoniously into the sur-
rounding so that the architecture did not turn people’s attention away 
from its main function.

We are living in the times when what matters most is still the end result. 
Thus, only monumental and spectacular buildings seem to deserve our 
attention. Who knows, however, whether the buildings which are not flam-
boyant but reveal their appeal over time on a close encounter rather than 
immediately, are not more valuable? Their architecture ages more slowly 
because the respect for the surrounding and understanding of the con-
text will always defend themselves regardless of the dominant trends in 
architecture.

Anna Cymer – an architectural historian; she graduated from the University 
of Warsaw with a degree in art history; she popularises knowledge about 
new and old buildings and writes for the special interest media, trade 
media as well as general interest media; she was awarded a grant by the 
Ministry of Culture and National Heritage and won the Polish Chamber of  
Architects Journalist Award (Nagroda Dziennikarska Izby Architektów RP); 
she is the author of „Architektura w Polsce 1945 – 1989” („Architecture in 
Poland from 1945 to 1989”).
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сожалению стал ассоциироваться с социальными проблемами и от-
сутствием инфраструктуры. Первым шагом на пути его восстановле-
ния стало строительство пешеходного моста в 2007 году, существо-
вавшего на этом месте 40 лет назад, соединяющего Остров Тумский 
со Срудкой. Спустя несколько лет начали происходить изменения, 
стало появляться всё больше социальных и культурных инициатив. 
Большую рекламу принесла району впечатляющая трёхмерная фре-
ска на стене одного из жилых домов, впоследствии став известной не 
только в Познани, но и даже за пределами Польши. Несомненно облик 
района изменился благодаря строительству Брамы Познани.

На конкурсе по строительству было представлено 25 проектов, из 
которых был выбран проект студии AD Artis Architects. Архитекторы 
Эмерлa и Войдa предложили смелое и оригинальное решение - ми-
нималистский бетонный куб на берегу реки Цыбины. Здание должно 
было как будто висеть в воздухе, местоположение над рекой было ис-
пользовано в целях создания мест для отдыха соединённых с не навяз-
чивой архитектурой. Был также построен стеклянный мост - коридор, 
связывающий здание с кафедральным шлюзом на Острове Тумском. 

Однако минималистическая архитектура Брамы Познани не совсем 
соответствует польской архитектурной традиции и не вписывается 
вo всё ещё живое убеждение, что общественный объект должен 
удивлять своей причудливой формой и привлекать внимание. Какая 
оригинальная конструкция могла бы быть размещена перед величе-
ственными башнями собора и в непосредственной близости от раз-
нообразных исторических зданий острова, чтобы не перегружать, не 
доминировать своей формой и не усиливать городской архитектур-
ный хаос? Архитекторы выбрали максимально простую форму: бетон-
ный монолит, который, хотя и оригинальный, но как это ни парадок-
сально, не бросается в глаза, на первом плане мы видим тёплые цвета 
фасадов близ лежащих жилых домов. Смысл архитектурной концепции 
раскрывается после того, как мы заходим во внутрь здания, в узкий 
коридор, разделяющий бетонное квадратное здание посередине на 
две части. Через большое стеклянное окно открывается вид на ка-
федральный собор, безусловно самое главный памятник архитектуры 
на Острове Тумском.

Награждённая многочисленными призами (включая премию Яна Ба-
тиста Квадро в Познани), Брама Познани ICHOT может быть включена 
в список зданий, которые повлияли на развитие районов, которые 
были запущены в течении многих лет и нуждались в социальном “воз-
рождении”. Существует много других примеров в Европе.  

Рафаэль Аранда, Карме Пигем и Рамон Вилальта, архитекторы ис-
панской студии RCR, ставшей лауреатом так называемой «Нобелев-

ской премии в области архитектуры» - Притцкеровской премии от 
2017 года, построили в заброшенном и забытом районе Барселоны 
в 2007 году библиотеку и общественный центр. Здание было разбито 
на несколько павильонов среди жилых домов, что позволило легко 
интегрировать его в это жилое пространство. Стеклянные фасады 
позволили зданию гармонично вписаться в окружающую среду, а его 
наличие и функция внесли значительный вклад в социальное обнов-
ление района.

Следующим примером является школа, построенная в Балтиморе, в 
самом бедном и опасном районе Лондона. Школа спроектирована 
одним из самых значительных архитекторов современности Ричардом 
Роджерсом, представляет собой несколько кубистических постро-
ек разделённых тротуарами и спортивным полем. Проект отличается 
своей фукнциональностью и простотой. 

Ещё один яркий пример составляет библиотека, построенная десять 
лет назад в колумбийском медельине, автором которой стал архи-
тектор Джанкарло мазанти. Удивительная форма четырёх огромных 
валунов напоминает скалы. Главной задачей было гармонично инте-
грировать архитектуру с окружающей средой, так чтобы здание не 
выходило на первый план, а стало частью пейзажа. 

На данный момент нас продолжают привлекать яркие и эффектные 
архитектурные решения, но кто знает может быть будущее за про-
стотой? минималистская, строгая архитектура находится вне совре-
менных трендов поэтому не теряет своей актуальности и оценить её 
можно хорошо присмотревшись и поняв её потенциал.

Анна Цымер - историк архитектуры, выпускница факультета исто-
рии искусств в Варшавском университете, занимающаяся популя-
ризацией знаний о новых и старых зданиях и автором публикаций в 
различных средствах массовой информации. Обладатель стипендии 
министерства культуры и национального наследия, лауреат премии 
журналистики Ассоциации Архитекторов Республики Польша, автор 
книги «Архитектура в Польше 1945 - 1989».
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znana z żydowskich przypowieści legenda Polin – tutaj spocznij, 
tutaj zostań odnosi się do Polski jako raju dla Żydów. w swoich 
wspomnieniach ludność żydowska wielokrotnie nawiązywała 
do ziem polskich, będących ostoją bezpieczeństwa i względnej 
tolerancji. Jednym z takich miejsc był Poznań, który już od naj-
dawniejszych czasów przyjmował różnych przybyszów.

trudno jednoznacznie określić moment osadnictwa ludności 
żydowskiej w Poznaniu. wprawdzie nie ma żadnych danych 
źródłowych, które w jednoznaczny sposób mogłyby o tym 
wspominać, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierw-
sza fala żydowskich mieszkańców mogła przybyć do Poznania 
w momencie jego lokacji. Gmina żydowska istniała już z pew-
nością w okresie średniowiecza. Najstarsza wzmianka o Żydach 
mieszkających w Poznaniu pochodzi z 1379 roku. zachowały 
się również XiV-wieczne responsa rabina israela Brumy, któ-
ry wcześniej nauczał w szkole talmudycznej w Moguncji. Gdy 
przybył do Poznania, wspominał o zupełnie odmiennym rytuale 
liturgicznym wśród miejscowych Żydów (hebr. minhagim Posna). 
od tego czasu gmina poznańska nieustannie się rozrastała. 

w XVi i na początku XVii wieku Poznań był jednym z najwięk-
szych skupisk żydowskich w dawnej rzeczypospolitej. zgodnie 
z wystawioną w 1507 roku przez króla zygmunta i Starego tak-
są koronacyjną gmina poznańska była na trzecim miejscu pod 
względem wysokości płaconego podatku. Dzielnica żydowska 
w Poznaniu rozciągała się w obrębie ulicy Mokrej, Szewskiej 

i Żydowskiej. Jednak sam obszar osadnictwa starozakonnych 
w mieście nie miał charakteru zamkniętego getta. wręcz prze-
ciwnie – nie przestrzegano zakazu wynajmowania domostw 
Żydom. zachowane materiały archiwalne często wymieniają 
parcele, na których chrześcijanie żyli razem ze starozakonny-
mi. z powodu ciasnej drewnianej zabudowy w samej dzielnicy 
żydowskiej często wybuchały pożary, które rozprzestrzeniały się 
na inne części miasta. 

Dzielnica żydowska w Poznaniu była najbardziej przeludniona 
w całej dawnej Polsce. w świetle przeprowadzonych lustracji 
miejskich Żydzi mieli być stłoczeni w swoich mieszkaniach ni-
czym jaskółki w gniazdach. wybuchające pożary były powo-
dem częstych zatargów z mieszkańcami miasta, ale w całym 
gąszczu oskarżeń możemy również wyszczególnić pozytywne 
aspekty wzajemnej współpracy. Dobrym przykładem jest po-
moc, której udzielili mieszkający nieopodal dominikanie, po-
magając ugasić pożar na przypadający w piątek szabat, kiedy 
to Żydzi ze względu na swoje przepisy religijne nie mogli wy-
konywać żadnych prac. również ludność żydowska pomagała 
swoim nieżydowskim sąsiadom, zwłaszcza na płaszczyźnie fi-
nansowej – w zawieranych pożyczkach. Pojawiające się coraz 
częściej epidemie, wybuchające z dużą intensywnością pożary, 
prowadzone działania zbrojne, oskarżenia na różnym podłożu 
oraz problemy finansowe spowodowały, że gmina poznańska 
w XVii i XViii wieku znacząco podupadła.

Pewne zmiany nastąpiły w momencie rozbiorów, kiedy poznań-
scy Żydzi znaleźli się pod pruskim panowaniem oraz w grani-
cach istniejącego przez krótki okres Księstwa warszawskiego. 
Nowe władze dość szybko zaczęły szukać rozwiązań admini-
stracyjno-prawnych, które zmierzały do unormowania sytuacji 
osób wyznania mojżeszowego. z początkiem XiX wieku, pod 

Krótki zarys 
dziejów Żydów
poznańskich

mikołaj Wojciechowski,  CTK TRAKT
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wpływem żydowskiego ruchu oświeceniowego (haskala), Żydzi 
zaczęli stopniowo wychodzić z dotychczasowej izolacji spo-
łecznej. rozpatrując dzieje ludności żydowskiej w omawianym 
okresie, należy mieć na uwadze procesy, które kształtowa-
ły wzajemne kontakty z dwoma innymi grupami mieszkańców 
Poznania – Polakami i Niemcami. większa część Żydów zaj-
mowała się rzemiosłem i handlem. wspomniana grupa była 
w znacznej mierze uzależniona od ludności polskiej, chociażby 
na płaszczyźnie prowadzonych interesów gospodarczych, które 
stanowiły kontynuację czasów staropolskich. Jednak wśród osób 
wyznania mojżeszowego wyodrębniła się grupa ludzi – inteli-
gencji i przemysłowców – która w przyjęciu niemieckiej kultury 
i zdobyciu świeckiego wykształcenia widziała szansę dalszego 
rozwoju. władze pruskie starały się zburzyć istniejącą odręb-
ność i dokonać asymilacji ludności żydowskiej w myśl wysuwa-
nych ideałów oświeceniowych Żydów. Podział w obrębie juda-
izmu na nurt ortodoksyjny i reformowany, który był pokłosiem 
zachodzących przemian, spowodował, że w Poznaniu istniały 
dwie różne gminy – z własnymi synagogami oraz rabinami. 

od drugiej połowy XiX i na początku XX wieku coraz bardziej 
widoczny jest proces opuszczania Poznania przez Żydów. zło-
żyło się na to kilka czynników. Najwięcej mieszkańców niepo-
lskiego pochodzenia opuściło Poznań na początku lat 20. XX 
wieku. Byli to przede wszystkim Niemcy, którzy po przegranej 
i wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie 
dostrzegali szans rozwoju w mieście. Podobną tendencję prze-
jawiała ludność żydowska, choć nie emigrowała z miasta w tak 
szybkim tempie jak społeczność niemiecka, co więcej: istniała 
część działaczy żydowskich, którzy namawiali do pozostania 
w stolicy wielkopolski. z takiej postawy słynął doktor Max Kol-
lenscher, czołowy działacz ruchu syjonistycznego w Poznaniu 
w tym okresie. Mimo tego w późniejszym czasie procesy mi-
gracyjne osób wyznania mojżeszowego nieustannie się nasilały. 
Było to spowodowane coraz częstszymi przejawami wystąpień 
antysemickich, ale również faktem, że większość Żydów czuła 
się związana z państwem niemieckim i właśnie tam szukała lep-
szych warunków życia i awansu społecznego. 

Pomimo różnych kolei losu gmina żydowska (kahał) w Poznaniu 
przez cały okres egzystencji miała w swoich szeregach wybit-

nych przedstawicieli – rabinów. o randze kahału świadczyło to, 
kto stał na jego czele. im większy autorytet w dziedzinie prawa 
talmudycznego, tym znaczenie gminy wzrastało i stawała się 
ona miejscem studiów młodzieży żydowskiej. 

Już od czasów średniowiecza gminę poznańską zamieszkiwały 
wybitne jednostki. Na początku warto wymienić Mojżesza ben 
izaaka ha-lewiego Minza, który założył w Poznaniu szkołę tal-
mudyczną – lamdej Posna. Kolejnym wielkim nazwiskiem jest 
bez wątpienia rabin Juda löw ben Bezalel, znany również pod 
akronimem MaHaral. urodził się w Poznaniu i przez większość 
swojego życia był związany z tym miastem, a także z Pragą, 
w której kilkukrotnie piastował stanowisko rabina. z jego po-
stacią związana jest legenda o Golemie, który na polecenie 
rabina miał ożywać. 

Po trudnym okresie przypadającym na XVii i XViii wiek, kiedy 
żydowska gmina poznańska miała ogromny problem ze znale-
zieniem rabina (w praktyce jego tymczasową funkcję sprawował 
urzędnik gminny zwany darszanem – kaznodzieja), na nowo na-
stąpił okres jej świetności. Stało się to w momencie, w którym na 
stanowisko rabina wybrano urodzonego w eisenstadt akivę ege-
ra (akiva ben Moses Guens). zasłynął on przede wszystkim ze 
swojej wiedzy talmudycznej i drobiazgowości w studiowaniu pi-
sma. Był gorliwym orędownikiem ortodoksji oraz przeciwnikiem 
żydowskiego oświecenia, choć zachowywał umiar i szacunek 
względem wyznawców judaizmu reformowanego. rabin akiva 
eger mocno angażował się w pomoc chorym. Sam Fryderyk 
wilhelm iii wystosował pismo, w którym wyraził się z uznaniem 
o jego postawie wobec organizacji szpitala dla potrzebujących 
w czasie epidemii cholery w 1831 roku. 

Już od najwcześniejszych czasów ludność żydowska była inte-
gralną częścią społeczeństwa Poznania. Jej wkład w rozwój sa-
mego miasta był widoczny na przykładzie wybitnych jednostek, 
które zdecydowały się przedsięwziąć różne działania zmierza-
jące do poprawy bytu swoich współwyznawców, ale również in-
nych sąsiadów. wprawdzie dziedzictwo żydowskie zachowało 
się w niewielkim tylko procencie, mimo wszystko jednak pamięć 
o żydowskich mieszkańcach, ich osiągnięciach oraz samej hi-
storii powinna być żywa i utrwalana. 
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Bezpłatne wycieczki po Trakcie Królewsko-Cesarskim!

w ofercie: wycieczki szlakami obszarowymi
i tematycznymi traktu Królewsko-cesarskiego 
oraz nowa wycieczka i folder 
Poznańskim Szlakiem Nauki!

Harmonogram wycieczek
i foldery pomocne w samodzielnym 
zwiedzaniu dostępne na stronie 
www.trakt.poznan.pl 

W każdą sobotę 
o godz. 17.00 
od maja do września

Harmonogram może ulec zmianie
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O ludziach wrośniętych w Poznań

Strzał
z bambra

w pierwszej połowie XViii wieku mieszkańcy północnej 
i wschodniej europy odbudowywali swoje kraje po kolejnej 
wielkiej wojnie. od początku stulecia, przez dwadzieścia lat, 
od cieśnin duńskich po stepy rosji i od zatoki Botnickiej po 
Morze czarne trwały zmagania o panowanie nad basenem 
Morza Bałtyckiego. rzeczpospolita, choć nie była aktywnym 
podmiotem, znalazła się w centrum przemian. Szlachta i du-
chowieństwo szło „jeden do Sasa, drugi do lasa”, popierając 
raz prorosyjskiego króla augusta ii, a raz proszwedzkiego Sta-
nisława leszczyńskiego. chłopi i mieszczanie obserwowali ze 
zgrozą przetaczające się armie pozostawiające za sobą zglisz-
cza. w zmęczonych wojną wsiach i miastach szerzył się głód, 
a za nim szły zarazy.

w Poznaniu repertuaru nieszczęść dopełniały klęski żywiołowe – 
wylewy warty i katastrofalne wichury. Dokumenty z miejskich lu-
stracji nie pozostawiają wątpliwości: w 1712 roku zapisano, że 
„w wildzie i człowieka nie masz […] chałupy żadnej […] i znaki 
ledwo są, gdzie przedtem były”1, a w 1719 roku o wsiach pisze 
się, że są „od dwudziestu lat zrujnowane”2. Dochody z należą-
cych do miasta wsi – dziś przeważnie dzielnic Poznania – były 
kluczowe dla kasy miasta, ich ponowne zagospodarowanie mu-
siało być zatem priorytetowym wyzwaniem władz.

marcin słomiński, CTK TRAKT

Rok Bambrów Poznańskich – 300. rocznica 
przybycia osadników z Bambergu

legenda głosi, że rozwiązanie tej sytu-
acji znalazł ówczesny biskup poznański –  
Krzysztof Szembek. Polski duchow-
ny i dyplomata, przebywając podczas 
jednej ze swych podróży we Franko-
nii, miał połączyć dwa fakty: podczas 
gdy w poznańskich wsiach brakuje lu-
dzi, stosunkowo bogate okolice mia-
sta Bambergu mierzą się z przeludnie-
niem, a dla kolejnych potomków chłop-
skich rodzin brakuje pracy. Jakiś czas 
później pierwsi rolnicy spod Bambergu 
wyruszyć mieli „w ciemno” na wschód –  
ku Poznaniowi.

wiele wskazuje na to, że przypisywanie 
całej zasługi biskupowi może być nad-
użyciem. Prawdopodobnie to miasto, 
ratując swoje interesy, słało w różne 
części europy „reklamowe” odezwy, za-
chęcając osadników do przybycia. Po-
stawiono tylko jeden warunek: zgodnie 
z wolą króla augusta ii przybysze musieli 
być katolikami. 

ta XViii-wieczna „promocja regionu” 
odniosła wymierny skutek: 1 sierpnia 
1719 roku pierwsza grupa osadników, 
licząca około 60 osób3, zawarła umo-
wę na zasiedlenie lubonia. Jakiś czas 
później kolejni przybysze pojawili się 
w Dębcu, Boninie, Jeżycach, Górczynie, 
ratajach, wildzie czy Żegrzu, a tak-
że w dobrach kościelnych: czapurach 
i wiórku. zwano ich bambrami, nawet 
jeśli przybyli z innych części rzeszy. Po-
noć dawniej mówiono też o „durlakach” 
– określenie wzięło się  od nazwy miasta 
Durlach, dziś dzielnicy Karlsruhe. ostat-
nia zorganizowana fala osadników przy-
była do Poznania w 1753 roku.Ba
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Przybywający bambrzy, po zawarciu stosownych umów, przy-
stępowali do żmudnej pracy przy gospodarowaniu powierzo-
nymi im ziemiami. Dobrobyt budowano tu stopniowo i jeszcze 
przez wiele lat wsie wychodziły z kryzysu.

oskar Kolberg w 1875 roku tak charakteryzował bambrów:

pracowici, przemysłowi, uprzejmi, trzeźwi (osobliwie w dzień 
powszedni), wszakże mniej gościnni i mniej do wesołej po-
gadanki […] niż lud szczero-polski. Trudnią się […] ogrod-
nictwem i hodowlą bydła, a niemała ich część do stosunko-
wo wielkiej przyszła zamożności.

z upływem lat bambrzy zakorzeniali się w nowym miejscu. Przy-
wiezione z Frankonii czy innych krajów obyczaje splatały się 
z obecnymi na miejscu sposobami życia Polaków. Nie wtapiali 
się jednak po prostu w zastany świat. wśród Niemców i Polaków 
tworzyła się nowa, specyficzna, „tutejsza” kultura i tożsamość. 
Początkowo nie obywało się bez konfliktów, ale z czasem różni-
ce zaczynały się zacierać. w parafialnych kościołach, do któ-
rych chodzili bambrzy, nabożeństwa odprawiano po polsku – to 
musiało motywować do nauki języka. Polskie i niemieckie dzieci 
uczyły się w tych samych szkołach – jeszcze w latach 30. XiX 
wieku istotne było, by nauczyciel znał równie dobrze oba języki, 
ale już kilkadziesiąt lat później bambrzy masowo posługiwali się 
językiem polskim. uważali się w większości za członków polskiej 
społeczności, nie ulegli germanizacji ani podczas zaborów, ani 
podczas ii wojny światowej.

Pierwotnie rzeczownik „bamber” oznaczał osadnika z Bamber-
gu, potem znaczenie rozszerzyło się i obejmowało  wszystkich 
niemieckich osadników i ich potomków przyjeżdżających do 
podpoznańskich wsi. Jednak już pod koniec XiX wieku spoty-
kano „bambrów” niemających niemieckich korzeni. rozpozna-
wano ich po specyficznym, bamberskim ubiorze (jak ten, który 
ma na sobie bamberka z fontanny na poznańskim Starym rynku) 
i  obyczajach, które kultywowali nawet wtedy, gdy ich korzenie 
były stuprocentowo polskie. 

Bambrzy zrośli się z życiem Poznania. część Jeżyc w okolicach 
ulicy Kościelnej nazywano „Bamberkowem”. Nieodłącznym 

elementem procesji Bożego ciała w niektórych parafiach stały 
się kobiety w charakterystycznym stroju, z drapowaną spódnicą 
(dyrdokiem) i „kaftunem”, zwanym też jaczką albo drajfałdką 
a przede wszystkim: noszonym podczas uroczystości kwiecistym, 
ogromnym nakryciem głowy (kornetem). Bogaty, odświętny strój 
bamberski nie został przywieziony z Bambergu – wykształcił się 
już pod Poznaniem, jest „tutejszy”.

w XiX i XX wieku niektórzy potomkowie rodzin osadników po-
rzucili rolniczy tryb życia i zajęli się inną działalnością. wiele 
bamberskich nazwisk odnaleźć można wśród międzywojennych 
właścicieli kamienic z Jeżyc, Łazarza czy wildy.

z czasem bambrem w wielkopolsce zaczęto nazywać boga-
tego gospodarza o wysokiej kulturze rolnej, niezależnie od po-
chodzenia. Po ii wojnie światowej, na fali rosnącej niechęci do 
indywidualnego rolnictwa, rozpowszechniły się jednak skoja-
rzenia pejoratywne – bambrem ochrzczono mieszkańca „Bam-
brejewa”, przypisując mu nieokrzesanie, brak ogłady i kultury. 
współcześnie negatywne znaczenie, jak się zdaje, słabnie.

w niedawnych czasach, podczas gdy na improwizowanych 
boiskach piłkarskich i podwórkach w całej Polsce mówiono 
o strzelaniu goli „z czuba” czy „z dzioba”, w Poznaniu strzelało 
się „z bambra”. trudno powiedzieć, dlaczego i co to właściwie 
znaczy: brzmi nieco prześmiewczo, ale zarazem dumnie.

w 2019 roku, w trzechsetną rocznicę przybycia pierwszej gru-
py osadników, w Poznaniu nadal powszechne są bamberskie 
nazwiska, jak tritt, Hirsch, Kayser, leitgeber czy Bajerlejn. 
w wielu dzielnicach znaleźć można pozostałości bamberskich 
gospodarstw. za sprawą towarzystwa Bambrów Poznańskich 
co roku obchodzone jest Święto Bamberskie, a na zwiedzają-
cych czeka Muzeum Bambrów Poznańskich. 

1 J. Łukaszewicz. Obraz historyczno-statystyczny Miasta Poznania 
 w dawniejszych czasach, Poznań 1838,  t. i, s. 231.
2 aPP amP sygn. i 721, za: M. Mrugalska-Banaszak, Wilda 
 w czterech odsłonach, Poznań 2018, s. 25.
3 Szacunkowa liczba za: M. Paradowska. Bambrzy. 
 Mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania, wyd. 4., Poznań 2013, s. 63.
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wydział rzeźby uniwersytetu artystycznego w Poznaniu stanowi 
jeden z kluczowych filarów uczelni, która powstała w 1919 roku 
jako Szkoła Sztuk zdobniczych. Strategicznym zadaniem uczelni, 
poza podstawową funkcją dydaktyczną, było kreowanie estetyki 
miasta Poznania i kulturowych potrzeb jego mieszkańców. znaki 
ikoniczne identyfikujące miasto w olbrzymiej części związane 
są z artystami wydziału rzeźby. Przestrzeń publiczna jako na-
turalne środowisko rzeźby pozwala na poszukiwanie kontekstu 
i możliwości współdziałania z architekturą i urbanistyką. rzeź-
ba w mieście zajmuje w sporze o status miejsca i przestrzeni 
szczególną pozycję. Historia miasta opisywana jest językiem, 
którego tło stanowi architektura, ale znaczące sentencje tworzą 
rzeźbiarze. Stuletnia tradycja wydziału pozwala na obserwację 
i analizę procesu przemian, zarówno funkcji rzeźby w przestrzeni 
społecznej, jak i języka, którym porozumiewa się ona z odbiorcą 
w otwartym procesie komunikacji.

Historię rzeźby na poznańskiej uczelni otwiera postać Marcina 
rożka, wybitnego rzeźbiarza, współtwórcy Szkoły Sztuk zdob-
niczych, który na mapie Poznania pozostawił realny, ważny ślad 
w postaci rzeźby Siewcy z 1923 roku, a także pamięć nieist-

Rzeźba 
jako znak 
tożsamości 
miejskiej

niejącego już Pomnika wdzięczności z monumentalną figurą 
chrystusa. trzecim ważnym dziełem jest sarkofag Karola Mar-
cinkowskiego znajdujący się w kościele św. wojciecha w Pozna-
niu. te przykłady dowodzą mnogości zadań, które nowoczesne 
miasto stawiało rzeźbiarzom w procesie dynamicznego powo-
jennego rozwoju. 

Przechodząc do teraźniejszości, chcę zwrócić uwagę na nie-
zwykle interesujące zjawisko, którym jest rzeźba w przestrzeni 
miejskiej, często monumentalna jak w przypadku rzeźby-insta-
lacji prof. Jana Berdyszaka Obszar obrazów efemerycznych 
przy rondzie Kaponiera. Mimo pomnikowej skali rzeźba nie 
ma semantycznego wektora, jej funkcja polega raczej na trans-
formacji przestrzeni miejskiej, pokazaniu dynamiki i ulotności 
obrazów i związanych z nimi znaczeń. rzeźba Berdyszaka kon-
frontuje się bezpośrednio z wielkomiejską dynamiką, opuszcza-
jąc bezpieczny azyl placu czy parku, staje się stroną w sporze 
o funkcję rzeźby w mieście. Świadomość dynamiki transformacji 
roli i misji rzeźbiarza-pedagoga, a jednocześnie szacunek dla 
tradycji, skutkują twórczym i niezwykle cennym poszukiwaniem 
nowych form rzeźbiarskiej aktywności. 

Janusz Bałdyga

Po
m

ni
k 

ar
m

ii 
Po

zn
ań

 a
ut

or
st

wa
 a

nn
y 

ro
dz

iń
sk

ie
j, 

fo
t. 

Łu
ka

sz
 B

ar
to

sz
ek

D
z

iK
H

i 
B

it
2
8



D z i e D z i c t w o

K u l t u r a

i N t e r P r e t a c J a

H i S t o r i a

odwołujący się do klasycznej tradycji rzeźby figuratywnej prof. 
wiesław Koronowski – twórca wstrząsającej figury ks. Jerzego 
Popiełuszki przy świątyni pw. Matki Boskiej Bolesnej – jest jed-
nocześnie autorem rzeźbiarskiego performance’u realizowane-
go przez powołane przez niego Brygady Pigmaliona. Działanie 
polega na tworzeniu od podstaw autentycznego, rzeźbiarskiego 
monumentu w przestrzeni miejskiej. Proces tworzenia staje się 
wydarzeniem publicznym, ludycznym spektaklem, którego re-
zultatem jest zazwyczaj budząca podziw efemeryczna rzeźba. 
w obliczu takiej realizacji możemy mówić o rzeźbie jako otwar-
tym spektaklu i będzie to określenie uprawnione. 

Myśląc o rzeźbie związanej z architekturą, należy przywołać 
pomniki profesorów edwarda taylora i zbigniewa zakrzew-
skiego umieszczone na fasadzie uniwersytetu ekonomicznego 
w Poznaniu, autorstwa prof. wiesława Koronowskiego (podob-
nie jak pozbawiony patosu pomnik Karola Marcinkowskiego 
zlokalizowany przy i liceum ogólnokształcącym w Poznaniu). 
w kontekście rzeźby figuratywnej w przestrzeni miejskiej nie 
można pominąć fontanny autorstwa dr. Jarosława Boguckiego 
Chłopiec pod wierzbą, zlokalizowanej w narożniku rynku wil-
deckiego. ten rodzaj koncepcji rzeźbiarskiej, która zbliża dzieło 
do każdego odbiorcy poprzez eliminację przeszkód w postaci 
cokołu czy ogrodzenia, jest ważnym i potrzebnym aktem spo-
łecznego spotkania artysty i jego odbiorcy.

Mówiąc o poznańskiej rzeźbie w przestrzeni publicznej, nie 
ograniczam jej do rzeźby miejskiej. Dzięki inicjatywom związa-
nym z rzeźbą plenerową na poznańskiej cytadeli możemy mó-
wić o współczesnej rzeźbie parkowej. ocena rzeźb powstałych 
tam w latach 70. wymaga uwzględnienia złożonych kontekstów 
politycznych. chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na trzy 
ważne obiekty rzeźbiarskie zrealizowane w różnych latach na 
terenie cytadeli. Dzieła tworzące tę triadę to Kosmonauta wa-
cława twarowskiego z 1970 roku, Ziarno – Epitafium Życia 
prof. andrzeja Banachowicza z 2009 roku i Nierozpoznani prof. 
Magdaleny abakanowicz z 2002 roku. 

Mamy świadomość roli rzeźby w procesie orientowania kultu-
rowej mapy miasta. Jednym z najbardziej wyrazistych „wnętrz 
urbanistycznych” jest plac adama Mickiewicza z pomnikiem po-

ety stworzonym w 1955 roku przez prof. Bazylego wojtowicza, 
który od 1936 roku prowadził Pracownię rzeźby Dekoracyjnej, 
a od 1938 roku Pracownię rzeźby Monumentalnej. o znacze-
niu tych pracowni może świadczyć imponująca lista absol-
wentów. uczniami wojtowicza byli m.in.: Jan Berdyszak, anna 
Krzymańska, anna rodzińska, olgierd truszyński, Mieczysław 
welter i Józef Kopczyński. twórczość i koncepcje dydaktyczne 
Kopczyńskiego stanowią ważny punkt odniesienia w budowaniu 
opartej na tradycji współczesnej tożsamości wydziału rzeźby. 
Biennale Małej Formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego 
jest symbolicznym pomnikiem pamięci i szacunku stworzonym 
przez najmłodsze pokolenie rzeźbiarzy, pracowników dydak-
tycznych naszego wydziału. Materialnym śladem twórczości 
Kopczyńskiego w przestrzeni miejskiej była wybitna rzeźba 
Pływaczka usytuowana przed pływalnią miejską w Poznaniu, 
niestety w tej chwili pozostał z niej jedynie pusty cokół.                                                 

wracając do placu adama Mickiewicza, nie sposób nie zauwa-
żyć na nim dominującej w tej części miasta monumentalnej formy 
Pomnika Poznańskiego czerwca 1956, zrealizowanej w 1981 
roku przez absolwenta wydziału rzeźby, adama Graczyka. Ko-
lejnym kluczowym dziełem w pejzażu miasta jest Pomnik armii 
Poznań z 1982 roku, autorstwa anny rodzińskiej, usytuowany na 
wzgórzu św. wojciecha. abstrakcyjne, mocne bryły symbolizują 
starcie dwóch, przeciwstawnych sił. 

Przytoczone przeze mnie prace to jedynie wybór dzieł peda-
gogów i absolwentów naszego wydziału, stanowiący dowód 
wartości prowadzonego od stu lat procesu edukacyjnego. ich 
naturalne zespolenie z tkanką miasta sprawia, że tworzą one 
żywy katalog rzeźby, a zarazem świadectwo przemian i ewolucji 
kształcenia na wydziale rzeźby.

Wystawę jubileuszową poświęconą setnej rocznicy 
Wydziału Rzeźby UAP można oglądać w Bramie Poznania
do 23 czerwca 2019.

Janusz Bałdyga – ur. 1954 r., profesor na wydziale rzeźby 
uniwersytetu artystycznego w Poznaniu.
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ostrów tumski, jedną z najstarszych kolebek naszej państwowo-
ści, łączymy najczęściej z tym, co polskie. Jednakże już ponad 
tysiąc lat temu wyspę nad wartą odwiedzali przybysze z bliskich 
i dalekich stron, pozostawiając po sobie ślady w historii tego 
wyjątkowego miejsca. 

Najstarsze dzieje wyspy, czyli czasy, gdy rodzima ludność pozo-
stawała niepiśmienna, znamy dzięki cudzoziemskim kronikarzom 
i podróżnikom. wyprawiający się na wschód europy żydowski 
kupiec, ibrahim ibn Jakub z arabskiej Hiszpanii, przekazał 
w swej relacji, jak funkcjonowała drużyna władcy Północy oraz 
to, że nasi przodkowie używali łaźni parowych. inne informacje 
zawdzięczamy niemieckim i czeskim duchownym, zorientowanym 
w sytuacji sąsiedniego kraju: widukindowi z Korbei (pierwszy wy-
mienił imię Mieszka wojującego na Połabiu), thietmarowi z Mer-
seburga (opisał trudy Jordana, pierwszego biskupa) i praskiemu 
Kosmasowi (przekazał plotki o podeszłym wieku Dobrawy). Ża-
den z nich prawdopodobnie nigdy nie przybył do wielkopolski, 
ale słowa przez nich skreślone dają wgląd w naszą przeszłość.

odkrycia archeologów świadczą, że na wyspie w użyciu były 
nie tylko lokalne, ale i zagraniczne wyroby. Pionek do skandy-
nawskiej gry planszowej hnefatafl ciekawie łączy się z faktem 
obecności wikińskich najemników wśród wojów Mieszka. cze-
skie, węgierskie i arabskie monety czy ruskie kostki mozaikowe 

dowodzą wpływów kupców, którzy go-
ścili w tutejszych warowniach. wzboga-
cali oni swymi towarami lokalną kulturę, 
uiszczali opłaty, które książę przezna-
czał na obronę i poszerzanie terytorium. 
romańskie palatium Mieszka, odkryte 
u progu XXi wieku, bez wątpienia wzoro-
wane było na podobnych rezydencjach 
z ziem niemieckich i niewykluczone, że 
pracowali przy nim zachodni muratorzy. 
Późniejszą katedrę wzniesiono na wzór 
kościoła z Membleben, skąd przybył na 
wyspę ówczesny biskup unger.

Pierwsi duchowni z oczywistych względów 
byli cudzoziemcami, np. romańskiego 
pochodzenia był Jordan, służący wcze-
śniej w północnej italii bądź w okolicach 
nadreńskich. legenda o założeniu ko-
ścioła na wzgórzu św. wojciecha wiąże 
się z przejeżdżającym tamtędy, w drodze 
na męczeńską misję, czeskim biskupem. 
Przez kolejne wieki duchowni przeszcze-
piali na piastowski grunt piśmiennictwo, 
romańską architekturę, nowe metody 
uprawy ziem i inne nowinki towarzyszące 
kulturze łacińskiej.

Przybyszkami były również piastowskie 
żony. trudno przecenić rolę, jaką ode-
grały dla wielkopolski czeska Dobrawa, 
wielka ewangelizatorka, czy świątobli-
wa Jolenta, węgierska żona Bolesława 
Pobożnego. ulokowany w tym czasie 
lewobrzeżny Poznań zasiedlali nie tylko 
mieszkańcy pobliskiego ostrowa, ale też 
liczni osadnicy niemieccy (z biegiem lat 
zupełnie spolonizowani) czy żydowscy.

również na wyspie, należącej odtąd 
do biskupów (wówczas już polskich), nie 

Ostrów Tumski: 
śladami 
przybyszów

Dawid Barbarzak, CTK TRAKT
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zabrakło przybyszów. w ufundowanej przez Jana lubrańskie-
go słynnej akademii nowatorski program nauczania realizował 
od 1529 roku Krzysztof Hegendorfer, niemiecki humanista.  
Po sześciu latach od przybycia spotkał się jednak z ostrą krytyką 
za sprzyjanie reformacji i wrócił do swojej ojczyzny, co negatyw-
nie wpłynęło na poziom nauczania w akademii. 

Mecenat biskupów doby renesansu i baroku przywiódł na 
ostrów cudzoziemskich artystów i ich dzieła. Brązowe płyty na-
grobne rodziny Górków, zdobiące dziś filary katedry, wykonano 
w Norymberdze. Duży wkład w architekturę i sztukę ostrowa 
mieli włoscy artyści, często zakładający w Polsce rodziny i zo-
stający tu na stałe. Pałac biskupi odnawiał słynny Jan Baptysta 
Quadro, autor poznańskiego ratusza. Hieronim canavesi, choć 
działał w Krakowie, wykonał marmurowe nagrobki biskupa 
adama Konarskiego i rodu Górków. Ściślej z Poznaniem zwią-
zał się Krzysztof Bonadura Starszy z północnych włoch, któremu 
miasto zawdzięcza kilka barokowych kościołów. ten sam styl 
nadał poznańskiej katedrze, gdy zlecono mu ją odbudować po 
pożarze z 1622 roku. Prace sfinalizował jego rodak, przybyły 
z rzymu Pompeo Ferrari. Barokowa szata katedry, kilkadziesiąt 
lat później pochłonięta przez ogień, zachowała się na XViii-
wiecznej rycinie. to dzięki niej powojenni architekci wskrzesili 
częściowo projekt Bonadury i Ferrariego.

również w czasach zaborów, gdy szczególnie podkreślano 
polską tożsamość narodową, znajdujemy cudzoziemski wkład 
w dziedzictwo wyspy. efraim Szreger, którego ojciec Niemiec 
przybył do Polski z węgier, nadał fasadzie katedry modne wów-
czas klasycystyczne rysy. w tym samym stylu pałac arcybiskupi 
przebudował Karl Friedrich Schinkel, czego rezultat widoczny jest 
do dziś. Dzieła tego naczelnego urbanisty pruskiego: ewange-
lickie kościoły, pałace czy pomniki rozsiane są aż po dziesięciu 
polskich województwach, nie wspominając Niemiec.

wielkim międzynarodowym przedsięwzięciem było powstanie 
złotej Kaplicy. Darowizny na budowę mauzoleum pierwszych 
władców przekazali, poza wieloma Polakami, król pruski, król 
angielski i car rosyjski. Nie do przecenienia jest także wkład 
niemieckich i włoskich artystów. Projekt bizantyjskiego wystroju 
kaplicy zaproponował uczeń Karla Friedricha Shinkla, Gustav 

Stier, oraz Franciszek Maria lanci, urodzony w środkowych 
włoszech, lecz działający w Polsce. złocone malowidła kopuły 
są dziełem berlińczyka Henryka Müllera, a neogotycki sarkofag 
władców – kamieniarza Gustava Hessego. Stojące naprzeciw 
sarkofagu brązowe posągi Mieszka i i Bolesława chrobrego 
wykonał Daniel rauch, twórca pomnika Fryderyka wielkiego 
przy berlińskiej alei unter den linden. za mozaikową posadzkę 
oraz kopię tycjanowskiego Wniebowzięcia odpowiada liborio 
Salandri, znany z mozaik wieńczących portal weneckiej Bazy-
liki św. Marka. znamienne, że wygląd XiX-wiecznego ostrowa 
znamy dzięki rysunkom Prusaka Juliusa von Minutolego, który –  
mimo że odpowiadał za germanizację – utrzymywał dobre sto-
sunki z Polakami, a jego dzieci mówiły po polsku.

w XX wieku na ostrowie nie znajdziemy wielu dzieł cudzo-
ziemców. Łupieżcza działalność hitlerowców zamieniła wiarę 
w twórczą rolę przybyszów na nieufność wobec nieproszone-
go najeźdźcy. większość ówczesnych prac prowadzili rodzimi 
architekci i archeolodzy. Może dlatego łatwo dziś ulec wra-
żeniu, że dziedzictwo wyspy zawdzięczamy wyłącznie polskim 
duchownym, artystom i władcom? i słusznie, gdyż za wieloma 
przybyszami stali przecież miejscowi fundatorzy i mecenasi.

Nie należy zapominać, że cudzoziemcom zdarzało się wpływać 
negatywnie na dziedzictwo wyspy. Jakim kontrastem są posta-
ci dwojga Przemyślidów: fundującej pierwsze kościoły Dobrawy 
i spokrewnionego z nią Brzetysława, który w dwa pokolenia po 
niej obrócił świątynie w ruinę! za paradoks uchodzi też i to, że 
przed rozbiórką kościółka Marii Panny, ogłoszoną przez pruskie 
władze, uchronił przebywający w Poznaniu Fryderyk wilhelm iV.

Przykłady te ukazują, że żadnego narodu nie da się zamknąć 
w stereotypie wrogości czy przyjaźni. warto jednak pamiętać, 
że ta druga zawsze owocuje wspólnym, bogatym w różnorod-
ność, ale przecież nadal polskim dziedzictwem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Przyjdź na darmowe  oprowadzania tematyczne 
po ekspozycji Bramy Poznania w ostatni czwartek 
miesiąca. Zachęcamy do śledzenia harmonogramu!
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wielokulturowa historia Poznania to temat, który w dalszym 
ciągu wymaga badań – tak samo jak herstoryczna przeszłość. 
w oficjalnym nurcie opowieści o dziejach miasta dominują 
mężczyźni, w kwestiach narodowościowych – głównie Polacy 
i Niemcy, zazwyczaj (lub często) w opozycji. Na szczęście co-
raz więcej inicjatyw wydobywa wkład w poznańskie dziedzictwo 
zarówno obcokrajowców/obcokrajowczyń, jak i kobiet w ogóle. 
im więcej punktów oglądu historii, tym bogatsza i pełniejsza się 
ona staje. warto więc spojrzeć na przeszłość z perspektywy ko-
biet oraz osób, które przyjeżdżały tu, często z odległych zakąt-
ków świata (pomyślcie, jakiej wymagało to odwagi i determi-
nacji, ale również uprzywilejowania), jak i osób, które chociaż 
mieszkały w Poznaniu od urodzenia, były traktowane jako obcy 
w swoim własnym mieście. Dotyczyło to właściwie wszystkich 
narodowości, okresowo również Polaków i Polek.

tym razem przyjrzymy się kobietom nie-Polkom, które w Po-
znaniu mieszkały, przyjeżdżały tu na chwilę lub dokonywały 
znaczących zmian. Poznań nie był wielką metropolią, która 
przyciągałaby tłumy cudzoziemców/cudzoziemczyń, dlatego 
podczas szukania informacji o związkach tych osób z mia-
stem, okazywało się, że często były to jedynie wzmianki o od-
wiedzinach słynnych aktorek, śpiewaczek, władczyń. Jednak 

Poznanianki: 

Niemki, Żydówki, Hiszpanki, szwajcarki

Anka Gruszka, CTK TRAKT

ogromna rola grodu na ostrowie, związana z początkami pol-
skiej państwowości, była możliwa dzięki czeskiej księżniczce 
Dobrawie. Pozostaje jeszcze kwestia bezimiennych rzeszy ko-
biet, przebywających tu okresowo, o których wiemy głównie 
z relacji dotyczących grup narodowościowych zasiedlających 
swego czasu Poznań.

Przyjrzyjmy się bohaterkom, których losy wpisały się w dziedzic-
two miasta. Kto wie, może czytelnicy i czytelniczki pochodzący/
pochodzące z Poznania i okolic mają korzenie wśród Greczy-
nek, Szkotek, włoszek, Hiszpanek lub poznańskich Żydówek?
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DYReKTORKA

carolina leutner była Niemką i dyrektorką poznańskiego te-
atru Niemieckiego, który prowadziła w latach 1820–1823. 
Nie wiem, jak często kobiety zajmowały tak wysokie stanowi-
sko w pierwszej połowie XiX wieku, ale pomyślmy o tym z per-
spektywy postępowego XXi wieku, w którym w dalszym ciągu 
kobiety walczą o dostęp do stanowisk kierowniczych i być 
może zazdroszczą przodkini sprzed dwustu lat. opinie o pra-
cy leutner oraz jej osiemnastoosobowego zespołu teatralne-
go były różne – z jednej strony okres jej rządów uznawano za 
wybitny, z drugiej strony jej teatr miażdżącej krytyce (zresztą 
jak prawie całe miasto) poddał Heinrich Heine przebywający 
ówcześnie w Poznaniu1.

POeTKA

Sofia casanova-lutosławska do Poznania przyjechała już pod 
koniec życia, ale za to z jakimi doświadczeniami i historiami! 
Poetka, pisarka, dziennikarka, autorka przekładów literatury 
polskiej, wymieniana jako kandydatka do literackiego No-
bla w latach 30. XX wieku. Swój pierwszy tom poezji wydała 
pod egidą króla Hiszpanii alfonsa Xii. w 1887 roku wzięła 
ślub z wincentym lutosławskim, wiążąc swój los ze wschodem 
europy oraz z Polską – z przerwami na wyjazdy do Hiszpanii. 
w dalszym ciągu pisała, między innymi powieść Doktor Wolski, 
przetłumaczyła również na język hiszpański Quo Vadis Sienkie-
wicza, działała na rzecz emancypacji kobiet. uznawana była 
za nieoficjalną ambasadorkę kultury polskiej w Hiszpanii2. Do 
Polski i Poznania przywiozła ze sobą drugą Hiszpankę – wiejską 
dziewczynę, służącą Pepę. obie kobiety żyły tutaj do śmierci.

NAUCZYCieLKA

romaine Gex, bardziej znana jako romana rzepecka – Szwaj-
carka, do zawodu nauczycielki przygotowywała się w Szwajca-
rii i Paryżu. Do Poznania przybyła w 1850 roku śladem siostry 
uczącej w szkole, Katarzyny Poplińskiej. romaine uczyła języ-
ka francuskiego w szkołach osińskiej, Poplińskiej, warnkówny 
i u sióstr Danysz. Była autorką podręcznika Pierwsze początki 
czytania i języka francuskiego dla użytku polskich dzieci, wy-

danego w 1864 roku w Poznaniu. Nie poprzestała jednak na 
języku francuskim. Szybko opanowała polski i jego również 
nauczała w poznańskich placówkach. Poza działalnością pe-
dagogiczną zbierała również fundusze na stypendia naukowe 
dla chcących się uczyć dziewcząt. wraz z mężem, ludwikiem 
rzepeckim, miała pięć córek, z których dwie poszły w ślady 
matki – świetnie wykształcone zostały nauczycielkami, pisar-
kami i działaczkami społecznymi w Poznaniu3.

AKTORKA

lilli Palmer urodziła się w Poznaniu w 1914 roku, gdzie miesz-
kała w kamienicy przy ul. Fredry, ale koleje losu zaprowadziły 
ją aż do los angeles. Była aktorką teatralną i filmową. Kształ-
ciła się w Berlinie, następnie występowała na deskach teatru 
Krajowego w Darmstadt. Musiała wyjechać z hitlerowskich Nie-
miec ze względu na żydowskie pochodzenie – drogę do Stanów 
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1 e. Połczyńska, Teatr niemiecki w Poznaniu (1793–1914), 
 „Kronika Miasta Poznania”, nr 3, 2000, s. 80–95
2 Wielkopolski alfabet pisarek, e. Kraskowska, l. Marzec (red.), Poznań 2019, s. 39–45
3 K. Męczyńska, Romana Rzepecka, jej córki i gosposia, „Kronika Miasta Poznania” 
 nr 1, 2011, s. 84–96
4 J. Mulczyński, Poznańskie artystki od końca XIX wieku do 1939 roku, 
 „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2011, s. 150–166
5 cpe.ckzamek.pl, bit.ly/2uNeu5z [dostęp: 26.03.2019].

zjednoczonych odbyła przez Paryż (gdzie występowała w noc-
nych klubach z siostrą jako les Soeurs Viennoises) oraz londyn. 
Jej pierwsza ważna rola to postać lilli w Tajnym Agencie alfre-
da Hitchcocka w 1936 roku. w ciągu swojego życia zagrała 
w kilkudziesięciu filmach kinowych i programach telewizyjnych. 
o jej talencie i ciężkiej pracy świadczą również: Puchar Vol-
piego przyznawany najlepszym aktorom na Festiwalu Filmowym 
w wenecji oraz dwukrotna nominacja do złotego Globu.

eKsPResJONisTKA

Margarete Kubicka była pochodzącą z Berlina artystką sztuk 
plastycznych, związaną później z poznańskim środowiskiem eks-
presjonistów. w drugiej dekadzie XX wieku studiowała w Köni-
gliche Kunstschule. w Poznaniu bywała w latach 1916–1919, 
później utrzymywała kontakty z poznańskimi artystami grupy 
ekspresjonistycznej Bunt, do której należała jako jedyna kobie-
ta. w przeciwieństwie do artystek poznańskich z poprzedniego 
wieku, które ze względu na wykluczenie kobiet w środowiskach 
twórczych i akademickich musiały ograniczać się do wąskiej 
specjalizacji martwych natur i portretów (kobiety, nie mogąc 
uczyć się rysować np. aktów i co za tym idzie ich kompozycji 
w obrazach, nie zajmowały się więc „szanowaną” twórczością 
malarstwa historycznego czy scen biblijnych), Kubicka mogła 
tworzyć to, co chciała – zajmowała się grafiką, w tym drzewo-
rytem i linorytem. Prace zamieszczała w czasopiśmie „zdrój”, 
wzięła również udział w wystawie Buntu w 1918 roku w gale-
rii przy Berlinerstrasse oraz w wystawie formistów z 1919 roku 
w Salonie towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych4.

KONsPiRATORKA

wilhelmina Günther była Niemką-poznanianką. Przed wojną 
kształciła się w Szkole Handlowej, pracowała w polskim biurze 
handlowym. Planowany ślub z polskim narzeczonym nie odbył 
się w związku z przepisami zabraniającymi związków miesza-
nych, prawdopodobnie wilhelmina odbyła z tego powodu trzy-
miesięczną karę aresztu za „zhańbienie rasy”. w trakcie ii wojny 
światowej zajmowała się działalnością konspiracyjną, między 
innymi poprzez zbieranie informacji w biurze związku Koleżeń-
skiego Policyjnych urzędników Niemieckich w Poznaniu oraz 

udzielanie schronienia w swoim mieszkaniu innym konspirato-
rom i konspiratorkom. w trakcie wojny została zdemaskowana 
i uznana winną szpiegostwa wojennego, za co skazano ją na 
karę śmierci. Jej egzekucję wykonano w Berlinie w 1944 roku5.

Więcej historii kobiet związanych z Poznaniem znajdziecie 
w folderze turystycznym po Trakcie Królewsko-Cesarskim: 
Poznańskim szlaku Kobiet, dostępnym w wersji papierowej 
w Bramie Poznania i na stronie trakt.poznan.pl oraz w aplika-
cji mobilnej dostępnej na smartfony w sklepie Google Play.

Polecamy również najnowszy projekt Re:wers – herstorycz-
ne mapowanie miasta magdy szewciów, którego rezultatem 
jest szlak poznańskich konspiratorek oraz szlak poznańskich 
emancypantek, który znajdziecie w publikacji Szlaki kobiet. 
Przewodniczka po Polsce emancypantek. 
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Miasto i natura – są to na pierwszy rzut oka dwa przeciwstaw-
ne pojęcia. Miasto kojarzy nam się z pośpiechem, tłokiem, wie-
lością wydarzeń, szybkim tempem życia czy nawet betonową 
pustynią. Natura natomiast przywodzi na myśl skojarzenia ze 
spokojem, odpoczynkiem, wytchnieniem. zresztą w miastach 
też szczególnie cenimy tereny zielone: parki, ogrody, skwery. 
i nic w tym dziwnego, gdyż zgodnie z teorią edwarda o. wil-
sona, amerykańskiego biologa, w człowieku zakodowane jest 
przywiązanie do przyrody jako pierwotnego środowiska życia, 

a kontakt z nią wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. 
ta nasza skłonność do kontaktu z przyrodą określana jest mia-
nem biofilii. Mieszkając w miastach i spędzając większą część 
czasu w zamkniętych pomieszczeniach, mamy z naturą niewy-
starczający kontakt.

Procesy, które w przyrodniczych ekosystemach działają natu-
ralnie (np. obieg wody), w sztucznym środowisku miejskim wy-
magają jednak dużych nakładów środków finansowych i ener-

Miasto 
zwierząt

Anna Pikuła, CTK TRAKT
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gii, aby sprawnie funkcjonować. Miasta wykorzystują zatem 
dużo zasobów w celu  przeciwdziałania wygenerowanym przez 
siebie problemom, takim jak wyspy ciepła, zanieczyszczenie 
powietrza, obniżenie poziomu wód gruntowych, a rezultat tych 
działań jest często niewystarczający.

a gdyby tak zamiast przeciwstawiać sobie naturę i miasto, spró-
bować poszukać rozwiązania, które pozwoliłoby im współistnieć 
z korzyścią dla obu stron? tym tropem zmierzają twórcy koncep-
cji ekomiast (biophilic cities). zgodnie z nią przestrzeń miasta 
powinna być tak kształtowana, aby była przyjazna dla dzikiej 
przyrody – należy stosować takie rozwiązania urbanistyczne, 
które pozwalają integrować naturę z infrastrukturą miejską. 
takie miasto daje przyrodzie niezbędną przestrzeń, w której 
może się ona rozwijać, pozwala jej tworzyć miejskie ekosystemy. 
Miejscem oddawanym we władanie przyrodzie są nie tylko par-
ki, ale też mniejsze przestrzenie: ogrody wertykalne na ścianach 
budynków, zielone dachy, przestrzenie przy ciągach komunika-
cyjnych. ważne, by nie miały one charakteru punktowego, lecz 
tworzyły sieć połączonych ze sobą przestrzeni, co pozwala na 
przemieszczanie się gatunków wewnątrz miasta. 

Przykładem miasta, które w spektakularny sposób przekształca 
swoją przestrzeń w myśl tej idei, jest Singapur, który już od 2002 
roku realizuje „zielony plan”. w jego ramach wzdłuż wszyst-
kich głównych ciągów komunikacyjnych zasadzono drzewa, 
a ciągłość ich koron zachowano na całej długości trasy, z kolei 
główne tereny zieleni połączono siecią łączników parkowych, 
czyli specjalnych nadziemnych, prowadzących wśród zieleni 
ścieżek. istnieje też specjalny park, w którym prowadzone są 
eksperymenty związane z tworzeniem zielonej infrastruktury, 
a rezultaty tych badań wdraża się w projektach budowy nowych 
obiektów. Dużą uwagę poświęca się także przywracaniu dzikiej 
fauny, szczególnie motyli i ptaków w centrum miasta.

Przykład Singapuru jest bez wątpienia inspirujący, choć nie-
co onieśmiela swym rozmachem. warto jednak pamiętać, że 
sprzyjać rozwojowi przyrody w mieście można, przeprowadza-
jąc też drobne akcje, w które włączyć może się każdy. aby mo-
gło się to zadziać, trzeba sobie najpierw uświadomić rolę, jaką 
przyroda odgrywa w naszym życiu, oraz dostrzec, że natura jest 

współmieszkańcem miasta – i ten fakt zaakceptować. uważnie 
rozglądając się wokół, zobaczymy wiele gatunków roślin i zwie-
rząt dzielących z nami przestrzeń miejską. 

w ramach działań, które realizujemy w Bramie Poznania, 
chcemy przybliżyć poznaniankom i poznaniakom naszych przy-
rodniczych współmieszkańców miasta. w 2018 roku przygoto-
waliśmy wystawę czasową Rośliny Cybiny, która prezentowała 
gatunki flory występujące w dolinie rzeki na terenie miasta 
i zachęcała do podjęcia próby odszukania ich w naturalnym 
środowisku. w tym roku zapraszamy do poznawania zwierząt 
zamieszkujących nasze miasto. w ramach wystawy czasowej 
Zwierzęta Cybiny, która zostanie otwarta 6 lipca, opowiemy 
o zwierzętach, które zdecydowały się żyć w naszym towarzy-
stwie. wystawa będzie skierowana szczególnie do młodych 
widzów i poprzez różne interakcje pozwoli im poznać życie 
zwierząt w mieście. Podpowie też, jak poprzez nasze codzienne 
działania możemy ułatwić im współistnienie.

Nie musimy od razu wprowadzać w życie planów rodem z Sin-
gapuru. także poprzez drobne działania możemy sprawić, że 
miasto będzie przyjaźniejszym miejscem do życia dla zwierząt. 
warto zacząć, dosłownie, od własnego ogródka. Sadząc w nim 
miododajne gatunki kwiatów, zapewnimy pszczołom i innym 
owadom „stołówkę”; rezygnując ze zbyt częstego koszenia traw-
ników, dostarczymy ptakom nasion do jedzenia, a pozostawiając 
opadłe liście jesienią, stworzymy kryjówkę dla jeży na zimę. ist-
nieją też działania, do realizacji których konieczna jest szersza 
współpraca, takie jak zapewnienie ptakom miejsc lęgowych czy 
małym zwierzętom bezpiecznych przejść przez drogi.

zwierzęta coraz liczniej osiedlają się w miastach. Gatunki, które 
jeszcze kilka, kilkanaście lat temu w nich nie występowały, te-
raz można zaobserwować w przestrzeni miejskiej. trzeba tylko 
z zainteresowaniem przyglądać się otoczeniu wokół nas, ale też 
i wiedzieć, co powinno zwracać naszą uwagę. Dowiadując się 
więcej o zwyczajach zwierząt, łatwiej nam będzie je dostrzec, 
ale także zrozumieć ich potrzeby. Być może dzięki temu zwięk-
szy się nasz szacunek do przyrody i potrzeba jej ochrony. temu 
właśnie ma służyć wystawa Zwierzęta Cybiny, którą w Bramie 
Poznania będzie można oglądać od lipca do września.
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michał Kępski, CTK TRAKT: Pierwszy przełomowy krok 
w rozwoju architektoniczno-urbanistycznym Poznania w XX 
wieku to decyzja z 1902 roku o likwidacji wewnętrznego pier-
ścienia umocnień Twierdzy Poznań. Okres międzywojenny 
przyniósł dalsze zmiany, z których najważniejszą i zarazem 
symboliczną jest wydarzenie z 1929 roku, czyli Powszech-
na Wystawa Krajowa (PWK). Andrzej szczerski widzi w tym 
potwierdzenie tezy, że „nowoczesność i związane z nią pro-
cesy modernizacyjne są integralną częścią kultury polskiej”. 
Dlaczego PWK, której 90-lecie świętujemy w tym roku, to tak 
ważne wydarzenie?

emilia Kiecko: wystawa była jednym z pierwszych zwiastunów 
zmian. Poznańskie grono architektów w pierwszej dekadzie 
międzywojnia było dość hermetycznym środowiskiem, w któ-
rym rzadko pojawiali się ludzie z zewnątrz. Przybyszami byli 
np. władysław i Janina czarneccy, którzy przenieśli się do Po-
znania ok. 1925 roku po tym, jak władysław został mianowany 
architektem miejskim.

w czasie PwK-i dość konserwatywne w zakresie formy czy „sty-
listyki” architektury środowisko poznańskie zostało skonfronto-
wane z najnowocześniejszymi ówcześnie trendami, co wpłynęło 
na stopniową modernizację całego miasta. choć uważam, że 

stwierdzenie andrzeja Szczerskiego należałby nieco złagodzić, 
to w tym zakresie niewątpliwie ma rację. zresztą nie jest to je-
dyny przypadek, kiedy wystawa i jej architektura prowadziły 
do nowego sposobu postrzegania i kształtowania architektu-
ry miejskiej. Bardzo znamiennym przykładem (choć odległym 
w sensie przestrzennym i czasowym) była world’s columbian 
exposition odbywająca się w 1893 roku w chicago. zaprojek-
towane na jej potrzeby tzw. „Białe miasto” zainspirowało ruch 
city beautiful, w duchu którego powstał nowy projekt chicago 
autorstwa Daniela Burnhama.

wracając jednak do Polski lat 20. – od połowy tej dekady na-
stępował zwrot w stronę „nowoczesności”, który uwidaczniał 
się bardzo wyraźnie na przykładzie architektury Gdyni. Dzięki 
niej „nowoczesność” stała się niejako oficjalnym wizerunkiem 
Polski. w tym kontekście znów trzeba wrócić do PwK-i – nie 
ulega wątpliwości, że wystawa ta miała charakter stricte pro-
pagandowy, ale adresatami jej przekazu nie mieli być jedynie 
Polacy. ulokowana w Poznaniu przede wszystkim, jak sądzę, 
skierowana była do odbiorcy zagranicznego, w tym chyba 
głównie niemieckiego, i wymierzona w głosy deprecjonujące 
osiągnięcia Polski, a nawet sens istnienia naszego kraju. Nie 
przypadkiem zresztą urzędnicy niemieccy mieli zakaz odwie-
dzania PwK-i, zaś prezydent wrocławia, który wybrał się na 

Nowoczesność
i tradycja

Rozmowa z emilią Kiecko 
o Poznaniu dwudziestolecia 
międzywojennego
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nią nieoficjalnie i został pechowo dla siebie sfotografowany 
z prezydentem Poznania, cyrylem ratajskim, musiał się potem 
liczyć z przykrymi konsekwencjami.

Drugim ważnym elementem w rozwoju międzywojennego Po-
znania jest dyskusja dotycząca ogólnego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i jego opracowanie.

o ile PwK wniosła nowe trendy do architektury, o tyle proces 
powstawania planu zagospodarowania wprowadził na nowe 
tory urbanistykę miasta. Na podstawowym poziomie odmłodził 
i zróżnicował lokalne środowisko architektoniczne, umożliwiając 
zadebiutowanie w nim dość licznemu gronu architektów z in-
nych części kraju, przede wszystkim wychowankom Politechniki 
warszawskiej (w tym m.in. Marianowi Spychalskiemu, kilka lat 
później nagrodzonemu na wystawie światowej w Paryżu za plan 
ogólny warszawy).

w 1926 roku opracowano nowe miejskie przepisy budowlane, 
które mimo nowoczesnych elementów opierały się głównie na 
ordynacji stworzonej jeszcze za czasów pruskich. Na tej bazie 
w 1929 roku Sylwester Pajzderski opracował Plan ogólny zabu-
dowania miasta. Był on jednak dość niefortunnym połączeniem 
„nowoczesnych” elementów, takich jak podział funkcjonalny 
miasta, wyróżnienie różnych typów ulic (np. komunikacyjne 
i mieszkaniowe) czy stworzenie wokół Poznania kilku „miast 
satelitarnych”, mających przynajmniej częściowo przejąć na-
pływającą do niego ludność (Starołęka, Mosina, Fabianowo, 
Golęcin, Swarzędz), z rozwiązaniami, które już wówczas były nie 
do przyjęcia. zaliczyć do nich można m.in. pomysły stworzenia 
szerokich arterii łączących Stary rynek z powstającym osie-
dlem warszawskim czy ulicę Podgórną z mostem św. rocha. 

rozwijająca się wówczas świadomość konieczności ochrony za-
bytkowej tkanki miejskiej bezsprzecznie wykluczała takie posu-
nięcia, które wywodziły się jeszcze z XiX-wiecznych projektów 
regulacji miast, bezceremonialnie obchodzących się ze starymi 
ulicami i budowlami. Projekt Pajzderskiego ostatecznie upadł 
i rozpisano konkurs na nowy plan. Jego zwycięzcą okazał się 
władysław czarnecki.

mimo że formalnie w nim nie startował…

czarnecki jako architekt miejski pełnił funkcję sekretarza komisji 
konkursowej. choć nie miał wówczas wielkiego doświadczenia 
na polu urbanistyki, to jemu ostatecznie powierzono zadanie 
stworzenia nowego planu i w 1931 roku zastąpił Pajzderskiego 
na stanowisku decernenta (naczelnika) wydziału Planowania 
i rozbudowy Miasta. Praca nad planem stała się początkiem 
jego wielkiej kariery jako urbanisty, nauczyciela i teoretyka 
urbanistyki, która, jak sądzę, przyćmiła jego osiągnięcia ar-
chitektoniczne.

Praca zespołu czarneckiego, zgodnie z ówczesnymi standar-
dami i metodologią tworzenia planów miejskich, poparta była 
wieloma analizami wstępnymi, na gruncie polskim nierzadko 
zupełnie nowatorskimi i prekursorskimi. Były to m.in. badania 
dotyczące pojemności przekrojów arterii miejskich, węzłów 
komunikacyjnych czy stref oddziaływania tychże arterii, jak 
też rozmieszczenia garaży i parkingów (a pamiętajmy, że były 
to lata 30., gdy posiadanie samochodu należało w Polsce do 
rzadkości), studia nad rejonizacją przemysłu i wiele innych. 
Plan prawdopodobnie ukończono jeszcze przed wybuchem 
ii wojny światowej, nie został jednak formalnie zatwierdzony. 
zachowany we fragmentach, jak pisała Grażyna Kodym-Ko-
zaczko, stał się legendą w środowisku poznańskim i zbudował 
pozycję jego głównego twórcy, władysława czarneckiego.

Od 28 września zapraszamy do Bramy Poznania 
na wystawę czasową inspirowaną biografią Janiny 
i Władysława Czarneckich.

emilia Kiecko – historyk sztuki, adiunkt w instytucie Historii Sztuki uwr. au-
torka książki Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL 
(2018). Stypendystka Fundacji lanckorońskich (2019). w ramach programu 
grantowego Narodowego centrum Nauki „FuGa 5” realizuje (od 2016 roku) 
program badawczy Myśl urbanistyczna i planowanie miejskie na ziemiach 
polskich w pierwszej połowie XX wieku.
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Nie każdy wie, jak stworzyć fascynującą opowieść. Prawdo-
podobnie mieliśmy jednak przyjemność spotkać w swoim życiu 
zaangażowanego przewodnika, który w niezwykle przystępny 
i fascynujący sposób tłumaczył zawiłości świata. Niestety, zda-
rzało nam się też zapewne trafić na osoby, które przywołując setki 
faktów, wywoływały nie wypieki na twarzy, ale raczej znudzenie 
i zmęczenie. intuicyjnie, wręcz fizycznie, czujemy różnicę pomiędzy 
angażującą a zobojętniającą opowieścią. Pracownicy muzeów, 
skansenów czy parków przyrodniczych przez długi czas także intu-
icyjnie, na bazie swoich doświadczeń, obserwacji, pasji i talentów 
tworzyli takie opowieści, co zresztą kończyło się bardzo różnie. 

Jednym z pionierów usystematyzowanego podejścia do tema-
tu opowiadania historii był Freeman tilden. Przede wszystkim 
uznawał on, że interpretacji dziedzictwa można się nauczyć – to 
sztuka i rzemiosło w jednym, zatem każdy może w nim osiągnąć 
pewien stopień zaawansowania. a jeśli tak – rozumował – na-
leżałoby więc pomóc wszystkim zainteresowanym, przedstawia-
jąc szereg podstawowych zasad, których należy przestrzegać, 
by przekazywana przez nich wiedza pobudzała, a nie zabijała 
ciekawości zwiedzających.

Książka, która narodziła się z tej myśli – napisana ponad pięt-
naście lat przed ogłoszeniem listy światowego dziedzictwa 
uNeSco i dziesięć lat przed lądowaniem człowieka na Księży-

Siła 
opowieści – 
siła 
interpretacji

Adam Pisarek

cu – wciąż pozostaje jednym z najbardziej inspirujących, istot-
nych i niezastąpionych podręczników sztuki interpretacji. Jak 
to możliwe w czasach, w których storytelling wydaje się święcić 
triumfy, a wytyczne dotyczące tworzenia przejmujących narra-
cji są bazą do planowania kolejnych interaktywnych wystaw na 
całym świecie? 

tildenowi udało się napisać książkę, która przetrwała próbę 
czasu i nie dosyć, że niczym nie ustępuje pokrewnym, później-
szym opracowaniom, to pod wieloma względami je przewyższa. 
to prawdopodobnie przede wszystkim zasługa autora, który 
zdecydował się połączyć konkretne, przydatne rady dotyczące 
stosowania skutecznych chwytów retorycznych z szeroko za-
krojoną wizją tego, jaką społeczną i kulturową rolę powinien 
odgrywać interpretator. ciekawe wydaje się już samo miejsce, 
w którym owa wizja tildena się narodziła. Były to bowiem szlaki 
amerykańskich parków narodowych, gdzie leśnicy z National 
Park Service – biura Departamentu zasobów wewnętrznych 
Stanów zjednoczonych opiekującego się amerykańską przyro-
dą i miejscami o znaczeniu historycznym – od wielu lat starali się 
połączyć emocje zwiedzających zachwyconych cudami natury 
z angażującymi opowieściami o świecie przyrody.

tilden, dziennikarz, ceniony dramaturg i pisarz, zaczął intereso-
wać się rezerwatami dopiero około sześćdziesiątego roku życia. 
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ta późno obrana droga przyniosła mu jednak niesłabnącą do 
dzisiaj sławę. Interpretację dziedzictwa napisał dekadę później 
i faktycznie, czytając ją, możemy odnieść wrażenie, że obcuje-
my z lekko napisanym, ale doskonale przemyślanym podręcz-
nikiem, który wyszedł spod pióra osoby o olbrzymim doświad-
czeniu i niesłabnącej pasji.

za pasją tą kryło się przekonanie, że doskonalenie praktyk inter-
pretacji dziedzictwa jest najlepszym sposobem, by owo dziedzic-
two ocalić. to ustalenie jest chyba najważniejsze w całej książce 
i nadaje jej ton. wszystko, co pisze tilden, wynika z jego ogromnej 
troski o zachowanie dobrostanu planety i pamięci o osiągnięciach 
i życiu naszych przodków. Najtrafniej ujmuje to sentencja, którą 
autor przytacza za broszurą National Service Park: „interpretując 
– rozumiemy, rozumiejąc – doceniamy, doceniając – chronimy”. 
za tym górnolotnym sformułowaniem kryje się fundamentalna 
prawda o tym, że jako ludzie będziemy się troszczyć wyłącznie 
o to, co ma dla nas znaczenie i co stanowi dla nas wartość.

wartości nie da się jednak zbudować wyłącznie za pomocą 
prezentacji suchych faktów. Nie można jej także stworzyć, uży-
wając hermetycznego języka naukowców. Jednocześnie jednak 
zarówno fakty, jak i badania naukowe są fundamentem, na któ-
rym owe wartości muszą być budowane. w tym miejscu poja-
wia się interpretator – specjalista mający nadać sens temu, co 
widzą zwiedzający. Powinien on nie tylko wytłumaczyć, ale też 
wywołać poczucie łączności z oglądanym zjawiskiem przyrod-
niczym lub przedmiotem stworzonym przez człowieka. tilden nie 
skupia się na tym, w jaki sposób nauczać, ale jak wywołać w in-
nych fascynację; jak spowodować, że głęboko przejmiemy się 
przedstawionym problemem i sami postanowimy go dalej zgłę-
biać. Dzisiejsza edukacja nieformalna często korzysta z tego 
wzorca. chodzi tu bowiem o kształtowanie opartej na szacunku, 
zrozumieniu i fascynacji postawy wobec dziedzictwa. 

interpretator tłumaczy jednak nie tylko fakty, ale też emocje. 
Przekłada na zrozumiałą formę zaangażowanie i pasję spe-
cjalistów od danego tematu (przyrodników, archeologów, hi-
storyków). zdaje się mówić: nasza wiedza o świecie także jest 
wartością, która powinna być ceniona – musimy więc nauczyć 
się pięknie o niej opowiadać.

Adam Pisarek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w instytucie Nauk  
o Kulturze i Studiów interdyscyplinarnych uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
autor książki Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei (2016). 

Pierwsze polskie wydanie Interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena 
ukaże się we wrześniu nakładem CTK TRAKT.

w ten sposób docieramy do kluczowego miejsca – zestawu 
wskazówek pozwalających osiągnąć tak trudny, a jednocześnie 
pożądany rezultat. Jak za pomocą słów, ale też obrazów, pre-
zentacji, proponowania różnych form uczestnictwa świat przyro-
dy i historii może stać się nie tylko nam bliski, ale też pozwoli się 
lepiej poznać i zrozumieć? tilden prezentuje skuteczne zabiegi, 
np. omawiając muzealny podpis pod szkieletem mamuta. chodzi 
o prehistoryczne mamuty, które żyły w teksasie kilka tysięcy lat 
temu, ale autor opisuje je w taki sposób, jakby to było całkiem 
niedawno; uruchamia wyobraźnię, pokazując „tu i teraz” to, co 
najprawdopodobniej działo się w odległych czasach (skubanie 
trawy, przemieszczanie się po równinach ogromnych stad zwie-
rząt itp.). odwołuje się przy tym do ogólniejszych zasad, takich 
jak ta, która głosi, że interpretacja prezentująca jedynie obiekty 
i opisy faktów, a nieodnosząca ich do osobowości i doświadczeń 
odbiorców, jest interpretacją jałową. właśnie dlatego tilden 
zachwyca się tekstem przywołującym obraz mamuta stojącego 
dokładnie tam, gdzie stoją zwiedzający. 

Przede wszystkim jednak autor Interpretacji dziedzictwa zwraca 
uwagę na to, że interpretując, zawsze należy wskazać myślową 
całość. Nie ma w tym postulacie żadnej utopii i przekonania 
o jednej, niepowtarzalnej prawdzie. Dobry interpretator tworzy po 
prostu spójny obraz łączący nasze doświadczenie z doświadcze-
niem nam obcym – i robi to w prosty, a jednocześnie uruchamia-
jący wyobraźnię sposób. Jest to być może najważniejsza nauka 
i najlepsza porada tildena – bardziej aktualna niż kiedykolwiek. 

w świecie chaosu informacyjnego słowa o „uzdrawiającej sile 
całości” brzmią tak świeżo jak nigdy. Moc opowieści pozwa-
lających dostrzec sens tam, gdzie wydaje się go brakować, 
będzie rosnąć. Jak nigdy potrzebujemy więc podręczników, 
które traktują interpretację jako misję i pokazują, w jaki sposób 
ożywić nasze wspólne dziedzictwo dzięki sile wyobraźni.
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CZYm JesT PoP-uP muSeum? 

Najkrócej rzecz ujmując – to jeden z wytworów pop-upowej 
kultury, w której przyszło nam funkcjonować. określenie pop 
up („wyskoczyć”) w sposób bardzo obrazowy wskazuje na cechy 
charakterystyczne pop-up museum. Jest to krótka, lekka, mocna 
forma, oparta na elemencie zaskoczenia, spontaniczności i po-
zostawiająca nieobojętnym swego odbiorcę; projekt, który znika 
równie szybko, jak się pojawia. Drugie słowo (museum) wydaje 
się zaprzeczeniem pierwszego. Kojarzy się raczej z czymś ofi-
cjalnym, trwałym, niezmiennym; z kanonem, oprawionym w ramy 
i trzymającym na dystans swoich odbiorców. i oczywiście kieruje 
nas w stronę sztuk wizualnych – jest bowiem formą ekspozycji. 
Po znalezieniu twórczego połączenia tych pozornie odległych 
od siebie światów powstaje wspaniała przestrzeń, w której sztu-
ki wizualne odnajdują się wciąż na nowo, chętnie korzystając 
z dobrodziejstw innych dziedzin artystycznych, z dorobku ani-
macji społecznej, z nowoczesnych technologii, języka reklamy 
i doświadczeń codzienności. 

BARDZieJ POP CZY BARDZieJ mUZeUm?

Formuła pop-up museum to żywioł trudny do okiełznania i opisa-
nia. Jednak w tym oceanie pop-upowych realizacji można wy-
odrębnić kierunki, w których pop-up muzea wyraźnie dryfują. 

Pop-up 
museum –

czyli o łączeniu przeciwieństw

Natalia Adamczyk

Nurt, który na użytek tego tekstu określiłabym jako bardziej 
muzeum, to wszelkie realizacje profesjonalne, na które de-
cydują się instytucje (muzea, galerie itd.), by odnaleźć nowe 
formy komunikacji z widzem i przybliżać sztukę szerszej grupie 
odbiorców. z kolei projekty bardziej pop to niezwykle efektow-
ne miejsca, zaprojektowane często przez znanych projektantów 
i odwiedzane przez tłumy ludzi. Happy place pop-up museum, 
Pizza pop-up museum, The Cado (pop-up museum na temat 
awokado) – po wrzuceniu tych nazw w wyszukiwarkę interneto-
wą otrzymujemy mnóstwo relacji, filmów i zdjęć z bardzo efek-
townych, kolorowych miejsc. z pewnością stworzenie czegoś, 
co daje „efekt wow”, wymaga od projektantów ogromnej po-
mysłowości i budzi wielkie uznanie, jednak na świecie dyskutuje 
się o tym, czy tego typu realizacje nie balansują zbyt mocno 
na granicy pop i muzeum. te „muzea” nie powstają właściwie 
w żadnym innym celu niż rozrywka i generowanie zysków z od-
wiedzin tych „selfie-rajów”.

istnieje też ogromna liczba projektów amatorskich, niskobudże-
towych, wprowadzających całkiem nową jakość w formułę pop-
up museum. od 2012 roku, dzięki Santa cruz Museum of art 
& History i stronie popupmuseum.org opracowanej przez Norę 
Grant pracującą w tej instytucji, rozwinął się silny nurt łączący 
ściślej pop-up museum z animacją społeczności lokalnej, słu-
żący komunikacji, arteterapii oraz integracji ludzi. Sztuka pełni 
tutaj funkcję pośrednika, a ekspozycja nie jest celem samym 
w sobie – stwarza tylko pretekst do spotkania i dialogu.

DLACZeGO WYBRALiŚmY PoP-uP muSeum?

zacznijmy od banału: pop-up to nasza codzienność. Już od kil-
ku lat wydajemy i czytamy polskie pop-up książki, kupujemy po-
p-upowe kartki, polubiliśmy też formułę i architekturę tymczaso-
wych sklepów i restauracji. Jednak mimo to „w temacie” pop-up 
museum, które na świecie przeżywa w tej chwili swój szczyt 
popularności, dopiero raczkujemy. Mamy na razie kilkanaście 
rodzimych realizacji (zakładając, że nie wszystkie da się wygo-
oglować), a w polskiej wersji wikipedii nadal brakuje definicji 
tego zjawiska. 
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Na szczęście coś w środowisku muzealnym drgnęło i instytucje 
te powoli przystępują do jednorazowych realizacji w formule 
pop-upowej. w zeszłym roku w warszawie otwarto też pierwsze 
w Polsce pop-up museum dla dzieci. Na fali tych poczynań 
Brama Poznania także rozpoczęła eksplorację tego tematu. 
w październiku 2018 roku zorganizowano warsztat dla na-
uczycieli, podczas którego przedstawiono pop-up museum 
jako niezwykle elastyczne, inspirujące i wielofunkcyjne narzę-
dzie pracy z uczniami. Dzięki temu w kilkudziesięciu polskich 
szkołach kiełkują właśnie pierwsze pop-upowe projekty w du-
chu Nory Grant.

Natalia Adamczyk – chciała zostać polonistką i zajmować się wydawaniem 
książek, ale odważyła się poszukać swojej ścieżki zawodowej nieco dalej, 
czyli mniej więcej za siedmioma górami i pięcioma czytelniami. obecnie sku-
pia się na edukacji i animacji w obszarze sztuki dla dzieci. Bliskie są jej też 
zagadnienia związane z arteterapią i pracą z opowieścią, która wykracza 
poza standardową lekturę książki. współpracowała i współpracuje m.in. 
z Bramą Poznania, wydawnictwami książek dla dzieci, cK zaMeK i Fundacją 
Serdecznik. Pasjonuje się rękodziełem i roślinną stroną świata. Łączy te dwa 
wątki, zgłębiając tajniki robienia naturalnych mydeł i kremów.
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i Majowa wystawa jest pierwszym przełożeniem teorii pop-up 
museum na praktykę w działalności Bramy Poznania. wspólnie 
z Dawidem Korzeniewskim, który zaprojektował i wykonał ele-
menty ekspozycji, oraz Działem edukacji Bramy Poznania wy-
marzyliśmy sobie wystawę, która będzie jednocześnie gotowa 
i niedokończona, otwarta i zamknięta i przede wszystkim wie-
lopłaszczyznowa – tak aby każdy mógł wybrać sobie warstwę, 
z którą chciałby podjąć dialog. celem wystawy jest stworzenie 
okazji do wejścia w interakcję z innymi osobami, ale i dostar-
czenie impulsu do spotkania z samym sobą, do osobistej reflek-
sji, niekoniecznie wyrażonej na głos. wystawa ma inspirować, 
zaczynać zdanie, ale go nie kończyć – pozostawiając miejsce 
na puentę uczestników. obiekty w niej są zarówno dziełem sztu-
ki, jak i nietypowym materiałem edukacyjnym. 

autorską mieszankę tych przeciwieństw chcemy przyprawić 
szczyptą pasji. tematyka naszego pop-upu Zakorzenienie jest 
nie tylko symbolicznie związana z myślą przewodnią całej te-
gorocznej wielkiej Majówki. Jest jej także po drodze z naszymi 
prywatnymi zainteresowaniami, które podziela Brama Pozna-
nia – bo to nie pierwsza roślinna wystawa, która tu zagościła. 
Konsekwentnie opierając się na łączeniu przeciwieństw, wpro-
wadzamy świat roślin w przestrzeń ekspozycji i przedstawiamy 
procesy naturalne jako autonomiczne dzieło sztuki. to też ozna-
cza, że równocześnie jesteśmy i nie jesteśmy jej autorami. opi-
suję Państwu nasz pop-up, nie wiedząc, jak ostatecznie będzie 
wyglądał i ufnie pozostawiając go w Państwa rękach, myślach 
i emocjach, co jest niezwykle ciekawym doświadczeniem i ko-
lejnym mostem pomiędzy dwoma światami. 
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HisTORiA O DWóCH PiZZACH

Gdy byłam dzieckiem, włoskie jedzenie oznaczało dla mnie 
pizzę na pokaźnym, grubym cieście (z pieczarkami, złoci-
stą cebulą i żółtym serem), zatopioną w pomidorowym sosie. 
uwielbiałam wyprawy do baru szybkiej obsługi, w którym moż-
na było zamówić pierogi, gołąbki, frytki, hamburgery – i taką 
właśnie pizzę. ot, osobliwa kuchnia polsko-włosko-amerykań-
ska z początków lat 90. Gdy byłam trochę starsza, podczas 
pierwszej wyprawy do włoch poznałam pizzę na nowo. ciasto 
było cienkie, pieczarki nieliczne, cebula surowa, sera jak na 
lekarstwo, sosu brak, a jednym kawałkiem nie dało się najeść. 
Byłam rozczarowana.

Dziś w niewielkiej odległości od mojego domu znajduje się kilka 
pizzerii, które zaopatrują się w prawdziwą mozzarellę, a nawet 
mają jej wegański zamiennik. Smakoszy nie interesuje jedynie 
to, co oswojone, proste i mające swoją nazwę w języku polskim. 
Powodzeniem cieszy się mekka nowojorskiego przysmaku śnia-
daniowego serwująca kilkanaście rodzajów bajgli. w okolicy 
działa też restauracja wietnamska, bar z hiszpańskimi tapas, 
miejsce z indyjskim i tajskim curry czy lokal z kuchnią bliskow-
schodnią w wegetariańskim wydaniu. za jednym rogiem można 
zjeść japoński ramen, a za kolejnym wietnamską zupę pho.

Justyna molik, CTK TRAKT

Kucharze 
z dalekich 
krain
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Niektóre z tych miejsc prowadzone są przez Polaków, inne 
przez cudzoziemców. ważna jest autentyczność serwowanych 
tam potraw. Dziś „puchata” pizza nie znajdzie wielu amato-
rów. Pewne kulinarne nowości mogą być wyzwaniem, podczas 
gdy inne zostają uznane za przysmak. ogólnoludzkiej tęsknoty 
do rodzimych dań nie sposób jednak oszukać. Migrując, ludzie 
nie porzucają swoich upodobań, preferencji, gustów. Dzięki 
gotowaniu mogą podzielić się swoją kulturą czy zaspokoić ży-
czenia rodaków także przebywających z dala od domu. oto 
sylwetki kilku osób, które zanim zostały poznaniakami, prze-
były długie drogi, a dziś dzięki swoim pasjom przybliżają nam 
smaki świata.

ZAPACH KARDAmONU

Muhsin Nassir ali pochodzi z Mombasy, portowego miasta nad 
oceanem indyjskim. w Poznaniu mieszka od 13 lat, a od kilku 
pracuje w restauracji wypas, gdzie urozmaica jadłospis afry-
kańskimi smakami. Goście lokalu mogli tutaj skosztować uga-
li, bhajiya, kachori czy sukuma wiki. wyzwaniem jest nie tylko 
przygotowywanie potraw w kraju, w którym potrzebne składniki 
nie są na wyciągnięcie ręki, ale i roślinność menu, do którego 
Muhsin dostosowuje rodzimą kuchnię. w tworzeniu posiłków 
znajduje ukojenie i przyjemność. to dzięki znajomym aromatom 
może przenieść się choć na chwilę w czasie i przestrzeni.

Pierwsze lata z dala od domu nie były łatwe dla chłopaka, 
który nie przywykł do samodzielnego gotowania. Żeby odtwo-
rzyć potrawy znane z kuchni swojej mamy, musiał sprowadzać 
przyprawy z afryki. Dostępne w Polsce chili, kumin, cynamon 
czy garam masala nie spełniały jego oczekiwań. Nawet zapach 
czarnego pieprzu wydawał mu się miałki i ubogi. Krok po kroku 
Muhsin uczył się samodzielnie przyrządzać kenijskie obiady. 
Niestety nie mógł zdobyć tamtejszych ryb, soczystych owoców 
dorastających w słońcu i słodyczy. Gdzie bowiem w Poznaniu 
można znaleźć lody ze świeżego mango czy pachnące karda-
monem mandazi? Na szczęście wciąż z łatwością mógł wracać 
do swojego ulubionego dania z rodzinnego domu – frytek.

Pierwsze spotkanie Muhsina z polską kuchnią nie było udane. 
Sąsiadki z akademika, szczodrze obdarowywane przez matki, 

chętnie dzieliły się zawekowanymi posiłkami. Jednym z dań był 
bigos. różnorodność i intensywność nowych smaków na długie 
lata skreśliły kapuściany specjał z menu młodego Kenijczyka.

sTO RODZAJóW CHiLi

w Spice House bengalskie dania serwuje abdul Mokit. zanim 
zamieszkał w sercu Jeżyc, żył w anglii, tam spędził większość 
życia i poznał swoją żonę – Polkę Karolinę. interes prowadzą 
wspólnie, on jest twarzą restauracji, ona dobrym duchem czu-
wającym nad całością.

Klientów od progu wita bukiet egzotycznych zapachów. in-
tensywne curry, pikantne papryczki, kumin i zielona kolendra 
rozbudzają kubki smakowe i wyobraźnię. Podstawą kuchni ben-
galskiej jest ryż. By sprostać standardom kuchni swojej mamy 
i babci, abdul zmuszony jest sprowadzać ryż z Niemiec i samo-
dzielnie dobierać proporcje różnych rodzajów ziaren.
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w menu znaleźć można kilka rodzajów mięs i rybę, ale nie bra-
kuje też dań dla wegetarian. zamawiając jedzenie, należy za-
deklarować pożądaną ostrość. Można skorzystać ze ściągawki 
umieszczonej na ścianie lub zdać się na opinię gospodarza. 
Polskie i bengalskie rozumienie ostrości smaku znacznie się od 
siebie różnią. Jeśli jednak nie doceniliśmy naszej wytrzyma-
łości, utarte w moździerzu papryczki można dodać w każdym 
momencie pałaszowania. Kucharz z łatwością potrafi wyrecy-
tować listę najostrzejszych papryk. Są nieodzownym elementem 
jego kuchni.

z polskich dań ceni sobie roladę, którą przyrządza jego teścio-
wa. Swojej mamie natomiast poleciłby pierogi, które kształtem 
łudząco przypominają bengalskie puli pitha z mąki ryżowej. 
tamtejsze pierożki, które się smaży, występują w dwóch wer-
sjach: słodkiej i wytrawnej.

ZJeŚć KAKTUsA

Jesús rodrigo Vazquez Paz pochodzi z Meksyku. zanim prze-
prowadził się do Polski, mieszkał w Holandii, gdzie również 
zajmował się kuchnią. w swojej pełnej kolorów restauracji taco 
Jesús serwuje tacos, quesadille i burrito z różnymi rodzajami 
mięsa lub słodkimi ziemniakami. unikatowym wariantem dań 
jest to zawierające cochinitę pibil. wieprzowina do jukatań-
skiego specjału powinna być marynowana w soku z gorzkich 
pomarańczy, cebuli, chile habanero z dodatkiem nasion owo-
cu achiote, następnie zawinięta w liść bananowca i upieczona 
w piecu ziemnym. 

w Polsce procedura przyrządzenia dania wygląda nieco ina-
czej, jednak jego smak jest jak najbardziej meksykański. Jesús 
nie zrezygnował z oryginalnego przepisu, by schlebiać gustom 
Polaków. chce serwować prawdziwie meksykańskie jedzenie, 
które przybliży poznaniakom jego kraj, i którego on sam nie po-
wstydzi się przed swoimi rodakami. Sporym wyzwaniem było dla 
niego zdobycie kukurydzianych tortilli, które teksturą, smakiem 
i przeznaczeniem zdecydowanie różnią się od pszennych. Jed-
nak i tę przeciwność udało się pokonać. latynoskiemu kucha-
rzowi marzy się, by zaserwować kiedyś klientom liście opuncji, 
które są popularnym meksykańskim przysmakiem. Smażone, 

pieczone lub gotowane, jako część salsy lub sałatki, mają nie-
powtarzalny smak, który trudno do czegoś porównać. istotnym 
dodatkiem w jego kuchni jest świeża kolendra, chile habanero 
i jalapeño. czasem w restauracji można też skosztować cze-
koladowej salsy mole, której wytwarzanie jest wielogodzinnym, 
pracochłonnym procesem. choć Jesús ceni sobie polską kuch-
nię, a w szczególności uwielbia dziczyznę, uważa, że zdecydo-
wanie za dużo w niej potraw smażonych.
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Vibibi
Kenijskie placki ryżowe

składniki

• 1 szklanka mąki ryżowej
• 1 szklanka mleka kokosowego
• 15 gramów świeżych drożdży
• łyżeczka cukru
• szczypta kardamonu 
• olej do smażenia

sposób przygotowania

Mąkę, mleko i drożdże należy wymieszać w misce, na końcu 
dodać cukier i kardamon. tak przygotowaną masę odstawić 
pod przykryciem na 30 minut, by wyrosła. Placki wielkości 
dłoni smażyć na żeliwnej patelni, koniecznie na niewielkiej 
ilości oleju.

Smażony ryż
Bengalska wersja chińskiego przysmaku śniadaniowego 

Przepis ten pozwoli na wykorzystanie naddatku zimnego ryżu 
z poprzedniego dnia. Jeśli posiadamy miseczkę ugotowanego 
ryżu, możemy zamienić go na azjatycki specjał.

składniki

• szklanka ugotowanego ryżu
• jedna mała cebula
• ząbek lub kilka ząbków czosnku 
  (w zależności od upodobania)
• kurkuma (kawałek świeżej lub w szczypta sproszkowanej)
• szczypta chili w proszku
• jajko
• szczypta soli 
• olej do smażenia

sposób przygotowania

cebulę pokroić w piórka i usmażyć na oleju na złoty kolor, do-
dać rozgnieciony lub drobno posiekany ząbek czosnku i chwi-
lę podsmażyć. Dodać ugotowany ryż, startą kurkumę, chili 
w proszku, sól, wymieszać do uzyskania jednolitego, złotego 
koloru. Przesunąć ryż na bok patelni, rozbić jajko. Gdy się lekko 
zetnie, wymieszać z ryżem. 
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Ogłoszenia drobne 

zebrała: Anka Gruszka, CTK TRAKT
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