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S t u d i u m

wî ssi społaozn a -  przestrzennej miasta P o z n a n i a .

Proca zlecona. Ula Glótnsgge Urzędu Planowania Przeatrzonną-o przy

Ministerstwie ‘ódtjudowy*

1. Poznań n hisictytiznym roawoju.

Stoleczne Iliasto Pbznad -  jak brzmi oficjalna nazwa stolicy Wiel

kopolski -  I0S3/ nad rzeką arbą w miejscu, w którym wpada do nicsj 

rzeczka Oybina# arie. na tym odcinku parnie s południa na ptSłnoe 

(2 nieznacznym odchyl on i os w kierunku p52n.-wschodnia) • widiach 

orty i Oybiny znajdował się stery gtfód piastowski. Kolebka £ oznur 

nia -  grodu była wiec na prawym brzegu Warty (dsid rejon Ostrowa 

toakiofjo). l&ut oka mi osp łosesną mapę Poancnia przekona nas,że 

miasto leży raczej na lewy» brząąi -orty, a ni© t e ,  gdzie fundu- 

manty pod nie kładli piorrni Piastowie. Już v połowie XIII w., 

gdy lokowane tu miasto - przeniesiono je na lewy brzeg &rty 

(dzić Stery ynek i j%w najbliższo otoozonie i.aw. Miaro Piasto) 

W następnych wiekach, aż po czasy najnowsze rozbudowa miasta doko

nywała sio raczej w kierunku zachodnim# Bfóne prawdopodobnie esyn 

niki wywołały to ajawiako. Do ziaj poważnie jszych należą czynniki 

mitury polityczno -  gospód fiiwzoj i  wagi ody komunikacyjne. Fakt, 

że Poznał po drugim rozbiorze znalazł sio w granicach państwa 

pruskiego zadecydował niewątpliwie o kierunku jego rozwoju. Cią

żenia gospodarczo i |X>1 i tyczne ku contrum paistwa -  na zachód wy

znaczały kierunek rozbudowy miasta w czasie przeszło stuletniej 

niewoli. dla rozbudowy Poznania decydujące znaczenia dało prze

prowadzenie koloi przos miasto i pobudowanie dworca w

zachodniej ją  o części. Ten fakt spowodował jeszcze szybszy roz

wój miasta w kierunku zachodnim.

Należałoby przypuszczać, fto po oda; skaniu niepodlą łedoi (od r. 

1918) Poznań zacznie s ię  rozbudowywać znowu w kierunku dorroóko-



Ca punktu widsonia c a ^ ł  » eayił tym romm -  w fefe-

W ;i* wschodnim* fymesasaRt wbwm tłummy® praypussoienioia, rosbu 

dmm miasta dokonywało się nadal w kiorunku secfeodniał na wsdtód 

jmbtt'<ow< no 5©$bio tylko wŁękas© ©kupionie tltmóm '̂arsiawski© Osi©* 

n-̂  (^mbcsyn). Oo był© m  traino da id do

ciec* ł'rayr.8yn prrmloporiDbni© było więcej, opo r̂ńd ni ciii odcię

ci© prses artę od centrum tycia i ruchu rdojnkią © i l&twodd 

cło tarcia do gfónMgp dworca odgrywały niew%tkliwi o rolę -daaydu- 

jąo** Hieim2| rolo w tym procesie -  wydaja mi się  -  o%*y©al 

czynnik apoloeanyt tit^lny pod (f^dai do buctaM a w danoj okoli

cy oras cho*i micaskgnia v większych i  startych skupieniach^diia 

wi ękssodd ltkfesi była lud%d "nowyri* r? tym drodmlskis. Urbetiirioi 

Morda} 9 A© sja-iuk© to n?4 ©Ay tlumansyd r? £ędtami s&nifcjrayftd • 

f  zachodniej części Polok! pr&ewoftajp wiatry zachodni©. 'no to 

przez marony csędd roku p l̂a% wyssioray a miasta, kura i dym a

kor dato nu wschód* aatruimją tya pcoietrze w pani© leuącym na
r  .» .

prawym brachu tarty* Pęd do osyeteggp i ćwioAej*) powietaa wysna- 

esał więc rzokefl® kiorunok rozbudowy miasta w międzywojennym 

dmsbiiaololooiu* ticobidcie nątjdę, nay niAssy ftmfcejonariuaz 

pmfcs tuczy* raaraiodlnik lid) robotnik febryczny* neby«aJ%oy (Mak* 

kę botaloni aa uciułano p m t  ssorąg la t  pieniądze kioroml 

się ząględami adze* otnyrai tj wyborze miojsoa pod budowę*

■ Jopiero w obecnym aracjonaliaowenym i zaakoeptow&llym praoa a la-
/

tig© centralny piani© rozbudowy nioota waftlęd na zdrowotnodd 

obywateli ^znaezal kierunek i  opon -b rozbudowy miasta. .Ola po

danych wySeJ powoó w wschodnia csę$dJf Fosnania © przyszłości 

aa był cdrodkia© pszosayslu fabrycznego i kotramikaoji (przeładu

nek towaru o porcie rzecznym n i ta m ii i  aa o tac J i  rozrządowej 

w Kóbylopolu). W looobrseinoj oaędni miasta w przyszłe*'©! będ 

cH aię rti©d©ld ośrodki rles&kaldow©* administracyjno * hsmdlowm
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kulturalne i spcJfeosno -  poi:tycane sterta i  tsojeuddBtuo* 

(ketenie architekci - fechoroy apraae.rtija usoao^Jte^r i w nie

których partisuh b^las r: d k&Łny plm  roateunor Wywiania* f  

toraeniu neniye!i projdfctAr aiOfeHekci ê ą̂, %n nięcej "wolna

arek©"* So Posnął (a zrłggsjscset ją.o esatnr;} w czasie ob ijan ia  
<%

1046  r* wio- & śnissesaoia w barlao znaczny stopniu* ^asysty 

opreocreujacy plan roabudteny i^oanmla biotę pod usfetgę tss l̂edy 

fisjegrafiezn©, torami kncyjne * sanitarne, urhanistycwo i apo- 

>002110# f© oeteruie r  niefctSryah tiype t;aoh brnę o?$ pod unegę 

w niedostatocanyia stopniu* e prsoeieg Pozna' * jak i  kaśda naj

m ie jesa nanot osaia aa by-5 w pir^nzy© s a ls ie  RdejseePaaaieBi- 

■ kinami a i  raiejuoers pmry &y?r.?ch* wpdlSyjąoyoh so oofcą, ludzi# 

'Ird-A-o toń i^ l/d y  nntfiry ĉ '-o'r?.o,j winny d^cydowa o tGdsł, 

czy lwy© planie itwtmckmy piasta a  przysslodci#

Z* Pł-obleitsatylKa procy i ehsraktezystyka ©ateriałfiw*

'•tudium n in ie jsi*  na wykazać f esy i  «  jafdta stopnia takie lub 

iime meniiesaesenle ludzi, o#ro--lte5n ich procy, wypoczynia* i 
roaryaki wpłym ns rodzaj i  stępiać zespalania s ię  społecznego 
jednostek* Innymi s ltry : praca .:« rsykuzui* czy i w jakiś® sto
pniu istn ie je  nopółaeleAntH54 między pmestrscsmygi a społeczny® 

( m ń ^ n ir n  (odoTotmiwior*) ' ootol: * .. n:: ujj 1^4

praey je s t  wybitnie okolą.;iesn&# esputruje ona snadni eaie 
więzi społecznoj (ró j^oh  fora ta j w ięzi, spcaobdw przejsasia- 
nia eię j e j *  a  przede wssyotki© s i ły *  z jaka ona s ię  aktuelisa* 

jo u postawach i d^ionlaeh rśnych osobn ik i) w yalo&iotoi od 

prsestrsennogo rozkładu indyvddut&uych zjawisk Syci a miejskie- 
go jak ię># Hdeuzkaft i Skuc.. o typu* ośrodków ly te ^ m o d d  prze- 

sayol&ewej, oentrdw handlu* komunikacji» odriaty* kultury* poli

tyki* raiojae rozrywek* nypooaynku itp . d a  kaSdą^o t&pu s ja -
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wisk usiała ona ośrodek (ośrodki) skupienia i stara się  atwler- 

daid kierunek oma stopi ed ich rozboju czy u niku. Seetozienie 

ptnnyoh zą^drlind i  i  eh soojologiiizaa interpretacja tmo&liwi po* 

stawienie pemych hipotez* <Jo tyczących układu s i l  społecznych* 

działających wśród ludności miasta Poznania* Praca niniejsza 

na wykazad w jakim stopniu ośrodki skupienia ludni (w sensie fi* 

sycznym) są ośrodkami centralizacji nycia apołocmąpf ośrodka

mi tworzenia się rioai społecznej.

‘Ea uniknięcia możliwych nieporoztt doń dodmi, ś& w niniejszym 

studium wiązią społeczną nosywad bodziemy wozolki© procesy in- 

tograoyjne, j aki o njouniają się w zespołach ludzi* między któ

rymi z rśdnych ws l̂ędów istniej??, częste (z m eji sm  o powta

rzania się) kontakty społeczne*

¥i;os o-, tarto. jest na badaniach terenowych. Ulokszodd potrzeb

a ch  n i  materia&Sw zdobyłam w drodze wywiadów* jaki© przeprowa

dzałem z ludimi r Mych d ualnie* klas sj3ołecznyeh, zawodów* 

z przedstaffioielami władz* orz od: w i instytucji miejskich* Oso

biste obsorweeja Syci a rsiesskaAeów Poznania uzłj^łnisla breM 

wywiedź. 'Hele materiałów charakteryzujących przed© wszystkim 

postjsty Bpołoozne obywateli i ich poczuci© więzi społecznej 

zdobyłem czytając miejscową proso codzienną ostatnich lat* a 

zwłaszcza lis ty  do redakcji# Uogólnienia i  wnioski* które wy

snuję w zeko Mżeniu niniejszą;© studium oparte będą więc na 

b*bC£ntyoh materiałach dowodowych. Materiały to* z uwagi na 

szczupłe ramy pracy z konieczności pond j  ora. Badając problem 

więzi srołeeznej na terenie miasta Poznania podchoilziłam do 

tągadnionla z dwu stron: od dołu i odgórnie* spojrzałem na in- 

toneoujneą mnie kwestię od strony jednostek rć&nych klas i ka

tegorii npołoosnych i od strony pewnych ośrodków skupienia 

zez;«l.w ludzkich (instytucji, osy innych miejsc centr&liaa-
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oji)« /W'

cicieloni p o se s ji, czy jpatoM ęhiozuUi, z rotrotnikarai, ftnkojo- 
nerioBseRd pi&htwonyri , z ramaie Înikawd # lub g ludami r^nych

l(X: rii^ rich u , pici \p) anouu bodniom eon*
/

iralnie w różnych cdrcvikaoh s’ upieniai jaki rseop̂ l ludzi się  

tara sk u ia  i jatej, rolę tJ tjto procesie epoioeznytt o%xywają csyn 

niki ekolog czao* od ludzi z prze briedd zbierałaś odpowiedzi 

nn pytaniom * Po co i jakiiul £rodkasł loltoiaocji udają się do 

piiaotn ( 'r  'rVile*'cio); co *-:m y  < nic z i . im itm  żlaraaiicy aor* 

TatizowL nych 1 nioaoą-; wizowanych zrzoszcii ludzkich, rożnych 

instytucji i przedslębiorot* u todLiiewoitt info woowali m ię ,  

z ?ct/rych ćredPTjiak (dgiolnic, oniodli) pochodzą ioh egłofiko- 

rde, felieweS , eyopatycy, ozy w>; ż-fyraoomioy• Ba podstawie ze

branych uypordedsi ł z obserwacji aachoraania się łudzi aiairs- 

łm  się viyxobić sobie Jasny pc^Iąd na następująco a^aduitfiia: 

co s*,dzą ludzie danej iaielnioy (osiadła) o lużelach z innyeh 

dfeirlnio (żrddaio^cia) i jaka jost ioh pestt^a u stosunku do

lud:; i obcych 'Jpcejalnhi in ......vvidc *niu żądanie*

nie yostawy wieaz&aAcżi? mlaate"o zdartej plunie zobudonud” u 

stosunku do mie3aka'cdw nonoprsyłączonych oraad i  c terolnie^oo

Jost tojo przyezytt*# ??a t  j tod ze wyrobmłsa sobie obraz, ja 

ką rolę odgrywa czynnik eittlo^iczny u t a  rżeniu więzi swołocz- 

■'jo - prz-ictrzasnąJ /:iv.: zp rnio caói różnych todouiok u obm 

bia idasta i jak przedstawia. cię ton probier* w odniesieniu do 

ludzi r/dnych Klas, czy ki.de orii społecznych, Chcą* jofimer na 

leżycie arozuroiad proces tarzotiia się cay rozpadu więzi spo

łeczno - przestrzennej wrrdd eiosakańCiSw rożnych żrodoeiak 

fbznafiia Łiuainry się bliżej zapozna' a topografią ciasta*
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3* Cfharak t© rystyka układu przestrzennego miasta doznania.

\

Pod względem wielkości obszaru Posnąć należy chyba, do najwipk- 

szyoh miast w Polaco. Obszar podlegający acfeinistraeji miejskiej 

wynosi 23 400 ha. Przód wojną miasto gospodarowało terenem! zna

cznie tmiiojaiymi* stukały cię ono cyfrą ? 600 ha* 35ą o  b* pownft- 

ns â powiększania obszaru miasta dokonali Kicaaoy w roku 1940 

pra08 przyłączenie do i osn nia wielu osiedli niejakich. % 1&oh

teś względów teren miaste/ jeżeli ehodsi e gęsto^d zabudowy, przed

stawia sio niejednolicie. Osiodła dopiero prawd poru lafyprzyłą-

czona mają n a jc z u le j  pod wąlędora urbanistycznym charakter niej!
\

ski. a to też swoje konselmtncje społeczne, o osym będzie ?aom 

później* Konopny łączono to reny pod względni gęstości zanudo ro

nią wyraźnie odeim ją się  od Poradniczej plnay miasta* Pod tym 

ostatnim określeniem rosuralomy obszar zabudowany w sposób am&y 

ty, lub prsesnncsony pod zabudowo w najbliższym czasie. Crsniee 

tego obszaru no itug pif ndw urb niu ycanj oh grztibiegają:

a) od wschodu * zadłuż wschodniej grssnicy Kstrolina. i  dkroberz na,

ącsnof o Młyna i dworca roarzędowego w lobylepolu;
0

b) od południa * wzdłuż południowa j granicy Starołoki , D^bca i
i
Świerczowa^

o) od zachodu -  wzdłuż ul.Pszczyńskiej, aach.gmucy Gurnsyna, 

Osiedla Ctrunwaldakiogo i Marselinat 

d) od pułnocy -  wzdłuż toronuw aioleni po pdłn.stronie dołączą, 

inior i G tóenej. (Patrz na załączoną mapkę nr. 4 ■ )

Widzimy ni oo, r>.@ poza obszarem "zasadniczoj plaray rai mi ta* pozosta

je cały szereg prsodtaieśd (danych osad wiejskich). Są to oddziel

iło osiedla o powierzchni mniejszej od powierzchni otaczających jo 

terenów zieleni lub też pdl upr&neh, należących również dn mia

sta.

Obszar f si aadniczoj plamy miasta” posiada Średnicę około 9 kra i  

powierzchnię około 5 000 ha* 2 tąęe obszaru £3oł©wę zajmują (lub
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przeznaczą się na) m dy i m  tereny zielono#.

Hio bodę tu ssczą łowe analizował a punktu widzenia społeczną,©* 

zajmę się jedynie Beharcikteryzowuniom układu przestrzennego mi ar 

sta* który jest w, niklom  specyficznych warunków gospodarczych, 

ko iarikocy jnych i społecznych. Biosie za podstawę gęstość zebudo- 

wy i względy urbonistyczne moźeoy rydzielid plunę centralny, m r  

jącą charakter wybitnie miejski i dzio lnice peryferyjne, leżące 

wokół centrum* mające cnartkter raiesafaiy: wiejsko -  miejski,lub 

tok wyrodnie wiejski, s to  plamy centralnej naliczają się (od ifj©- 

łu Jnia bioąc) następujące większe dzielnice? Dobiec, Ml«ta# Odr- 

esyn> łazarz, Je&yeo, drtaiedcie, Dołącz, Srddko i  OŁHma. Cha

rakter przejściowy cją? dtorałoka, % ta je , ’ą:.rae# fi-:yn, 

inqgywdy i »iniaxy • Pozostałe przedmieścia, będące do niedawna 

jeszcze czadami wisjskii.il moją nadal siniej lub więcej cnarafcter 

wiejski i przez iieszkańoón "contra# oą uniżone za <wsio«

Ha takie strefy, a raczej kręgi koncentryczne (mające wspólny 

środek) dzielą miastu nie tylko fachowcy % urbaniści, ale rów

nież i obywatele doznania, zwłaszcza c i ,  którzy goeiieszkują wcenA 

t s W . ytizielcnio w mieście stref, czy kręgów taa zwoje Konse

kwencje o ołeczne; ich wyrazem są charakterystyczno postawy raiesz 

ka/$c w dano o kręgu mieszka ©ów kręgów pozootałyoh. 1 tak np. 

mieszkaniec centrum miasta uraża się aa jedynie uprawnioną:© do 

nazywania się mieszczaninem. Siebie i wszystkich zamieszkałych 

w tym kręgu (centrum) wartościuje on wyżej od innych* Postawy te 

zarysowują się najwyraźniej n klasio robotniczej.

Kia trzeba chyba dodawać, żo granice wydzielonych tu prsoa nas 

kręf̂ hr ni© zaznaczają się w tomni© ani w świadomości ludzkiej 

tak wyraźnie* jak to z konieczności podajmy* Niemniej joslnak 

w świadomości mieszkańców 1‘oanf nia ono istnieją (chód nieco płynJ 

m )»  Charaktery etyczny jest fakt, źe jakkolwiek centrum miasta 

je st dużo i }xid rs; ;lodora ©.feinistranyjnyra podbielone na dzielni-
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c© ( ton© p»e<3fniedelat esy ©8©dy potśti©jskie)* to jednak t? riida*

dn»£eŁ nieflsfcnńitfci tą p  kirę̂ tt ni© tydsialn się  8 niego irynuaiii©
«

(a juł stąp?'min nie YJertoiloinjo nię o^donni©) rrionskaAndn np* 

^saf^at *fa&yn« esy ' il<fy. •iouka&cy centami ujnomni &% jak© 

oulo^d i  a to »o ^ lc d u  jednofahin wartego iet&mi* to “c&le^eionn* 

uj-io. mi®  eontru* {% tiUkhx s«is»eeski^anln praos niob

iBartofjD otossara} eyutępiij© ni© tylko n &&&BwoŚ9% mim&&mG6vt 

tą^e kręgu* ela i  inni "obcy" { m m t  luksie s dalekiej prorditcji) 

v,i. -fl'1,!iująe ciapka'© cim& li^ .o  'kifiyp- i :v•,r-rajin « sbocwN*

■ U : ,-c.i M.’ i-i M ', .. ;< • Mj ' «3 o :; /Cj

oftłnloi i>m:'j jaaych 4;;rup terytorialny eh* Inaos^j f;«* oi© epram a 

pnsnstolyRi kręguai* a snleasosa s ostatni® * oteotoy®- U lntisi 

sis^m.łkująeyeh t r̂cmy te,;© kręgu ttia tna drdadwao^i* $© aitgiowią 

©ni Ja*kM$ onko^d* leli poate^ w ©tosnakii do KifH®Ucnńedv bliżej 

esy &;loj poto&ospnh o o M li,  bedtoyoti ® obwodowym krą;u -  są 

ró&ne* iJ© mpil&ddw s najbliźa&yeh okoli© u©tosurikO'. uj$ się  mi 

mzwii&io lub refleksyjni© jako d» tyró, s k i-rsa  ieli o©*’ 2̂ ©sy 

s raojl Ućiaiedstnn terytorialnej* dolni' (pszmtjnwmio) aą im 

społoesnie obcy* Jeżeli 2 |e ą  ieh od osami do etasa jafcini uto- 

euntd r,,;© łajana* 'li© to stosunki entejnitMU* Aktnolisnjn ®if 

ono 1,7t©dy, gdy np.Stór*s*.d nie jęki podejmie jdcied więfesse prace 

imsio-t^eyjno n jodnoj daielnioy (el*^taryfikacje f kunaliaucje.bru- 

kolonio ulieJ9 a drąya dzielnico. (dmauo^&d&j besnfcutoc.znie do 

esami o to san© ulopesenia sabiepsln* Bóśnio boi uutosunko- 

m fc się  oni do wda nakład w euntm * tlanaosy się to aeperniyn*

: M C )  ' i! ■ ■ :■:■!?» i  i v  M v / C »  ' C M  W . t f K l  1 9  t  C ' -  .-■.: -  C. '  ■ .c  . . "  • C - M  d  ‘ U c

m i* yrooły ono na podloin Inrakn blM»syoh kontektdt? ^iioloosi^oh

fi prsensln^oi» biukn w a ln e j irr,<dyeji i intGmaów* Sil*

Pt. więź !-nsiodaka9 Hesnna fiai©sska*0ŵ  danej osróy była po\ odsmf 

in « knM̂ n- ostoioku pocdiod^eys s saamitsn doneyo ^roitai^nkn
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społecznogo sddałam obcą;© i uateomkomaw s ię  do niu^tł nąjiiy®- 

ni©*
bob arak tory aû ny teras poasoaą^lns ^wdowioka,spolecsno * pn§»  

otrscme, ??yodręb«io*iB jako caita^ci b̂ clż to arbinistrocyjne, \ąM  

ydo^raficmot lub toft tsydsielene tylko vs dsia&oefłci ludzkiej Jop 

ko odrgUio oalo^ol* te z  przorfed  rozpoczniemy ed Ąrćdcm itk* le~ 

fąeycb » oentrur. miasta*

(graniem©, 30 od vschodu rsswte ’ artut od północy i zachodu tor 

kolojo sy, o a potudtolouoj strony jê jo granico prsebioga tedłuż 

kaleto ECttiUn c j  JarMgi, femćfenyka* u l.te iro ro j do rcoatu 'yor- 

oovt^p (patrz x>laii v looym dolnym narożniku mapki -%ananial* 

Dzidłnica ta jest najgęściej ssfcudcssna* Jsot to dzielnica aie- 

iism&ł am ioru  filia gdosz&iiia, handel drobny, bredni i httriomy, 

n5oo.eyło, tanki, biura* urzędy, szkoły* bjif&tiraie* czytelnie, 

biblioteki, teatry, kina, muzea, oądy, kościoły, dsrat handlowe, 

r;atrurcaje, łokci© roaiyrta*?, rynki, plac© ftp* BrUs \i niej 

już.dziś ęsnenthrzy, jako miejae skupienia eię uiiesakabsito* (Oste* 

bil es entera » nic uftymny jest u l ib  td acji). 11 ^  tu toż

zauważył dofrdłwy brak parkom t-aly park - onitsuski i t*am 

niolons Ô rufJki są, rriiejseangzmkdsania oic w porać le n iej -ja

tek a nie itralęia:?! oraz atm će# ,01 ostatni samie©skal! w ©as

tma, najchętniej jednak t^graewaje aię w słołcu na Piecu boi- 

nośtfi*

V.?3gy3 Id© i.^donicno eyźej obiekty, instytucje, osy plan© są 
©'zadkami ©kupienia a ię  laiooskaMcdt? całą©  m iasta, ulataj© potnri- 
oieiy jaczoze do nich ptónioj.

I  eentfttb miso te abiąpi nię eiokszośd lin ii  trMejc?r;eh Pozna

nia. Z na ussfcoćś niektórych ulic jest na nich dosi«lony 

tylko je< iwkiu lunkosy m  &cłov.y, co bur'zo utru -nia w  mika*

%
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c jo . drde g&6ma artori© komun ik‘.cyjno» ktćr® praca ómfcsiorcie 
przebijaj*?, m»j> kierunek! rjBchofti© - aachodni • Piereoaą, z nich 

a tonowi s Hont Wm&im&mki (gł^rtie połączenie z dzielnicami, po- 
©ftpal na p w y a  bma@* % rty ), ul zgodno, taiy %nek, ul.Fad£» 

rowikicro* Hao Wolności, id•27*0rtvlnia, u l . Fredry, &o©t ife&tral- 

iiy, ul*W|lir©rifeiOj‘io* praobią^ praos %st 6««}M iu« ul.Bo-

ftaterto* utU^aiM ' lodych, roin, Fm il Csoroancj i  Most Uhi- 
wersyt©ekl« Piormae © nich skupia no ©obi© glorii® nasileni© ru
chu ; dnaiogei (awłonaetu na <vtainhn Most Otwaliszewski - ul»27*$rti-

dnia), drtągn stffiout ^ I jSwo łsftyotoo n»©hu kocono; o , zwłaszcza da- 
/

lakobic&ie^o. dr^talcdoie (e snhtwoiB ul«;?/*ftziv!nia, i'l. ©lno^ci, 
ul .Paderewskiego i d*Atff«ja) jest f i h t i t e  F»dy i elegancji. Mi© 

tylko przyfitiatająca ©ickaso^d raiesako/oów Pognania, sl® i  prayby- 

03© 3 prowincji, przybywający tu 4la  Pofconrni© ztku^ów kierują ssm 

kroki najpierw nn w©-*rr>ipne wyftoj ulico, tflojedna. mDdniaia9!t&- 

bywsay Mklankę, buty, esy iirną oso^d g&rdercfey © jc & n l podrą©- 

fkitojaayia składało w im ej dsiolnioy miasta -  praochwt la  się robo© 

cnej prayjncićlki czy snrjonoj, t© nabyła to w jednyn za składów 

przy tych ulicach desaeaącyrsh*

}tich pieszy © toj osnuci ydasta je st oftywiony, a jego toftgio dooto-

nonroi© do team ruchu wiolfcorate jakiego. Ton san oałouiok spotkany 

w tnnoj dzielnicy '"danie f^mma sio toffi zn&iznie wolniej , oniśeli 

t» ihł<«!oitt« ib tar© tempa dostosowują sio ngn©t ludzi® a prowin

c j i .

'iodsy mioaaka. oo.;d tej dzielnicy ni© ran jy czuciu więsi sąsiedz

ki oj • 2 ray niotnjąoa ^ioksaodd ludzi ftyj© wyłącani© własnym tycio© 

‘Ł'źn© aa pzayeayny to? o sjawieka. Pertoi? , plomtaa, a nosiet dru

mlo piotra aobudowari w toj dzielnicy za.joto są na óm$ tcwarowo, 

sklepy, Mura, urzędy .lub im© lokal© uftytecanodol publicznej.

Ji&ad jest tu llonakm© mało* lewici©!© ©klepów ca: innych 

orz© laiobiomtn mioaskają n^jeaę^eioj w Innych dzielnicach miasta,
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więc ni© poczuwają aię d© nawiązania kontaktów społecznych a aą- 

siadaird (w stosunku do raiejaoa procy). Kie ma tu też tradycji, 

współżycia sąsiedzkiego. iir*«d wojną boniom kupcy -  dotalidci by

l i  głórnyrai miaszkaacami taj daiolnicy, & oi »©jooi wyłącznic epxz 

waai handlowy*  ̂ ("robieniem grosza*), nie mieli cza^u na życie . 

społeczno, towarzyskie. Niemałą rolę odgrywał t &$i n tym prooeeie 

inny czynnik? ©ntEgonizra, wyrosły na podłożu rywalizacji ©fcono- 

mioznej. Jeżeli łączyły jakieś stosunki "sąsiadów* -  ku >ców toj 

dzielnicy, to były to stosunki natury rzeczowej. Liczba mieszka -
t

o w 8yó mioflcia, na skutek olbrzymich zniszczeć .-©jurnych (luty

1945 r .) uległa gwałtownie olbrzymiej redukcji* iolu "zasiedzi©-
2»»

łych od lat” mieszkańców usiało azuka  ̂ dachu nad głowa w innej 

dzielnicy* 1  domach ocalałych o czacie pożogi wojennej zamiesaka- 

l i  ludzie, których okupant przerzucił do tej dzielnicy. i5© oswo

bodzeniu miasta spod okupacji niemieckiej przenieśli się oni ty l

ko z© strychów czy ouieron do mieszkań bardziej wyto my oh, bez 

oglądania się na to, kto był właścicielem daną o mioszkonia rzed
.  v

r»1939. do&liaowona w lutym - Piarcu 1945 w cały® mieście a&aad&s 

"K © pierwszy ton lepszy1 tu przybrała fon y naj bar zioj jaskra

we a w)ą;i na wielkie zniszczenie tej dzielnicy. i mesa ton, kió-

ry rozegrał się w pierwszych miesiącach roku 1945 pociągnął za
*

sobą b .ważne i trwałe konsekwencje natury społecznej. Mieszkańcy 
/

$r:;drdeści* dziś rekrutują sio z ludzi b.r. żnych ml©s czy warstw 

epcłeosnych. Mewy tu (csęoto w ty® cztayia mieszkaniu) obok wŁ ści

elcie kamienicy -  stróża* obok robotnika fabrycznego -  właściciela 

przodaiębiomtwa prse yałowego czy handlowego, uczonego obok pro

stak© i cały zmorą:; innych przypadkowych zestawień. Ludzie jeszcze

dzid (mino wytężonych dążeń rządu w kierunku unifikaeyj skłócanej
*

politycznej, gospodarczej iteU) wykazują b.wielkie różnice pod ty

mi waglodami. Me mają oni wspólnymi zointorosowai, nie umieją zna' 

loń<5 wspólnego języka i dlatego też nie poczuwają się do żadnej
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łfeosBÔ ci 3 arfbtt przeciwnie: stłoczenia n jednym mieoskeniu lu

dzi apołecania całkiem sobie obcych jest najczyściej rzyosyną 

ostrych entegonisrtów. Prseć&ojamti właściciele tych mieaakart (caj* 

caę^ciaj kupcy) tobcs  ̂ sobie pretensje do wyjątkowych praw t? 

dostaniu, chód w r c ili  oni stosunkowo późno do Pozncmia s t,a«# 

8 ,0. Urywają się oni m  właścicieli rt&esiskad, a posostałyoh Miast

kowów aa sublokatorów, którym nofna narzucid pewne ąprcjiicaenia 

dotyesące korzystania ftp, 3 Kuchni, łazienki, strychu, pi nicy 

itp» ynikąH stąd sporym które właściwa władza rozstrzyga w du

chu sprawiedliwości społecznej* gikiem  tą^o etami rzeczy joat 

iimo 3j««i?3ko społeczne. "Uono^icis Kupcy, cay prze Jsi<uibiorcy 

przemysłowi $ których sytuacja ekonomiemarsdmo ogólm y zubożenia, 

joat dobra nabywają ałesakaitio w domach f%icś© odbudowanych i dla-, 

to^o wylącaoityeit spod KO: potencji Komisji s-iiesakanioi ,ch, I ten 

sposób sytuacja materialna daje im i .laid moźno'0 arealiio iania 

jidnsj a aasuJnieayoh ich tendencji jaką jest separacja od sto- 

aunfcór? sąsie lakieh, to isjfsasko ôfim aoobna -̂owad u ludzi "ini

cjatywy rywatnej" w całym mieście, jednak najwyraźniej narysowa

ło się  ono w interesującej nos 11 tej chwili dzielnicy,
f

6rC medoiu należy wy-sielid historycznie najstaraaą eaędd tej 

- dzielnicy t,zw,Staro riąato ao Jbcufyaa tynkiem (oanu:aonya na pl&» 

nie esenjonyia kwadraci Kicia) w j ą ao cantm u Ja oaędd miasta do 

ostatnich lat (1945) zachowała i*>d względna architektonicznym 

częściowo swój ?*re niowiecany charakter (tyskie ulice, tyskie 

fasady dorada -  zwłaszcza przy Stary® ?tynkuf rozplanowania rynku 

i  ją  o najbliższą;© otoczenia). Dopiero poźo&a wojenna snisseay- 

ła an&oaną caędd tych pozostałości średniowiecza* *tara iatsto 

przez dłi|&is wieki było ośrodkiem życia ^opcdarRzą^o, społectno- 

bdtunliMigff i  adsainistracyjnąp Posmmia, a nspst ielkopoloki • 

OLa flaków (którsy byli w Powianiu atpeas w pirayiai&tająeej więfc- 

ę a ^ o i) zachowało S t o  tfiost© nawet w okrosio niewoli ton cnarok-
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Najpierw n s i^ e  ono tracić rolę ośrodka ^ccpo dorcsąjo. -'roeea ten

nie dokonał się od razu. lozpoceął się. osi niewątpliwi* sama po
/

rozbiorach, a aeybsze tempo przybrał od czasu przeprm ̂ .dznfiia ‘*. m*** 

fbaaau kolei żelaznej i pobudowanie to ro a  ^Idtitayo (stacji węzło

wej) w zasliotkilej części miasta* Odtąd, odrodek życia {ptSjyodorozego 

w postaci baijkówf dosćw (©worowych, wielkich tsgsayiiów i hoteli co
raz wyraźniej przesuną się y stronę (iw? ma i przenosi cię więc w re
jon dziaicjaaą^o iłami tfolnodel i jego najbliższych ulic z zachodu? 
27Grudnia, dv?*" lamina i u lJ iriii Czerwonej. 'Cu znaj uje się do 
da i ;1 stały odrodok życia goepodarcscęp miasta Poen ni; , jak* s to li

cy Wielkopolski. Centrum życia kulturalnego i adwiatoweg© (biblie* 

toki, czytelnie, kina, toatzy, szkoły, cc Jo  odczytowe, muzea) r >

X

contr lizująoe życie kulturalno - oświatowe miasto zaznaczone 3% 

znaki ■ : o

Jeżeli chodzi o życie » ołoom o, koncentrujące się głownie w loka

lach r>;zx:! u^oeyeh* w salach zebrać* w kodo idach* w parkach, na 

placach sebs&A esy placach sportowych, to auairay stwierdzić, że 

ao starej daielnioy rosiało się ono tyo całym niećcie; jednak naj- 

bardsiej atrakcyjne unkty okupi on i a tego życia (jeżeli Chodel o 

sale zobraA i lokale rozrywkowe) m  w rojenie Placu Wolności i de. 

Marcina. Storo Fiesto* z powodu wielkiego zniszczenia nojanne^e, 

straciło ostatnio i ten charakter - charakter odrodka życia spo

łecznego. dsiif Staro ias o jost dzielnicą drobnego i dredniąjc 

handlu, “serciosl i mlesekad. Ośrodek at&iinietreey jny miasta po 

wojnie przesunięty seata* czasowo (z powodu snieacnonia dstidaleć- 

cia) nr, ' ozarz, z idgł ni o pr?oz to rach r,; & s e m * lasaczr 

w godzinach od 8 rano do 3 - 4 po południu* l ln ie ż  cdrodók ży

cia politycznego w skali wojer^&skicj esy miejskiej ( siedziby aa- 

partii |*>1i tycznych, redakcje i a ■ -inistracje esasopism) 

uplasował sio nic tylko poza. granicami Stera* p  Fi anta, ale 1 drćd-
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mieścia, (niewątpliwi© r tfiież ao względów lokfilowych)* 3 tar© ;ła* 

oto opustoszało* Odyby ni© to, żo jeot ono łożono na tlro&zo aa 

wschodnich dzielnic Mi on ta (łażących na prawym brzegu *arty) do 

ośrodków życia społeczno - kulturalno^® i goapodurczogo -  ruoh w 

tej dzielnicy sesaorłby jeszcze wiecej .  ładoiciule znajdujących 

się tu n io ruchomości 9 esy przedsiębiorstw handlowych czynią u 

włada miejskich i wojewódzkich tpilno starania o przywrócenia Sta

remu tfizntofe jogo dawną o znaczenia i ruchliwodoi* <onkrctnio sta

rania to dotyczą: przywróceni; 51* 'tynkowi komuniiacji tn;r jow©j( 

odbudowy zniszczonych obiektów o wartości zabytkowej ( ratusz, ja t

k i, doiy z czasów średniowiecza i pomniki), odbudowy obiektów 

przemysłowych i handlowych. Bardzo snaotny odsetek kupców tej 

dzielnicy wyroją {ptowodd przeniesienie nwugp prae taięfeioroiws. do 

innej, bar aioj ruchliwoj  dzielnicy miasta* Życie społeczno, opar

to na silnej więzi sąsiedzkiej zaraarło tu skalni® . N&wet wśród 

warstwy pracowników fizycznych (u których g&wsso tendencje do
i

wąpćłftyoia sąsiedzkiego były b. dlno) widać wyraźne gżenie sepu* 

ratystyozne* do tao tylko łączy d&witych bieozkaftoćw i właścicieli 

obiektów w ńt. -Sofcie -  zbiorowa dwiadoiaodd pokrzywdzenia przez 

los (zniszczenie wojosme) i starali© (chód najczęściej koMy na 

wiosną rękę) © przywrócenie toj części miasta je j przędnejeimego 

znaczenia* 2 x w & , p  raoprowadtonych z właścicielami obiektów 

w 31* lećcie bij© wyraźnie nuta człowieka zdoklaeewtztago ni o ty l

ko ekonomicznie, ale i społecznie* BJa przykładzie to j części 

miasta woźcwsy t? ostatnieh czasach obserwować b« wy raźnie jaszcz# 

Inne zjawisko, a laianoriei©: ścisłą znlożnodó życia t.oapod&reze- 

00 i społecznego od sieci i  sprawności komunikacji (czynnik okolo- 

giczny)* Ulica Garbaty (nr j dłuższa z ulic Ut* i- sta) została w 

znacznym stopniu zni rsozona w czesi© działań wojennych. Hasom z

Zobudowaniord uległa zniszozoniu sieć tramwajowa. Przez dwa feli-
»

oko lata po wojnie tramwaje dochodziły tylko do dt.Hynku. Zburzo-
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By oh (feryfc prsy s&.febaiy 1 ptty krsy&iij^eycji się a ctarb&strsl Uli* 

erKih l x w « h  nls oJHkIarłyneaia* ' ‘4  i  smjc br* Ram ono nu t§ islV?ę 

inm-sj# Itatynferiiast o ty c ie  sio ulica* U ol^ ji b W ą cą p  lista pi®* 

nło w^systkio #aE80M t e y  aeeâ Tto JKssoirtowatf* •kaftali rtłctfclolala 

nie było stad na odrostauroBcnie orlej kL&jłdiiioyf to p m  noj niej 

dogrowadait on <to staną tińyualno&ji psartar, (t? ktdsym i^adotdi s l i  

Bf^os^eloj Jsfcid skład) i 1 plot*© -  oddrr.tie pr;«*r?e*nio na niesa- 

kania* r»raykłrd ftniritar jcot d »  •*- fila tynk msystkisl

k torsy plan uj nejonato} roabutlewę osiadli ludskioh, » rriant r, 

•BBBflf'- lnorioi* l ounia on ma wyraźnie* ha jeżeli alę ełtoo al:iero\m3 

no, ponmo tereny ako j q roabudowy miasta* t? esym byłby im«»to«ig^y 

garn ie kepi tał prywatny -  nulowy najpierw na tyefe tsromsoh pobudo* 

wnd drogi on® suprotKidaid dogodna i spnwng. komunik&tgę a ecatitn  

fili as ta* a akcja amieraaj$»a do pcayskanta Is l̂t&ltt.pjrywutiiią^o (esy 

epi-łdaielcsą o) na aabuctorę tych toxondv b$&io imt&snie ułatwiona* 

*w y obecnym naszym syn tamie gsspodadeki podstawo© j  * ^daie krpit&2 

nie J e s t* mrsołnodci uopolaoanŁeit ©rt ma . ienujsoo ro« udotę .sie* 

dli ludakioh ?<irwg/ naukę praktyeans a opisunayo ?#£ej pra;

kładu*

M l d a ,  |
i

beat to tetelntoa laftaoa na ułud n i* od Śródmieściu* waohodnią jej 

tęrenioę stanowi dolina rzeki ;arty* a ołttdRiows i sadło dnia -  tory 

kolejowe. Jest to daiolnieu, która nąjbordaiej ao waystkioli dziel* 

nic io&nunia posiada diaroKtor prsooyolowy (gldiaJo obiekty prsemyałc 

wet l(*Ga ielski i obiekty fabryki akurmlatoróT? oanuosone na mopsa*] 

Himo to nie posiada ilcia wyra^noyi cimruktoru dzielnicy praer^sło* 

woj* Fow./i ii> daiń nio a s  o^lo dzielnicy praoriysłowej* irzomycl 

tego miastu dobytmesas usytuotsany był bosplcnoiio, a Renet nierjloń- 

oiwie a punktu uidaonia dalszoj rozbudowy, kotmmil âeji * czy se vmrlą 

ó- «? z i&omotnyełi* ‘dyńdr miejsca pod ośrodek rgei ya&otTy był b.eaęato
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zależny od przypału. dotyczy to . i .  i zakładów s ,0ą ioloki". 

Usadowiły ais ono na tych terenach po pierwszej wojnie światowej, 

kiedy to opałka* zarządzająca rmajątkiem firny * wykorzys ująć sytu

ację polityczny -  wykupi ła znajdujące » ią tu mniejsze przedsiębior

stwa przemysłów© niemieckie i na ich miejscu rozbudowała i a .niojący

do tą p  caaau na Głóiziej fabrykę '‘H.Ce iolski i Ska.s Teren jednak
* •  * *

wybrany był do#$ nieszczęśliwie. Ograniczony s jednej strony szero

kim pasę® torów kolejowych, a dstęgiej si&ucloweniaśsi mieszkalnymi , 

a a trzeciej ruchliwy ulicy -  nie dawał w przyszłości Sądnych inożlh 

wodci rozbudowy fabryki* W odniesieniu do tejo wiolkią o przedsię

biorstwa, produkującego normalnie parowozy, rąpn y, obrabiarki i in

ne maoayny, a w czasie wojny -  sprzęt wojenny różnego rodzaju -  ak

tualne je st dziś zsgadnionie -  : na jakie tereny rzeniedó nowe obie 

kty rozbudowującej się fabryki , która obecnie jest pod zarządom pań

stwowy®* Po dru;icj stronie ulicy, naprzeciw zakładów #H*Cą iolaki* 

pobudowali Kiepscy w czasie ostatniej wojny wielką fabrykę akurjula- 

torów pod nazwą "Afa** Obecnie zakłady ta są równi et pod zarządem 

państwowym. łącznie w obu fabrykach pracuj© (razom ż .oroonolom biu

rowym) około 10 tysięcy osób*

Przyczyną tego, że Wilda nie posiada wy rudnego chart kteru dzielni

cy przemysłowej jest wspo śniony już przez nas wyżej fakt historycz

ny, śe zakłady rozwinęły się na terenach zdobytych na skutek wyku

pienia mniejszych fabryk niemieckich, a to ulokowano w dzielnicy za

budowanej j«6 w snacany® stopniu doznani mieszkalnymi. Ponieważ je

dnak opisane przez nm  wyżej fabryki nadają przorayslowy charakter 

najbliższemu otoczeniu, w którym się znajdują, i na skutek togo 

otoczenie to wyraźnie kontrastuje z pozoai-. 4ą częścią wildy*-u> na

szyta opisie podzielimy sobie tg dzielnicę* która jost jednostką 

administracyjną na dwie części* częśó przepałową, z ©pisanymi już 

Ogólnie fabrykami i przynależnymi do nich biura®!, megazynomi i z 

niewiele ilością budynków mieszkalnych, zajętych głównie przez pra*
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counikdtt przyległych fabryk) i oa$6 RiioBSkaniovx> -  handlom, lodą*
«

e& rd©-.*ay febryted a -r '£ lior-ciea* Ĵ kfcsiołu tc- j> • x>3nti dolami 1  

łatwiej, dsi©lnico to ą  i^ n to ie  wydsioleiie i«d w^lgdsai to«*

rytorlałnym* Horwnao s nich lefty na południu od drą. le j*  W os$4oi 

prsouyołowej sono obiekty febryczne jako niojsoo firmy cila tylu tysię

cy ludni m  A u  nich zarasea edrodksat skupienia opołeesnąjo* 2 jed- 

ifóaja do nich codziennie nosze pracowników z ©ałąy# miasta, a mswt 

s lioedc i  mias t$towinc johalny oh* Praowadaju pracownicy fisycani km *  

liniowani xi róftnych czynnościach specjalnych liib nioIrooIHikonani •

Są, jednak i  pracownicy aarainiatracyjni, toyełewl stiinyeft 
oświatowcy itp* boniom wykształcenia ogdlncgo , eay rodzaj -jyk&staloe* 
ni a zawodowego aą tu b»ro3no* l%ńm a$ be£ a uintoreu owiania tdz f io ł
ki oj liczby ludni* Pod wagledoa położeniu (iBtorialnago dyfoi Mocjo eą 
x6mUt id n u łs* sfo wssyetkie riteioB znajdują swój wyroi w poeta-

y  • 1 .

woch apołseznych ludzi praoująoyoh w kaś&aj z fabryk* iołka itiftno- 

rodność aowoddw, zainteresować, wykształcenia, storni ttnjątfu>i*%.jO 

(stopy ftyeiOTOj) utrudniają a&yeio aię tych lu d zi,'kidruy często 

obok siebie spędzają po kilka godzin dziennie* Qfcja»dw silniejszego  

aftyoia się , charaktery o tyoanąp  A a  grup pąsledzkioh , dowodih? Wie

si &^odowsj, eay sor ocanoj kole&o£akodci obsarnsjossy na terenie 

fnbsyki nioMiole* Często u% natftjiast imtagonlany* Składają aię na 

to różne prayesyny* Bo nu jwrónio jsayoh nalecą r  żnico majątkowe.- 

'•wbotnik nieinfallflkowefty» lyjąey wyłącznie a pra«y swyeh rąk s nio- 

mntlrfolą pettsay nu towarsyusa pracy» który ^iaiad nu peryferiach sala 

sta na własny don a ogrodem, a m ile nawet Plerussy n

nich przynosi b*©gęsto do pracy cuchy ehleb, drugi -  napasę omaan*

U- uy, mI i jJLz  au‘v.-t • : . MU • J. ■ UK <. ■ -jyra: • ,'iytik

nn tyra w ludnie tle jest aktualny m  mj^ystkleh w idnych prsseciaio- 

biorstnoch praaayaio?jyoh r,dosta Posłania* iii^mieS itanie© 0|)cłeeane 

utrudniają procesy int .̂;r&isyjne t; aoopołtK î lilakioh« in to n u ją 

cych nas tej omdli fabrykach ( jik  i  we wsgyetidLoh innych) pra-
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Górnicy dsiolą się na pracowników fiaycsnych i  unynfconyoh. Praca egjtft 

micaaleańedw Pomrnia praca umysłowa je st nadal anaeanie wyicj wartoś

ciowana od procy fiayesmj* fe S a  sio ją aa j racę snąc ani o atwiejsaą 

od fisyoanej, a© pracę# k WJra calowi oka wymma wyńoj na drabinie ©po

lecanej. M a  wielu osób wydaje sio to byó raeeaą nioopr? trio*»1 iwą,tś% 

jeoacae (M d* w Polsce Ludowej tern kto sio nio napracuje (procoiMk 

nawalony) brpt aytaaa wy wygrodzenie od praBotiika fiaycanągs# Jesaese 

W§ okaaą niechęcią (os on to nswot nienuaiśoią) daraą pracownicy fizycs- 

ni tych wssystkioh b łych swoich kolegów, ktdrssy wyrófniweay sio jako 

dobray foehowoy osy opinia atorsy -  aejęli w fabryce kierownicze nie j

lub winocj ok&:«ommane» st/ nowiskn* Ąjm sio o;, lnie itputujt, śo robią 
#

a siebie piatów, &e napychoją sobio kiosaonie, dopuasoaając się neduńy i , 

Ze sdradsill oprawę robotnica* nie stając w obronie interesów robotni

ków, &o nic nie robią* Tekle i im podobne ss nr auty, najesodeioj nlesluas- 

ne* są proycayną, Z© opót pracowników fiaycanych prayjraujc posiew? wy

m inie antą oni o tyoaną, wrô ą w stosunku do tych kolq .'w, których rac

ie ls*a raca wysunęła na ?:iorównica© ni. niwiska*

Jedną a nośnych prayosyn braku doiślejoayoh kontoktw ępotceanych i po

czucia r-loai polecanej wśród pracowników fabryki jest foki, ludzi© 

ci ;nicnaknją w rośnych dalelnleaah rinota, n nawet w okolicy Poznania*

Po pracy, przy której b.ozasto Sączą ioh tylko fcondnkty rzeczowo -  nie 

etyka ją się oni w o ' le ,  (plyź kcSdy n leczy w inną dzielnicę -  »o domu* 

Osiedle Swierczewe ( na pł&*pd Wildy i  Bęboai» saa&esskale prane £e wy- 

Jącanle rraea praco ników firmy H#Ge; ielski wykasuje, ?>e takie calecI* a 

(więksi© skupienia domów) sortlos skale przez ludzi pracujących r jakiej 

instytucji ttłr^riają tworzenie się więzi sąsiedzkiej wśrf ' ;.iieeaka1aów*
i

t/spólnc* intorony et© toino* wspólne a? interoaowunia i eaęote kontakty 

•polecane ułatwiają aftyolo się ,r.i >aakodc 'w osiedla* ftofridane je )t j^ b a l  

aby w jednym budynku (najbll* ?sym sąsiedztwie) triif^iscsoni byli ludzie 

o moZli^ie jedmsikowyni wyksstałccwiitt, atdnterescfKaitnoh, aająelech sen©* 

donycn itp« tedy jeat rji<|Oej punktów stycznych i  łatwiej wytwoisa ei$
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poczuci o wspólnoty < wiązi* Pozycja materialna przeciętnego j racotsiika 

ffabryki je st tą*o rodzaju, śg musi on jeszcze poza obowiązkom pracą 

w fabryce dorabiać na utrzymanie rodziny. Natychaiast po ekobczoniu 

pracy wjasyka się,on s fabryki i  'pieszy do uormi, aby tan wykonywad 

proco zm w io m  przez osoby piywatna* He rozmowy , wspclne zabiory, czy 

inno kontakty z towarzyszami pracy nie ma m  czasu, u bez tą p  nie ma 

życia społącznej, nie ma wiązi społecznej * Dowodem ub jstna życia spo

łecznego w fabrykach jest niska frsi^kwenoja pruoo uników danej fabryki 

na i (prosach or mamionych na jej terenie* pustki w rmotlioaoh esy 

czytelniach* Jodynie jeszcze ło zioż ukupia 3ię w godzinooh wolnych 

od zojęS na piacacn sportowych lut, w M ie tlic y , gdzie wyżywa się naj

chętniej o ta'.eu. dozzywki kulturalne znajdują nieuielu c zatorów#

Gzq64 < ildy, znajdująca się na północ od dużego m  pleksu zabudowa! 

firry H*Cą laicki ma eaikiem inny charakter* Jest to raczej ośrodek 

mieszkaniowy, handlo^ i  odrodak szkół ( g lin ie  zawodowych)* Ta csęśd 

ciasta nie posiada swą-o specyficznego oblicza społeczną^, oni urb ni- 

stycznego* Znajdujący się w jej contra* rynek i  kościół są ośrodkami 

skupiania o znaczeniu ściśle lokalny©. xen Bara charakter mają lokale 

rozrydcowe, kspiarnie, czytelnio itp* tild a  nio aa teatru, ani właane- 

go kina* liioazka/«y -iIdy nie twozsą nonet luźnej grupy społecznej* 

nio ma bowiem wśród nich poczucia wspólnoty (odnośnie do mioszkatodw 

toj dzielnicy), ani poczucia odrębności w stosunku do "obcych" ( t e r y
i m hj

torialnie)* aidnoffó ta ciąży wyrtźnie .cu Srćst aeściu* Tam przede m zyst 

kim młodzież szuka towarzystwa i rozrywki, tm  spotykają ai j mężczyźni • 

dla dokonania pewnych transakcji handlowych, tern też udają się punie 

dla zakupu garderoby, czy też przedmiotów zbytku* U u . iejjeu zaopatru

ją się jedynie n artykuły żywnościowo oraz inna artykuły pierwszej po- . 

trzeby. dla oueazka/ac w innych dzielnic i uznania Wilda te glćm ie "Ce

gielski* oraz niezbyt wyraźnie określona jednostka aa iniatraeyjąa* Spo

łecznie przez “obcych® mieesketay /iIdy również nie eą wydzieleni jako 
< •**

pewna odrębna całośó*
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2ajmfa*$r aię tera* aschodnią osmolą, "głdrnoj platay .uiasta** $§ to 

zmrte s M n M  tereny oddzielone od reszty miasta x trzech stron 

tomoi kolejowymi (od pld*lin ia  kolejom iusnal - Zbąezy/<, od wscho

du kosęieks ioran dworca głośnego- od północy lim a  lozna^ * bronki); 

Hechodnis> grjsiof stmcnią misie termy ?‘d*24ay aibstem a 4 i.ardoweat 

* an^lineu i Junlkoeen* ind m^lędwi admitus Lrooy jnym te ez$Sd mia

sta dawali sio na następujące dzielnice: Jeżyce, łtijars, b,rcsyn i  ła 

godno*

dsę^ó aaołiodfiią miasta tx okUjemy juko ealsrfd, gdyś żaim  a dzielnie 

nie wyr śnią sio specyficznymi cechami społeczno -  prscstcssflnyni* Je

dynie Ittgodno ma nieco odmienny charakter pod względsci urbanistycznym 

i  qio2scieiyv(' misie teyz pod ięoiuą ,n  jeszcze osobno nieco uusŁ̂ j* 

Jcśyse* MSiarz i torcayn, to dzielnice o charakterze miesznnyat mieszki 

niew -  * m ilo m  -  przoyołcraym se zdecydowaną przem y ^io&zkaĄ, Jięk- 

eae orfrodki przemysłem znajdują się n& Jvtóyo&ch ( dopicia, P a ś i t m  

‘ :y : nn ur W .;::, - : ':-■ • ■>.» . - : ,.. .’V. ..- ../ . ..;j • . ■ * •

( arsztaty kolojoro). uSe eontra prae lyalowa nie wyoikdtają jednak owco© 

idotna na najbliższym otoczeniu* iCttMe a nich zajuaije s tocunkom nie

wielki obozu?, a pracownicy, zatrudnieni w poc^ząsólnych grodkach 

©yt*M*«eodoi bloczka ją « rSżnyeh os idolach miasta, a mpet na prowin

cji*  tiw ynio wzmożony oueh osobowy n« trudR&jaeh f  dzielnicy jeżyckiej 

v? getiz lnach poronnych £ pepołuniocych duj o L̂ mim  obrusa, ilu  ludzi 

każda fabryka zatrudnia* Pranie uszyesy pracowni ey, natychmiast po zko/s- 

c.i.mia pracy udają się de avyeh dourw* Cf godzinach pissdpołudniosyeh 

obeeruujeny wwożony mah osobowy na łazarzu* Przyczyną te&o je s t ckon- 

oontmattie tusaęti w miejskich, biur i sak ł  u te j ćnielnicy (zarząd 

miejski, rLilioja, Imania wojska* zarząd partii politycznych# redakcje 

& zet i szkoły j* fco poła Mu tętno życia uspakaja. s ię , c rueaej pracnoei
L

się do £r£i&dedei&* i ark -4 lżona, leżący w cenimy l .,zaraa je st ośrod

kiem skupienia aię matek z nieacelętanl i  ai&redw* Tę senę rolę aa *foźy« 

sseh spełnia (4;:r d Zoologiczny* Jasi to jodan a najbardziej atrakcjanyok
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punktdw akupionia oię dla (błoci sskdł podstawowych* Dorośli ł młoizite 

saleot (Średnich i sawdfmych (typu niższego) gromadzi eicj w kinie •Bał

tyk* ki> rrj jes b naj po pulami eg Mym kinem w tej czarci miasta. Kino 

•llialto* jest wybitnie kinm dzielnicowym J©';yc* Ka Jożyoech zitcjdttją 

się trzy toatjy: Teatr hory, Kteedia uzycznu i f e t r  , łomie ma# rierwm 

esc dwa ą  środkami oddziaływania io&turaincgjo na nieazfce o,Iw całego 

mianta; w itani w toatrzo kołnierzu o% głbtttie żołnierze czynnej służ

by* o b ło  rozsyłowe tej częćci -uznania &zgą ''zuaigg'* lokalny & sta

łą. ( n a jc z u le j)  klientelę, która s tummi "apoteczntt€d kawiarnianą*, oz*
'  **

•raateairacyjną" danego lokalu* dłesnej trodyoji, l.fcCru byleby czynni-
*•*

kiere atrakcyjnym dano: o lokalu, nio posiada r.udan z nich*

Półnceno -  zi&ho:4nia ea#?d Jeżyc (tońmy na aaoh d od ui* oahincwskiege 

Ma północ od uł*l4browskiego orna rojon ui.bblnsj) to dzielnica ludzi 

bioktyeh. Jenzcze dzid om  wygląd zumqtrzr^y doi&a s\t o stanie eko

nomicznym im  sdaszku w 'w# lic;* to są, ile utrzy ;;;«©• . uór.oćd tutęjaza 

rekrutuje się głam ie ao ai'or robotniczych^ prze aż a robotnik niofcwałi- 

fikerany* bierne w większości rodzin grofcv.dki izicci nyuLr.»\mjo ulica i  

dlatego w szkoło s ta w ią  ona tramy ©lesjmt wyohowus&zy. Jo-Jm przed

szkole ni o możo tu po do ład spadającym na. nio obOTłiąsfec®. .,.u’no.̂ ć taj 

dzielnicy m  porno aspiracjo i a hi a jo społeczne, m iw saew , jeżeli 

chodzi o . * Bronią clę oni t ;raed WflSys jy&» co raiłoby ich w 
cezach og/h* z jofclstsorad. da chcą np.przyj m a '5 v  szkołach gratisowy oh 

posiłkm dla dzieci (opłacanych przez lusiduaz. iojakiego SfrTitetu opie

ki Opołeesnej). szkoły mrto^ciują oni m  lopaze i gorsze* (3  na

eletaeni dzieci, któro do nich uczęasoaują). Do “lepszej* szkoły ktAdy 

che® arpisaś cza dziecko, bo to m  i^^muje* Przou wojną lieesM by tej 

dzielnicy byli wartościowani jako obywatele drugiej klasy. Ta opinia 

zachował* się do dzid, chód obecni© irtoi cne ns swej warte lei z© wzglę

du na klasowa wymieszanie ludzi nawet w tej dzielnicy ( spowodowane bra

k i^  :tiss*kaJ)9 i-ołu mieca saęcSć J^iyc (rejon u l.w “*wkakiąjBf Prusa, . ,o- 

ehenowskią^o, Flckietdcza, bajowa, bukowska) or?js Wszarz straciły toż
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w ostatnich czasach choó częściowo ehankter dzielnicy elitarnej.

Dośó csm o jest tu jednak zjawisko, że ludzie s niższych kloc spo

łecznych (zryklc pochodzenia wi©jskią;o), którzy w pierwszych mie

siącach roku 1945 ząjoli luksusowe mieszkania, obecnie b.chętnie jo

opuszczalit kierując sio do dzielnic połojonych na peryferiach mi&- 
bowióra

sta* Tcm/Eogi oni irób i drobny inwentarz trzymad, boa którego tru

dno ira sio obejdź (znelm^pudki, gdzie mieszkańcy Poznania,, pocho

dzenia wiejskiego chowali kozy i kury w piwnicy, a króliki w łazien

ce -  w wannie)• tfcni mieszkotiey interesującej nas w tej chwili częś

ci miasta nie wydzielają się na podstawie takich, czy . innych kryte

riów j{jko osobna grupa społeczno -  przestrzenna; nie są oni też wy

dzielani wświadomości obcych. Gospodarczo i kulturalnie mieszkad-
i

cy Otdrcayna, łazarza i dożyć ciążą ku Śródmieściu i a tą dzielnicą 

łączą ich czynniki natury rzeczowej (ekonomicznej) i społecznej*

Do pewnego stopnia ekskluzywną grupo społeczno -  przestrzenną do ro

ku 1939 stanowiła dzielnica obecnie iogodno (dawn*Osie le  Grun

waldzkie;. Jest to dzielnica luksusowych w ill, któro zamieszkiwała 

e lita  intelektualna i ekonomie ans Poznania, ł&ścicielo nieruehosoś- 

ci -  kupcy - dorobkiewicze, przemysłowcy lub wyżsi urzędnicy b .chę

tnie wydzierżawiali mieszkania ludziom a klasy intoli. ajtekiej, bo im

ponowało im to, że roogą mieć kontakty z osobami, któro reprezentują, 

trust uraytłeny miasta. Ogródki przy willach i nowoczesno udogodnie

nia miejski© miały uprzyjemniad pobyt w denat mieszkańcom tej dzielni

cy. Nawet przystanki trarwsjowo były tu b.gonte, choó z m ą  i  na nie

wielką liczbę mieszkających tu ludzi -  nie były one konieczno, b ostot 

nich latach i ta dzielnica straciła swój dawny charakter. Ilioezkcją 

tu w znacznym stopniu przedwojenni właściciele mieszkał oraz spora 

ilośó elementu nowego, repromontującego różno warstwy i klasy sp łaca

no. Przewożą jednak element urzędniczy o wyraźnie demokratycznych po

glądach. wnioskując z tempa i kierunku przemian w postawach spo łącz

nych* jrkie dokonały się w ©bu ostatnich latach u ©ieuzkańoóe Pogodna-
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przypuszczał naleśy, t e  juft w niedalekim czasie ośrodek ton « 

doro^ci społecznej straci całkowicie cechy drodowiuka odrębnego, 

3X»łocznie *ę,’3ej wartodciowuną;o• Ulanym czynnikiem atrakcyjnym 

toj dzielnicy będą, względy zdrowotne: dwie&o powietrze i wysokie 

poło S n  ie (w stosunku do miasto)* itor-Miw rozrywkowych, czy innych 

odrodk fm skupienia nie ma w łagodnie i nie były one potrzebne tyra, 

dla których osiedle budowano. Poza procą zawodom wyftywali się ci 

ludzie towarzysko albo w domach prywatnych w ^ci^lo zamkniętych
i

kółkach, albo teS w lokalach rozrywkowych w Sródniodeiu, dokąd by

ło msftna bardzo łatwo i szybko dojechać własnym atrioehodom. Przed

wojenny dobór ludności Pogodna (na j»odatawie wymienionych wy&ej 

kryteriów był przyczyną separacji społecznej jagę mieszkańców (pow

stałe cod w rodzaju gattu in oli oncko -  kt.pitolistyczno* o)* . oto-  

jenne wymieszanie ludzi w t?/m drodowiaku ułatwia proces s|)ołącz

nego zrastania się Fzgodna z całością .. ozmnia w jerkią s ttłeozneÓÓ 

miasta*

$ o ł  a o z •
« #  « * * *  • •  Mh m t u m m  «*» * * « • < * .  • * - « *

'Tybitnie elitarny charakter miała przed wojną dzielnica zwano So- 

łacsao. Jest to dzielnico willowa* huty ona na p inoc i na wschód 

od toru kolejową;©-* Poznał -  Oborniki. Wschodnią jej granico stano

wi ulica Obornicka. W Bołączu znajduje się du&y park z pięknym drze-
i

wostonem. Środek parta przecina potok Bogdanka, który rzepływa 

przez stew* W porze le niej park ten, łączący się z terenami ziele

n i, (któro ciągną sio aś do jeziora Strzeosyńakiegp) je st celom wy

cieczek młodzieży całego Poznania. Ha polance parkowej w letnie  

niedziele urządzane aą zakazy taneczna* wanty itp. imprezy na cele 

dobroczynne* Kosowo wzzycrkie te imprezy się udoją; głównie dzięki 

napływowi ntodsiefty z innych ezędoi miasta# Czynnikiem atrakcyjnym 

Sosaeza jest r'wnież piękny i nowocześnie urządzony bas on kąpielowy# 

I tu “klientelę* stanowi przede wszystkim młodaieó obojga p łc i, któ-
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ra przychodzi nad basen nie tyle dla wykąpania, esy plażowania cię , 

ile  raczej dla flirtu .

! ioszkecy lvm a przód v?ojną stanowili grupę wybitnieefeskiuaywną. 

Byli to glóraio wyżsi urzędnicy, którzy tu pobuUowfcJU sobie komfor

towe w ille, lub też mieszkali w mieszkaniach wydmie rżtŁTionych ocl bo

gatych kupców, czy pliso yełowc. w. •Lorotkiewiea" (niż:«sy funkcjom-
*«k . . .  *% , \

riusz państwowy, drobny kupiec , ozy rzetaiodlnik j nio Inwestował tu 

w budowli uciułanego grosza, gdyż to mu się nie kalkulowało. B&rce- 

1© były tu baruzo drogie# a komfortowa w illa, w ittwivg były zazwy

czaj iieszkania dla dwu rodzin - ni© przynosiła wielkiego zysku. ł±ten 

om  kapitał lokowany w dom  czynszowym w innej < fasie lnicy miasta w 

krótszym czasie amortyzował siq.

Obok tych względów ekonomicznych były i inne względy -  natury spo

łecznej , dla których "dorobkiewicze* nic nabywali parcel budowlanych
•*> "*S

na do łączu. Każdy 3 tych ludzi znający stosunki społeczne w Poznaniu 

uwiadamiał sobie doskonale, żo gdyby był nioazkiicaci dołączą, a na

wet właścicielem nieruohoi ości -  pod wzdęciem ąjołccznym beksie zawo-se 

człowiekiota obcym, którą p fjruEpa nigdy nie uzna za swej©* ioeakali 

wprawdzie już wtedy na bo łączu ludzie pracujący fizyczni© (stróśe, 

służba do?;»wa, niektórzy rzemieślnicy), ulo ich rola społeczna była 

wyraźni© określona, dystans społeczny usankcjonowany tradycją był 

dciwlo przeutrzą &qy. Ui ludzi© byli minet konieczni w grupie e lity ,  

która, ceniąc się wysoko - gardziła pracami, która przez ogół 8] lofoA  

u twa kopitalia tycznego były nisko wartościom*!©. boaunek e lity  Soła

sza do aieczkojących tu ranieś ludsi z niższych warstw społecznych, 

wykonywał bardzo dui© podobioatwo do stereotypu stosunku pana (dzie

dzica) do służby folwarcznej, niewielkie rozmiary w ill ( 1 - 2  t ieszk^ 

niowe), wolne przestrzenie, j alcie oddzielają jeden budynek od drą,- i eg 

i dogodna ko unikać ja  z wszystkimi dzielnicami miasta: oto główne pra 

czyny, «ia których taiędsy iio. saka siekli ^Oiucza nie wytrurzyło się po

czuci© wspólnoty społecznej. Luizie tutaj ni tworsyli najczęściej %
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» mioszkadesmi iraęch dzielnic v 'teta  ze&fcniote grupy towarzyskie9 

zabawowe* lub naukowe, dobierając ®if m d lą ;  kierunku zainteresować, 

stopnia wykształcenia, stanu toejątkOBeggt (jego wyrazem fcyła stopa ży

ciowa) itp* Jodynie dwiadowdó lyćezodol a stosunku do wdestka' «dw
K

sąsiodnioh dziolnio Poznania była wspólna wszystkim iaieankaćMiii So- 

łaeza# Sa?i fakt aisaieoakitfrsaia w tej dzielnicy upoważniał molu © 

ich własnym przo&noriczeniu do manifestowania swej tyfcazoiSoi. Ludzie 

s zewnątrz, nleznająey dokładnie drobnych, osy nowub csasen pomsć- 

lalojszych różnie v hierarchii społecznej, jaka idiniała vs dwim*o<od- 

ci fBieaakańo  ̂ Uołiscza -  w&jrtoćciewali v?szy8bkieh jednakowo, pozy- 

tywnio* Hm takt  ztraieozkiwcsiia w zolussm  wystarczył do ta

kiej oeeny* t  ocenie tej > de^oiła sio csosto pewna doza zoadzodoi , 

ry wołaj na podłożu uświadamianej Bobie rżn icy ( własno j niSuzortei)

< klasowej*

Społeczny separatyzm ttłeszk&itdw oo łasza ułatedała izolacja natury 

fitycsnej w pos t>ni rynokią® nasypu kolejowego* nasyp Urn zastania p  

zupinie Ho lw a  prsod oczyma człowieka znajdującą p  się  n& Jeżycach 

(najbliższa dzielnica miasta), Wzajemne kontakty między mieszka na

si. dożyć a Sołaeza są utrudnione csynnikani natury ekologicznej -  

trudności skomunikowaniu się* Jeanie dna wiadukty pod nasypem wso-
t

Al iwie ją ko unikaćją kołową i pieszą między i?, -i c&iyinicud. Swia- 

tlo tych wiadukntdw jest bjm ko  i  to potęguje trudnedei teamikaoyj*

no* fonie tteu nabywają w ' iejooowyoh oklepach tylko artykuły ży

wnościowe pierw zej  potrzeby* po wszystko inno udegiiąfy się do miasta. 

Łokslny® ośrodkiem skupienia się mieszkać© li Joł&caa w nie -ziele był 

i jest kościół* Innych ośrodków wkupienia o chandr terze wyłącznie
s

ośrodka dzielnioewef# 00*4̂ 00 nie poui^^u*

W piorrasych latach okupacji Niemcy usunęli prawie mu, stkieh eiiecs- 

fcado:t? tej dzielnicy (inteligencja, ku|.cy)* 1 luty® 1‘>A5 r# ulęk- 

oso*f$ w ill Zf?joły wojska radzieckie, gdyż stąd robiły ono wypady na 

Cytadelą* ' łościeiele domów żernie azke! i  na kołaczu najczęściej*hą-



tern* parę rdetigey, ©sskają© na snelnicmie'mieszkania prze* wojsko* 

dokonywało się to stopniowo i s opnlow© to& wracali oni tła ewyeh 

odoakkad* Hnaczna llodd rteaJu na Śołaosu została uszkodzona w czasie 

dsiaład Tswjonnych* ^ykorzystoli. to ich właściciela i  posuar*>li się  o 

wywożenie dor«* spod kotąKiUmejl komisji wieuakaniowycit* prso istesda- 

jąc w niejednym wypadku dnfts (Tikcyjne) rachunki ta  wykonany rottont. 

w ten spes b oni wyłąoartia gmtpodoraą dtfc&ia* miuwakują uy;,«n*nio, eo 

je st przedmiotom anzd& ĉi taych* lochujoł się tdęs nudul (chód w 

caęrtci tylko) olitainy eharuktar kołacza* Me zaznacza się to tak 

wymżme jak durniej* gdyż nie wazys kie wille eą wyłączane upod kom-

poteneji ko.ibji x de sążniowych; w tych zuśJttórw komisjom podlegają
\

mienzky/iey stanowią ar śnicomsiy olenwnt społeczny* V* dodatku - w cza
sie  wojny .11 ©racy trybut tot fal i na Joł^aau azerag blok « czynszowych, w 
kt scyeh tsbocnie Mieszkają najezędoioj lu> ido pracujący iiu.canio. To 
wszystko S ; ono dawało* źo dołscs zmienił miojo  oblies© społeczne* a w
awî zlcu z tym zmieniają się postawy mlesskauc w Sołt&za do ludzi a

* * 
innych dzielnic miasta i obrotnie. teizyŁiUco to ułatwia proces zra

stania, się 3ołasza z -ii eo tara* Ody w prsyozłoćei zostanie sunięty na- 

syp kolejowy# o kiryrn była wyżej motm (a to jest rzem-.izim e  w pla

nie roabudm̂ y miasta)* wydaje mi się* że asymilsiija dokona się  szyb

ko, tym wino©j* że ośrodki życia £p8po<larosq{jD * kulturalnego i poli- 

tycznu;,p» ku którym ciążą wyre/mio mleszkafay Sołosaa -  leżą w innych 

tksie lnic ach rosnania*

Udary#

Prsyią ajac© do dołącza od strony poinocnej Hniazy jeszcze przód k il

kunastu laty były wsią podmiejską# dzielnica ta nie zatraciła jaszcza 

swą-jo wiejskiego charakteru» który zasnucac się całkiem wyróżnia w spe- 

oobie aofcudoT?ania# wyglądzie dom w (niski o i Eiał©)* w złym stanie dr%  

i w snj <ici toh ludno dci* dniaiy raają ©h&rdkter rolniczo -  robotniczy*
4

Uolnicy (ogrodnicy) prasują nu własnej roli* a robotnicy zatrudni ni
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są w prsecMdfeloroteeh* mnących srą siedzibę w miejcie (b liż e j cen- 

1WM&), ilajdsłej posunęła aię  asymilacja Mniar a nlestem w dziedzinie 
psych© - społecznej* fighsaodd slesskededw te j działoScy psychicznie

i spolacznie poczuwa uię do przynafenodnl v do społeczności tfosnonia i 
w flTjii a&chowaniu s ię  i  postępowaniu realizu je  rscr  osobowy mieszcza

nina (ab i rf snom, -‘.aMs, zwyczaje, tssnlttry itp *)  ‘it^rsy tylko nu tal 
osttją sic. Ria^t^O is i Tiniar - wsi i  pestępujt mniej lub wicoej wier- 
nio wodJut: mcm ocebcwec# wieśniaka, u j ś c i e  wartość iująe wszelkie 

jakie dn tece tradycją uświęcona o mozu rpTOtedssją Młodsi,
0  i*

U lc z la i  s iara s ię  w pełni afctłlzomS w ftyeiu swym wsór osobowy 5des8» 

cienina* Charakterystyczne dla dycia ej ełecansRO t»i krcrl sąsiedzkie 

ialnieją tu jedynie otkiodnie do starszych* judzie w siło wieku i rałe- 

daież ni o wytoają Sądnych tadonćjl do ttic-rssnia ;;rup nąaiedzkich, 

chcS mc susie pewnej odrębności i  jks/»Sn Hńi&r jeszcze istnieje, 

Hw żucie to *»a e êj© usasa nianie w geograficznej separacji (znaczna 

oddalanie) tej dziolftioy cd ruszty olsstsu JeteU chodzi o oiąfteńie 

gospodarcze Smar, to ardersa t no w ostatnich latach w kierunku o&*>d- 

bmym -  ku m i* Okoliczno min fesufan żarł łają wydatnie eleoonł robot- 

nicsy, mieszkający na TUnitm^h w artykuły fcytnodciem# Ku nsiosi naj

bliższy® to£ ciąśą 8‘U.ibI ,  ktf rzy sają te® ; rawnych i znejomydi^

lub *«at boa okaąji - *pc i.pucom* 1. .ies r  niedzielne popołudnie. Istot 

na przyczyna dążenia starszych ku mioca łefiy -  wy-i^e ni się -  w tyaf

Se wied realizuje jeszcze dziś te uaoty kulturowe (w wiocoj lub eniej
*

czystej foncie), m  kbisyirl tęsknią str :*sy «i©sri?a$ey : ini&r, tyjący 

t e  ycja d  u d . Sc \.ci snom nie chotrtlo przybywa do WinlaiK* do 

mia&ui*) nu ztftf&ry, osy n- Ima ir msy roaiy^cow©, ^lodiiedy wiejskiej 

imponuje to, eV- ndfte ona crtaald się t» niodeie, t:daie jockiak "nie trse- 

be si ; krnpewaS* (w ćrćiMorciii mtodsled ta  csułiby się więeej oseae- 

tnione i  oniofkaelona). Hodsi ludsio s Winisr w y jad a ją  na wisi ty l

ko ne ;*iMj vkiB m Tti«jasych aeapol&oh (nfijchetni©j porami)* W oboya 

dredewisku esują się  oni wolni oa kontroli upołkanej et/iyusych* Fod
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kulturalnym, spo?ocanym i gospodarnym rafodaae generacje 

raioozkarc-"*? ?:?iniar Gsują sio związane z miastem* Tam też młodzież 

w chwilach rolnych od pracy szuka to arzystna i  roarywki* Ha winia

nach ni© na fabryk* ani tfnkazyoh ośrodków handlowych* Są tu tylko 

sklepy s artykułami zpożywezyrni • Jedynym orirodkien skupienia się  

mieszkańców iniar joot kodciół, Stoi on n rau odosobniony i to 

je s t przyczyną, ż© po nabożeństwie nikt tu sio ni© zatrzymuje (ni© na 

przy czym, ani pod cs-m), aby spotkał kogod ze> znajornych i pogawędził 

aobie,jak to jest w zwyczajach *  ml*

Malary oą mato atrakcyjną dzielnicą miasta. Przyczyna tego ft ktu  

społecznego leśy a tym, że z  ..i ni ar do centrum miasta je st daleko 

(pieaao ponad pól godziny drogi), go ifó  traobe częściowo między po- 

lasii. HflPat tn:is?ajem (jedyna lin ia  dochodzi tylko do początku WA- 

niar) podryg traa ćoH  dłqgo* Warunki aieezkeniow© (ulic© boa chodni

ków, w desach często brak kanalizacji i oświetlenia elektrycznego) 

remleż nie aą tu zachęcające* Brok sklepów (awioe konieczność przy

wożenia wa aiasta" nawet artykułów żywnościowych, bo o te tu nieraz 

trudniej niż w śródmieściu) daje się ludności wyruńnie we znaki* Kle 

wiec dziwnego, go ludzie, którzy są 3 Wlniareral związani jako 3 war

sztatem procy (np. miejscowi nauczyciele) w większości mieszkają w in

nej , bliżej centrum położonej dzielnicy Poznania* Ma . in i arach szukają
f  N

chętnie mieszkań pochodzący zo wsi robotnicy fabryczni, kolejarz© i 

pracownicy trsosaj w* Si czują się oni swobodni, tu mogą postępować 

wodłijg nabytych w młodości nawyk w i schematów, tu też ( i  na tym im 

najwięcej zależy) mogą hodował drób, ozy króliki*

Winiany, to typowo przedmieście, kt. ro, będąc kiedyś wsią, zatraca po

woli swój wiejski charakter, nabierając coraz więcej cech miejskich*
t

Tego samą,o typu jest Dębice, reoMedcie położone na południe od
« » « * « *  m t r n m m m

zasadniczej "płaoy miasta*" I tu obok typowo wiejskich ząpród gospo

darskich nsasj nowoczesne wille i doraki robotnicze* l&żnioa połą ;a 4,1519 

nie na tym, że poza gospodarzami mieszkają na Dębou gŁi-nie pracownicy
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flnay il.Gąicdski i kolejarze, a więc Xwh i a o podoimy cli t&intoro* 

sowaniech i podobnych dąłatii ach. Konsekwencją tego 0* do*d liczne

na tym tebain nełn (liczebnie) kr^ji sąsioflzkie. iiektóro a nich wy*
"  '  *

kasują b# silną spoistedi (więś) wewnętrzną* łosedniozo postawy sp@- 

loGzm  ludzi rófinyob kategorii apełeeanyoh {sta rsi, rsłodzied) są, po* 

dobn© Jo tych, które analizowaliby v»r*y opinio eritazak&%;w Pinior*

■ •” '■  r.^:.cS\o O . " ' " a j * ; : : ,  ; ; U .Kj. ■«

fayełewyoh H*Cą dolski -  Dębiec w azybezy® ts^i© oni&oli Mniery przy* 

biera charakter aiojzki (zart.wot jeśell chodzi o stronę urbonietyei* 

nii jak i społeczną)*
/

PruoobrzeSito dzielnice Poznani &3§st<te 9 Gł wsia* 3hzbb*zyn» dataje*

Srrfdke.

2 dzielnic lsgąeyeh na ptoasym brzegu warty najbliżej Jrddziodeia i
*

najlepiej s nim pouczona pod aą lędam koralunikocyjnyo je st Srtidka a 

Ostrowa Tomakim (zaznaczony na niepcc n r, )• Oztrdw luiski i
l

:bródIks to anjztorjto dzielnice ^bznrnin* ^dBaj.lujony dzid liczne ALa- 

&y Syoie, no ty i obszarze s saperach tych czas m* bt władnie, obok Gnie- 

snu. było centrum gyoia pa'itrowego za pierwszych Hu&tdw* iioploro w 

okresie rozbicia dzielnieowog© ( r połowi# XIII.w.) punkt cio&kedei
V

kanonia przenosi się na lawy brzeg orty. Gstr w Ttraski jako siedzi* 

ba kapituły i arcybiskupa pozostał jwtaok nadał edrodkieza życia, reli*  

^Jną o Poznania l  Molko solski*
i

3rddkp obecna pod wą̂ lędons architok cmicznya nie r  dni się  zasadniczo

od innych iaiolnic ? Mas ta# p%że jodynie to, że piecyk w grodku dział*
* •

niey jest cały* ?, uliczki krótkie i  kręte Adte-dczy o 6miniowioeznyra 

charakterze taj iztalaley# Pod rs; •łęeioo społeczny® noto iast sany tu 

zoasdnioto r% iiee* Łndno£d odcięto Vsirfcz od ciasta i sinymi toxen&» 

H  od inoyoh dzielnie na wyrodne jeezueie odrętonodzi (Ulowej (gnpa  

terytorialne) i  połączonej z nią selidarnedel.w stosunku do swoich* 

Monaka oy Grodki wazyaoy się znali* ijontrola opinii pdbliosnsj u ja*
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zniąjąea sio w plotce była i jest tu b.cilna, Dzid daj© aię 

Ży6 ©orcs większą bezelinoóś plotki, 312% dawnych nawyków mówi się  

nadal o wszystkich, jednak młodsze generacje ni© liczą się  z ną sz

tywną oooną czym przez opinię publiczny* Starzy natomiast przód. 

fcaMyra ważniejszym krokiem zastanawiają siat e© © tym ludzie po* 

wiedzą. Więź terytorialna, łącząca danąjo osobnika, za środowiskiem

w którym zamieszkuje bywa tu brr zo silna* M̂sodkio były wypadki,
)

że dłą płatni mieszkaniec Sródki zmieniał mieszkanie, przeprowa

dzając aię do innej dzielnicy miasta. Zdaniem ją;© -  nigdzie nis 

jest trik ładnie, jok władni© tu. I lodzi już przed wojną czuli się  

m iej związani z© środowiskiem. Oni bardzo silni© ciążyli ku śród

mieściu, Tfół-i znajdowali rozrywkę i warsztat m  cy. I w warsztacie 

pr^y i w lokalach rozrywkowych czuli się oni rolni od nacisku 

opinii sąsiedzkiej« która stało na straży ubłoconych tradycją
t '

norm moralnych i obyczajowych, Po ostatniej v?ojnie te sprawy ule

gły zasadniczym przeobrażeniom* Zmiany te osają ^Idme źrebiło w 

zmienionych warunkach komunikacyjnych m  Sr&Medeiem (czynnik 

©kolo icznyi, VJ czarnie działań wojennych ulet Ły zniszczeniu mosty 

na Warcie i w  Oybinie. i.rowizorycanie z--.stuły ono odbudowane,

jednak lin ii tramwajowej, która tu dawniej istniała -  ni© urny ho-
1

lim o , ld>vTunikacja między Śródmieściom a dziolnicrmi .Tuwobrzośny- 

mi Poznania nawiązana jest za pośrednictwem trclloybusów. Brak od- 

powiednioj ilości wozów jest przyczyną* że trolleybuoy to kursują 

<to''ź rzadko. Psują aię ono ezęstm, tok, że znaczna ilośó ludzi, 

nauczono przykrym dodniculezonieia -  nie liczy no ton środek loko- 

©cji i pieszo udaj© sio do miasta lub z miasta do domu* rrolloy- 

busumi jadą mne głównie ci > kt r*y udają się do ddozych dai©l-
i

nic, leżących na prawym brzegu ' arby, iesskańoy Sródki, lub ci
f

których tu interesy sprowadzają -  przestrzeń między Śródmieściem 

a Ś łódką pra oby woja najczęściej pieszo, ntiyt trolleybusy kursują 

(w najlepsze) v  40 odstępach czasu. Ma przebycie od-
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cinka, drogi międsy raieotsm a Sródką trzeba oboeni© liczyd &) -  kit)

Irdnut ©sosu, gdy tymczasem ta n ie j prsobywolo się tą  praestran/i w

S iinut (licząc n tyra csao audyty na obpilorjo coekunio na tracssej )«
#

Bsiiolnico rnwobrsaSao * a s  nld. i  Sródka* ohod gec^raficsnio nie 
smlcmify amgo połodtmia - społeczni© oddaliły aio barda© od oia- 
«ta* Dyatefia ąpe łocsny jest ©o m  więkeay* t a  ważnej pmymyny

i
nikt ssą Sftidki ni© udaje sio do aiosta* ani to?' s d8iolnio«po2a6o* 

nyoh na lewym t e o j i  arty nio wybiera się  na Sitfdkę* » toaunki spo- 

łM a n  a miastom aą (na skutek trudnodei konunikaoyjnych) b e rta  

raaJcie. t a  jologłośnio interesująco Jest lagfidnienie , jofcl wpływ 

na stosunki społeczno mlędtey "(siaotoaP a Śx0dk$.iiywvB0 eutl.prso-
i • *  • ■«*

d łu ta ia  s ię  m  dolezą prayosioćd stanu z łó j ko. .u n ita ji  sdęday in- 

torwsttjąaą nas \ >  ta j chwili dzielnica* a eontruo raissta* ".braw tim* 

dyeji w latach pomjonnych daj© s ię  aawa&yd wyraikny pod do osie

dlania s ię  na lewym brst? u v arty* Sródfca* a m ą j L  m  trudnodol ko- 

iimikasyjna* ni© je s t  obecnie atrakcyjną daielnieą miasta# lldyby 

ni© wielkie trudności oiesakoni©**.* z jt-kisi Posn^i m lcay - tdęk*
v

oao^-S :,dmu*k(£iO<ta O r'«M  (Oli » o j  i  d t o t a y n a )  n aty ch m iast p i e n i e  
słaby się  na losy brzeg I tfty  do jednej 8 <łsielni«» gdzie istn ieje 
lopaza (sprawie ja z u )  siod komunikacyjno* W t ó pokrzywdzenia

l
przes esynniki rc>d#ące l  ostom u KłUMkiMMlw Srtklki je st a« silna*

>

Ui«ktvray ton ały st-n komunikacji tłuuucaa braki eta u włodarzy 

miasta dobrejj m ii prsyjdola a pOfaooą obywataloa* Miliom tych 

ludzi uruchomiani© no. tej trasie sioei często i rąjularni® kursu* 

jącyoh s obchodów dolarowych (przesól ionc oh na autobusy) rozwią

załoby tzulnodei kownlkocyjna* 2© drdadonodoią krsywdy, której 

dodtledwa o ła grupa terytorialna % ©zy d ę  wasoat poczucia od- 

rębnodei u mieszka'.© ów SrfkUd v  stosunku do idoask&taów dzielnie 

lswobszoltiych* ren swpomtyMi aaanaoaa się  dor-ś wyrodnie w po^ie- 

daeniaoh; "0 k « to f to oni (Zars^d "lojaki -  nypisak r j> josa- 

©ae dbsj^9 ale o noa nie* Od jicc to tylko podatki abiei^ją**
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"My taiaCw Uróifeieroiu) nie jeate^ef potriebni** " Ja  fctodyd to dmi dba 

trsy s^jsy dziennie jośdssiłea da miasta, a teras to unie %m lito nie 
e ią jt ie . Ja  Hic pudlętOBj kiedy byłem ostatni rui w toufcrae, bo jak 
tu polno w nocy dostać s ię  eto doŁW ?* "2 miasta to tu praychodag, je 

dynie po iaidądaOf nlo Wc» to my tu nikojo nie * i <fctoy«* Modohnydi 

odpowiedzi otŁ-ŝ i.iałofił o«\.io io # jsyutkio on &iu?ck:o j«ym fe  \.y
v

faiesśfeuAo «  Sródki w stosunku do luiosz^udoAo Unie lnie i  ev?o era ornych, 
a specjalni® - do niftnogp rc&uju ®2ads i.dojekich* Poczucie opusseae-

,  i

n ia* stnio&junia i  kiay^ciy je s t  o* siln e* lięcby iiie, . ^ ^ o a i  .tfSdld,
\

a gtiesisknÓMd tJrd . mieści a (eay iatyoh daislnic lewobrzeżnych) a j  ce
res luźniejoso stosunki spoleesne* Jedynie «dęś raeeaom i £Un.'x jon al<*

i
na htfj&ą iridkę s OŁ»io 'oi*j miasta*

G i d  w n a *
«m  r * + + » m + + * + * * - *  m > m

geograCicany®,
Ta stolnica je s t  jusseao wlceoj aaronno pod tto l̂ędoin gpnqrah»«jn 

jak i  społecznym odsepiuovjna od poaoattłyoh dziclnio i t m o i a * Od- 
lęg&uiH ekologiczna GUsneJ od tlało lnie iGuoterseśnych je s t  b*duó&*

Gd zachodu bowiem o tó ie la  Gt hnę od miastu szeroka dolina rzeki Har

ty* na ' •aroi© sad na tej tiysokoi.lei nie im  &,w m » Gho^o dostać c is  s
\ i

Głównej do drtd/do^cia trzeba it$ć d rą & pnsea Zm m ly, i»fćdib}v Uatrdu 
Tmmki,  Gh^&liaaewo i  t o s t  dhtóisaeflsłci* przebycie te j drą-ii au- 

&ym  s ię  około 40 rdnut* Istn ie ją  tu nprsndsto ka^mikaoja autobuso
wa, jednak ©obco niedostatecznej ilo śc i taboru, autobusy .:uruuj$ © 
dużych odstępach czasu* Ig&wt n osędoi nie pohxyna&  on® potrsob ssjs-

i

ocuej ludnorci* iraed wojrsj międtoy a  is tn ia ła  s ta ła ,
kóimmikaoja tolleybuaowa dostosowana do t r a w a j w * ddleglOiM ©kole

g i ©sna była wdoeaaa znaczni© un iojssa, »t*d  toż i  osobiste kontekty
i

ludności dłmnoj a atopten były o m ele częstszo* JziudOurfMfl pisy nap 

leżenia do społeczności miasta była pmmaechna i  s iln a * iieoskadoy 

Głdenaj v?e własnej miadetoćoi 'byli r&no upr&ziionynń (w stosunku eto 

mieszka kr «t innych dzielnic) otaynatołnaŁ dasto* U czucia niżssoćei 9
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ani poczucia pokrsy^dsania apalccsno t̂) nio byle* 0 cenie je st Ina- 

czaj. Tru ic'ci fcô sunikacyjnu nprGS?ily> i - życ&o (..oepotteim, a 

praede iwaystkim spoteasne (HStanej ulą;lo do cen telizecji, nie clą*

>.y ono do rrodku uiaata, lecz honeantnijo cię rmm^łrz ds •.ilnicy*
? onk-kby osobisto a fs&eostatóeasi ilaste sią ntesunkore attadfeio* sto* 
9un î o$o toczna są lutne i og j^ iicai^  sir  ^łshmie dc atesunfc£ii 
raocaowych. yaa Gliraiej pogięła  jeascao fokt, de je s t  to
fJsielłłioa prac ysiaę&i« y udojsoonych fobiy^^ih ( f i l i i  H#Oą ie ls k i, 

Siv©a) pracują 'znaczna oaąĆ£ i.desafcaiedig toj dzielnicy* Sąaiedzi 

barda© eaęato spotykają si?i jako koledzy pnsy ivsp ll£?» trr.jatcoio 

pr.oy* i i  aąBio&k; •. joat U", silna* . ;*pjio zl i u irorsą sic m;

x̂:..:i ^onuiiiusn  ̂cii# >u v 'siolni raeiio "lnicy 9 c*at? >upey ą. .

nie jąesą się  n iltl  pouf t tego eqpu2&ycia a xobotAi&. a £Łlwycznyodt

ray ą  ta « wląkaam c l j nseot kw lifik& asm i robotnicy eopazują 

aię czosto od rbbotnikfa nioiuch.uyeft* i  atojunkaoh apofocsnych na 

turonie wiekssych fabiyk liejsoctsyoh ią>* n fi*'* de #d« iaisJsi daje 

s ię  aau^aaóyi ciskam* ajt&dsko* ifrucosnicy tych sak lad.) a ta i d ą  s ię  
dodo eyraśnio na dvd® kategorie - nu ludzi z ianta (z ‘dl:-.maj i  a 

inny oh dzielnic tfosfunia) i na ludzi za roi* Itaeotiiiey dojeżdża** 

Jąc- ae m i  mają 'tam najeaędeioj auiajaza, cay .;i$ss*e gospodarab- 

no rolno i dlatoye ich sytuacja .j&tsrialna w stosunku «’o kolekt? 

a miasta ja st snaoanio lepsza* tą to teft ludzie* ray nnjcsę^eiaj 

pracę *  tuk perauznya pracdalębiorstrde jak «p* 't:*0e _ ialski* um* 

dają aa sv&»e apoteoany* Nawykli do ciężkich vft*unk"<t; pney na ro

l i  ̂  są sadowieni* żo w. ją  pracę "caysią i  pod Jauhoc". f e t  lC 

gIg ont snuesmo opokojniejasy* a iiia ii proletariat ;rajski* Pra

cują oni b# ut iitamie boa saomruftia* bo preaj& vi i‘-J.-syce jost ich

pno^datoseiia lepsza i tjyśoj '©orto^io tana spe loesuie cd pracy 

na roli. Ohociud w medu wypadkach etą niuaedcmłcsti a •;yna .ro.ise- 

ni a -  nie onifeotują na sennątx* w ą y  iiieaadeuoiaiiie n obawie, 

uby sa to ni® aoet«di awolnieni a pracy» u z,wim-M ia  a l i r y k i ,
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to nie tylko pozbawienie chleba, ale przede lasayotkim - dągradaeja 

społeczna, rrsco nicy fabryczni roftrutujący aiq  z m m zkwusm  do

znania m  znacznie lepiej us^iadordeni co do swoich obowiązków i  

praw, a prze Jo wszystkim -  jaką oi lą  reprezentują oni jako M a *  

oterlalnie są jorzej sytuowani od ê yoft koląjw  z© m i 9 a z l«j-  

9$my - mecoj radykalni od ełeiontu niejakiego* Hu tle  it-hnie w 

poiośoniu materialnym, oraz różnic ideowo -  ^wie topąglą tiowyeh i 

kulturalnych powstają czyste antagonizmy i konflikty. PracOTsnicy 

taiejsey stronią od swyeh kolegów ze osi , a oi znowu, w chwilach 

wolnych od pracy łączą aio razom, chód pochodzą ca neto z odległych 

od siebie osi# 'io zjawisko u po łączne daje się a awrjśyi u

ludzi młodszych. rOprawa warunków bytu u precornikćw a miasta i 

większe tiM&domionie klanowe ludzi pochodzących ae m i: ©to ko

nieczne warunki« których spełnienie moźlUA wytwórzcmie się gra

py społecznej zasadowej, w okład któroj wejdą m żym y  pracownicy 

danej fabryki: z; równo ci a miasta* jak i  "oi 2 0  wsi* 

budnodc Ołótnej 2  ucwgi na mi©jo położenie geograficzne (oddzielo

no od inny ah osiedli pasąca wolnych przestrzeni i stanowi grupę tery

torialną* Juch ludności je st tu stosunkowo yały. biąksgortd miesz

ka o tej tóiiolnioy* w  ludzie wzajemnie 0 0 oi© znoje* £• wszelkie 

kontakty raęuzy lud^d są kontaktami społecznymi. Mu każdego na

potkanego choćby pizyi octoie człowieka patrzy się przez pryaraat je

go roli społecznej (napotkany przypmteowo a to człowiek, który na

leży do takich* czy innych grup i kręgów apołe -anych, jago rola 

społeczna w grupach jest taka, lun inna itp*) Zetknięć (wseneio 

**zy.óz%Kł) społecznie obojętnych tu niu mu* poczuci© odrębności
r *

grupowej je st tu dość silne. Ariadomorż oddalenia społeczną.-p i ab— 

co? ci> je st najsilniejsza u ludzi wolnych zawodów, t j .  « tych, któ

rzy davvni©j często bywali u centra?! raiesta, a obecnie} z uwą4 na 

trudności ko munikacyjne* kontakty osobiste 2  ? dasteta musieli znacz

nie oCi rani czyi. '-naienny jest tu fakt, że u tych ludzi atrakcyj-
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noM dzielnic ImTObrseńn. ch jont tyra rlękeaa, im większe. je s t ©d- 

le g ła ś  ekologiczna między Uł*' ną a centrum miasta*

E C t  ft j  9 ,

to typowa osada pcdmiejaka* I:tdra ibcikcjcnalnle jest z fflfrir

st«ty doicie zro&tiota* Ooat to oniedo zatsłeszkf łe prze* ogro Jni-

feów*. S; teudw .>niu ijoopodajpfskia (obory, atoktły) i aockfc-rso przy

starszych domach dwiodcaą o tymt ao josacac w niedalekiej pise-

azłoóci osiedle to te, !o r. mieś nastawiona na produkcjo atoói i
jc$jgfc

na gospodarkę hodowlaną* it»niewavu»asto wykazywało ccr*& męfcssm 

zapotrzebowanie na ćwioże wiiiwywa - rolnicy miejscowi p; zostać i i i  

a o ją produkcję na warzywniotoo, co jest vi»|oej intratne od rol

nictwa* tiliafeodd ;>x a%at a wioc i łatr.o^ó dostojna zunia na rynok 

warzyw w strnio Motyta była cenniki os sprzyjającym w rozwoju 

nowej gałęzi produkcji* %rO{»ioy a llataj byli i  ą  jednymi s 

głównych odbiorców obornika ao stajni miejskich* łaóeiciale bia

łek budowlanych na datuj ach z zadowoleniom po i t  l i  pitn rozbudowy 

hmuitia na terenach leżących na pftBytfl brssąju orty, v; spodku 

zrealizowania t ą ;o planu -  wartoćó ich działoś i dudków m< nich 

wzrośnie znacznie* natomiast właściciel© większych ogrodnictw 

już przed wojną ustosunkowali się  do akcji rozm ow y  miasta w ty  a 

idurunku h .negatywie. klają ani sobie sprawy s t ą p ,  :a o wypua- 

Icu okapunaji budowlanej na ta tereny -  oni będą u usiani odd&6 swą 

ziemie pod zabudowę t a przęs to stracą dogodny i dochodowy war

sztat prta$y*

Właściciela ogrodnictw (najeż ^eiaj symmie miusakająoych tu już 

od dania (.-©spodarzy) łączą nią  w krą i pąciodzkid* Ino przeży

wią na rzestrzeni uziwwiątków la t (od oaieaiactsa), wdpólny v®aysl 

kim konsero&tysm w oprawach rtwiatopoglądowy oh i obyczujowych »orez 

wapólno^ó interesów zarodowych*- oto czynniki , które u ogrodników 

wytwarzają poczucie v»pólnoty (więzi) ajmłecznaj# t t uc cynicy fi** 

syceni t tttflh  flde ekają na Itetaj&eh prasują najosąócioj «• ^
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Pod lędars f&priteactęyfii ’ «fc ja &% Kdotdlo arsł âane a (oob-

tn r»), stąd teS dt*j« sio sfurjtdyd silno e i^ o n ic  fpapodrros© osiedla
t

ku migota. Dogodna otoswifewao toiatik-cjr, ao SrSdmiof*e4 «« praes po*

bliaki Kost d*Vbcha wlotoia kontr* t$ • oapodanoae ł OTłoIłwaw .-iąday
, . (•

■ laoska^sfd % ta j, a friioflakadoani oentrwn rdmiscte Jo ŷtnjfa ofeo-Me# 

•kapłonia o smtm^nlu lokalnym jeot ta hod a iil* f *  ą  ot? ke, sio ee itf#* 

dsielę . i - ‘ M h l Motaj* gfyft Iwtiodd tą. o j j l j d l i  t e a l i

uoaeBzcsa do ko^oioła. fCanserc&tynny ?s "r ocofroBy cft̂ Tr tole. % tą j tf,> 

aągs od aiof:o tioaęnaoaaHla do kodeieta. > Ir ■ jmani© sio spod ohoidąnt*

. ,c •'. ° ■ *.* -V -■/ ■ « ? ?■ *'’’'  ̂ ’ V.i ■ • ■ V- t

Ib tym opinia c ©cyfleśnych dai&lnlo i osiedli iH&oft êyeh do "pl«r^ 

crcnirclnoj" przejdoiany da dsiolnlo peryferyjnych, odbielonych od 

miasta osersayni pasami zieleni (tjclnyta prsestraonirrni). Rio będzie- 

e® tw opisymLi ftaMej osody, ani dzielnicy osobno. Scj-loGy cię je- 

*dyni© opioem niektórych 9 nich zc epeejołnym oiiąjlfdBiąfiiain poatjnr 

opole-zrroh nlaahkaifladi! tych ©niodłi ( c ie ln ie ) . Badania tosenono ny- 

kąsały, ft© postery te są san* falezo aa essditth jodebiis.^pie

rycia® spolocsai© pracatrzenrroh w d*« naiadltsoh Rodno nięo wra&ad aa ty 

-jony dla wszystkich dm».0 fl£» *.do jaki ch, rJąesorr eh dc pi ero * o atit-  

nich latach do rlanta*

S t r z a a a y n *
gnę w  * *  A i i h i w W  « * « .

Jog le jn y  h na p'ln.*-»£«h* osa«ty

ałtainistrscyjnie do Peanenigu Osada -teieli m o  c:;ę/tó

na o''dolo ibhobrtlasa, le&icci taft przy ch.cnoa bo?ojw$m i na ko pleks 

iflhttdewi dwcngktch* znacznie od tentego oddalonych w IdotwfcU pł !«- 

saeh. " T osiodła roł®tnicsyłt ndi*. stają koleje**©, pn-soo'. nlcy tr&R»&jo- 

tii, lufo.inrr ch pnłoctef rMoyetn, znnj^ajecych sio t* niedole, 9» mieja* 

9fl procy dcjeft&łnją oni koleją. Ich eią&oni® ku miasta óbjespda się  

•ar *łio n dsisdsinie Syci a poepedasww^o, jak i kulcim-lno - ipnfjaj



to p  i polityetnąjo. po^oaonio kol©jon; 3  im %m  ułatwia
— •

ksntakty osobisto a r>lea>Jtofieaal oentma miasta. OddsieJywunie sda* 

sta na te osiedle je st dufte* O^e<&e te asmienakują głównie ludaie 

poahodaonla ulej nicią;© • starają się oni jo- nok oho (łby sam gtrsnio  

upodobnld się do raioaacaan* fti-iojddor na ozy postępowaniu oą tu bar* 

ds© tinlTNjijM- r oda ni©jaka MM^fttji tu uiolu auoloanifcóu, to*aas- • 

* osa eftWfd mMaleiy# tledafet ta ni© odezuro Jednak potrzeby kultu* 

ralnaj zoazyuki* Rydyna sio one. garnie u taueu. Prosa w biura© lub 

tefi w sklepie w eharokterse efcepedi antki (a) dla mlodsieSy tutejszej 

joat ^'sBosnassna 3  m itm m  społooanym.

®ięday tym osiedlem* © ©siodłam dnorekin m\ utnyrasne jedynie kon

takty rodzinne. riodsaoi nolfte oiua po aafeo czoniu chlała*! wojennych 

u lutym 194Sr. opuściły t o r  i zajęły sairndaiolne miesakania w ©pi

sanym prasa nas uyścj oeiecEu* praorsuoejąe się rdunooaedni© de pra

cy u miedoio. do dwora© poaoetoli jedyni© ludzie starsi. Oni teS 

materialnie (artykuły aymośoionoj depo sąr/iją sny® daioolom* ■ ieosfca- 

jąeym u osiemu robotniczy® i a tą p  uąjlędn międsy jednymi a drą^i* 

mi są dośd oaęeta osobisto kontakty.. Poza tymi styczności tnal ża

dnych innych kontaktu miesakofoy osiedla robotni o aô o 0 s chorem ?
«*%

nio utrayntyją* f  poszczególnych wypadkach lotnio jo tu jedyni© pooau* 

ci© m m l  rodzinnej* nio me natomiast jtrt-.-dwiadomodei wiąai klaso

wej. -loczka «y osiedle robotnica© -o utóajo. się aa siiosacasan, pra

cę en©ją społecznie wartościują wyżej od prasy na roli u© to ra e  i 

neanaująe społecznie (we wierniej świadomości) » azyweją kontakty ae 

usią i a joj ugorami postępowania. Wyjaśnienie tą  0  ajoriska spo- * 

łeeanąp snajdujemy w powiodacmiu jedną;© a mieeskatedw osiedla ro- 

botnicaąio: "fora praynajsmiej calouieka uoaonują pray pracy, a 

to n io j to nam uriędnik (zarządcy majątku* ekonom -  praypisak radj) 

stało mówił* $q EBy się nadajemy tylko d© wideł i do gnoju, &o u 

mieście« to •■ ą/.litoydsy tylko bruk zatiatad* ale nio u fabryce pra- 

oowaś, to u fabryce trsefea mle4 głowę na kęsku.”
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M i l a  mieszkający w zabudowaniach dworskich ubierają, aię i mówią 

po miejsku* Ich gaj polo® jest proca na roli*.Ciążenia ku miaztu ni© 

zdradzają tndną;o# Osiedle ,30d ngględc® kulturalnym jest odcięte od 

adazta* J^lneklasowa szkoła* która istnieje mi riojscii nie je st o ẑod 

kiom skupienia 41 a s erszyoh* Kościół parafialny gnaj iuje się n Krzy- 

&ownlkaeh i twa te& uazosacza l»u!no*5 na niedzielne nahote istna* Lud* 

m 'i  dworaka nie korzysta s urządzeń kultur lnych miasta* ich kontak

ty z miastem są ty łączni© natury ekonomicznej (skupy)* Stosunki to

warzyskie utrzymują ei ludzie a mieszkańcami okolicznych ciosek,któ

re? nio do miasta* starsi bowiem nie mają juź Sądnych a M e j i

do auinsooania społeczni© -  na mieszczucha* Kio przyjmują cmi wzo- 

r.m ioJskiehł tyją tradycją* n& której z tr ż y  stoi plotka* tak eha- 

rnkterystyczna dla grup sąnio&kleh na m i*

K r  a y i  o w n i k i •

Osiedle to le&y na sashód od doznania przy ruchliwej szosie* Liczy 

ono około b  000 osiecikańedw* dozpeda nie na dm skupiska sabudewaii 

jedno (większe) położone bli&ej raiasta i dn^io (mniejsze) wysunięte 

dalej na zachód. Osia le : a wybitnie poci iiejski charakter: m l&  dom- 

ki otoczone ogródkami* ulice często nio brukowane* W całym osiedlu 

jest najwylej l u rodzin rolników* i kszc *d doozkaiWtów aa dotyki wy

budowane na własnych działkach* posostałych z parcelacji im ;p>,bku 

jeszcze przed ostatnią wojną* LuInodd rekrutuje się głównie z daw

nych pracowników dworskich* Dzid raszysey tnm&ają się za pełnowartoś

ciowych obywatel doznania* Często podkreślaj* oni swoją ayftszodd w 

atonunku -do kolo. w od warsztatu procy* ■ 'dacz mających iv sdo-'cie# Oni 

bowiem* w© ciasnym przeświadczeniu* są pytondslcymi obywatele®! (da

ma pojęcie obywatela -  właściciela posesji u mieście)» g1y& posia

dają własną działkę* a na niej doraek i ogród warzysny* a ich koledzy 

w raie^oie oleszkają w cudzych domach* W KrzySoanikach i loszka kilka  

gną? rodowych. Salda taka grupa afcupia w* sobie kilka rodzin* Decb



to pozoetnłodć po ©sosach pc tasczydnl cnych * kiedy di Jop był praywię- 

sony d© ziemi i ido wolno m  byłe maset Sani3 ni o w meseo, nuiedę* 

ooj do im m o  pana* Członkowie tych sod V; połęeseni pą więdły »ob§ 

ailm  wiozię społeczna* 1 ocauoie wspólnoty manifestuje sio na sa- 

wnętrs najwyraźniej przy okosji antąonlzino, jd d e  .między ftii on skąp

cu 1 osiedla dodd eieuto sio ujoraiiuj?, Cs* <nek rodu staje w ów zus 

v  obronie stxv;;o* Najeż es tozymi przyczynami e n tą  o n im ó n  sę interees* 

cje sterosyeb w sporach dsieoi i zasdroóć  na tle ruinie jątkopych# 

^iesaczantft i  ją p  stereotyp jest i ta wyżej wrrtodciot;Ł«ły , aniże

l i  rs r  osobowy władni oka* U ludnodei dojscowejr awłasatozu u młod

szych* jest po^zeehny pod do naładowania ludzi z miasta w o troją,

© mowie i w zwyczajach* Młodzież tu to jena uezpssosu. do miasta na 

zabooy i  do kin* U ołodz lifty dnje się ztWtSiyĄ Syniołeigr pęd de aoen« 

nu społecznego* bysoho wartodeioweity opołsoanie jont t*zw» ®lekki 

ohleb", a więc praca u ;* słona lub biurom* Ola rałndaiofty boa wy

kształcenia d rodnią.© mmmm społecznym jont rni of t  zazdd dlur 

nazwa, elektromontera* lub noehenika w warsztatach kolejowych (nio 

jest ewaitaeia zaw d szewca* esy piekarza)* Ubiaamąte «>anę» by feyó 

'biurowymi" (stenctypistkoml )» lub przynajmniej ekspedientkami # rton-
* *  \  '  * *n

takty ludai Starszych s mi ostom oę dodć ludne* Oo rairste ueaocaosa- 

jo, jedynie o i, którzyfcsm prasuję, lub też kobioty, fila dokonania 

aokupu jokiejd esndsi garderoby, naczyń itp . W artykuły żywnościo

we zaopatrują sio ono an miejscu# ibbotnicy po pracy wracają na

tychmiast do demów, by tu sająd sio inwentarzom, pmoą w ąr^-dku 

lub •majstrowaniem*.

Stosunki tororsyskie utrzymują oni z sąsiadem! , a nio z kolą^tf. od 

prany# ^ęsły sympatii łączą ich rbwnicft s k o l e g i  od warsztatu pro

cy, jednak so m- lodu na. znaczną (najczęściej) otłląlodó zamieszka** 

nie. * nio odwiedzają ni o, Wymem C jedynym najoa^cioj) ich przyjaź

ni jost wypici o razem w dniu wypłaty zarobku "kwaterkiq wódki.

W dniach wolnyd1 pazy pozoetają w donti miasto leh nie nęci#
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fbd względem kul Oralnym osi© no stoi na ntosunkor*) niski® pozio

mi©. Crlodu dobrej książki, cni gazety u starczych nie de ci© sł ob

serwować. ,ff Jodzie* natomiast goni za sensacja! miasta (kina, rozrywi 

Id aportowe i powieści sensacyjne). Jsdmk eon 3  ri ©każą popularnoś

cią wśród młodych cieszy się dobra kciuka i teatr (ten ostatni, z 

unc î na wysokie eony biletów, jest dl© tej rałodziei&y niedostępny), 

'tainikaeja miedzy mi octem, a Krzyżownikerd nawiązana jest za po

średnictwem trolleybusów, które dochodzą tylko do fiytkowa. W wyniku 

te o r>ies3kâ ł0y osiedla leS o® o bliżej aiesta ntztrmoją z niw csęst* 

sse kontakty 1 czują się  ri noc j zasymilowani z miastem, p it o li  c i,  

którzy ma;ją trudniejszy dostęp do contra®. lont rwy t o  boczne, jaki# 

zanbaoroorali^my u mieczka/ic :w Śtrsenzyna i Knsyżownik oą typowe 

dla mieszkańców wszystkich osiedli podmiejskich leżących r zewnętrz

ny® (peryferyjny®) kręgu Fozrumia.

ib tym przeglądzie specyficznych środowisk, należących do Poznania 

rozpatrzy* y problem - czy, w jrkir stopniu 1 aa pośroMctwon cze

go poszczególne dzielnice czy osiedla aą ze sobn. powiązane w jedną 

organiczną całość, która zowie się miast m w znaczeniu socjologicz

nym.

Czynniki powiązała społącznego posseseg Inych zespołów terytorial

nych ^ obrębi© miasta.

fbtrącaliśmy jut o interesujące nas w tej chwili saga&tienia przy 

cfcaraktorystyCG poszczą sinych środowisk społeczno « racatizonnych. 

(/becnie zajmiemy się ezymikard powiązania społecznego w skali całe

go ri&sia.

1. u iązki funkajonclne.

Po zapoznaniu się z żyeiois gospodarczy® i społeczno-kidturjslny® 

miasto Poznania stwierdzić musimy, te miasto nie jest sumą połączo

nych ze sobą (bliskością przestrzenną) dzielnic czy osiedli, ale 

jest o&łodcią funkcjonalną. 2wiązki funkcjonalne najłatwiej dostrzec
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w tycia istnieją on© Jednak i  w daiMsini© tycia kul-

turatae -  społeczną^* Funkcjonalne poriąsoni© trudniąJ dostraue 

t? dsiclnioeeh sabudoweiiych boaplrmono # jednak i tan po v?niklil$® 

sbadaniu sprwsry aaryEOfJttJą, sio ono, M ąsk i {/©spodarce© polecają 

n filera© na ^wionie pracy i d£br mterislnyeh. ' ykusulid-

R’ to juft na pmyktartsle fetaj* kttfife d©stercsa$f, miastu woźnym t 

a w anrdsn ?>n nie zaopatrują sio i? dridmiedoiu v rcłmagp rodzaju 

*y*t%  rsorcrtltme. Podobni© Jak totajo i inno osiadła podmiejski© 

(lafniso tt saęfietrsiwm km ti) są stałymi doafejnoami do miasta pro

duktów rolnych 1 msbiału, a © zadem z© to swkupują u mi ©doi© po- 

trzebne im rzersy. Piaski funkcjonalne wszystkich dni©lnic miasta 

« teklnt odrodkrnd ^ospodamayid jak elaktromia, #*ns©©nie9 oay 

•cdoctnri ie jakie, m. ocsyrist© i rzucają się t» oczy* Gałkiem wy

raźna są te6 aHLąaki mimtey takimi skupiskami ludni, jik  fobryki a 

■ Irc-.ikssii feô mikaoyJnjBBl • %rakcja trassajd© dostosował© kierunek 

(tn  -*?y) i nasilenie ruchu dc potneh ‘©spodnrcsych. -.lida np. (s 

an^i na ©I elki o skupisko ludai r  finale JM ta^elski) me benpodro-

Inln połąoactóe tatr f >?Joue a "?s«y«ticlfd ©eftniejeayinl daiełnlbnrd
odnosicie ■

astsu $0 ©oho Mf— do Sfddwiedeia, ktt>xn Jest ośrodki©®
©

ikPdlu - j Irim niu. Jetyco.s© ©zbledli na du$ą ilodd pracujących tu 

lłtósłi, dkuplają rdpntnl kilki lin ii teawajeeyeii* nmierssjąąyeh tu 

z r : żnyoh dzielni© piasta* Spod flwfotsarfyeli Sakładów 'Umundurowania 

u y r a w  autobus do tuwicy. Kursuje on © (©dżinach porannych (i» -  

or ît k pracy) i popotudnioTiyeh (nokn-ten nie prasy)* Prny przystan

kach d> jakich dredkie lokomocji są zwykle kioski. Pwy cynkach, 

n«t ktdi; da odbywają się oedslemi© teigl meny © Poznaniu nispro- 

;xt rc jcnaihio ?deld lostrittscji • ! kwitas®©© j© i kari śmie spełniają 

tu (jak i v  kelty 1  i n p  diecie) podwójną rolę* *n one MBtaw 

idojfioait kontc k t '© rssoesowych ( -!©bi Janie t**fr/uw)g jok i ■ oi X© 

opabiatydi (apetkc îi© sie:"nc na- ’*v-.wwsite» nv i l u t y ,

gsy ^ karty i ty .)  . rpf tej ^ o sji pota îwmy o 8p%z$'(j instytucji.
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osy specjalnych* któ ż*  o niskttf* £yele społeczne a*iessk«śde£w

w skali jednej daiei.nicy (osiedle), lub te£ r  skali oateg,® miasta, 

•leżeli oheclal o instytucje piorwss^o typu to >ją nl*-i  ̂ pierv 3»ym 

raęd&is kościoły ysrailaln©! eakoty podstsmot®, rynki* pl ĉ© tsa^o- 

i®, daieci'>ca9 parki i skwerki, kluby, caytelnle* k&Tiamie* urzędy 

poestowe, ofclopy itp , Te o fim M  akazAuni* s$ w  m&ystkieh daic-lnl* 

c&ch i tissędaie -one n zssadaio spełnijiją. tę jxlg i?p© łooeną, ..y- 

aieniono ośrodki skinienia spełniają barda© wodną rolę speteesną,' 

■ dancwieie cne przesypiają. si« do tsytearaaitl© się wiesi sąsiedakis^* 

polępjąesj m, łącano&i pracctnuamj. iitrier ; f £a w Posr^

niu rd*£ Kieicdakn s nika# Odnosi cię to ic daiełaie eentr&lnyeh* 

ladsie : .iesakojący od szaremu la t  vs Siej aaiej datalnicy* a narnst w 

tej sc? e j kooianiey nie 'jnają się* Blidcse stosunki i.zohicm® cdędsy 

s^eiadst&l o »csn?.nlu m  ajaslskiea rsadkitn, Jeżeli jai:is£ stosunki 

saisttiis ją , to sędfejesę^ciej pr£ese$ dysintą ;roryjne -  cntąjenisay* 

His rsa w tuiojfcie tak silnej %ięsi sąsiedzkiej * jukę, aokemy ssacfesc-r- 

wn»Ś jaeaese aa wsiach* ibwodem to^o sje^icka jest £c£t* te ^ruAs- 

ni ona nyńoj edimiki sypiania nie epa|aiaj4 , swej roli spcłeeanej* 

fedonao^d i fcielotó tsonto społecznych, ludno i s  istne sąslodatwo, 

pranie tne, po\dUtt*ehomi» i Rajca ©<©iej baaosdbiat© (rzeczowe) ctyes* 

nodoi *im*vsy ochbnikt* i ni© % zdolna do wyt^orsanla tradycji le k  ln^  

etyki £ittn*dafeiej , wyrajającej się a plotce i  w t.a??, opinii publice* 

noj. "■ oniedlaeh pod iejsfcioh, lub w rlsiolnióoh gaG&raficsnie i ©ko

lo iosnSe oddalonych od centrum jeszoac letn iej* tr? dyayjna więr, aą~ 

siedaha* toń fcodoidt* rostcuroc je * osy plac ter&euy spełnia swo

ją m ię  epołssaną*

tom ik więai sąsiedzkiej (lokalnej) jest konsekwencją centralizacji 

tycia iejakiego *-j© ■ yiozystkieh dziedzinach* Uentraliaujc się corsa 

bardziej wytwdrcaod 2 t? wielkich* sucejattedianuEtiych f  strykach, csn- 

trsliauje się handel w wielkich darach towarowych* sp<. Maiclniaeh i
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b&nlueh, t n ruŁ tc .hitctcteia s. l.#r. #inic jatyu* pryw at# ^ otruli-  

żuje riię życie kulturalno w teatrach, kinach i aulach odczytowych, 

oj • - iscaae 'i •: nych -ansach a a . ' : ych, ; \litycfii;ydł

lub ir iych* L i'osjuuiu ~! szybkki U y ie  zanika paid^kula*^, #uielni- 

córy , a ludność powsweahnie zaczyna. ai§ iateioaom-  ̂i\a.Ł* i  społecz

ny 4  Całego -.riaata ( sprawy gospodarcze tu i Głośna s a li esy 6 -io «^ełdoa>» 

nych)*

Bo tych prao dan społecznych aiaPto nio je st jei.zcaev nałożycie dosuo- 

sowrme# : rzedn wszystkim daje si§ odczuwać briic o^owicanio dużych 

bśrodkJ • skupienia. Jedynie i :U  >lnD?ci, juiso u ic jjc c  imienia a i *  

społeczności Poznania z okazji wigkszyoft uroczystości lojalnych czy 

pa lab. owych. odpowiada jeszcze try .tęjunim* Cdołc on bo.aoei po.Uacić 

rzeszo uczę. tnikdw tych ur czystoilei • I u on ton plus, że losy «  eon- 

» tron wiaeta. klak i ton plac już w nojfoliższyti czasie flcle nie apro-

stci ,̂ :jo0 )r>>* Wobec b*szybki; ny&, w jakim dokonuje się obecnie 

f . vzm  tnie ... u-’ lada. i  nić Gp ocj/wuuJcjki© .... .. no ■ , r~

sayoh jak i nio dzieży należy się liczyć z bym, że n GJaBOWycih zebra

niach { *ni f  es tao jech; b^izio brało u s ia ł  znacznie rioccj ludzi, s. 

wtedy piObleis po? ieusczania ich na odpowiednio duży.< placu bluzie 

parolio:#n aktualnym* hr k też w Poznaniu odpcLlcRhioh ruzuiui\ w u;l i ,  

ktdrr- j?o ieściłaJby uezcctiuk w Ulowych zebrał dala "Opery" je st już 

dzid za mała na tan cel, a wielka sala w hali feutgonej (pisy dworcu) 

architektonicznie nie była pwyćlcna jako aiejnee zebra*. ostatnich 

latficr coms caetfcioj Juot on- na tm  cel użycect • tiayutkia teatry 

posnc-'ofcio ( 2  wpsrą. włócznie) ort a kina są at ale* u .fcUesu yjon&zaoh* 

ną o padu do kultury, popyt na b il czy do kin i teatr vj jest tuk ?iel*  

k i, że to ośrodki kulturalne nie roog* -lal Ml .b pokryć ii potrze- 

borni* Powszechne jost *iac zjawisko, że sztuka (filo )  w pełni pd .o- 

dsenia schodzi z© oceny (ekranu). Szczupłość sal teatr. Inych jest przy 

cajmif że poancslikio teatry, nin-o zsoloncso powodzenia auEr/kaĵ  bilans 

deficytem. obudowjaiio nowych odpowiednio dużych sal teatr Inych jest
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palącą krostią Pognania* donieś sa l  kinowych pptrgebnje Pogna, t anaoa 
nie wiocoj* Powsgeehno je s t  zjawisk©, żo już w południ© ustawiają się, 

ogonki ludsi prged kasami kin» eho1 seans aacsyna a ię  dopiero © gods*%
16-toj. Specjalnie daje się odcsul bmk kina na łutarsu, na ttildzio 

i na i)ębcn. BSajbiurdsioj atrakcyjnymi kinami w Pognaniu eąi "Bałtyk® 

ęfĘĘf i M i  MwmjrtMfcSl ’) I* ł|* lłn g (pW| ki* &l!tftd|łMiM$» .'o 

kina spełniają w całej pełni rolę ©środków skupiania ludności całe

go Poznania* Wsiyetkio inno fs* ją gnuc gunie lokalne* lilna są ©środka

mi skupienia ludności wszystkich klas i grup społecai^ch. Do teatrów 

natomiast uesęsscsa jodynie inteligencja, młodziom i  ludzie wolnych 

aawodów* łtobotnik n teatrze jest nader rsadkim gościom*

!.k>lę ośrodków skupienia w skali OfiłąjO spełniają rómiei

niektóre lokole roirywkowe* To jednak są najczęściej ośrodkami sku- 

f piania wyselekcjonowanych kategorii Itadsi* *

Kawiarnia "Arkadia® prsy Pl*\folności jest ośrodkiem skupiania się 

* "pali s towarzystwo". W godzinach popo ludni wy ch panie przychód** tu

najchętniej w 'męskim towuraystwio; natomiast przód południem spoty

ka się w toj kawiarni praowaśni© płód piękną (nie młoda panienki) 

na poufnej pogapędco* Nawet s dalej położonych igielnie Pognania 

sjożdżają tu panie, aby ofeojrgoó najnowsae fasony esody na żywych mo

delach, lub toś by sapreaentoe&d się w nowej suki one©, teapoluasu, 

bucikach itp. W porao wioesomaj znaczny procent "klientów" Arkadii 

s&nowią ludzi© młodsi obojga p łci, którzy tu nnndlają sobie i leja©® 

opotkad* Prged wojną bywanie w %m lokalu należało da dobnio tonu* 

Dsiś josseso starego panie ton ugór reaUsują. Stare! penowi© (kup

cy i  oi, ktdrgy Iubią"politykowaó") tiają swojo stal© saiejsc© spot- 

k&\ w bardziej saoissnych lokalach (Hokka, Fargrat)•

Kaniareia "Bobaki" jest ośrodkiem skalania się in te lim e ji  poznań

skiej go "światem nauki" na ogolę* Pod tym wgględem ma ona tradycję 

s osas.w przedwojennych* Mocnej lokole roarywkow© łożąca w centrum 

ilasta toż maj* nc.jesęścioj swoją stałą "klientelę*. H&jbardaioj
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"dobrana towuttjyutEO* skupia się w restauracji "iarfcyo tycznej"* t a

taś oboetąBUje jeszcze przędzo jeana etykieta temarayako* Vi innych lo -
*

kolach* gdzie prze isy saehoTKiiia się nie są tok T$t< pxysisyt «ri« prae- 

strzelone -  epetkaś nożna ludzi różnych felse i grup skłócanych* 

Najpopularniejszą czytelnią i biblioteką « Pozncnlu je st Biblioteka 

łojaka pr*y hl#dw* ruina* Ha j  j  przekładzie ilustrajecę; zasięg 

promieniowania tego rodzaju ośrodkśs kultur łnych irdosta. (pairs nsp- 

ka nr 3  )• uidzltay a załączonej ‘..łapki, Se sauigg od iziuływania bi

blioteki (wypożyczalni) uzależniony jest w bardzo anacznyra stopniu 

od Wsronkdw ko; unikaey jnych. W Poznaniu obecnie jo :t już kilkadzie

sią t wypożyczalni książek* Zasiąg ich praiiGniowa&ia ogranicza się 

jednak do Bajbliższąjo otoczenia. To samo odnosi się  do czytelni pu

blicznych, świetlic i innyoh togo rodzaju Mrzdkó* Odr zioływonia kul-
t ~ 4 2 ,  >

turainogo, iiasy*
*

Place ąjortowo (na Odbcu, na iitajach i  na Aazami) są poważnym czyn

niki em powiązania społecznego g ł  rnie młodzieży miastu doznania* Bo

ni okazanie liczby plac w sportowych i aawody Bdgdayioapolone ułatwią 

proces zespoleniu się naszej młodzieży* Tę aacą rolę co place sporto

we spełniają miojsoa wypoczynku (miejsca wyoieoakowe), popularno wżn5ć 

zdsiizkatadw poznania* Ib najbardziej atrakcyjnych miejsc wycieczko

wych należą: Puszczykowo, bucikowe, Solącą i  dtrzoszyn* U pogodne, 

wolne od zajęś zarobkowych dni tysiące ludzi wyjeżdża dc tych ie js c ,  

sfcy t o  spędzid dale > w towarzystwie znajomych* Ma ryapSlną wycieczkę 

wybierają się najczęściej ludzie praoująoy w jednym przedsiębiorstwie. 

Trudności doaakaniowa i gospodarczo nie pozwalają im na odnisetesaftą 

się w domach, bo wtedy zwykle obowiązuje wystawne prayjęcis, neto daS* 

nti wycieozco każdy spożywa to* co zabrał z domu* asowo wyjazdy do 

podmiejskich misja* wycieoskowych^łodziośy okazję do ngwiąsymnla 

nowych znajomości, a b.częnto i przyjaźni* Kaloty tylko zbliży ; mof l i '  

wie jok najbardziej to ośrodki o&upionia do niosta $ n m  & *& *& -*****



nht synam i* <fedabaj§co'j oieei teatn i^ oji po^jtcjeki 

teoehodfelRy do wj edonia awoaeaia kul tuty v  pttHteio ssep^łenia

się sdaosfcwfota Posilani a*

Ohogo ogólnie f^harakteryionad kulturę i osnhnia ausiaigr stsfiordaid,

ż© jeot ona aMschstiisotfana i  n&storiena na oddslalpmBlo na -nasy* Ha 

’...., > ;t J ■ : . V' : t '.  , - '■’ ■ l'ł

nałoży, Śe pomiodsy ukła-k*. pr.;e)b»©W!yn piasta, a Bjanl^k&al M .-

tiowsyid istnieje ćsisla  TOpltBałodnofd* Ssłetodd ajaniak kulturo*

isyoli od HaraiScto obi logicznych najlepiej Kjożooy tyhsssć m  przy*

kładzi® dsiolnic odciętych od aiastau Łudnodd taatejeaa nie ;ara y

stfc a tfî k3SO£'0i ino ty Uicjl .kultumach miasta i te Jest jodn* a

± X  «y«k przyczyn, f;« e&uju :i<j .:ia . poiocanln Gtibusbnloft . ' Łnaf

tortiy, biblioteki i czytelnio l-jn.^e g l in ie  n -:łi$dnlsdeitt a* nsj*

cmedciej oMsdzano praca ludnodi najbliżej nich ulss8kaj$et, lub

też praca tych z dełszyeh dzielnic, ktź/sy dojjjodny dcjazd do
*

uy Gonionych tjyźo j  odrodfc% kieltuzy* 'i3pf*liKł pmiśycia o ocjoncln©, 

czy intelektualne s$ ważnym ozyanikiam tyta-attsajtcyn poczucie wap51-

roty i t ó y  ty: d 5 fet 'ra. Ich > .r- ,j$* •• s * iska 1 t, 1 .y^JL -tig
\

tu jsasoz© non problem \d^ai sąsiedzkiej* lą y d d s itB  to w oboenjo 

ofereaio tworzenia się nowych srseaM t, nowych tradycji na teranie 

ciasta boanania jest nisz* łomie n&feia* Jeśoli « najbliższym eaasi® 

ido nożna, wyhudrnsei dużych sal teatralnych i kinetych dla ludno 'ci 

i 'J  : j • i ‘ bi. ' .; ?\* i v tył,'/ty ; :,,

siecią k« unikaćj i  tssayal&ioh d&ielnic i osiadli loiajs&h, to nale-

ż e M y  snąłeś grodki na aoltłSt&Loii&fiie teabiu, a praynąjniiisj sta* .
*

t ą p  kina o każ«!:>j Isiclnioy i w każ<%?& osiedlu* jo. ar:;, jak .dasts 

będzie sio raabtk&wymlo przectmemti® - problem lokalnych odrodkdc 

skupienia będsil© pj-zyfcierał na t&Aiiodnl, tya bardziej* te  o Pozna* 

niu po ostatniej nojąio dejo a lf  syrażnlo ^ am skjl rozpad o^siodit* 

t e  i  jogo instytucji Cprzyjęcia a^siodskie, napiłoś zabawy itp .)
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llejfcca da;nych krąg5v czy gn*p sąsiedzkich s&Jtaąją oaig jsi^ni^cwa- 

ns grupy zAROdm* kultura &» czy polityczne, ezy^Ucie te ksbąjorie 

wykazują na ierr.ie osn .nift corsa idękaą żyvjDtnitf% Poray r/spół 

życia w %ch zrzoszsniach często aą obco Cilesakaicoin Poznania i dl&ht* 

go też bywają wypadki, Sc ludaia ustosunkowują się  do nici* bierni©

lub nąjaty* nie# Osobnicy zrzeszeni Madami ają 3oble B ilą ^ o j*  um~
*%  *■%

py 1 dlatego w swych postawach społecznych zą pwad siebie, a nawet 

cer-' y n i .  to piwynMżnc^ci do j r k i e j d s p o ł e c z n e j  rody f i  

•aohoąaftią się ouotwlkrią do isl»j n a l e i i o ^

Centra iaeta jest o^redkiaa skupiania eię życia jw .  ©durczojo, kul- 

tur lnogo 1 społecznego, Ma to pomaochne ciskanie ku contma, jako 

ku q6vo :kowi najbardziej atrakcyjno; r.u wsfcaąymllś y już grzy opiele 

poszczególnych dzielnic. Centraa to jednak s i l n i a  rolę ważnego czyn

ni?;::*. po dążania ajołoczncgo jodynie w stosunku tto tych dzielnie, któ

re ają dogodne trurunfci nk; ttrtiko ;*nia ei$ z ty^adrodkioo*

isdąle b* rozległy* hottunikśoja 0%zy«ft niczmier**

nie ważną rolę,

dola apo łączna ko amikaeji mio jakiej w ibzn ni u*

Funkcja apo łacina, jaką opinia ją trprwajo w Pomni tt połogu na prze

rzuceniu wielkich rjas ludzi w rośnych kierunkach Manta i w różnych 

celach jeżdżących, Sienna ,\ )raecl$tn& liczba pasażerów na trsuwajuch, 

autobusach i trolloybuaach cło > alęsy* Jest to bard

wiolo, jeżeli się woź lic pod uv/ugę, że t di oto liczył© t? tiulu 1,6,1947 

288 535'zieezk&c'w, 'le j  oku Pozna'oka ?&>lej Metryczne zatrudnia 

2 OSO pracowników* Licaba ta jest o Z/2 więhiza od praedeaijornej,

Finch obecnie w porównaniu z lu t a i  przędnejenrtymi wzrósł znacznie*

W procesie wytm -a ani o eic jięai a^ołccznej M ę lr  : ,ie -ab; 'oaM i  ż- 

nych drodtowiek niejakich trorwaje, autobusy ,̂ trolleybuay iojakie od

grywają, niezmiernie weżną rolę# Jeżeli leetaąii y załączoną Liapką sieel 

komunikacji miejskiej a analizą postaw społecznych afoesks/as w poszczę
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gt,lttydi Oalólnie, essy o sied li, to stodertigld :a s is$ 't £< ■ '»©•

pniatii zespolenia si^  apcłsesną^o dsnoj daiu lnicy łj olą i 5 aett?, 

a epjfysaiodeią doujunikaoji is tn ie j*  proporcjonalno ■ 1 proste* Dzielnie* 
s ta łe j kopunikacji kołoijej a centrum czują £eesnie

obce &iustut ?iu'k>u.ia3t aicss&iday tych o^mdcrw, 'Ay'zy htójrjsó. in t
uicjo t^ata  i aprauiio fy ialająea s ia l  term jLr* -^-kasują silną idfd 
fcpnąwwi* e^yeli chodzi o ruch koło..y a doznaniu* vxs koncentruj* stę 

m na ulioaoi* adoru jących  « stronę santiua tfioctct; ulicn poprsec*-
n • -1.> ;.r:„ v;,'i,(„i ., ,J .,,i;,,.I._ . . « ;;/.: . . i  s ; • •. : . 'ia?~

U m  u lica  je s t  g n s i ą  giu^ 1 n i iilnyll j. ^  ten , >

owa  ̂ eweny ulicy s  2%s;i&kx& ze sstrony pns-col-.nej e; utru-
dftione* tyczy to g łf. nic dzieci i  oturc '13.  icdsiec ©lą zrpłąad 
«VAi idioci do sokoły lezącej sr«acuaie dalej od „iejoef. ich M d ssaka- 
n ia* ckUKOli posyłki ju szkoły b liź n ie j, ale lo&ąoej po 

silan ie  roahlisej ulicy# m ielnico pouczeń* z .di. Lata \ ;ofr*, x- 'mi* 

fesoją są dzielnica i utrodcyjnyui, ckośi% cna l~y ly 'ale':o ad c=mtn« 
ftstotuisab edrodki pozbt&icne loo? unikaćj i  są  z&rosos pozbawione naj- 
wnteiejazeyo czynnik* atrakcji (prayktaA Gaihar - patrz fttr* /4 )# 
w LoaikJiiu, jak 3 u itr.ych duSyah «l.ar:- 4aoh prthlent Y/ięsi spotecano- 

prseotrsoimsj w skali ć a lą p  aitsite rwfco byil rczp&tsytnjt^ rsoz- pxys» 
*«ab siec i la#..unikaćji* dęato i  sp u sa łc  dsi* ła jąca  -i *4 iatnumifcuoji 
Lu wa <d,uaa -.// i  tuki d o .. tJ'.o •  h^ndlenu 4 ’•;# unijni u tą .Lula,

upciżsiłechnieiii© l.ulauy -i a i^ a a n i *  jedni cpołsesno - ...xBe6tng..-łsu.'j
a ;i olodci t r̂up it .y  borilnych esy kul Lu..cv,yish#

#

i«feimi!:acjtt isiojsku ^znaczy tafe^rodzaj i  for. >y Sycia • s^u łeosno^c 
Błlssskiifc u uozn&nia i? prsy;?słodai«

\ * x
1


