
O mieszkaniu 
na jeżycachJ 
Malcie 
i Starej Rzeźni 

~o Poznaniu oprowadza 
Ewa Wójciak, 
dyrektor Teatru ósmego Dnia 

- Zajrzyj na Stary Rynek 
i ulicę św. Marcina, ale 
przede wszystkim wędruj 
ulicami Jeżyc. Piękniejszych 
secesyjnych kamienic nie ma 
w całej Polsce. A jeśli chcesz 
odpocząć - czekają jeziora i 
odległa tylko o godzinę dro
gi Puszcza Notecka 
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Jeziora i Święty Marcin 

J
-edną z głównych ulic miasta 
jest Święty Marcin. Tam co 
roku na Ulistopada odbywa 

się festyn, podczas którego pozna
niacy zjadają 300 ton świętomar
emskich rogali. Każdy, kto odwie
dził w listopadzie Poznań , zna 
z pewnością ich smak. Są nadzie
wane białym makiem, a piekar
nia, która chce je wypiekać, musi 
posiadać specjalny certyfikat. Ta
jemnice ich wypieku chroni rów
nież prawo Unii Europejskiej . 
Poznań jest bardzo zielony, i co Stary Rynek 
ważnelatem, niemawnimproble- nigdy nie śpi 
mu z plażowaniem . Lasy i jeziora To, co tworzy klimat miasta 
są położone w obrębie samego zwłaszcza latem, to tętnią-
miasta, a to nie jest częsty luksus. cy życiem do późnych go-
Poza tym, mamy tylko godzinę dzin nocnych Stary Rynek. Wyda
drogi do Puszczy Noteckiej . Moż- je się, że tam miasto nigdy nie za
na tam uciec przed gwarem mia- sypia. Z ustawionych wokół ryn
sta. Puszcza Notecka to miejsce ku ogródków co jakiś czas przy
wyjątkowe. Nie tylko ze względu grywa fortepian albo akordeon. 
na wydmy i jeziora, których tam Ale charakter miasta tworzą tak
sporo. Ten ogromny las w latach że liczne tu knajpy: 

U
rodzilam się w jednej z naj
ładniejszych dzielnic Po
znania - na secesyjnych Je

życach . Mieszkaliśmy na ulicy 
Kraszewskiego, niedaleko jeżyc
kiego rynku w kamienicy z 1906 ro
ku, wpisanej do rejestru zabytków. 
Należala do mojego dziadka, który 
przepisał ją pewnej damie. Dzięki 
temu nie mieliśmy przynajmniej 
problemu ze spadkiem. Nasze ZOO
metrowe mieszkanie zostało w Pol
sce Ludowej podzielone na dwa. To 
i tak nieżle, bo mieszkania o podob
nym metrażu były zazwyćzaj dzie
lone na więcej części. Bardzo cie
szy mnie to, że zaczęto Jeżyce rato
wać, bo w latach 70., kiedy się stam
tąd wyprowadzałam, był to bardzo 
zaniedbany kawałek Poznania. 
Tymczasem to najpiękniejsza se
cesyjna część polskiego miasta, ja
ką widziałam. Tylko tu zachowało 
się tak wiele całych kwartałów. 

Możnapodziwiać bramy, kamieni
ce, zaułki. 

Hamlet Nelia Carne il Silenzio - włoskie przedstawienie z tegorocznej Malty, 
festiwalu będącego jedną z wizytówek Poznania 

20. minionego wieku został niemal Tak jak usytuowane w pobliżu 
w całości zjedzony przez motyle Placu Wolności Stare Kino. Kli
- żarłoczne strzygonie choinówki. mat tego miejsca tworzą trzesz
To, co tam teraz rośnie - a są to czące drewniane fotele i oryginał

Ja sama, choć mieszkam na uro
czym poznańskim przedmieściu, 
często zaglądam na Jeżyce. Lubię 

spacerować po tych starych ulicz
kach, obserwować ludzi i toczące 
się tam życie. 
Zainteresowanym architekturą 
przemysłową polecam także dzia
łającą do dziś zajezdnię tramwajo
wąprzy ul Gajowej. Jest to zabytek 
z końca XIX wieku. Konnym tram-

wajem nie można się co prawdajuż 
przejechać, ale w letnie weekendy 
ruszają z tego miejsca zabytkowy 
tramwaj turystyczny i autobus. 

Miasto teatrów 
eksperymentalnych 

W
iele osób tak nazywa Po
znań. I nic dziwnego. Tu 
co roku odbywa się gro

madzący ponad 100-tysięczną pu
bliczność Międzynarodowy Festi
wal Teatralny Malta. Tu powstają 
spektakle Porywaczy Ciał, Strefy 
Ciszy, Teatru Usta Usta czy Teatru 
Ósmego Dnia. Na corocznej te
atralnej Mal_cie "poznańskie te
atry" zbierają większąpubliczność 
niż przyjeżdżające z zagranicy 
gwiazdy: 
Brakuje niestety miejsca, w któ
rym można by spektakle poznań
skich teatrów, nie tylko tych zna
nych, oglądać częściej. Takiego 
wielokulturowego przytuliska, 
gdzie rodzilaby się jakaś myśl ar
tystyczna. Kiedyś myślałam, że ta
ką rolę mogłaby spełniać Stara 

Rzeźnia odkryta przez nas przed głównie 70-letnie sosny - zostało ne plakaty kultowych filmów. 
laty: Swoje przedstawieniapokaza- zasadzone przez człowieka . Innym gadżeciarskim miejscem 
ły tam najlepsze poznańskie teatry: Wysłuchała Katarzyna Zacharska jest Proletariat przy ulicy Wro
Mieliśmy nadzieję, że to kogoś za- ~------------~ cławskiej. Z okna wygląda popier-
interesuje, że powstanie tamjakieś sie Lenina ubranego w biało-czer-
centrum kulturalne. wony krawat Samoobrony: 
Ale tak się nie stało i raczej nie s ta- Oprócz czapek, odznaczeń, płaka-

nie. Brakuje na to pieniędzy i do- NaJwalnieJsze wakacyJne tów i proletariackiej sztuki, sku-
brej woli, sama nie wiem już, cze- Imprezy w Poznanlu sić może-też menu. Królujące kie-
go bardziej. A szkoda, bo miejsce dyś w PRL-owskich knajpach nóż-
niszczeje i niedługo się rozpadnie 17·19 LIPCA, Tzadik 2009, Dziedzi- ki w galaretce i specjalność zakła
(obejrzeć budynek ciągle warto). niec Bazaru Poznańskiego . du, czyli śledzik i lornetka (dwa 
Teraz Starą Rzeźnię wykorzystuje Wszechstronnie pokazana kultura ży- kieliszki wódki trzymane jedno-
Malta dla swoich spektakli. dowska . Wystąpią m.in. Kwartet z Uri cześnie). 

Takim ciekawym, działającym Cainem i Markiem Feldmanem, trio Ra- Błąkając się po uliczkach odeho
jeszcze centrum kultury niezależ- shanim, zespół La Mar Enfortuna . dzących od Placu Wolności, moż
nej jest poznański Rozbrat - naj- Z5 SIERPNIA, koncert grupy Radio- na trafić do Meskala. To miejsce 
bardziej znany chyba skłot w kra- head. Miejsce: Cytadela. kulinarnie raczej nie zachwyci 
ju·, gdzie robią wiele wystaw i ak- jeden z najważniejszych rockowo-alter- (ewentualnie są tylko tosty), ale 
ej i otwartych dla każdego natywnych zespołów na świecie . To rów- atmosfera jest nieprzeciętna. 

(zajrzyjcie). Tammożna byłozoba- nież grupa, która słynie z troski o śro- Można obejrzeć interesującą wy
czyć m.in. zdjęciafrancuskiegofo- dowisko naturalne. Koncert odbędzie stawę fotografii i spotkać elo
tografa, któryprzesiedziałkilka ty- się z okazji akcji "Poznań dla Ziemi". kwentnego dyskutanta na dalszą 
godni w polskim areszcie za foto- 4 SIERPNIA, l Poznańska Noc Kaba- część wieczoru. 
grafowanie wojskowych obiektów. ret owa, CK Zamek, Dziedzinlec Masz- A jeżeli wszędzie nam już podzię
Powiedziałam ,jeszcze działający", talarni. Wystąpią : Czesuaf, Czołówka kują, bo późno, można wybrać się 
bo niestetywładze miasta chcą od- Piekła, Paweł Be, Tomek Grdeń oraz Hly- do Dragona na ul. Zamkowej przy 
zyskac budynek. nur. • Starym Rynku. uch 
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