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Szanowni mieszkańcy Rataj!
Bieżący numer Głosu Rataj ma trochę 

inny charakter niż poprzednie, postanowi-
liśmy Państwu przedstawić podsumowa-
nie ostatnich kilkunastu lat zmagań Rady 
Osiedla Rataje z tematem budowy Parku-
-Rataje. Numer ten poprzedza przygoto-
wywaną publikację książkową na temat 
budowy parku i skansenu. Na pierwszych 
stronach pokazujemy autentyczne zdję-
cia sprzed piętnastu lat, na których wi-
dać otoczenie os. Powstań Narodowych 
i otaczające je błoto po opadach deszczu. 
Na kolejnych stronach można zapoznać się 
z efektami budowy Parku-Rataje. Przed-
stawiamy tam na fotografiach obecny stan 

zagospodarowania terenu, który niczym 
nie przypomina tego z przed kilkunastu 
lat. W ostatniej części można zapoznać się 
z ideą budowy skansenu Średzkiej Kolei 
Powiatowej właśnie w tym miejscu oraz za-
poznać się z jej historycznym przebiegiem.

W numerze tym pokazujemy rzeczy-
wiste zdjęcia istniejącego już parku. Nie 
opisujemy tutaj skomplikowanej histo-
rii dojścia do ostatecznego efektu, myślę 
że przyjdzie jeszcze na to właściwy czas. 
Przypominamy, że obecne zainwestowanie 
w park dotyczy terenu ok. 17 ha a docelowo 
park ma obejmować ponad 40 ha. Pozosta-

ły, brakujący teren nie należy do miasta Po-
znania. Ze swojej strony mogę zobowiązać 
się, że Rada Osiedla Rataje w dalszym ciągu 
będzie zabiegać o pozyskanie brakującego 
obszaru pod budowę parku. Już w przy-
szłym roku Rada wyasygnowała kwotę po-
nad 0,5 mln zł na odbudowę parku na os. 
Armii Krajowej. Jest to kwota niewystarcza-
jąca, ale krok po kroku będziemy budować 
tę część parku.

Obecnie trwają prace związane z bu-
dową oświetlenia ciągów komunikacyj-
nych pomiędzy osiedlami Rzeczypospolitej 
a Bohaterów II Wojny Światowej, nieba-

wem zostaną także doprowadzone media 
do skansenu SKP. Jesteśmy przekonani, 
że wybudowany park znacząco podniósł 
jakość życia na ratajskich osiedlach, a ko-
lejne realizacje są przed nami. Należy tutaj 
wspomnieć choćby budowę kładki pieszej 
i rowerowej łączącej Rataje z Wildą, któ-
ra ma znajdować się w ciągu spacerowym: 
Malta-Park Rataje-Warta-Wilda.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 
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Historia tak nieodległa 
Jeszcze piętnaście lat temu, a dokład-

nie wiosną roku 2005 tak właśnie wyglą-
dały okolice „deski” na os. Powstań Na-
rodowych. Trudno dziś w to uwierzyć ale 
przejście z tego osiedla w kierunku Szkoły 
Podstawowej nr 20, Ośrodka Zdrowia czy 
przystanku tramwajowego przy ul. Za-
menhoffa po opadach deszczu wiązało się 
zawsze z pomoczeniem i obłoceniem bu-
tów. Dokładnie taka sama sytuacja miała 
miejsce z przejściem w kierunku Kościoła 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
na os. Bohaterów II Wojny Światowej, tutaj 
sytuacja była jeszcze trudniejsza, gdyż do-
chodziło do wielu napadów rabunkowych 
na kobiety w godzinach wieczornych. Taki 
stan trwał wiele lat. Pikanterii dodawał 
powszechny „niedasizm”. Do kogo by się 

mieszkańcy nie zwracali z prośbą o pomoc 
w utwardzeniu i oświetleniu ciągów komu-
nikacyjnych zawsze słyszeli, że się nie da – 
„no bo przecież gdyby się dało to już dawno 
temat był by załatwiony”. Na całe szczęście 
kiedy Rada Osiedla Rataje wzięła tą sprawę 
w swoje ręce udało się ostatecznie poprawić 
stan techniczny szlaków komunikacyjnych, 
ale także upiększyć okolicę zielenią i zbudo-
wać siłownie zewnętrzną naprzeciwko Klu-
bu Seniora „Złota Jesień” oraz zbudować 
tzw. street workout dla młodzieży.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 
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OBSZAR A: 
Teren ciągnący się wzdłuż ulicy Kruczej 
(ze względu na charakterystyczny kształt 
określany jako „But 1” ) zostały poprowa-
dzone ścieżki piesze i wyraźnie wyodręb-
niona droga rowerowa. Wzdłuż ścieżek 
– w zakolach i pod pergolami – ustawiono 
ławki. Główną dominantą tego obszaru jest 
plac z fontanną (podświetlaną wieczorami) 
powstały na terenie ograniczonym przez 
LO nr 10, budynek Os. Rzeczypospolitej 
100-104 oraz kościół NMP. Jest to „strefa 
słodkości i rozmaitości”, gdzie można przy-
siąść i skorzystać z oferty pobliskich kio-
sków handlowych. Na placu nie zabrakło 
też odniesienia do dziedzictwa kolejowego 
– niektóre donice do kwiatów ozdobiono 
rysunkami wagonów. Teren jest zagospo-
darowany z wykorzystaniem wszystkich 
typów zieleni (od niskiej do wysokiej), 
a wzdłuż ul. Zamenhofa posadzono szpaler 
drzew i krzewów stanowiących naturalny 
ekran akustyczny.

OBSZAR B: 
Nazywany też „Butem 2” jest położony po-
łudniowej krawędzi Osiedla Jagiellońskiego, 
na terenie, który do niedawna zajmowały 
jeszcze baraki pamiętające czasy budowy 
osiedli ratajskich. Stworzono tu dwie strefy 
wypoczynku, z miejscami do siedzenia usy-
tuowanymi pod pergolami i wśród kwiatów. 
Szczególnie efektowna jest pergola powstała 
w południowo-wschodnim krańcu osiedla, 
na granicy z „deską Złota Jesień”. Powstałe 
ciągi piesze i rowerowe poprzez obszar C 
łączą ten teren z pozostałą częścią założenia 
parkowego.
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OBSZAR C: 
Połączył omawiane wcześniej obszary 
A i B. Leży na terenie od strony wschodniej 
ograniczonej „Złotą Jesienią”, a od strony 
zachodniej graniczy z Ośrodkiem Zdrowia, 
Szkołą Podstawową nr 20 i Liceum Ogólno-
kształcącym nr X. Na jego terenie powstała 
siłownia zewnętrzna oraz plac ćwiczeń dla 
seniorów. Na tym terenie nastąpiło bardzo 
dopracowane zgranie „starej” zieleni wyso-
kiej z nowymi nasadzeniami.

OBSZAR D: 
Nazywany „Aleją drzew pamięci”, gdzie 
po obu stronach pozostawiono istnieją-
ce wcześniej drzewa. Aleja ta stanowi ciąg 
komunikacyjny składający się z odrębne-
go chodnika i odrębnej ścieżki rowerowej. 
Każda z nich ma aż 3 metry szerokości, 
oddzielone są pasem zieleni o szerokości 
1 m. Wzdłuż ścieżki powstały dodatkowe 
placyki z ławeczkami oraz stolikami do gier 
planszowych, jak szachy i chińczyk. Ele-
mentem dekoracyjnym są betonowe kule 
przy placykach.
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OBSZAR E: 
Jest położony na starotorzu Średzkiej Kolei 
Powiatowej. Nie zachował się żaden orygi-
nalny element torowiska, ale o kolejowej 
przeszłości terenu przypomina zamarko-
wany kostką w kolorze ciemnoszarym ślad 
(o „rozstawie” 1390 mm) symbolizujący 
istniejący tu kiedyś tor 1435 mm linii nor-
malnotorowej. Obszar ten (podobnie jak 
F i G) objęty jest ochroną konserwatorską. 
Wraz z odcinkiem F jako ciągu pieszo-ro-
werowy pełni głównie rolę komunikacyjną, 
stanowiąc łącznik prowadzący na północ 
(w stronę jeziora Maltańskiego). Warto 
podkreślić pełne odseparowanie ruchu ro-
werowego od chodnika.

OBSZAR G: 
Na tym terenie, na starotorzu zlokalizowa-
no skansen poświęcony tej kolei (opisany 
na stronie 8 Głosu Rataj). Ma on być żywą 
lekcją historii dla najmłodszych, jest także 
adresowany do pasjonatów kolejnictwa.

OBSZAR F: 
Na tym terenie był już poprowadzony ciąg 
komunikacyjny przeznaczony dla ruchu 
pieszego. W ramach budowy Parku Rataje 
powstała dodatkowa, bezkolizyjna droga dla 
rowerów. Droga ta (również na obszarze E) 
powstawała w ostatniej kolejności, gdyż ciąg 
ten był zarezerwowany jako szlak transpor-
towy do wprowadzenia ciężkich ekspona-
tów na teren powstającego skansenu.
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OBSZAR H: Nazywany „Ogrodem Zmysłów” jest główną 
częścią Parku. Na jego terenie powstały cztery ogrody tematyczne: – traw: dla zmysłu słu-
chu, – roślin okrywowych: dla zmysłu wzroku, – krzewów owocowych: dla zmysłu smaku, 
– ziół: dla zmysłu węchu. Uzupełnieniem jest ścieżka sensoryczna ćwicząca zmysł dotyku 
i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowana została z różnych ma-
teriałów, które wraz z wyposażeniem mają rozwijać wyobraźnię dotykową i zapewnić róż-
norodne wrażenia dotykowe. Jej konstrukcja umożliwi rozwijanie motoryki, równowagi 
i koordynacji ruchowej. Zastosowane materiały pozwolą na stymulowanie receptorów do-
tyku znajdujących się w stopach. Na tym obszarze powstała też polana piknikowa oraz inte-
gracyjny plac zabaw z urządzeniami także dla dzieci niepełnosprawnych. Również na placu 
zabaw nie zabrakło drewnianej „kolejki”, zabudowanej ku uciesze najmłodszych. Uzupeł-
nieniem jest łąka kwietna oraz dwie pergole ze stoliczkami i przynależnymi siedzeniami 
do gry w szachy czy chińczyka.

OBSZAR J: 
Jest to terenowy park rowerowy z torem 
przeszkód dla rowerów krosowych, poło-
żony na skraju Osiedla Polan (przylegający 
do boiska MKS Przemysław).
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Zdjęcia s. 2 i 3 Adam Pawlik

Zdjęcia s. 4-7 Joanna Sekulak

Zdjęcia s. 8 Materiały archiwalne Parku Rataje

Skansen Średzkiej Kolei Powiatowej 
upamiętniający historię miejsca

Na terenie oznaczonym literą G zapro-
jektowano skansen upamiętniający przebieg 
dawnych torów Średzkiej Kolei Powiatowej. 
Skansen powstał jako miejsce ogólnodo-
stępne, zarówno dla mieszkańców oko-
licznych osiedli jak i użytkowników parku, 
stanowiący żywą lekcję historii dla dzieci 
oraz pasjonatów. Zaproponowano elemen-
ty małej architektury o charakterze nawią-
zującej do architektury związanej z koleją 

i peronami. Pierwsza stacja została zloka-
lizowana w oryginalnym miejscu dawnej 
Stacji Żegrze – Średzkiej Kolei Powiatowej. 
Stacje mają charakter edukacyjno-interak-
tywny, zachęcający do dalszego podążania 
wzdłuż osi śladu torów kolejowych. Na wy-
spach zaprojektowano wiaty przystankowe 
wraz z miejscami do siedzenia, tablice za-
wierające informacje o historii kolei średz-
kiej. Zaprojektowano tablicę pamiątkową 
wkomponowaną w płyty chodnikowe in-
formującą użytkowników o przebiegu toro-
wiska Średzkiej Kolei Powiatowej. Wzdłuż 
całego ciągu komunikacyjnego zaznaczo-
no historyczny przebieg szyn kolejowych 
w formie odmiennego koloru kostki bru-
kowej od pozostałej części chodnika, od-
tworzono rozstaw szyn torów normalno-
torowych oraz na wskazanym fragmencie 
torów wąskotorowych. Dla podkreślenia 
historii miejsca, zlokalizowano na przygo-
towanym torze odrestaurowane eksponaty 

kolei normalnotorowej w postaci parowozu 
z tendrem serii TKt48 nr: 130, wagonu typu 
WARS oraz eksponatu kolei wąskotorowej 
w postaci lokomotywy wąskotorowej BA-
ZIEL. Na zakończeniu osi torów zlokalizo-
wano plac wieńczący bieg torów. Na placu 
zaprojektowano miejsca do odpoczynku, 
wiatę przystankową z ławeczką do siedze-
nia, tablice informacyjne, betonowe pode-
sty na eksponaty skansenu. Projektowany 
skansen Średzkiej Kolei Powiatowej będzie 
pełnił funkcje rekreacyjne i edukacyjne 
z poszanowaniem historii miejsca.

Zamierzeniem naszym jest ożywienie 
powstałego parku znajdującego się dokład-

nie po środku szlaku komunikacyjnego 
Malta-Warta poprzez lokalizację w skanse-
nie i terenie przyległym małej kawiarenki 
bądź bistra tak, aby skansen ożywił teren, 
a także aby zyskał gospodarza miejsca. 
W tym celu mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku dojdzie ostatecznie do doprowadzenia 
tam mediów w postaci kanalizacji i wodo-
ciągu umożliwiających prowadzenie tego 
rodzaju działalności. Skansen musi także 
zostać odsłonięty od strony alei drzew pa-
mięci, gdyż obecnie jest zasłonięty rosnący-
mi tam „samosiejkami”.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 

ŹRÓDŁO: POZNAŃSKI WĘZEŁ 
KOLEJOWY WCZORAJ I DZIŚ; 
ROBERT KROMA, JANUSZ 
SOSIŃSKI, POZNAŃ 2003

LOKALIZACJA
Dziesiejszy park rataje znajuje się na terenie historycznej trasy normalnotorowego 
odcinka sieci, która była kontynuacją średzkiej kolei powiatowej.Skansen średzkiej 
kolei powiatowej znajduje się w miejscu historycznego przystanku żegrze.

SCHEMAT LINII
KOLEJOWEJ ŚREDZKIEJ
KOLEI POWIATOWEJ

SIEĆ POŁĄCZEŃ ŚREDZKIEJ KOLEI POWIATOWEJ W POZNANIU NA TLE WSPÓŁCZESNEGO UKŁADU ULIC

Historyczny przystanek
Żegrze na terenie 
dzisiejszego Parku 
Rataje
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ŻRÓDŁO: „POZNAŃSKI WĘZEŁ KOLEJOWY WCZORAJ I DZIŚ”, R,KROMA, J. SOSIŃSKI, WYDAWNICTWO H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.; POZNAŃ 2003.

Główna stacja SKP Kobylepole.

Most na Kopii w Tulcach.

Budynek dyrekcji SKP.

Parowozownia w Środzie Wielkopolskiej.

Stacja Zaniemyśl.




