
Projekt  
zagospodarowania terenu  

wokół zabytkowej kapliczki  
znajdującej się na boisku szkolnym 

 
 
1. Projekt uzyskał w 2009 roku dofinansowanie 3000 zł z Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 

2. Temat projektu:  

Urządzenie miejsca zieleni, zakrzewienie i ochrona przyrody w miejscu 

historycznym. Renowacja i zagospodarowanie terenu wzgórka – skarpy wokół 

zabytkowej Kapliczki BoŜej Męki wpisanej do rejestru zabytków Miasta 

Poznania, znajdującej się na Śródce, przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu (rejestr 

zabytków z dnia 15.03.1973 r., nr B 60) 

 

3. Zgodnie z opracowaniem projektowym przygotowanym przez panią Jadwigę 

Knaflewską rzeczoznawcę SITO z upowaŜnieniami konserwatorskimi, 

specjalistkę od parków i placów zabytkowych w grodach, przeprowadzone zostały 

następujące prace: 

• Przygotowanie terenu (odchwaszczenie, usunięcie darni, kamieni i gruzu oraz 

skarłowaciałych i wyschniętych krzewów). 

• Nawiezienie ziemi ogrodowej, usunięcie mchu z murów oporowych skarpy 

oraz ceglanego ogrodzenia. 

• Nasadzenie roślin zimozielonych i krzewów do dołków zaprawionych Ŝelem. 

• Systematyczna pielęgnacja roślin z zastosowaniem środków ochrony roślin 

oraz ich nawadnianie i nawoŜenie. 

 

 



4. Uzyskane efekty ekologiczne: 

• Teren skarpy – historyczne miejsce pochówku zakonników Klasztoru 

Reformatów z przełomu XVIII-XIX wieku, na którym zlokalizowana jest 

zabytkowa Kapliczka BoŜej Męki został odnowiony i uporządkowany. 

• W 2008 roku przeprowadzone zostały prace modernizacyjno-remontowe 

murków-opasek okalających zabytkowe miejsce. 

• Uporządkowanie zaniedbanego terenu, dokonanie nasadzeń zimozielonych 

roślin okrywowych, krzewów zimozielonych – wpłynęło na utworzenie 

pięknego i estetycznego otoczenia tego szczególnego miejsca. 

• Społeczność szkolna została zapoznana z historią istniejącej skarpy  

i zobowiązana do ochrony i dbałości tak wyjątkowego miejsca 

zlokalizowanego na szkolnym boisku. 

• Uczniowie klas przysposabiających do pracy objęli to miejsce opieką. 

Samodzielnie pod opieką nauczyciela przeprowadzają prace ogrodnicze 

(odchwaszczanie, usuwanie zbędnych liści, pielęgnacja roślin i krzewów, 

nawadnianie i zasilanie nawozami itp.). 

• Obszar skarpy z zabytkową kapliczką BoŜej Męki stał się zadbanym zielonym 

zakątkiem Śródki, chętnie odwiedzanym przez wycieczki i miłośników 

zabytków miasta Poznania! 

• Zagospodarowanie zaniedbanego miejsca wpłynęło na podniesienie walorów 

estetycznych bezpośredniego otoczenia szkoły. 

 

Autorzy projektu i nadzór nad realizacją: Katarzyna Przybył, Janusz Kaiser. 



 
 

Skarpa z Kapliczk ą BoŜej Męki 

w 2007 roku 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Prace remontowo-modernizacyjne 
ogrodzenia okalaj ącego skarp ę – 2008 r.  

 

 
 

 
 

Teren boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr  105 
ul. Bydgoska 4 w Poznaniu



Skarpa na wzgórku po zagospodarowaniu,  

wykonaniu nasadze ń i zakrzewieniu 
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