
Kalendarium wydarzeń „Pośrodku Śródki” 

 
 
 
 

Czerwiec 

 
16.06.2013 r. 

 
A w niedzielę po sumie na moście ... 

 
Cykl letnich imprez artystycznych na moście: salon muzyczny, piknik, plener 
artystyczny itp.  
Inauguracja akcji będzie pod znakiem folkloru 
Most Biskupa Jordana 
13.00 – 14.30 

 
30.06.2013 r. 

 
A w niedzielę po sumie na moście ... 

 
Cykl letnich imprez artystycznych na moście: salon muzyczny, piknik, plener 
artystyczny itp. Most Jordana zamieni się w pracownię fotograficzną, 
wernisaż fotografii studentów Wydziału Fotografii. Występ śródeckiej  
Orkiestry KuSza - Kulturka i Szacuneczek 
Most Biskupa Jordana 
13.00 – 14.30 

 
 
 

Lipiec 

 
07.07.2013 r. 

 
A w niedzielę po sumie na moście ... 

 
Cykl letnich imprez artystycznych na moście: salon muzyczny, piknik, plener 
artystyczny itp. 
„Historia 47 Roninów” - tego dnia zainaugurujemy również akcję „Lato 
PoŚródku” 
Most Biskupa Jordana 
13.00 – 14.30 

 
21.07.2013 r. 

 
A w niedzielę po sumie na moście ... 

 
Cykl letnich imprez artystycznych na moście: salon muzyczny, piknik, plener 
artystyczny itp. Most Jordan będzie pracownią malarską, swoje prace 
wystawią poznańscy artyści, będzie można sprawdzić swoje uzdolnienia 
artystyczne przy sztalugach, … 
Most Biskupa Jordana 
13.00 – 14.30 

 
Sierpień 18.08.2013 r. 

 
A w niedzielę po sumie na moście ... 

 
Cykl letnich imprez artystycznych na moście: salon muzyczny, piknik, plener 
artystyczny itp. 
Most Biskupa Jordana 
13.00 – 14.30 

 
 

Wrzesień 1.09.2013 r. 
 

A w niedzielę po sumie na moście ... 

 
Cykl letnich imprez artystycznych na moście: salon muzyczny, piknik, plener 
artystyczny itp. Zakończenie akcji „Lato PoŚródku”, wystawa dziecięcych 
prac zrealizowanych podczas akcji.  
Przedstawienie teatralne „Historia Kopciuszka” w wykonaniu aktorów Teatru 
Animacji. 
Most Biskupa Jordana 
13.00 – 14.30 

28.09.2013 r. 
 

Dzień Sąsiada 

 
Inicjatywa, która ma zachęcać mieszkańców do spotkań z sąsiadami, po to, 
by spokojnie porozmawiać, lepiej się poznać, poczęstować domowym 
wypiekiem… 
Zapraszamy także mieszkańców dzielnic rewitalizowanych – Chwaliszewo, 
Łazarz i Jeżyce. 
ul. Filipińska 

 
Październik- 

listopad 

06.10.2013 r. 
 

Pochód gigantów 

 
Widowisko teatralno-muzyczne nawiązujące do tradycji i współczesności 
Śródki i Ostrowa Tumskiego. Wystawione zostanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki. 
Śródka, Ostrów Tumski 

Październik-listopad 2013  
 

Koncerty Śródeckie 

 
W cztery środy października/listopad w Kościele św. Małgorzaty na Śródce 
odbędą się koncerty w wykonaniu dzieci z poznańskich szkół muzycznych. 
Kościół św. Małgorzaty na Śródce 

 
Grudzień 18.12.2013 r. 

 
IV Spotkanie Wigilijne na Śródce 

 
Będzie okazja aby przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia sąsiadom, 
wspólnie pośpiewać kolędy i świąteczne piosenki, ozdobić pierniczki – 
„Małgorzatki”, wziąć udział w licznych konkursach, a także zobaczyć 
„Śródeckie Anioły”, które są inicjatywą Partnerstwa Lokalnego. 
Śródka, ul. Filipińska 

 


