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Rozległa dzielnica portowo-przemysłowa w Poznaniu w ostatecznej postaci 
powstawała od połowy XIX do początku XX wieku na obszarze objętym 

wcześniejszą działalnością gospodarczą. Rozciągała się wzdłuż tzw. zakola 
Chwaliszewskiego od gazowni miejskiej na południu do oczyszczalni ścieków 
wzniesionej w 1909 roku na Szelągu w północnej części biegu Warty. Tereny 
przemysłowe rozwijały się także w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej gra-
nicy miasta lokacyjnego, sąsiadując z terenami wojskowymi wzdłuż ulic Małe 
Garbary i Solna. Wschodni kraniec dzielnicy portowej stanowiła Warta z zako-
lem Chwaliszewskim oraz częścią przybrzeżnej zabudowy Chwaliszewa. De-
strukcja przestrzenna i funkcjonalna dzielnicy portowej rozpoczęła się w czasie 
II wojny światowej, a ostateczny jej upadek nastąpił po przebudowie koryta 
Warty w latach 60. XX wieku i przeprowadzeniu trasy średnicowej W-Z (Chwa-
liszewska–Solna) w następnej dekadzie. 

Przedmieście obok przystani od XIII do XVIII wieku
Jeszcze przed lokacją miasta, na lewym brzegu Warty w pobliżu przeprawy 

przez rzekę istniała osada targowa zlokalizowana wokół XII-wiecznego kościoła 
pw. św. Gotarda, W jej sąsiedztwie w 1244 roku Przemysł I osadził dominikanów, 
co było zapowiedzią przestrzennej i prawnej reorganizacji Poznania – lokacji 
w 1253 roku. Zapewne w tym czasie nastąpiło odcięcie groblą czynnej odnogi 
Warty oddzielającej wyspy Tumską od Chwaliszewskiej (czyli obecnego koryta 
rzeki) i skierowanie całego przepływu w zakole Chwaliszewskie istniejące do 
1969 roku. Z kolei bardzo wyraźne wygięcie w kierunku północnym koryta Bog-
danki obiegającego mury obronne miasta świadczy o sztucznym jego ukształ-
towaniu w celu zasilenia miejskiej fosy. Prace adaptacyjne przeprowadzono 
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zapewne jeszcze w końcu XIII wieku. Bogdanka wpadała do opływającego wą-
ską łachę rozgałęzienia Warty. Z czasem to rozgałęzienie przekształciło się w rap-
townie zawracający ku północy końcowy bieg rzeczki. Wzdłuż wschodniego 
brzegu Bogdanki powstała później ul. Szyperska stanowiąca w XIX i XX wie-
ku komunikacyjno-funkcjonalną oś dzielnicy portowej. Można przypuszczać, 
że łacha u ujścia Bogdanki była także dogodnym miejscem dla cumowania szkut 
i przeładunku towarów. Okolice ul. Szyperskiej były więc od początku istnie-
nia miasta jego przemysłowo-handlowym zapleczem, a końcowy bieg Bogdanki 
–  osnową kształtującej się struktury urbanistycznej dzielnicy portowej2.

Dzielnica portowa w XIX wieku
Na przełomie XVIII i XIX wieku po zajęciu Poznania przez Prusy przyłączo-

no do miasta m.in. prawobrzeżne miasteczka: Chwaliszewo, Ostrówek, Śród-
kę i Zawady (1800). Po wielkim pożarze Poznania, który w 1803 roku zniszczył 

Ryc. 1. Zabudowa 
wzdłuż ul. Szyperskiej 

i  Bogdanki oraz 
ulic Tama Garbarska 
i Piaskowej na planie 

Poznania z 1856 r.
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północno-wschodnią część miasta, Prusacy zburzyli mury obronne przy ul. Gar-
bary, zasypali fosy, a dawne przemysłowe przedmieście znalazło się w centrum 
miasta. Ulicę Garbary na odcinku od kościoła Bernardynów do klasztoru Domi-
nikanów wyprostowano i poszerzono (ul. Wielkie Garbary), a następnie prze-
dłużono ją do Wzgórza Winiarskiego, przeprowadzając na nasypie ziemnym 
przez podmokłe tereny Łąk Dominikańskich (Groffowych)3.

Decyzja władz z 1817 roku o przekształceniu miasta w twierdzę i prowadzone 
w latach 1828-66 prace fortyfikacyjne zamknęły do końca XIX wieku Poznań w cią-
głym pierścieniu umocnień. W celu wzmocnienia obronności twierdzy skierowano 
wody Warty w nowe koryto przylegające do Wzgórza Winiarskiego. Optymalne 
wykorzystanie terenów wewnątrz twierdzy wymuszało bardzo intensywną za-
budowę o mocno przemieszanych, często kolidujących ze sobą funkcjach. W bez-
pośrednim sąsiedztwie Starego Miasta powstały urządzenia komunalne, które na 
ogół znajdują się poza miastem – w 1848 roku wzniesiono gazownię, później elek-
trownię i stację filtrów miejskich wodociągów, rzeźnię oraz port przeładunkowy. 
Początkowo zabudowywano strefy przyległe do nasypów drogowych (np. pół-
nocny odcinek ul. Garbary), a następnie je poszerzano. Gdy w 1892 roku na Grof-
fowych Łąkach postanowiono wybudować nową rzeźnię miejską z targowiskiem 
dla zwierząt, podwyższono je 3–5-metrowym piaszczystym nasypem4.

W celu uzyskania nowych terenów pod zabudowę zasypywano strumienie, 
łąki i tereny bagienne, m.in. w 1876 roku skanalizowano Bogdankę. Zakończyło 
to funkcjonowanie  dzielnicy portowej jako półwyspu będącego pozostałością 
łachy oddzielonej zachodnim odgałęzieniem Warty. Jedynym śladem dawnego 
układu hydrograficznego w tym rejonie pozostała ul. Szyperska biegnąca wzdłuż 
prawego brzegu Bogdanki do zabudowań rzeźni miejskiej położonej na północ-
nym krańcu półwyspu. Wschodnią pierzeję ulicy tworzyła wówczas niemal ciągła 
zabudowa, począwszy od nr 1, czyli rzeźni miejskiej na północy cypla. W tej czę-
ści półwyspu, w przystani, zapewne naprawiano wyciągnięte na brzeg szkuty5. 
Wzdłuż ulicy stały budynki mieszkalne, a na tyłach posesji znajdowały się stajnie 
i spichlerze portowe. Wschodnia zabudowa ul. Szyperskiej została na początku 
XX wieku zlikwidowana przez zabudowania i urządzenia przeładowni.

Jeszcze w 1863 roku między Fortem Winiary a północnym krańcem miasta 
przeprowadzono linię kolei bydgosko-toruńskiej, jednak dopiero na początku 
XX wieku bocznica dworca kolejowego znajdującego się przy Tamie Garbarskiej 
pod wzgórzem Cytadeli została przedłużona do powstającego wówczas portu 
rzecznego6. Na początku XX wieku wytyczono nad skanalizowaną Bogdanką 
nową ulicę Zum Bollwerk prowadzącą w kierunku umocnionego brzegu portu 
(po I wojnie światowej przemianowaną na ul. Estkowskiego), która rozdzielała 
dzielnicę portową7.

Port i dzielnica przemysłowa w 1. połowie XX wieku
Po wielkiej powodzi w latach 1888-89, kiedy najniżej położone dzielnice za-

lane były przez pięć tygodniu, a wyżej położony Stary Rynek tydzień, władze 
zadecydowały o przystąpieniu do prac związanych z zabezpieczeniem miasta 
przed powodzią połączonych z poprawą warunków żeglugowych na Warcie 
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oraz budową portu przeładunkowego (ryc. 3). Dwie ostatnie inwestycje wyni-
kały również z włączenia Warty w ogólnopruski program sieci wodnych reali-
zowany od 1879 roku i polegający na uregulowaniu rzek umożliwiającym że-
glugę jednostkom o nośności 400 ton8. Na odcinku od ujścia Warty do Poznania 
regulację Warty zakończono dopiero po 1905 roku.

Do przełomu XIX i XX wieku statki w Poznaniu przeładowywano na  
140-metrowym, murowanym nabrzeżu położonym powyżej mostu Chwa-
liszewskiego i wyposażonym w jeden żuraw i dwa stanowiska załadowcze. 
W 1902 roku oddano do użytku nabrzeże dla 14 barek o długości ponad 740 m. 
Nowa zabudowa gospodarcza i urządzenia portowe zajęły miejsce dawnych spi-
chlerzy i szop towarzyszących zabudowie mieszkalnej, a w północnej części por-
tu również domów mieszkalnych po wschodniej stronie ul. Szyperskiej. W po-
łudniowej części portu zachowano charakterystyczny, dziewiętnastowieczny 
spichlerz w konstrukcji szachulcowej, kalenicowo posadowiony na murze na-
brzeża (ryc. 4–6). Dalej na północ, wzdłuż biegnącej na nabrzeżu bocznicy kole-
jowej, stanęły kalenicowo dwie jednokondygnacyjne hale szczecińskie (1903), za 
nimi dwukondygnacyjna hala hamburska (1904), a w pewnej odległości wydłu-
żony, piętrowy magazyn zwany spichlerzem zbożowym (1909). Przy ul. Garba-
ry 102 (Tama Garbarska), w pobliżu zatartego zbiegu ulic Piaskowej i Szyperskiej, 
powstał budynek kapitanatu portu, do którego przylegała hala magazynowa. 
Port zbudowano według projektu Adolpha Wulscha na wzór portu gdańskiego.

Ryc. 2. Nowy przebieg 
Bogdanki na planie 
Poznania z 1881 r.
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Usytuowanie przeładowni na wypukłym łuku ostrego meandra chwaliszew-
skiego, w głównym nurcie żeglugowym powodowało, że port był niefunkcjonal-
ny, narażony na zamulanie i spiętrzenia kry. Dopiero w latach 1901-05 S. Schultz 
opracował projekt regulacji Warty w obrębie Poznania, do realizacji którego 
przystąpiono w 1911 roku. Zakładał on przeprowadzenie nowego koryta żeglu-
gowego wzdłuż I kanału ulgowego, tj. pomiędzy Ostrowem Tumskim i Chwali-
szewem (jak do połowy XIII wieku i obecnie). Zakole Chwaliszewskie z portem 
miało być odcięte groblami i śluzami służącymi do wymiany wody w basenie 
portowym. Prace przerwano z powodu wybuchu wojny w 1915 roku, potem 
przeładownia funkcjonowała jako stacja kolejowa dla ruchu towarowego.

W okresie międzywojennym na terenie przeładowni znajdowało się dzie-
sięć różnego typu spichlerzy i magazynów oraz kilka szop należących do mia-
sta i 17 zabudowań będących własnością kupców prywatnych. Wśród urządzeń 
portowych było pięć żurawi każdy o udźwigu 1,5 tony, dwa żurawie o udźwigu 
2 ton każdy, dwa żurawie zamontowane do ściany hali hamburskiej o udźwigu 
1,5 tony każdy, a prócz tego leje do przeładunku zboża oraz koryta do przeła-
dunku węgla i cukru w workach z wagonów na szkuty. Pociągi towarowe miały 

Ryc. 4. Port w budowie na pocztówce z ok. 1901 r. Ze zb. MKZ.

Ryc. 3. Plan portu w budowie, 1902 r., [w:] Z. Pałat, Dawna dzielnica portowa…
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do dyspozycji 17 torów kolejowych o łącznej długości prawie 6 tys. m i 43 zwrot-
nice. Przeładownia posiadała dwie własne lokomotywy, elektryczną i parową.

W porcie odbywał się głównie wyładunek i przeładunek towarów ze szkut 
do wagonów lub odwrotnie oraz z magazynów i spichlerzy na barki. Bez prze-
rwy odbywał się ruch wagonów kolejowych przetaczanych pod spichlerze, ma-
gazyny i place składowe lub do brzegu przeładunkowego.

Po okresie stagnacji spowodowanym zmianą sytuacji politycznej i gospodar-
czej po I wojnie światowej, w połowie lat 20. XX wieku ruch w porcie znacznie się 
ożywił. Zainteresowanie kupców najtańszym środkiem transportu, którym była 
droga wodna, wyraźnie wzrosło. W 1924 roku firma C. Hartwig SA rozpoczęła na 
dużą skalę eksport węgla, zboża i cukru, eksportem i importem zboża trudniły się 
także Poznański Bank Ziemian i firma Kwilecki & Potocki. Dwa lata później z po-
wodu strajku górników w Anglii eksport węgla wzrósł tak znacznie, że przeładow-
nia zmuszona była wypożyczyć dodatkowy parowóz do przetaczania wagonów. 
Przy nabrzeżu cumowało wtedy nawet 60 barek w oczekiwaniu na załadunek.

Intensywny rozwój żeglugi na Warcie zmusił władze Poznania do moder-
nizacji portu i urządzeń portowych. W pierwszej kolejności pogłębiono koryto 
Warty, wymieniono podkłady kolejowe na rozjazdach, zamontowano nowe 
urządzenia do przeładunku węgla, cukru i zboża, wymieniono całą instala-
cję elektryczną, postawiono murowane ogrodzenie wzdłuż ul. Szyperskiej, 
zbudowano dwie portiernie prze wejściach głównych na teren portu, a w la-
tach 1927-28 wyremontowano nabrzeże. Wzniesiono dwa nowe magazyny, 
a w 1939 roku między halą hamburską a magazynem zbożowym wielką chłod-
nię zastąpioną obecnie przeskalowanym budynkiem Szyperska Office Center. 

Ryc. 5. Południowa części portu z osiemnastowiecznym spichlerzem,  
fot. R.S. Ulatowski, 1924 r. Ze zb. MKZ 



(Ex)Port 111

Po obu stronach Warty między mostami św. Rocha i Chwaliszewskim wbito 
40 pali do cumowania barek i statków.

W latach 20. XX wieku poznańska przeładownia pełniła funkcje ważnego, 
śródlądowego portu eksportującego zboże i inne towary rolne do Niemiec i Danii, 
a przez Hamburg także do innych krajów Europy. Była dużym, dobrze prosperują-
cym przedsiębiorstwem od 1926 roku przynoszącym miastu spore dochody z opłat 
pobieranych za używanie urządzeń portowych (żurawi i narzędzi pomocniczych), 
przetaczanie wagonów i z tytułu tzw. pobrzeżnego. Wolne tereny były na podsta-
wie długoletnich kontraktów dzierżawione firmom handlowym jako place skła-
dowe i pod budowę magazynów9. Spichlerze miejskie dzierżawiono kupcom zbo-
żowym. Ruch w porcie znacznie osłabł w latach 30. w czasach wielkiego kryzysu, 
a potem po otwarciu portu gdyńskiego, w którym nastąpiła koncentracja handlu 
zagranicznego. W 1939 roku obroty poznańskiego portu spadły niemal do zera.

W 1928 roku magistrat Poznania przystąpił do opracowania projektu nowego 
portu przemysłowo-handlowego, którego budowa miała być powiązana z prze-
kształceniem systemu wodnego Warty. W pierwszym etapie zakole Chwaliszew-
skie od gazowni do mostu Chwaliszewskiego miało zostać zasypane. W jego 
północnej części pozostałby zmodernizowany basen portu handlowego10. Po 
przekopaniu koryta żeglugowego między Chwaliszewem i Ostrowem Tum-
skim, a po wschodniej stronie Ostrowa koryta Cybiny, na północ od planowa-
nej rzeźni miejskiej na Wyspie Tumskiej projektowano wielki port połączony ze 
strefą przemysłową, który mógł pełnić funkcję głównego śródlądowego portu 
eksportowego II Rzeczypospolitej. Realizacji tych planów przeszkodził wybuch 
II wojny światowej. Po kolejnej, katastrofalnej powodzi w 1941 roku hitlerowcy 
zmienili koncepcję regulacji Warty. Zamierzano zrealizować tylko jedno koryto 
między Ostrowem Tumskim i Chwaliszewem, które, kosztem części zabudowy 

Ryc. 6. Środkowa część portu w 1939 r. Ze zb. MKZ 
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Chwaliszewa, miało się połączyć z dotychczasowym korytem przy moście kole-
jowym przy Tamie Garbarskiej.

Ożywienie w działalności portu, które nastąpiło na początku wojny w związ-
ku z dostawami wojennymi (drogą wodną transportowano z Rzeszy głównie 
cement, wapno, drewno, żywność, odzież i inne artykuły dla armii niemieckiej), 
skończyło się wraz z klęską Niemiec na wschodzie. Spadek obrotów nastąpił 
już w 1943 roku, a wkrótce zamarł zupełnie, gdy działania wojenne objęły teren 
Wielkopolski.

Podczas okupacji destrukcji uległa południowa część portu przy moście 
Chwaliszewskim. Przedłużając bocznicę kolejową z przeładowni do gazowni 
miejskiej, wyburzono najciekawszą technicznie i architektonicznie część portu 
związaną z wysokim, umocnionym nabrzeżem, w tym malowniczy, osiemna-
stowieczny spichlerz. Północna część portu przetrwała.

Agonia portu
W pierwszych latach powojennych ruch w przeładowni był znikomy. W la-

tach 50. XX wieku Wartą z Poznania do Szczecina transportowano rudę żelaza 
przywożoną koleją ze Związku Radzieckiego i przeładowywaną w poznańskim 

Ryc. 7. Załadunek towarów na barki w latach międzywojennych
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porcie na barki. Frachty powrotne wykorzystywano do przewozu fosforytów 
dla Fabryki Nawozów Sztucznych w Luboniu11. Pozostałe poznańskie przed-
siębiorstwa nie były zainteresowane transportem wodnym, mimo że ten rodzaj 
przewozu uchodził za wyjątkowo bezpieczny dla ładunków (na Warcie kurso-
wały wyłącznie barki kryte), i port praktycznie przestał funkcjonować.

Ostateczny cios zadały mu koncepcje modernizacji miasta z lat 60. XX wie-
ku. W latach 50. powstał projekt kompleksowej przebudowy „poznańskiego 
węzła wodnego”, w 1960 roku decyzję realizacyjną podjęła Wojewódzka Rada 
Narodowa. Prace ziemne rozpoczęto w 1967 roku, a zakończono w 1971 roku. 
„Chodziło o wytworzenie tak szerokich, swobodnych profili przepływu wiel-
kich wód, żeby nie następowało zalewanie niżej położonych części miasta […]. 
Druga sprawa to konieczność stworzenia warunków lokacyjnych dla bezpiecz-
nej żeglugi towarowej i osobowej […]. W zakolu Chwaliszewskim promień 

Ryc. 8. Załadunek 
cukru na barki 

w latach 20. XX w.,  
[w:] Księga pamiątkowa 

miasta Poznania, 
Poznań 1929




