
od redakcji

szesnaście lat temu ukazał się tom „Kroniki Miasta Poznania” poświęcony 
Jeżycom. teraz ponownie zapraszamy Państwa w ten rejon Poznania. Dlaczego wra-
camy na Jeżyce? Badanie dziejów podmiejskich wsi Poznania, które w  1900 roku 
włączone zostały do miejskiej aglomeracji, rozpoczęło się stosunkowo niedawno. 
Pierwsza była Wilda, która doczekała się osobnej monografii, później Łazarz opra-
cowany w ramach „Kroniki”, a następnie – w  tej samej formule – właśnie Jeżyce. 
Wszystkie trzy podmiejskie gminy: Wilda, Łazarz i Jeżyce mają długą historię się-
gającą czasów wczesnego średniowiecza, choć archeolodzy odkryli na tych terenach 
ślady osadnictwa sięgające jeszcze wcześniejszych epok. „od zawsze” związane były 
one z Poznaniem, a ich rozwój bądź też upadek uzależniony był od zmian zachodzą-
cych w samym mieście.

o  Jeżycach najdawniejszych „w  świetle badań archeologicznych”, o  ich śre-
dniowiecznej i nowożytnej historii, o sprowadzeniu na te tereny osadników z oko-
lic Bambergu pisaliśmy w poprzednim tomie im poświęconym. Czytelnik znalazł 
w nim także opis czasów, kiedy Jeżyce były samodzielną gminą z własnym samo-
rządem. to był niezwykle istotny okres w ich dziejach, w którym postępował inten-
sywny rozwój na wielu płaszczyznach. otwarcie pierwszego poznańskiego dworca 
kolejowego w  1848 roku zadecydowało o  tym, że jeżycka wieś zaczęła zmieniać 
swoje oblicze. W szybkim tempie postępowała jej industrializacja, gwałtownie przy-
bywało mieszkańców, od lat 80. XiX wieku przy nowo wytyczonych ulicach zaczęły 
powstawać kamienice, nierzadko o wielkomiejskim charakterze. Pośród pozostałych 
gmin – Łazarza i Wildy – Jeżyce przodowały. Kiedy wszystkie trzy zostały włączone 
w granice miasta, jeżycka była niemal w pełni zurbanizowaną dzielnicą Poznania. 
ten tom „Kroniki Miasta Poznania” opowiada historię Jeżyc w  przededniu tego 
wydarzenia.

najpierw poznajemy historię „Bamberkowa”, czyli ul. Kościelnej i  jej okolic, 
które należały do „starych Jeżyc”, tych, które były niegdyś centrum wsi. to tutaj swoje 
gospodarstwa mieli dawni niemieccy osadnicy. „Bamberkowo” z krętymi dróżkami 
i nieregularną wiejską zabudową kontrastowało z „nowymi Jeżycami” położonymi 
po południowej stronie. z ul. aptekarską (ob. Kraszewskiego), przy której stanęły 
nowoczesne kamienice, po niej w  1891 roku ruszył omnibus konny i  to właśnie 
tutaj w 1888 roku dr Eugen Wildt otworzył pierwszą jeżycką aptekę. W 1897 roku 
wytyczona została ul. staszica, stosunkowo krótka, ale szeroka aż na 18 m, z przed-
ogródkami przy domach mieszkalnych. Ulica, która do niedawna była zaniedbana, 
ale dzięki staraniom stowarzyszenia „Piękne Jeżyce” przywrócono jej dawny urok. 
Wędrujemy ul. szamarzewskiego, przy której w latach 1892–1894 stanął ewangelicki 
kościół garnizonowy pw. św. Łukasza. Kamienice przy pobliskiej ul.  Jackowskiego 
należały głównie do architektów i  przedsiębiorców budowlanych. Lata między-



  

wojenne przynoszą nowe inwestycje na Jeżycach, m.in.: ośrodek zdrowia i  Dom 
amarantowy przy ul. słowackiego, sierociniec przy ul. szamarzewskiego, nieist-
niejący już cyrk olimpia czy wreszcie budynek zakładu Ubezpieczeń społecznych 
przy ul. Dąbrowskiego, którego architektura łączy tradycję z  nowoczesnością. 
Międzywojenne realizacje to wybitni poznańscy architekci: Marian andrzejewski, 
Władysław Czarnecki, stanisław Kirkin, Marian Pospieszalski czy adam Ballenstedt.

Historię tworzą ludzie, nie mogło więc w  jeżyckim tomie zabraknąć opowie-
ści i wspomnień o mieszkańcach Jeżyc. antoni Gałka brał czynny udział w budo-
wie kościoła pw. najświętszego serca Jezusa i  św. Floriana, prowadził zapiski, 
dzięki którym poznajemy codzienność Jeżyc na przełomie XiX i XX wieku. W tym 
czasie zamieszkuje tutaj rodzina Kasprowiczów, która w  1904 roku buduje przy 
ul.  Dąbrowskiego 25 secesyjną kamienicę, „jedną z  najładniejszych” w  Poznaniu. 
nieprzerwanie pozostaje ona w rękach rodziny, a co jest pasją życia wnuczki budow-
niczego – przeczytają Państwo w „Kronice”. także o tym, co wspólnego z Jeżycami 
miał Roman Waschko, propagator jazzu w Polsce, i jak upłynęło dzieciństwo zna-
nej polskiej pisarki Krystyny Kofty przy ul. sienkiewicza. Przypominamy postać 
nikodema strzyżyńskiego, współzałożyciela nieistniejącego już Klubu sportowego 
„sparta”, i Kazimierza Wendlanda, właściciela sali restauracyjnej, gdzie kwitło życie 
towarzyskie Polaków w końcu XiX wieku, piszemy jeszcze o rodzinie Dembińskich, 
Kaliszanów, Matysiaków… nie sposób wymienić wszystkie.

z jeżyckich koszar wyruszali żołnierze biorący udział w bitwie „pod Werdunem”, 
jak mawiali Polacy. W czasie ii wojny światowej ministranci z kościoła św. Floriana 
wykradli i  uratowali przed zniszczeniem naczynia liturgiczne i  ornaty. Dzielnica 
odegrała bardzo ważną rolę podczas Czerwca 1956, to na jej terenie znajdował się 
znienawidzony Urząd Bezpieczeństwa i  to z budynku zUs uczestnicy robotniczej 
rewolty zrzucili urządzenia służące do zagłuszania polskojęzycznych zachodnich 
audycji radiowych. Przypominamy ponadto o  tym, że podczas tzw. małej stabili-
zacji w  jeżyckich zakładach pracy dochodziło do buntów. Jakie dzisiaj są Jeżyce? 
– staramy się odpowiedzieć i  na to pytanie. oglądamy również dawne Jeżyce na 
współczesnych zdjęciach. Łazęga Poznańska uchwycił w kadrze pełne uroku i magii 
minionych lat bogato zdobione i dekorowane klatki schodowe i sienie niegdyś pięk-
nych jeżyckich kamienic.

niniejszy tom nie wyczerpuje rzecz jasna tematu. Wiele jeżyckich historii wciąż 
czeka na swoich odkrywców. niemało pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jedno z nich 
ciągle jest aktualne, pisał o  nim prof. Marek ziółkowski, redaktor prowadzący 
poprzednią jeżycką „Kronikę”: „[…] nie potrafimy wyjaśnić przekonująco pocho-
dzenia nazwy Jeżyce. zdaniem językoznawców ani zdawałoby się oczywiste pokre-
wieństwo z Jeżem, ani z Jerzym (dawniej nazwę dzielnicy zapisywano jako Jerzyce) 
nie jest etymologicznie uzasadnione. W tym względzie pozostaje zatem pole do dal-
szych naukowych dociekań”.

Magdalena Mrugalska-Banaszak



Ulice i domy



Na poprzedniej stronie: 
Kamienica narożna przy ul. Roosevelta 11/Dąbrowskiego 1,  

pocztówka przed 1914 r., ze zb. prywatnych
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Dorota Leśniewska

Bamberkowo i apteczna
O najstarszych jeżyckich ulicach

W  zbiorach poznańskiego archiwum Państwowego przechowywane są dwa 
interesujące plany Jeżyc wykonane w 1891 roku przez królewskiego mierniczego 
Josepha Krenza1. Pierwszy z  nich, wykreślony w  kwietniu tegoż  roku, ukazuje 
Jeżyce ze szczegółowo wyrysowanym obszarem wsi, na którym zaznaczono kręte 
wiejskie drogi, charakterystyczne wąskie działki i skrupulatnie wrysowane budynki 
chałup, stodół, obór czy chlewików. Druga mapa, wykonana dwa miesiące później, 
obejmuje już tylko południową część późniejszej dzielnicy z  prosto wytrasowa-
nymi ulicami, barwnymi plamami ogrodu zoologicznego i koszar 47. Regimentu 
Piechoty oraz nowymi parcelami wymierzonymi pod zabudowę. te dwa dokumenty 
w  sposób bardzo symboliczny obrazują przełomowy moment w  rozwoju Jeżyc, 
gdy koegzystowały obok siebie przestrzenie dwóch światów. Pierwszy to „stare 
Jeżyce” z mikrokosmosem wiejskich zagród skupionych wokół młyńskiego stawu 
i z płynącym przez środek wsi strumieniem. to świat skazany na powolne odcho-
dzenie, który jeszcze istnieje, ale za chwilę straci rację bytu. i świat drugi – „nowe 
Jeżyce”, które dopiero budują swe zręby na okolicznych polach, a śmiało wykreślone 
linie nowych ulic i pospiesznie zanotowane nazwiska właścicieli rozparcelowanych 
działek wyznaczają początek wielkomiejskiej struktury urbanistycznej.

Historia powstania i rozwoju ulicy ignacego Kraszewskiego jest najlepszym 
exemplum owych dynamicznych czasów, które doprowadziły do powstania nowej 
dzielnicy. ta zaniedbana dziś ulica była miejscem, gdzie chętnie osiedlali się 
przedsiębiorczy i energiczni ludzie, tacy jak chemik dr Eugen Wildt, właściciel 
pierwszej apteki na Jeżycach, której ul. Kraszewskiego zawdzięcza swą najstarszą 
nazwę: apothekenstrasse. Dawną ulicę apteczną oddzielała od rolniczych „sta-
rych Jeżyc” droga pocztowa na Berlin (Berliner Chausse), łącząca się od północy 
z biegnącą w poprzek dawnej doliny rzecznej ulicą Kościelną, nazywaną potocz-
nie Bamberkowem2, gdzie kilkaset lat wcześniej powstały Jeżyce i rozpoczęły się 
ich dzieje.

I. Bamberkowo
najstarsza jeżycka ulica do dziś intryguje swym nietypowym kształtem 

z zagadkowymi placami pośrodku i rozgałęzieniem na dwie arterie. Wbrew nasilo-
nej urbanizacji tych terenów, trwającej od końca XiX  wieku, jej struktura nadal 

1 archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: aPP), Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 5145.
2 nazwę tę spopularyzował z. zakrzewski, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Warszawa–
Poznań 1974, s. 311.
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odzwierciedla zasięg i rozplanowanie średniowiecznej wsi, zaanektowanej w minio-
nym stuleciu przez aglomerację miejską. Jej najdawniejsze dzieje to tak naprawdę 
historia przedmiejskiej osady, której początki sięgają co najmniej Xii wieku, choć 
ziemie te były okresowo zasiedlane już w czasach prehistorycznych.

Pomimo iż pierwsza wzmianka o  wsi zwanej później Jeżyce (lub Jerzyce)3 
pochodzi z połowy Xiii wieku, to za jej wcześniejszą metryką przemawia m.in. 
nazwa wywodząca się prawdopodobnie od eponima osady – rycerza o  imieniu 
Jeż lub Jerzy4 oraz zależność do płacenia przez jeżyckich chłopów jednej grzywny 
srebra rocznie kościołowi św. Mikołaja na zagórzu5. Jako jedna z wsi stanowiących 
własność książęcą, została ona prawdopodobnie zniszczona i wyludniona podczas 
walk z  wojskami śląskimi w  okresie rozbicia dzielnicowego. Wieś Yssycz6, jako 

3 W XiX w. taka pisownia funkcjonowała naprzemiennie.
4 Rys historyczny Jeżyc opracowano w oparciu o artykuły J. Wiesiołowskiego: Jeżyce średniowieczne, „Kro-
nika Miasta Poznania” (dalej: KMP), 2/2000, s. 16–29; Jeżyce przed Bambrami (XVI–XVII), tamże, s. 30–37.
5 zwróciła na to uwagę a. Rogalanka. Por. Dzieje Poznania, red. J. topolski, L. trzeciakowski, t. 1, cz. 1, 
Poznań 1988, s. 179.
6 Według Słownika geograficznego ziem polskich w  średniowieczu nazwę tę zapisywano w  różny sposób,  
np.: Yssycz, Ysicze, Ysich, Ysicz, iszycze, Eyzicz, Giszicza, Gyszycze, Gyszicze, ischicze, Chizicze, Gyzice, 
Gyzicze, Grzicze, Yszicze, Gysicza. Por. www.slownik.ihpan.edu.pl/

1. Dawna wieś (Kirchstrasse i Lorenzstrasse), plan z kwietnia 1891 r.,  
ze zb. Archiwum Państwowego w Poznaniu (dalej: APP)
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jedną z 17 wiejskich osad, wymieniono jednak w przywileju lokacyjnym miasta 
Poznania z 1253  roku. niemal nieprzerwanie, aż do czasów zaborów i  z wyjąt-
kiem krótkiego zawłaszczenia przez Koronę w XiV wieku, należała ona do mia-
sta, a jej mieszkańcy nie odrabiali pańszczyzny i płacili jedynie czynsz. Dopiero 
w 1580 roku władze Poznania, ze względu na brak darmowej robocizny w folwar-
kach miejskich, wyznaczyły chłopom jeżyckim wymiar pańszczyzny. nie odra-
biano jej jednak na Jeżycach, gdyż była to wieś kmieca, w której nigdy nie było 
folwarku.

W czasach nowożytnych Jeżyce stały się jedną z najludniejszych i najzamoż-
niejszych podmiejskich osad. spore zmiany przyniosła jednak druga połowa 
XVii  wieku i  lata następne, gdy liczne wojny i  klęski żywiołowe doprowadziły 
Jeżyce do ruiny i  wyludnienia. Władze miasta, chcąc odbudować zrujnowane 
i  opuszczone podmiejskie osady, próbowały je „poreperować” poprzez oddanie 
w dzierżawę poznańskim mieszczanom. Ponieważ działania te nie przynosiły spo-
dziewanych rezultatów, rajcy podjęli starania, aby sprowadzić do podupadających 
wsi niemieckich rolników z  przeludnionych okolic Bambergu. Dwie pierwsze 
rodziny niemieckich osadników przybyły do Jeżyc w 1729 roku, stosowny kontrakt 
spisano zaś 16 lat później. ostatnia, największa fala osadnictwa nastąpiła w latach 

2. Dawna ul. Apteczna (Hedwigstrasse), plan z czerwca 1891 r., ze zb. APP
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1750–1753. ogółem do wsi przybyło wówczas blisko 16 rodzin. niemieccy koloni-
ści zaczęli prowadzić swoje gospodarstwa obok polskich sąsiadów, którzy powró-
cili do Jeżyc po ustaniu wojennej zawieruchy i zarazy. W 1780 roku wieś składała 
się już z 43 zagród, trzy lata zaś przed drugim rozbiorem Polski mieszkało w niej 
265 osób. Początkowo przybysze, nazywani Bambrami, przeważali liczebnie wśród 
mieszkańców wsi. szybko jednak się asymilowali i  polonizowali, co ułatwiała 
wspólna religia, szkoła i zawieranie mieszanych małżeństw. Potomków niemiec-
kich rolników wyróżniały jednak nazwiska, takie jak: Buschke, Ferc, Handschuh, 
Hirsch, Hayle, Hoppel, Jeske, Kayser, Koller, Leitgeber, Mager, Muth, Paetz, Paul, 
Rausch, Remlein, Reiss, schneider, staude czy Wagner. W 1851 roku na 51 gospo-
darstw istniejących na Jeżycach 25 należało do rodzin o bamberskich korzeniach.

W okresie zaborów władze pruskie przeprowadziły szereg ważnych reform, 
w wyniku których gospodarze przestali płacić miastu czynsz, a wszelkie powinno-
ści, do jakich zobowiązani byli niemieccy osadnicy, anulowano. określono rów-
nież zasady funkcjonowania gminy wiejskiej, na której czele stał wybierany co 6 lat 
sołtys z dwoma ławnikami oraz rada gminy, do której należeli najbogatsi gospo-
darze. Każdemu sołtysowi poza wynagrodzeniem przysługiwało na czas pełnienia 
urzędu korzystanie z użytków gminnych.

W  XiX  wieku liczba mieszkańców Jeżyc systematycznie rosła, najszyb-
ciej w  jego ostatniej ćwierci. Pomimo pożaru i  epidemii cholery, jaka nawie-
dziła wieś  w  1866  roku, liczba jej ówczesnych obywateli zbliżyła się do 2 tys., 
w  1875  roku zaś zamieszkiwało ją już co najmniej 4626 osób7, z  których część 
stanowili robotnicy znajdujący zatrudnienie w powstających na obrzeżach mia-
sta fabrykach. największą z  nich była fabryka nawozów sztucznych założona 
w  1855  roku po północnej stronie szosy pocztowej na Berlin. Już w  1871  roku 
władze miejskie rozpoczęły starania o przyłączenie tej największej podmiejskiej 
gminy do Poznania. ostatecznie Jeżyce wraz z Łazarzem i Wildą zostały włączone 
w granice miasta w 1900 roku. nim to nastąpiło, proboszcz parafii św. Wojciecha 
zakupił po korzystnej cenie od miejscowych rolników liczącą prawie 1,8 ha działkę. 
Początkowo stanął na niej dom zgromadzenia zakonnego sióstr Elżbietanek 
(1890), jednak w roku 1894 erygowano tutaj nową jeżycką parafię i  rozpoczęto 
trwającą dwa lata budowę kościoła. Dzięki temu, począwszy od 1899  roku, 
po zachodniej stronie ul. Kościelnej wznosi się górująca nad okolicą katolicka 
świątynia pw. najświętszego serca Pana Jezusa i św. Floriana. 

Rozwój przestrzenny
najstarsza mapa rejestrująca rozplanowanie Jeżyc została sporządzona 

w 1780 roku na potrzeby Komisji Dobrego Porządku i wiernie oddawała jej średnio-
wieczny układ ruralistyczny, wyróżniający się regularnym rozplanowaniem i rozle-
głością gruntów uprawianych w systemie trójpolówki. oddalona o 3 km na zachód 
od centrum lewobrzeżnego miasta wieś rozlokowana została na górnej terasie 
Warty, na południowym zboczu doliny rzeczki Bogdanki zwanej w średniowieczu 
Flisą. osada była rozpięta południkowo pomiędzy biegnącym na zachód historycz-
nym traktem do Międzyrzecza i zbąszynia a uchodzącą do Warty Bogdanką, która 

7 W tym: 3068 katolików, 1555 ewangelików i 3 Żydów.


