
3. Rynek Jeżycki 
– handlowe centrum przedmieścia

Z inicjatywy samorządu gminy Jeżyce w 1890 r. 
w miejscu starego targowiska zlokalizowanego 
przy dzisiejszej ul. Kościelnej wytyczono nowy 
rynek – centrum przyszłej dzielnicy. Był to pierw-
szy plac handlowy poza granicami Poznania, 
a wkrótce podobne wytyczone zostały na 
Łazarzu i Wildzie. Brak akcyzy oraz wysoka jakość 
i świeżość produktów, nad którymi czuwała miej-
scowa policja sanitarna, sprawiały, że na Rynek 
Jeżycki przybywały codziennie rzesze mieszkań-
ców Poznania. 

W grupie siła! O tym bardzo dobrze wie-
dzieli mieszkańcy Jeżyc. Tworzyli oni liczne 
organizacje zrzeszające lokalnych spo-
łeczników i aktywistów, jak Towarzystwo 
Upiększania Jeżyc czy Damski Klub Kulania 
w Kręgle. Ksiądz Walenty Kolasiński, kato-
licki proboszcz jeżycki z końca XIX wieku, 
podsumował to tak: „Jeżyczanie (…) po-
czuwają się do obowiązków i pragną jed-
ności i wzajemnej pomocy”. Dziś prężnie 
działają tu stowarzyszenia i lokalne inicja-
tywy, a tematyczne grupy społecznościowe 
tworzą biegacze, rowerzyści czy mieszkań-
cy poszczególnych kamienic.

Jeżyce społeczne 
i obywatelskie 

14. Pierwszy dworzec kolejowy 
w Poznaniu 

Z uwagi na surowe obostrzenia związane z funk-
cjonowaniem poznańskiej twierdzy pierwszy 
dworzec kolejowy zlokalizowano na Jeżycach, 
poza murami miasta. Z tych samych przyczyn 
zbudowano go z łatwej do rozbiórki konstrukcji 
szachulcowej. Pierwszy pociąg kolei żelaznej wy-
ruszył z dworca 10 sierpnia 1848 r. jedyną wówczas 
trasą do Stargardu. Jakiś czas potem rozrost sieci 
kolejowej spowodował konieczność budowy 
nowego, centralnego dworca, a stacja na Jeżycach 
uległa likwidacji. 

Jeżyce nowatorskie 
i kreatywne

To tu powstał pierwszy poznański dworzec 
kolejowy, ogród zoologiczny i zajezdnia 
tramwajowa. Jeżyce jako pierwsza pod-
poznańska gmina miały wytyczoną nową 
siatkę ulic z rynkiem, stając się wzorem  
dla Wildy i Łazarza. Jeżyce dysponowały 
własną elektrownią, i to wcześniej niż 
Poznań! Jak powiedział w końcu XIX wie-
ku ksiądz Kolasiński, „cywilizacya zatem 
nowoczesna wciska się tu gwałtem, albo 
raczej wchodzi swobodnie, otwartemi 
ulicami”. Trendy odzwierciedlała też jeży-
cka architektura – secesyjna, eklektyczna 
i modernistyczna. A dziś? Wegetarianie, 
rowerzyści i hipsterzy zadomowili się  
tu najwcześniej w Poznaniu. Jeżyce szybko 
wpisały się w nowy trend i – jak można 
nieraz usłyszeć – „prędzej dostaniesz  
tu hummus niż w mordę”.

15. Ogród zoologiczny 
– koleżeński żart 

Stare Zoo na Jeżycach to jeden z najstarszych 
ogrodów zoologicznych w Polsce: powstał 
jeszcze w końcu XIX wieku. Długowieczność 
instytucji kontrastuje z dość zabawnymi okolicz-
nościami jej powstania. Członkowie koła kręglar-
skiego, z okazji urodzin prezesa stowarzyszenia, 
postanowili ofiarować mu nietypowy prezent. 
Każdy z nich podarował mu zwierzę. Wśród nich 
były: świnia, koza, baran, kot, królik, wiewiórka, 
gęś, kaczka, kura, paw, a także tresowany niedź-
wiedź i małpa. Obdarowany prezes zaaranżował 
z nich mały zwierzyniec w okolicach klubu krę-
glarskiego, który znajdował się w budynku po 
dawnej restauracji dworcowej. W założonym tu 
ogrodzie zoologicznym, mieszkańcy Jeżyc chęt-
nie spędzali czas wolny. Zoo działa do dziś, a do 
jego najpopularniejszych mieszkańców zaliczały 
się słonica Kinga, hipopotam Jurek, żyrafa Agata 
oraz lew Ajaks. Inną atrakcją ogrodu były rzeź-
by zwierząt: lwa, konia oraz wilka. Na grzbiecie 
tego ostatniego pozował do zdjęcia chyba każdy 
mieszkaniec Poznania.

16. Jeżyckie elektrownie 

Władze Jeżyc po nieudanych próbach podłączenia 
gminy do sieci gazowej Poznania wzięły sprawy 
w swoje ręce. Specjalna komisja wybrała ofer-
tę berlińskiej spółki Siemens und Halske, która 
dostarczyła maszyny parowe do budynku „zakładu 
świateł elektrycznych”. 1 grudnia 1893 roku uru-
chomiono – pierwszą w granicach dzisiejszego 
Poznania – elektrownię przy ul. Słowackiego. Rok 
później Jeżyce rozświetliło światło z 58 latarni 
elektrycznych, które zastąpiły lampy naftowe. 
Niedługo później zapotrzebowanie na prąd na 
Jeżycach było na tyle duże, że wzniesiono kolejną 
elektrownię przy dzisiejszej ul. Bukowskiej. 

17. Flora 
– bogini jeżyckich sztukaterii 

Jeżyckie kamienice uchodzą za najciekawsze 
przykłady secesji w Poznaniu. Styl ten był wyrazem 
sprzeciwu wobec fabrycznych, sztampowych 
dekoracji architektonicznych końca XIX wieku 
Charakteryzował się brakiem symetrii i stosowa-
niem motywów roślinnych tworzących skompliko-
wane układy. Popularnym secesyjnym motywem 
były też kobiety, często ukazywane jako demonicz-
ne wampy lub wyniosłe boginie. Najsłynniejszy 
przykład tego typu dekoracji na Jeżycach to bogini 
Flora, podtrzymująca balkon kamienicy przy dzi-
siejszej ulicy Roosevelta nr 4.

18. Murale 
– kolorowe oblicze Jeżyc 

Jeżyce to dzielnica, którą szczególnie upodobali 
sobie artyści streetartowi. Zapełniając swymi dzie-
łami odrapane mury zaułków, podwórek i ślepe 
ściany kamienic, dając im nowe życie. Na jeżyckich 
ścianach oprócz kolorowych, wielkoformato-
wych malowideł znaleźć można poezję – wiersze 
Herberta czy Różewicza. Jednym z najbardziej 
charakterystycznych dzieł jest praca argentyńskiej 
artystki Mariny Zumi na ścianie kamienicy przy 
ul. Poznańskiej 12.

19. Drukarnia Concordia 
– przemysłowy pałac

Wzniesiony w 1910 roku budynek drukarni 
„Posener Tageblatt” – największej gazety niemie-
ckojęzycznej w regionie – nie przypomina typo-
wej architektury przemysłowej. Choć nieotynko-
wane elewacje wzniesiono z cegły, to elegancka 
neobarokowa bryła nawiązuje do architektury 
pałacowej. Również reprezentacyjne wnętrze 
z secesyjnymi dekoracjami przywodzi na myśl ra-
czej rezydencję niż fabrykę-drukarnię. Ze wzglę-
du na swą eksponowaną lokalizację Concordia 
wyróżnia się również na tle innych budynków 
industrialnych Poznania i zasługuje na miano 
„przemysłowego pałacu”.
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10. Wiepofama 
– od mechaników do przedsiębiorców 

W 1919 roku dwóch poznańskich mechaników jak 
wielu im podobnych powróciło do rodzinnego 
miasta po okresie pracy w fabrykach w Westfalii. 
Przedsiębiorczy reemigranci po zdobyciu doświad-
czenia postanowili założyć własny biznes, a na re-
alizację tych planów wybrali Jeżyce. Zainwestowali 
w nowoczesne technologie i na terenach dawnej 
fabryki nawozów sztucznych Milcha u zbiegu dzi-
siejszych ulic Dąbrowskiego i Polnej produkowali 
wyroby metalowe. Ich przedsiębiorstwo, nazwa-
ne Wiepofama, było jedną z pierwszych fabryk 
w Europie, które wytwarzały obrabiarki specjalne: 
tokarki do metalu, wiertarki i wrzecienniki szli-
fierskie. Po II wojnie kontynuowano produkcję, 
a zakład się rozrastał. Wielu mieszkańców Jeżyc 
znalazło w nim zatrudnienie.
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2. Pod Archaniołem 
– szkoła przy Słowackiego

Drugi w historii Jeżyc budynek szkolny powstał na 
terenie zajmowanym przez strażnicę przeciwpo-
żarową. Jego charakterystyczną częścią była wieża 
do ćwiczeń dla strażaków, obudowana przez dwa 
skrzydła placówki i zaadaptowana na wieżę zega-
rową. Dawna strażnica stała się symbolem szkoły 
oraz charakterystycznym punktem na panoramie 
Jeżyc. Ciekawym elementem jest wmurowana 
w jedną z jej ścian figura św. Michała Archanioła, 
zaprojektowana ponoć przez króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma IV. Rzeźba pierwotnie zdobiła 
Bramę Dębińską, a po jej rozebraniu przeniesiona 
została na Jeżyce. Przez mury szkoły przewinęło 
się wiele pokoleń jeżyckich rojbrów, a niektórzy 
ukończyli ją wyłącznie dzięki niebieskiemu wsta-
wiennictwu Archanioła.

5. Zajezdnia przy ul. Gajowej  
– od omnibusa do tramwaju elektrycznego

Prężnie rozwijająca się podmiejska gmina Jeżyce 
potrzebowała dobrej komunikacji z Poznaniem. 
Władze gminy w 1891 roku zawarły porozumie-
nie z Poznańskim Towarzystwem Kolei Konnej 
w sprawie utworzenia połączenia z Jeżycami. 
Początkowo linia omnibusowa (wóz ciągnię-
ty przez konie) łączyła ze sobą dzisiejszy Plac 
Wolności z ulicą Wawrzyniaka (dawniej Plac 
Wilhelmowski i ul. Cesarza Fryderyka). Pięć lat 
później uruchomiono tramwaj konny, który do-
cierał do Rynku Jeżyckiego. W 1898 roku na te-
renie gminy kursowały już tramwaje elektryczne. 
Wszystkie pojazdy miały swe zaplecze techniczne 
oraz miejsce garażowania w zajezdni przy dzisiej-
szej ul. Gajowej, która stała się „sercem” komuni-
kacji publicznej całego Poznania. Jak pisała o niej  
z zachwytem Kazimiera Iłłakowiczówna: 

1. Damski Klub Kulania 
w Kręgle – emancypacja kulająca 

Jednym z najciekawszych przejawów społecznej 
aktywności na Jeżycach był „Damski Klub Kulania 
w Kręgle”. Jak donosiła wielkopolska prasa,  
jeżyckie kobiety, „chcąc wytworzyć większą siłę 
muskularną w rękach założyły klub kręgielny”. 
Spotkania pań obywały się w ogródku restauracji 
Wilhelma Rehdanza przy ul. Wielkiej Berlińskiej 
46 (u zbiegu dzisiejszych ulic Dąbrowskiego 
i Prusa). „Kulająca” emancypacja na Jeżycach była 
ewenementem w skali nie tylko Poznania,  
ale i całego regionu. 
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6. Kościół Najświętszego Serca 
Jezusowego i św. Floriana 
– „twierdza ludu jeżyckiego” 

Kościół przy ul. Kościelnej to pierwsza świąty-
nia katolicka wzniesiona na terenie dzisiejszego 
Poznania w okresie zaborów. Inicjatywa powstania 
parafii wyszła ze strony duchowieństwa. Miesz-
kańcy Jeżyc przyjęli ją z entuzjazmem, spłaca-
jąc zakupione pod kościół grunty oraz czynnie 
zaangażowali się w budowę. Społeczny wymiar 
inwestycji najlepiej oddaje zorganizowane wśród 
wiernych głosowanie na patrona kościoła, które 
wygrał św. Florian. Był to prawdopodobne jedyny 
przypadek w historii, gdy o wyborze patrona 
zadecydowali parafianie. Jednym z inicjatorów 
powstania jeżyckiej parafii oraz pierwszym pro-
boszczem był ks. Walenty Kolasiński, który opisał 
życie codzienne Jeżyc końca XIX wieku.  
Motto księdza brzmiało: „wytrwale pracować 
i niczemu się nie dziwić”. 

4. Dom Tramwajarza 
– kulturalne centrum Jeżyc

Zespół budynków dla pracowników Poznańskiej 
Kolei Elektrycznej (aktualnie MPK) wzniesiony 
został w okresie międzywojennym. W założeniu 
miał być kompleksem zapewniającym nie tylko 
godne warunki życia, ale także dostęp do kultury. 
Przez długie lata „Dom Tramwajarza” integrował 
pracowników komunikacji miejskiej. To tu po-
wstała Zakładowa Orkiestra MPK, dziś Orkiestra 
Miasta Poznania, która od końca II wojny świato-
wej kontynuuje tradycję towarzystw śpiewaczych, 
jakie w XIX wieku działały na Jeżycach. Z czasem 
budynek udostępniono szerokiej publiczności, 
a w największej sali uruchomione zostało kino 
studyjne „Amarant”. Obecnie Dom Tramwajarza 
jest placówką miejską pełniącą rolę kulturalnego 
centrum Jeżyc, gdzie swoje siedziby mają lokalne 
stowarzyszenia i kluby.

Jeżyce gospodarne 
i racjonalne

Jeżyce są gospodarne i przedsiębiorcze, 
działają w przemyślany i racjonalny sposób. 
300 lat temu sprowadzono tu z Niemiec 
Bambrów. Nowi osadnicy mieli podnieść 
Poznań z upadku gospodarczego. Bamber 
stał się synonimem gospodarnego i bogate-
go mieszkańca wsi. 100 lat temu, kiedy daw-
ne Jeżyce znikały pod naporem cywilizacji 
miejskiej, urbaniści i architekci zaprojekto-
wali tu przestrzeń tak, by była praktyczna 
i funkcjonalna. Na Jeżycach rozwinęła się też 
przedsiębiorczość. Powstawały najróżniejsze 
zakłady przemysłowe. Miejsce przyciągało 
ludzi, którzy mieli pomysł na własny biznes. 
Drobny handel na Rynku Jeżyckim kwitł bez 
względu na aktualną koniunkturę. Dziś ini-
cjatywę przejęli nowi przedsiębiorcy, którzy 
wykorzystują trendy, sprzedając żywność 
ekologiczną, lokalną i wegetariańską. 

13. „Patria” 
– fabryka papierosów na Jeżycach 

Manufaktura papierosów „Patria” została zało-
żona w 1886 roku i była własnością Franciszka 
Ganowicza i Jana Wleklińskiego. Początkowo zaj-
mowała kilka oficyn w centrum Poznania i zatrud-
niała kilkanaście osób. Prawdziwy rozwój przed-
siębiorstwo przeżyło jednak na przełomie XIX i XX 
wieku, po przenosinach na dzisiejszą ulicę Staszica 
na Jeżycach. Wówczas fabryka „Patria” stała się 
największym zakładem wyrobów tytoniowych 
w Prusach. Stanowiła również wzór nowoczesnego 
przedsiębiorstwa pod względem zaplecza socjal-
nego. Fabryka wyposażona była w własną elek-
trownie, stolarnię i introligatornię, a pracownicy 
mieli do dyspozycji ochronkę dla dzieci, bibliotekę 
oraz ośrodek wypoczynkowy w podpoznańskim 
Puszczykowie. Poznańskie „ćmiki” były pożądanym 
towarem nie tylko w Wielkopolsce, Prusach, ale 
także w dalekich koloniach niemieckich w Afryce.

12. Izba Rolnicza 
– jeżyckie „zielone laboratorium” 

Malowniczy budynek wzniesiony w szwajcarskim 
stylu mieścił w sobie laboratorium doświadczalne 
Poznańskiej Izby Rolniczej – pierwszej instytucji 
tego typu na ziemiach polskich. W placówce 
opracowywano nowe rodzaje pasz dla zwierząt 
oraz nawozów zwiększających plony. Odbywało 
się to w nowocześnie – jak na koniec XIX wieku 
– wyposażonych laboratoriach. Do najbardziej 
osobliwych miejsc laboratorium należał tzw. 
pokój smrodliwy (Stinkraum). Oprócz tego przy 
budynku znajdował się ogród doświadczalny  
oraz dom wegetacyjny. 

11. „Bamberkowo” – ul. Kościelna i okolice

Liczne wojny i kataklizmy w wiekach XVII i XVIII 
wyniszczyły i wyludniły Poznań oraz okolice. Gdy 
zabrakło rąk do pracy, sprowadzono do podpo-
znańskich wsi kolonistów wyznania rzymskokatoli-
ckiego z niemieckiego Bambergu. W 1729 roku na 
Jeżyce przybyły dwie pierwsze rodziny, a wkrótce 
Bambrzy stanowili niemal połowę mieszkańców. 
Ulicę Kościelną, centrum dawnej wsi, nazywano 
„Bamberkowem”. Do dziś zachowały się tam zagrody 
bamberskich gospodarstw. Potomków osadników 
z Bambergu wyróżniają dzisiaj niemieckobrzmiące 
nazwiska: Buschke, Hirsch, Jeske, Kayser, Koller, 
Leitgeber, Mager, Muth, Paetz, Paul, Rausch, Remlein, 
Reiss, Schneider czy Wagner. 

7. Towarzystwo Upiększania 
Jeżyc – w trosce o estetykę dzielnicy 

Pod koniec XIX wieku, gdy Jeżyce przeżywały dy-
namiczny rozwój urbanistyczny i budowlany, z ini-
cjatywy samorządu gminy powołano Towarzystwo 
Upiększania Jeżyc. Zadaniem organizacji było 
czuwanie nad estetyką dzielnicy, ustawianie słu-
pów ogłoszeniowych oraz zakładanie i pielęgna-
cja zieleni publicznej – obsadzanie ulic drzewami 
i tworzenie przedogródków. Na potrzeby towarzy-
stwa stworzono szkółkę drzew przy dzisiejszej  
ul. Dąbrowskiego.
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„Jest wszystko na Jeżycach:
fabryki, drukarnia, rzeźnia,
lecz najbardziej zachwyca
tramwajowa zajezdnia. 
Nie ma dla niej spoczynku
bo i we dnie i w nocy
jak niestrudzone serce
ta zajezdnia łomoce”.

8. Brzeski Auto 
– od dwóch do czterech kółek 

Stanisław Brzeski był fanem nowoczesnych 
środków komunikacji. Został nieformalnym 
liderem oddziału jeżyckich kołowników (ro-
werzystów), z którymi brał udział w zjeździe 
Sokołów w Krakowie. Z czasem chyba zraził 
się do „dwóch kółek”, gdyż skonstruował trój-
kołowiec (tzw. trycykl), który napędzany był 
silnikiem spalinowym. W 1901 roku Brzeski 
wyjechał na ulice Poznania pierwszym samo-
chodem osobowym i od tego czasu stał się 
pionierem automobilizmu w Polsce. Potrafił 
również przekuć swoje zainteresowania  
i pasje na dochodową pracę: wkrótce  
otworzył fabrykę Brzeski Auto, zajmującą  
się produkcją i handlem karoserią samochodo-
wą. Warsztat Brzeskiego znajdował się przy  
ul. Dąbrowskiego 29. W okresie międzywojen-
nym był jednym z większych w kraju.

9. Goplana – słodkie po jeżycku  

Poznańska Fabryka Czekolady Goplana funk-
cjonowała na Jeżycach przez ponad sto lat, 
zatrudniając w najlepszych dla siebie czasach 
ponad 2000 pracowników. Produkcja obejmo-
wała 150 rodzajów słodyczy, wśród których były 
słynne czekolady, praliny, cukierki czekoladowe, 
karmelki i galaretki w czekoladzie. Produkty 
Goplany były bardzo popularne w całej Polsce. 
Eksportowano je także za granicę – nawet do 
dalekiego afrykańskiego Sudanu. Ubocznym 
efektem pracy fabryki był – z nostalgią wspomi-
nany przez mieszkańców Jeżyc – słodki zapach 
czekolady unoszący się nad dzielnicą.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu Fest Fyrtel 
jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, insty-
tucja kultury miasta Poznania, która odpowiada 
za takie atrakcje turystyczne jak Trakt Królewsko-
Cesarski i Brama Poznania. 

Trakt Królewsko-Cesarski to główna i najpopularniej-
sza trasa turystyczno-kulturowa, przebiegająca przez 
najciekawsze obszary centrum miasta. Trakt nie tyl-
ko prowadzi przez obiekty związane z dziedzictwem 
kulturowym Poznania, ale również pozwala spojrzeć 
na miasto oczami wielu pokoleń mieszkańców.

Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum 
interpretacji dziedzictwa. Choć nie jest muzeum, 
to dzięki nowoczesnej architekturze, technologii 
i multimediom w ciekawy sposób opowiada historię 
Ostrowa Tumskiego i początków Państwa Polskiego.
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Jeżyce twardo negocjowały warunki 
włączenia w granice administracyjne 
Poznania. Mieszkańcy nie lubili iść na 
kompromis i nie akceptowali odgór-
nie narzucanych reguł. W 1956 roku na 
Jeżycach rozegrały się najbardziej zacięte 
walki poznańskich robotników z komuni-
stycznym reżimem. Frechowna była i jest 
jeżycka młodzież. życie w śródmieściu 
przypominało dżunglę, a lokalne rojbry 
musiały przejść szkołę życia. Ryszard 
Andrzejewski, czyli Peja rapował o ulicy 
Staszica: „tutaj jest jak w raju, tylko trochę 
podupadłym”. Jak zaś zauważył pro-
boszcz Kolasiński, obserwując poczynania 
lokalnej młodzieży: „ogólną tutaj zasadą: 
nil admirari – niczemu się nie dziwić”. 

*zarozumiałe 

Jeżyce harde 
i frechowne*

Na początku XX wieku Jeżyce przeżyły 
prawdziwy boom budowlany. Pomimo 
tempa wznoszenia kolejnych budynków 
nie zapomniano o komforcie miesz-
kańców, usługach, infrastrukturze czy 
potrzebie wypoczynku. Ulice zostały 
wytyczone, a kamienice zbudowane we-
dług nowoczesnych standardów, które 
z czasem dostosowano do najnowszych 
trendów. Jak zauważył ksiądz Walenty: 
„komorne tańsze, niż w mieście, podatki 
zaś mniejsze, powietrze zdrowe, oświet-
lenie piękne, łatwa komunikacya tramwa-
jowa z miastem”. A co z wolnym czasem? 
„liczne tu ogrody publiczne, sale do tań-
ców i zabaw (…) do których schodzą nie 
tylko mieszkańcy Jeżyc, ale przeważnie 
z Poznania”. A jeszcze teatr, zoo, później 
cyrk. Dziś w poszukiwaniu atrakcji też nie 
trzeba ruszać „do Poznania”.

Zabiegają o lepszą 
jakość życia

28. Wiejskie wille z Anglii 
– osiedle przy ul. Krasińskiego

Jeżyce na początku XX wieku były coraz ciaśniej 
zabudowywane wielokondygnacyjnymi kamie-
nicami, przez co wieś zyskiwała wielkomiejski 
charakter. Z czasem zaczęło brakować terenów 
zielonych oraz mieszkań, które oferowałyby 
wyższy standard życia niż czynszowe kamienice. 
Z tej potrzeby powstało wzorowane na mode-
lu angielskim osiedle willowe przy dzisiejszej 
ul. Krasińskiego. Całe założenie, składające się 
z otoczonych ogrodami willi, skupione było wo-
kół malowniczego, owalnego skweru. Wiejskiego 
klimatu dodawały temu miejscu ciekawe detale, 
takie jak piękna furtka z pięciolinią i nutami.
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20. Jeżyce samorządne 
– wiejska rada gminna 

W 1888 roku gmina wiejska Jeżyce otrzymała nowe 
prawa samorządowe. Od tego momentu o losach 
wsi decydować miała rada złożona z dwunastu 
radnych pod przewodnictwem naczelnika oraz 
dwóch ławników. Jeżycki samorząd dbał zarów-
no o rozwój wsi, jak i interesy jej mieszkańców. 
Najbardziej dotkliwym problemem były przepisy 
forteczne związane z lokalizacją Jeżyc na przedpo-
lu twierdzy Poznań, które hamowały rozbudowę 
dzielnicy. Samorząd gminy zajął się tym proble-
mem, wysyłając petycje do parlamentu w Berlinie 
z wnioskiem o złagodzenie przepisów. Również 
w kwestii włączenia Jeżyc do Poznania rada gmin-
na twardo negocjowała warunki tego procesu 
stawiając aż 16 postulatów. Biura jeżyckiego samo-
rządu znajdowały się w centrum wsi, w mieszkaniu 
w kamienicy przy dzisiejszej ul. Dąbrowskiego 63.

22. Szpital Raszei 
– bohaterscy lekarze i pielęgniarki 

28 czerwca 1956 roku po godzinie 10.00 część 
tłumu demonstrantów zebranego na św. Marcinie 
ruszyła pod budynek znienawidzonego Urzędu 
Bezpieczeństwa przy ul. Kochanowskiego.  
Tam padły pierwsze strzały, a niedługo po tym 
rozgorzała zaciekła wymiana ognia. W wyniku 
walk w mieście zginęło około 70 osób. Ofiar było-
by znacznie więcej, gdyby nie pomoc medyczna, 
jaką zapewnili walczącym lekarze i pielęgniarki  
ze szpitala im. Franciszka Raszei. Placówka znaj-
dowała się w samym centrum walk. Jej bohaterski 
personel, narażając się na niebezpieczeństwo, 
niósł pomoc poszkodowanym, zarówno „podno-
szącym rękę przeciw władzy ludowej” jak i stoją-
cym po stronie reżimu.

21. Rychu Peja – harda strona Jeżyc 

Ryszard Andrzejewski, pseudonim Peja,  
to poznański raper, który urodził się przy  
ul. Staszica. Jego twórczość najlepiej oddaje 
hardego ducha tego miejsca. Jeżyce to we-
dług niego „podupadły raj”, gdzie „nie ma 
zabawy i pieniędzy”. Powszechna przed laty 
bieda powodowała, że nie było łatwo dora-
stać. Peja, opisując w swych utworach szarą 
rzeczywistość, którą porównywał do nowo-
jorskiego Bronksu, najwyżej cenił „szacunek 
ludzi ulicy” oraz lojalność wobec miejsca, 
w którym się wychował. Słowa dotrzymał, 
gdyż wciąż związany jest z Jeżycami.

23. „Kochanaj” 
– ulica buntu

Mieszkańcy Jeżyc nieraz prezentowali postawę 
bezkompromisową i nie godzili się na krzywdzące 
decyzje. Gdy 28 czerwca 1956 roku Poznań zbun-
tował się, żądając „chleba i wolności”, to właśnie 
na Jeżycach w stronę robotników padły pierwsze 
strzały. Na ulicy Kochanowskiego, zwanej po-
tocznie „Kochanajem”, rozegrały się zacięte walki 
protestujących z funkcjonariuszami miejscowego 
Urzędu Bezpieczeństwa. Gdzieś tutaj śmiertel-
nie postrzelony został trzynastoletni Romek 
Strzałkowski – najmłodsza ofiara poznańskiego 
„Czarnego Czwartku”. Jego śmierć stała się  
symbolem wydarzeń Czerwca 1956 roku. 

24. Kazimiera Iłłakowiczówna 
– rozstrzelano jej serce w Poznaniu 

fot. Biblioteka Raczyńskich w
 Poznaniu 
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27. Rialto – kino pod neonem

Kino Adria powstało w 1937 roku w budynku 
starej powozowni wchodzącej w skład zagrody 
bamberskiej Jana Kosickiego. Sala z kinemato-
grafem miała pokaźną widownię, mieszczącą 
400 foteli. Jako jedyna z poznańskich świątyń 
dziesiątej muzy wyszła bez szwanku z II wojny 
światowej. Niecały miesiąc po zakończeniu walk 
odbyła się pierwsza projekcja w powojennym Po-
znaniu. Dzisiaj kino o nazwie Rialto przyciąga nie 
tylko ambitnym repertuarem, ale też wyjątkowym 
klimatem. Atutem jest kultowy neon, stanowiący 
jeden z ostatnich przykładów tego typu oświet-
lenia w Poznaniu. Wielu mieszkańców z nostalgią 
wspomina chwile spędzone w kinie pod neonem.

29. Dom pod tańczącym 
kogutem – Teatr Nowy

W 1907 roku para znanych na Jeżycach niemie-
ckich architektów, Herman Bohmer i Paul Preul, 
wzniosła pokaźną kamienicę, zwieńczoną charak-
terystyczną drewnianą wieżyczką. Budynek zyskał 
miano „domu pod tańczącym kogutem”, choć 
nigdy ptak ten nie wieńczył jego szczytu. Historię 
tej kamienicy można wiązać z rozrywką. Już na 
początku XX wieku na parterze znajdowała się 
restauracja z salą rozrywkową „U Bandolina”, 
gdzie królował niemiecki kabaret. Po odzyska-
niu niepodległości w budynku zagościła sztuka 
teatralna: początkowo jako Teatr im. Heleny Mo-
drzejewskiej, a po reaktywacji w 1973 jako Teatr 
Nowy. Pierwszą dyrektorką instytucji po wojnie 
była Izabella Cywińska – późniejsza minister 
kultury. Z czasem teatr wypracował ambitny pro-
gram artystyczny o wyrazistym obliczu, a grane 
tam spektakle często stanowią głos w ważkich 
sprawach społecznych. 

26. Publiczna łaźnia 
na Jeżycach

Choć dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, to jeszcze 
w okresie międzywojennym łazienki w mieszka-
niach nie były oczywistością. W 1925 roku, dla 
polepszenia stanu higieny oraz zdrowia miesz-
kańców Jeżyc, powstał pierwszy w Poznaniu 
ośrodek zdrowia połączony z ogólnodostępną 
miejską łaźnią. Kompleks składał się z frontowego 
budynku z gabinetami lekarskimi oraz łazienkami 
w podwórzu. Zaprojektował go zasłużony archi-
tekt Władysław Czarnecki. Ostatnia kąpiel w łaźni 
odbyła się w 2010 roku. Wraz z nią skończyła się 
era miejskich łazienek w Poznaniu.

25. Luksus po jeżycku 
– kamienice/wille na ul. Mickiewicza

Najbardziej wysunięta na wschód część Jeżyc po 
zniesieniu ograniczeń fortecznych przeznaczona 
została na budowę luksusowego osiedla. Jako że 
sprowadzić się tam mieli najbogatsi mieszkańcy 
Poznania, zabudowa spełniać musiała najwyższe 
standardy: nowe domy miały być czymś więcej 
niż czynszowymi kamienicami. W efekcie powsta-
ły hybrydy – wolnostojące, kilkukondygnacyjne 
budynki o olbrzymich metrażach, łączące w sobie 
cechy czynszówek oraz podmiejskich willi. Jak 
w kamienicach, na każdym piętrze znajdowały 
się po dwa luksusowe mieszkania o powierzchni 
około 150 m kw., ale doskonałe doświetlenie 
wnętrz i zielone otoczenie dawały wrażenie życia 
w podmiejskiej willi. Osiedle zamieszkiwane 
było przez elitę przedsiębiorców i architektów 
(początkowo głównie niemieckich). Po wojnie 
upodobali sobie ten fyrtel lekarze, bankierzy 
i naukowcy Uniwersytetu Poznańskiego.

Kazimiera Iłłakowiczówna była poetką i osobistą 
sekretarką Józefa Piłsudskiego. Po drugiej woj-
nie światowej nowe władze niechętnie widziały 
ją w Warszawie, przez co została wysłana do 
Poznania. Zamieszkała w kamienicy przy uli-
cy Gajowej, gdzie spędziła resztę swego życia. 
Nastrój jej „wygnania” objawia się w poezji.  
Obok „leciutkich” wierszy o ulubionych poznań-
skich miejscach czy utworów na temat okrop-
nego zimna panującego w jej kamienicy, poetka 
napisała też komentarz do wydarzeń czerwca 
1956 roku Poemat ten stał się dla wielu pozna-
niaków manifestem, symbolem walki i pamięci 
o ofiarach zrywu.

„Chciałam o kulturze napisać
naprawdę inteligentnie
lecz zaczęły kule świstać
i szyby dygotać i pękać. (…) 
A ja na tym moście jak kiep
do essayu oczy przysłaniam,
krew nie płynie już, już tylko skrzep... 
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”.


