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Średniowieczne dzieje Śródki, 
czyli początki Poznania

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak

 Aby jednak móc cofnąć się w czasie 
o ponad tysiąc lat, musimy zapomnieć 
o współczesnym wyglądzie miasta. Pewne 

Od kilku lat dla wielu osób Śródka stała się dość modnym miejscem wycieczek. Nie-
wątpliwie budowa mostu tchnęła w ten rejon miasta nowe życie, a liczne restauracje 
i urok osobisty Śródki, zachęcają do odwiedzin nie tylko turystów, ale i mieszkańców 
Poznania. Mało kto jednak, minąwszy Ostrów Tumski, zdaje sobie sprawę, że wkracza 
na teren o historii równie długiej, nie mniej ciekawej, ale z pewnością mniej znanej.

wyobrażenie o ukształtowaniu terenów 
po prawej stronie Warty dają archiwalne 
mapy. Chyba najlepiej ujmuje to mapa 

sprzed 1839 r. Łąki zajmujące dno dolin 
Cybiny i Warty podkreślają wyniesienie 
terenu, na którym toczyła się akcja naszej 
opowieści, choć przedstawiają już sytu-
ację nieco przekształconą. Aby wyobrazić 
sobie jeszcze pierwotniejszą sytuację, mu-
simy się odwołać do danych archeologicz-
nych, które pozwalają odtworzyć tę część 
dziejów, o której milczą źródła pisane lub 
dają przekaz niejasny.
 Najistotniejsza zmianę wniosła zmia-
na koryta Cybiny, którą  zapewne w XV w. 
skierowano tak, aby zasilała wysychającą 
odnogę Warty po wschodniej stronie 
Ostrowa Tumskiego. Pierwotnie rzeka 
ta oddzielała położoną na wysoczyźnie 
Śródkę od Ostrówka, zajmującego sporą 
kępę w dolinie. Kolejna dolinka, podob-
nie jak poprzednia zupełnie nieczytelna 
we współczesnym krajobrazie, znajdo-
wała się na północ od Śródki, a jej ślad 
widoczny jest jeszcze na przywoływanej 
już mapie z 1839 r. Płynął tędy strumień 
wypływający z Góry Kawalerskiej, w rejo-
nie dawnego klasztoru reformatów, który 
uchodził do Warty na wysokości północ-
nej części wyspy tumskiej. Ostatnim ele-
mentem, którego brak we współczesnym 
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Co było 

i będzie 

na Śródce...

■ 4 grudnia 2019
 Koncerty Śródeckie w Kościele św. Mał-

gorzaty – w czasie koncertu Adwentowe 
Śpiewanki wystąpili: Chór Dziewczęcy 
Katedralnej Szkoły Muzycznej pod dyr. 
Ewy Domagały, Jacek Pupka (organy) 
i Orkiestra Ku-Sza.

■ 6 grudnia 2019
 Mikołajki na Śródce – parada zespo-

łu perkusyjnego Gladiatorzy, Przebo-
je Świąteczne na Jazzowo (Restauracja 
Cybina), Mikołajkowy Salon Muzyczny 
(aula KOSM przy ul. Filipińskiej 4).

■ 8 grudnia 2019
 Świąteczne pieczenie pierników na 

Śródce – Chlebak.

■ 11 grudnia 2019
 Śródeckie Anioły – plac przed muralem.

■ 14 grudnia 2019
 Ulica Cybińska została odremontowana, 

odtworzono bruk i położono nowe chod-
niki, zagospodarowano zieleń, nowe ław-
ki i oświetlenie uzupełniły jej nowe obli-
cze, które prezentują zdjęcia obok.

■ 18 grudnia 2019
 X Spotkanie Wigilijne na Śródce – 

w  programie m.in.: Orszak Świętego 
Mikołaja – Śródka i Ostrów Tumski, 
Spotkanie Wigilijne – kościół pw. św. 
Kazimierza, koncert Zespołu Good Saff, 
kolędowanie, degustacja pierników i po-
traw wigilijnych.

Śródczanom, Gościom, 
naszym Czytelnikom i Sympatykom,

życzymy radosnego oczekiwania na 
przyjście Syna Bożego, miłości, 

nadziei i szczęścia w Nowym 2020 Roku
   Rada Osiedla 

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
i redakcja „Wokół Śródki”

 Pierwsza kolektura na Śródce znajdo-
wała się na ul. Ostrówek. Po jakimś czasie 
zmieniła lokalizację. Została postawiona 
drewniana kolektura przed budynkiem 
Rynek Śródecki 15. Była dostępna nie tyl-
ko dla mieszkańców Śródki, ale również 
Komandorii, Podwala, Zawad oraz po-
dróżnych z dworca autobusowego.
 Pani Ela w LOTTO pracuje od 1984 r. 
Najpierw na Placu Wolności pod filarami 

Od drewnianej do murowanej. Od urodzenia do emerytury

Historia kolektury i kolektorów w niej 
zatrudnionych

Gerard Cofta

Fot. Gerard Cofta

(obecnie mieści się tam kawiarnia), póź-
niej przeniosła się na ul. Roosevelta, na-
stępnie w 1985 r. trafiła na Śródkę. Można 
powiedzieć – wróciła do korzeni – ponie-
waż urodziła się na Śródce przy ul. Fili-
pińskiej.
 W 1992 r. zaczął powstawać pasaż 
handlowy z murowanymi pawilonami. 
Dyrekcja LOTTO dała zgodę na inwesty-
cję, pod warunkiem, że Pani Ela będzie 
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załatwiała wszystkie sprawy związane 
z budową: załatwienie firmy budowlanej, 
pozyskanie wykonawców przyłączy prą-
du, wody, a także zgody na zainstalowanie 
anteny na budynku nr 15. To było duże 
wyzwanie.
 Perspektywa ukończenia pawilonu 
LOTTO oraz wydłużenie czasu pracy ko-
lektury w związku z wprowadzeniem lot-
tomatów, wymusiła zatrudnienie drugiej 
osoby. Pani Ela zaproponowała dyrekcji 
zatrudnienie jej męża, który i tak wcześ-
niej wspomagał ją w prowadzeniu kolek-
tury. Pan Marian został oficjalnie zatrud-
niony w 1993 r. – i tak minęło mu 26 lat 
na Śródce.

szając, tych którym się nie powiodło i nic 
nie wygrali.
 Tą otwartość i aktwywność dostrze-
gła też dyrekcja LOTTO. Pan Marian za 
zaangażowanie i wystrój kolektury zo-
stał w 2018 r. wyróżniony przez dyrekcję 
„Najlepszym Sprzedawcą w Wielkopol-
sce”. Pani Ela, która jedną trzecią życia 
spędziła na Śródce, włącza się i wspie-
ra działanie Rady Osiedla. 27 kwietnia 
2016 r. otworzyła własny portfel i została 
jednym ze sponsorów Rady Osiedla pod 
szyldem LOTTO.
 Kolektorzy ze Śródki, mimo że w pro-
mieniu 100 do 300 metrów powstały już 

Dokumenty z przeszłości... 25 lat temu

 Dzisiaj kolektura obsługuje nie tyl-
ko mieszkańców Śródki i  okolic, ale też 
licznie tu przybywających Poznaniaków, 
gości i turystów nie tylko z Polski. Odwie-
dzają oni powstałe tu niedawno interesu-
jące obiekty muzealno-turystyczne (Bra-
ma Poz nania), znany mural 3D z kotem 
na dachu, pięknie odnowione kamienice 
(rewitalizacja Śródki), most biskupa Jor-
dana spinający Śródkę z Ostrowem Tum-
skim, czy licznie powstające tu kawiarnie 
i restauracje mające swój niepowtarzalny 
klimat.
 Kolektura cieszy się popularnością 
w związku z padającymi tu wygranymi. 
Pan Marian sprzedał zdrapkę za złotówkę 
klientowi z Rzeszowa wartą – jak się póź-
niej okazało – 13 tysięcy złotych. Z kolei 
Pani Ela sprzedała zdrapkę za dwa złote, 
osobie która właśnie straciła pracę, war-
tą 50 tysięcy złotych. Inny klient też miał 
szczęście wygrywając 60 tysięcy złotych 
w MULTI MULTI.
 Kolektorzy ze Śródki są otwarci na 
klientów, witając ich uśmiechem i pocie-

trzy nowe kolektury, są optymistami. Pod 
koniec 2018 r. obroty kolektury wzrosły, 
a  powstające nowe budynki na Śród-
ce dają perspektywę lepszych obrotów 
i  utrzymania kolektury. Warto więc za-
glądać do kolektury na Śródce, bo oprócz 
możliwości wzbogacenia się, można za-
płacić rachunki, no i przede wszystkim 
można wymienić na bieżąco uwagi o tym, 
co się dzieje np. na Śródce.
 Państwo Ela i Marian dzisiaj są już 
emerytami, ale nie rezygnują i dalej ob-
sługują swoich klientów – najlepiej jak 
tylko potrafią.

Gerard Cofta

Drewniany pawilon LOTTO w kwietniu 1993 r.
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krajobrazie jest chyba najbardziej dojmujący – to Góra Kawaler-
ska, górująca niegdyś nad okolicą o około 25 m. 
 Gród na Ostrowie Tumskim powstał po 922, a przynajmniej 
takich wskazań dostarczają wyniki analizy dendrochronologicz-
nej. Choć jego powstanie przypada na tzw. okres plemienny, to 
wiąże się go z Piastami i ich ekspansją, która doprowadziła po 

połowie X w. do uformowania się państwa. Badania dotyczące 
formowania się ośrodków centralnych i z czasem powstających 
w ich miejsce grodów wskazują, że często miały one charakter 
także ośrodków sakralnych. Zatem albo na ich terenie, albo też 

w ich sąsiedztwie funkcjonowały miejsca związane z praktykami 
religijnymi i obrzędami. Taką funkcję w Gnieźnie przypisuje się 
Górze Lecha, Gieczowi towarzyszyła góra Górzno, a Krakowowi 
Wawel. Michał Kara przypuszcza, że najstarszy gród na Ostro-
wie Tumskim powstał właśnie jako ośrodek kultu. W tej kwestii 
jesteś my skłonni sądzić, że konotacje sakralne należałoby raczej 
przypisywać w znacznej mierze zniwelowanej w XIX w. Górze 
Kawalerskiej, której kulminacja stanowiła widoczną z daleka 
dominantę terenową. Z jej stoków tryskał strumień, który ucho-
dził do Cybiny lub Warty, a archiwa Muzeum Archeologicznego 
informują  o dwóch cmentarzach pradziejowych położonych na 
jej stokach (zostały zniszczone w trakcie budowy fortu pruskie-
go). Wszystkie te elementy można uznać za dystynktywne dla 
miejsc świętych. Puszczając wodze wyobraźni, choć nie bezpod-
stawnie, przypuszczamy że właśnie na terenie późniejszej Śródki, 
u stóp Góry mogły odbywać się wiece, które w dobie plemien-
nej pełniły funkcję najważniejszej instytucji społecznej, prawnej 
i politycznej. Doskonałe położenie u ujścia dwóch sporych rzek, 
Cybiny i Głównej, do Warty, która zapewniała komunikację po-
nadregionalną, ośrodek kultu i władzy w postaci wiecu, stano-
wiły doskonałe warunki dla powstania ważnego ośrodka, który 
z czasem wszedł w skład rdzenia państwa Piastów. 
 Zapewne w tym samym czasie co gród, a więc przed poło-
wą X w., na prawym brzegu Warty powstały osady na Ostrów-
ku i  Śródce, stanowiąc jego bezpośrednie zaplecze osadnicze. 
Pierwszą rozpoznaliśmy w bardzo niewielkim zakresie w trakcie 
budowy Mostu Jordana – możemy jednak powiedzieć, że zabu-
dowa mieszkalna sięgała zachodniego skraju terenu nadającego 
się do użytkowania. Pojedyncze obiekty znamy także ze wschod-
niej strefy Ostrówka, w sąsiedztwie dzisiejszej ul. Św. Jacka, choć 
w tym przypadku były to pozostałości gospodarczej działalności 
mieszkańców. Znacznie okazalej prezentuje się Śródka – na prze-
strzeni niemal 2 ha znajdowała się rozległa osada, w której skład 
wchodziły liczne domostwa, obiekty związane z przetwórstwem 
żywności, żelaza i innych surowców użytkowanych w codzien-
nym życiu ówczesnych mieszkańców. Warto tu podkreślić, że 
osadę tę można określić mianem przygrodowej, na terenie której 
skupiał się także handel i wymiana dóbr, których nieliczne pozo-
stałości odkrywamy w czasie badań archeologicznych. 
 Gród w Poznaniu był centrum życia politycznego i gospo-
darczego początkowo w wymiarze lokalnym, ale wraz z rozwo-
jem państwa piastowskiego zwiększała się strefa jego kontaktów. 
Z  pewnością obecność władcy, jego drużyny, czy osób związa-
nych z zarządzaniem rozrastającym się terytorium, wpływała 
na popyt na towary luksusowe, pochodzące z mniej lub bardziej 
odległych terytoriów. Rodzaj znalezisk dokonywanych na Śródce 
wskazuje, że w znacznej mierze handel prowadzono na terenie 
osady, której funkcję w późniejszym okresie przejęły podgrodzia. 
Znajdujemy tu grzebienie i okładziny z pracowni pomorskich, 
przęśliki z łupku wydobywanego na Wołyniu, monety arabskie 
i  bizantyjskie, skandynawskie ozdobne okucia, czy wreszcie 
przedmioty tak wyjątkowe jak złocone zapięcie księgi liturgicz-
nej, czy kostki mozaikowe  ze złotą folią, którymi wyłożona była 
kaplica przy pałacu książęcym na Ostrowie. 
 Jak przypuszczamy, schyłek funkcjonowania osady przypada 
na ostatnie dziesięciolecia X w. – reorganizacja samego grodu, 
budowa podgrodzi i mostu na Warcie wyznaczają czas, po któ-

Średniowieczne dzieje Śródki, czyli początki Poznania
(dokończenie ze str. 1)
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rym Śródka zmieniła diametralnie swoją funkcję. Zapewne we 
wschodniej części powstał wówczas cmentarz, który z czasem 
rozrósł się do kilku cmentarzy, na których grzebano zmarłych 
mieszkańców grodu i otaczających go osad. Zajmował obszar od 
południowej pierzei Rynku niemal po ul. Św. Jacka, i od ul. Wy-
szyńskiego po obecną szkołę katedralną, a kolejny cmentarz ulo-
kowany był po północno-wschodniej stronie kościoła św. Mał-
gorzaty. Cmentarzyska użytkowano do początków XIII w., kiedy 
zmieniła się koncepcja tego atrakcyjnego przecież pod względem 
położenia miejsca. W latach 30. XIII w. książę Władysław Odo-
nic postanowił założyć tu miasto. Z tą inicjatywą należy łączyć 
pojawienie się na Śródce zakonu kaznodziejskiego dominikanów, 
o czym w swojej kronice informował Jan Długosz: Dwudzieste-
go drugiego października biskup poznański Paweł za zgodą swojej 
kapituły zakłada klasztor zakonu kaznodziejskiego w Śródce, po 
lewej stronie drogi prowadzącej ze Śródki do Główny, w okolicy 

koś cioła św. Małgorzaty. Z ich obecnością łączymy pozostałości 
pracowni ludwisarskich odkryte na terenie posesji Rynek Śródec-
ki 4 i Śródka 7, w których odlano przynajmniej trzy dzwony, za-
pewne na potrzeby licznych już wtedy kościołów: św. Małgorzaty, 
Jana Jerozolimskiego na Komandorii i św. Mikołaja na Zagórzu.
 Wprawdzie ostatecznie miasto w połowie XIII w. książę Prze-
mysł przeniósł na lewy brzeg Warty, przesiedlając mieszkańców 
w okolice osady św. Gotarda, jednak rozpoczęty już „miejski” 
etap życia Śródka kontynuowała pod rządami nowych właścicie-
li – biskupów poznańskich. Pozostałości domostw, wyposażenia 
wnętrz, wspaniałych gotyckich pieców, drobne przedmioty użyt-
kowe – to elementy, które pozwalają nam uchylić nieco rąbka 
zasłony kilku stuleci, dzielących nas od średniowiecznych miesz-
kańców tej najstarszej części miasta.

Tekst i zdjęcia:
Ewa Pawlak, Paweł Pawlak

Śródka od średniowiecza do lat siedemdziesiątych XX wieku – część 2 (ciąg dalszy z poprzedniego numeru)

Śródka w okowach fortyfikacyjnych
Jan Kaczmarek

 Przełom XVIII i XIX wieku, oznaczał przełom w historii tego 
starego gródeckiego miasta, będącego do 1800 roku odrębnym, 
niezależnym miastem. W roku 1793 Poznań znalazł się pod pano-
waniem pruskim i decyzją nowych władz zlikwidowano wszystkie 
położone wokół niego odrębne miasteczka i jurydyki, które stano-
wiły własność duchowieństwa. Od tego czasu ma miejsce przez lat 
dziewięćdziesiąt powolny upadek tego istniejącego od 1253 roku 

(dokończenie na str. 6)

władze pruskie był cech zrzeszający rzemieślników parających się 
szewstwem. Śródka przez cały ten XIX wiek jak i w latach później-
szych zachowywała charakter odrębnego miasteczka, głównie za-
mieszkałego przez drobnych rzemieślników, sklepikarzy i robot-
ników. Funkcjonowała własnym życiem mocno odizolowanym 
od reszty Poznania. Od XVIII wieku zabudowa obecnej nowej 
dzielnicy Poznania, to domy jednorodzinne głównie o konstruk-
cji fachwerkowej, ustawionej szczytowo do uliczek. Przetrwały 
one do końca wieku w niezmienionym kształcie z powodu bardzo 
rygorystycznych przepisów fortecznych, które dotyczyły Śródki 
od 1849 roku, jako części I i II rejonu fortecznego. W czasie pru-
skiego zaboru,  bezpośrednio przy terenach Śródki zbudowano 
odcinek obwarowań twierdzy Poznań. Najważniejszym elemen-
tem tych obwarowań był potężny fort Prittwitz-Gaftron, położony 
na północny wschód od zabudowań klasztoru Reformatów. Fort 
nazwano na cześć Moritza von Prittwitza, który kierował budo-
wą największej w Europie twierdzy w Koblencji nad Renem, a od 
1828 roku nadzorował prace związane z wznoszeniem twierdzy 
poznańskiej. Dwoma pozostałymi elementami mającymi wpływ 
na rozwój Śródki były dwie bramy: Warszawska i Bydgoska. 
 11 listopada 1850 roku decyzją władz pruskich Śródka zna-
lazła się w tak zwanym pierwszym i drugim rejonie fortecznym, 
w którym obowiązywał całkowity zakaz budowy nowych domów 
jak i przebudowa istniejących. Corocznie kontrolowano skrupu-
latnie cały teren Śródki, sprawdzając czy obowiązujące przepisy 
są przestrzegane. Restrykcje pruskie doprowadziły do drastycz-
nego spadku wartości nieruchomości na Śródce. Dodatkowo 
wartość gruntów śródeckich obniżało położenie jej na terenach 
zalewanych podczas wylewów Warty. W XIX wieku mamy do 
czynienia z wieloma powodziami – 1830, 1838, 1842, 1845, 1846, 
1850, 1871, 1876, 1886, 1888, 1889, 1891, 1893.
 Wody powodziowe powodowały znaczne straty materialne. 
Przełomową datą dla Śródki był rok 1888. Rok wielkiej powo-
dzi, która wyrządziła ogromne szkody. Powódź ta zwróciła uwagę 

Fort Prittwitz-Gaftron (Muzeum Historii Miasta Poznania)

miasta. W dniu 28 czerwca 1800 roku miasto Śródka zostało włą-
czone w granice Poznania.
 W roku likwidacji samodzielności Śródki, to dotychczasowe 
samodzielne miasto liczyło 553 mieszkańców.
 Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały jeszcze dawne śródeckie 
cechy rzemieślnicze. Ostatnim zlikwidowanym w 1846 roku przez 
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Ostrówek na Śródce w czasie powodzi w 1888 r.
(Muzeum Historii Miasta Poznania)

władz miasta na szczególnie złe warunki mieszkaniowe i sanitar-
ne panujące na Śródce. 9 kwietnia 1888 roku odwiedziła miesz-
kańców Śródki, przebywająca w Poznaniu cesarzowa Wiktoria,  
żona Fryderyka III. Rok później, podczas kolejnej wielkiej 
powodzi,  Śródkę wizytował młody cesarz Niemiec, Wilhelm II. 
Zwiedzając szkołę na Śródce, kazał wręczyć rektorowi 500 marek 
dla najbardziej poszkodowanych  mieszkańców.
 Po powodzi przystąpiono do naprawy szkód. „Dziennik Poz-
nański” z 5 kwietnia 1888 roku donosił: ...po ulicach, z których 
woda wystąpiła, bruk w wielu miejscach porozrywany, słupy bro-
niące wozom przejazdu przez wąskie ulice poprzewracane, domy 
starsze na Śródce mocno porysowane. Woda podmyła fundamenty 
budynków już przeszłą powodzią mocno zagrożone.
 Ostateczne zniesienie ograniczeń budowlanych związanych 
z istniejąca twierdzą nastąpiło dopiero na podstawie zarządzenia 
Rzeszy w dniu 13 grudnia 1896 roku.
 Śródka z końcem XIX wieku weszła na nowy etap swojego 
rozwoju. Rozpoczęto prace, mające na celu poprawę warun-
ków sanitarnych mieszkańców poprzez budowę szeregu pomp 
publicznych, którymi dostarczano wodę ze źródeł położonych 
na Winiarach. Ustawiono kilka hydrantów. Poprawiono stan 
dróg, poprzez wymianę bruku na kostkę granitową i poszerzo-

no chodniki. Zlikwidowano most zwodzony istniejący w Bramie 
Warszawskiej i zasypano znajdującą się tam fosę. W 1896 roku 
umieszczono na budynku Królewskiego Zakładu dla Głucho-
niemych publiczny zegar. Największe zmiany na terenie Śródki 
widoczne były w zabudowie. Z końcem XIX wieku zaczęto wy-
burzanie starych, pamiętających XVIII wiek, budynków i wzno-
szenie nowych wielokondygnacyjnych czynszowych kamienic.

Jan Kaczmarek
cdn

(dokończenie ze str. 5)

Śródka w okowach fortyfikacyjnych

Nasi poprzednicy – pismo Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego OKO
 W 1990 r. pojawiło się po raz 
pierwszy pisemko adresowane do 
mieszkańców Głównej, Koman-
dorii, Ostrowa Tumskiego, Śródki 
i Zawad, które może być traktowa-
ne jako protoplasta obecnie uka-
zującego się tytułu „Wokół Śródki”. 
 W tamtym czasie powoli, ale 
konsekwentnie przejmowano głos 
w istotnych sprawach dotyczą-
cych społeczeństwa. Aktywność 

Polaków koncentrowała się wów-
czas wokół tworzonych Osiedlo-
wych Komitetów Obywatelskich, 
ich wyrazicielem miała być nowo 
tworzona prasa. Obok prezentuje-
my dwa pierwsze numery z lutego 
i kwietnia 1990 r. Ich forma była 
może jeszcze niezbyt doskonała, 
ale za to poruszane tam tematy 
bardzo ważne dla odradzającego 
się społeczeństwa.       (tom)
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Dokument udostępniony przez właściciela Hotelu Śródka – dziękujemy!
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W a ż n e  t e l e f o n y
Komisariat Policji Poznań 
– Nowe Miasto
Poznań ul. Polanka 24, 
tel. 61 841-23-12  (dyżurny)

Dzielnicowy – Komandoria
st. post. Marcin Walczak
tel. kom. 519-064-606

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
Agnieszka Suszek
tel. kom. 786-936-020

Straż Miejska 
Plac Kolegiacki 17 (24 h) – tel. 986

Straż Miejska 
(Oddział Nowe Miasto) 
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36
tel. 61 878-50-31

SRÓDKA W STAREJ FOTOGRAFII´

z kolędą

podziękuj dziś
że wyciągasz długie sianko
spod obrusa
i uśmiech Mamy
przed pasterką

znowu rośniesz
a On ciągle mniejszy i mniejszy
dla Ciebie

Wiersze Andrzeja Sikorskiego

zmieniając pieluszkę w Betlejem

dała kawałek swego ciała
i włosy
i oczy
i paznokieć
i ciągle myśli:
mało
za mało Mamą jestem

Rynek Śródecki przed rozbiórką w 1969 r. (Muzeum Historii Miasta Poznania)


