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Bogata historia Ostrowa Tumskiego obfituje w wątki historyczno-medyczne, doty-
czące lekarzy związanych z Kapitułą Katedralną i prepozyturami szpitalnymi, epi-
demii morowego powietrza oraz cudownych uzdrowień. Warto przypomnieć choć 
niektóre z nich.

Ślady medycyny w Katedrze 
i na Ostrowie Tumskim

Anita Magowska

Źródła niepisane dostarczające wiedzy 
o zdrowiu i chorobach mieszkańców 

Ostrowa Tumskiego

 Fundamentalne znaczenie Katedry 
i Ostrowa Tumskiego w Poznaniu dla udo-
wodnienia wielowiekowej polskości Ziem 
Zachodnich zostało udowodnione przez 
archeologów już w 1939 r. Prace te, prze-
rwane wybuchem II wojny światowej, kon-
tynuował w latach 1950-1953 zespół ar-
cheologów kierowany przez prof. Witolda 
Hensla, odkrywając w wykonanych wtedy 
wykopach na Ostrowie Tumskim pozosta-
łości dawnych wałów obronnych i miejsca 
pochówku ludzi oraz uzyskując bogactwo 
materiału w postaci ceramiki, szczątków 

roślin i zwierząt. Z tych znalezisk najwięk-
szą wartość dla historii medycyny miały 
szczątki roślinne1. Do tych prac nawiązały 
badania archeologiczne zapoczątkowane 
w 1999 r. przez prof. Hannę Kočka-Krenz 
wraz z zespołem Instytutu Prahistorii 
UAM2. Dla niniejszego artykułu najważ-
niejsze jest, że wykopaliska pozwoliły na 
pozyskanie ciekawego materiału roślinne-
go, o którym więcej poniżej.
 Innego rodzaju źródła historyczno-
-medyczne łączą się z samą Katedrą, zwią-
zaną z losami władców jako ich miejsce 
pochówku (Mieszko I, Bolesław Chro-
bry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, 
Władysław Odonic, Przemysł I, Rycheza, 
żona Przemysła II, a także on sam), ślubu 
(w 1341 r. tu odbył się ślub Kazimierza 
Wielkiego z drugą żoną Adelajdą) oraz 
pielgrzymek (w 1405 r. przybył do Ka-
tedry poznańskiej Władysław Jagiełło). 
W  Katedrze rozwijał się kult świętych, 
a potwierdzały go cudowne uzdrowienia3.
 W przeszłości Katedra wielokrotnie 
ulegała poważnym zniszczeniom pod 
wpływem wojen (np. najazd Brzetysła-

wa  I), pożarów (najgroźniejsze zdarzyły 
się w latach 1622 i 1772), powodzi, na-
wałnic i burz. Niespokojne dzieje Katedry 
sprawiły, że jej wyposażenie i dotyczące 
jej archiwalia nie zachowały się w całości. 
Niektóre z nich znane są jedynie ze źródeł 
pośrednich4.

Szpitale

 W dawnych wiekach w kościelnych 
skarbcach przechowywano nie tylko 
kosztowności sakralne, ale też różne 
księgi. W Archiwum Archidiecezjalnym 
(kiedyś mieszczącym się w dzisiejszej za-
krystii wikariuszowskiej, obecnie w  bu-
dynku dawnej Akademii Lubrańskiego) 
zachowała się założona z inicjatywy Kapi-
tuły Katedralnej, a opracowana i w 1950 r. 
wydana drukiem przez ks. Józefa No-
wackiego, „Liber beneficiorum Diocesis 
Posnaniensis Anni 1510”, czyli „Księga 
uposażenia diecezji poznańskiej z roku 
1510”. W dziele stanowiącym ewidencję 
majątku diecezji, liczącej wtedy 712 para-
fii, udokumentowano istnienie 51 szpitali 
parafialnych. Znaczną ich część stanowiły 

 1 A. Dymaczewski, Badania w ogrodzie przy 
ul. Wieżowej 2-4 w Poznaniu w latach 1950-1953, 
[w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 3, pod 
red. W. Hensla, Poznań 1961, passim.
 2 H. Kočka-Krenz, Dzieje Ostrowa Tum-
skiego w Poznaniu przed lokacją miasta, „Kron. M. 
Pozn.” 2003, nr 1, s. 7-26.
 3 Sz. Skibiński, Królewski charakter katedry 
poznańskiej, „Kron. M. Pozn.” 2003, nr 1, s. 126-156.

 4 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznań-
skiej, t. 1, Poznań 1959, s. 80-85.

Katedra poznańska – 1798, gwasz Karola Albertiego

(ciąg dalszy na str. 3)
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
Skwer 

Stanisława Powalisza

 W poprzednim numerze „Wokół 
Śródki” (nr 1/71/2020) zamieściliśmy 
obszerny materiał prezentujący syl-
wetkę Stanisława Powalisza, znanego 
artysty i poznańczyka. 
 Teraz zaś, uzupełniając tamten 
artykuł, miło nam jest poinformo-
wać, że Uchwałą Rady Miasta Pozna-
nia (z  dnia 21 stycznia br.) nadano 
skwerowi – usytuowanemu obok pętli 
tramwajowej na Zawadach – nazwę 
„imieniem Stanisława Powalisza”. 
 Tym samym uhonorowano tą nie-
zwykłą postać naszego miasta i dziel-
nicy.

Red.

Projekt muralu i grafik (serii pocztówek): Radosław Barek

www.radoslawbarek.pl

Imprezy odwołane
 Szereg planowanych imprez plene-
rowych przygotowywanych w różnych 
terminach w drugiej połowie roku 2020 
zostało odwołanych z powodu pandemii.
 Poniżej plakat informujący o atrak-
cjach corocznie organizowanego na Śród-
ce „Dnia Sąsiada” – no cóż przyszło nam 
żyć w „ciekawych czasach!”.

ODWOŁANO 

Z POWODU PANDEMII
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szpitale św. Ducha, założone przez działający od końca XII w. za-
kon kanoników regularnych św. Ducha (Ordo Sancti Spiritus). 
Były to w  istocie prepozytury szpitalne posiadające odrębne 
beneficja  i prepozyta, czyli proboszcza szpitalnego. Znajdowały 
się pod opieką władz miejskich i miały swoich szafarzy wybiera-
nych przez prepozyta i radę miejską5.
 Jeden z takich szpitali istniał jeszcze w 1756 r. na Ostrowie 
Tumskim. Był przeznaczony dla chorych księży. Znajdował się 
przy rozebranym przez władze pruskie około 1830 r. kościele św. 
Mikołaja na Zagórzu6. Szpitale zakładane przez duchownych były 
przeznaczone dla ludzi najbiedniejszych i utrzymywane dzięki 
fundacjom, daninom oraz wpływom z majątków kościelnych (po 
II wojnie światowej władze państwowe odebrały je Kościołowi 
i w zamian utworzyły Fundusz Kościelny, do dziś wspomagają-
cy dzieła charytatywne), a także altariom, jak np. ustanowiona 
w dniu 8 lipca 1525 r. katedralna altaria św. Pięciu Braci Męczen-
ników, która finansowała poznański szpital św. Barbary (później 
św. Wawrzyńca)7. W aktach kapitulnych znajdują się liczne, nie-
opracowane łacińsko- i niemieckojęzyczne dokumenty poświad-
czające zakładanie i działalność szpitali katolickich w Wielkopol-
sce od XVI do XIX w. 8.

Księża kanonicy medykami

 W średniowieczu przyboczne duchowieństwo biskupa nazy-
wane było Kapitułą Kanoników i Prałatów, których łączył wspól-
ny dom i praktyka codziennego wspólnego czytania rozdziału, 
czyli capitulum, Pisma Świętego. Między XI a XIII w. porzucono 
zasadę życia wspólnego i ustanowiono oddzielne prebendy dla 
poszczególnych członków kapituły. Liczba kanonikatów była 
odtąd stała, w tym jeden przeznaczano dla doktora medycyny, 
niekoniecznie wykonującego swój zawód. Jak dowodził Ludwik 
Gąsiorowski w swej „Rozprawie wyświęcającej historię zaprowa-
dzenia kanonikatu doktora medycyny...”: 

Nie znalazłem wyraźnego prawa, aby kanonicy doktora me-
dycyny kanonikat piastujący byli zobowiązani trudnić się 
przy swoich katedrach praktyką lekarską, i dla tego też, jak 
niżej zobaczymy, mało który z nich leczył. Była to więc tylko 
czcza forma, otwierająca dla nieszlachty wrota do osiągnięcia 
wysokich, a tym samych donośnych posad kościelnych, nie 
zaś troskliwość o zdrowie duchowieństwa. Łatwiej albowiem 
było wystarać się przez frymarkę o kapelusz doktorski, aniżeli 
zajmować się mozolnym, a do tego jeszcze najczęściej z nie-
bezpieczeństwem własnego życia połączonym leczeniem. Że 
tak najczęściej bywało, dowodzą nam jak najdobitniej akta 
kapituły poznańskiej, według których za zbliżaniem się moro-
wej zarazy, cała kapituła w odległe strony wolne od moru się 

przenosiła, zostawiając do opatrywania chorej służby kościel-
nej lekarza cywilnego za wynagrodzeniem dwóch bochenków 
chleba tygodniowo i kilku złotych polskich9.

 Nazwiska kanoników-doktorów medycyny czynnie wyko-
nujących zawód lekarza zostały spisane przez L. Gąsiorowskiego 
w  cytowanej już „Rozprawie...”, a uzupełnione przez ks. Józefa 
Nowackiego w oparciu o napisy na zachowanych w Katedrze oraz 
znanych ze wzmianek w literaturze nagrobkach. I tak, w XVI w. 
czynnie wykonującymi zawód kanonikami i zarazem doktorami 
medycyny byli m.in.: altarzysta katedralny i lekarz biskupa An-
drzeja Czarnkowskiego – ks. Kasper Żegrowski oraz znakomity 
lekarz, przez pewien okres nawet profesor Akademii Krakow-
skiej, ks. Stefan Mikan. Prawdopodobnie nie wykonywał zawodu 
lekarskiego żyjący w tym samym stuleciu ks. kanonik i doktor 
medycyny Marcin Gołuński. Z katedralnymi altariami związani 
byli wywodzący się z patrycjuszowskiego rodu, kanonicy i dok-
torzy medycyny Wawrzyniec, Andrzej i Maciej Grodziccy. Od 
1485 r. altarzystą był Wawrzyniec, a w latach 1515-1550 – An-
drzej, który podarował bibliotece klasztoru dominikanów cenną 
księgę autorstwa średniowiecznego lekarza Awicenny zatytuło-
waną „Canon Medicinae”. Na płycie nagrobnej (zm. w 1550 r.) 
został przedstawiony w szatach kanonika i gronostajowej almu-
cji, w birecie doktorskim na głowie, z księgą w prawej i wężem 
Eskulapa w lewej ręce. 
 Spośród poznańskich księży kanoników – doktorów medycy-
ny warto jeszcze przypomnieć ks. Wojciecha Waśniewicza. Był on 
także kanonikiem gnieźnieńskim i doktorem filozofii oraz pro-
boszczem parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Słynął 
z pięknego wysławiania się, dlatego został posłem królewskim. 
W czerwcu 1725 r., gdy gwałtowna wichura poważnie uszkodzi-
ła wieże, strącając ich uwieńczenia i hełmy, niszcząc dachy oraz 
doprowadzając do upadku i roztrzaskania dzwonów, odbudował 
Katedrę ze zniszczeń10.
 Nie jest natomiast prawdą, że z Katedrą był związany i tutaj 
został pochowany doktor filozofii i medycyny, lekarz nadworny 
króla Zygmunta Augusta, w swoim czasie profesor Uniwersytetu 
Padewskiego, Józef Struś. Przyczyną takiej pogłoski była nadin-
terpretacja spisu napisów i epitafiów na nieistniejących grobach 
sporządzonego przez Szymona Starowolskiego w „Monumenta 
Sarmatarum” z 1655 r., dokonana przez Józefa Łukaszewicza. 
Mylnie przypisał on Katedrze grób Józefa Strusia, chociaż człon-
kowie poznańskiego patrycjatu zwyczajowo byli chowani w nie 
istniejącym już kościele kolegiackim św. Marii Magdaleny, które-
go prałatem i dziekanem był brat Józefa Strusia, Baltazar. Mimo 
braku wiarygodnej informacji źródłowej, członkowie Wydziału 
Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu wystawili 
w 400-tną rocznicę urodzin słynnego lekarza tablicę pamiątkową 
poświadczającą istnienie jego grobu w Katedrze, a umieszczoną 
w łuku wejścia do kaplicy św. Cecylii. Usunięto ją podczas prze-
budowy świątyni po II wojnie światowej i już nie przywrócono.

Ślady medycyny w Katedrze i na Ostrowie Tumskim

 5 A. Małecki, Kronika Baszka czyli tzw. Wielkopolska Kronika. „Kwart. 
Hist.” (Lwów) 1894, s. 1-23; J.  Nowacki, Księga uposażenia diecezji poznańskiej 
z roku 1510, Poznań 1950 s. 90, 149, 157, 189, 192, 251; E. Wiśniowski, Rozwój 
organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, [w:] Kościół w Polsce, t. 1: 
Średniowiecze, pod red. J. Kłoczowskiego, Kraków 1966, s. 348-358. – Trzeba jed-
nak dodać, że od XIII w. szpitale powstawały też niezależnie od Kościoła.
 6 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji…, s. 642; tegoż, Księga uposażenia...; 
Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 39-40, Warszawa-Lublin-Łódź 1914, s. 
2-10.
 7 S. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, t. II: 
Wieki XVI-XVIII, pod red. J. Kłoczowskiego, Kraków 1966 s. 420-421.
 8 Archiwum Archidiecezjalne, Akta kapitulne, sygn. 439, Hospitale Sancti  
Laurenti Pauperum 1669-1752, także: 16.895-16.904, 16.906-16.910, 16.016-
16.921, 17.015-17.016, 17.019-17.020.

 9 L. Gąsiorowski, Rozprawa wyświecająca historyę zaprowadzenia ka-
nonikatu doktora medycyny przy wszystkich kościołach katedralnych polskich 
w ogólności, w szczególności zaś o zaprowadzeniu tegoż kanonikatu przy Kate-
drze Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1859 s. 13.
 10 Tamże, s. 29-34; J. Nowacki, Księga uposażenia..., s. 236-251, 658.

(dokończenie w następnym numerze)



Wierni zmierzający do kościoła św. Małgorzaty na Śródce – w tle widoczny trojlebus Poznańskiej Kolei Elektrycznej 
(lata 30-te XX wieku)

Poznańska Kolej 
Elektryczna
 W roku 1880 berlińska firma Reymer i Masch 
otrzymała koncesję na urządzenie w mieście 
Poz naniu dwóch linii tramwajowych konnych. 
W 1896 roku tramwaj konny zamieniono na elek-
tryczny. Równocześnie utworzono spółkę akcyjną 
(Aktien-Gesellschaft der Posner Strassenbahn). 
Rok później spółka otrzymała zezwolenie na prze-
prowadzenie pięciu linii tramwajowych. 
 W czasie pierwszej wojny światowej, jak rów-
nież w pierwszych latach po wojnie, o rozbudowie 
kolei elektrycznej nie było mowy. Dopiero po roku 
1924, po ustabilizowaniu się pieniądza, zaczęto 
wymieniać starą i instalować nową sieć tramwa-

mieckiego prezydenta miasta. W roku 1941 zatrudniono po raz 
pierwszy w ruchu tramwajowym kobiety – 78 konduktorek. 21 
stycznia 1945 roku, po opuszczeniu miasta przez cywilne władze 
niemieckie, ruch tramwajowy został przerwany. 
 W czasie działań wojennych sieć tramwajowa napowietrzna 
została zniszczona w 80%, tabor – w 30%, a tory w 5%. 12 lute-
go 1945 roku 240 osób podjęło pracę w przedsiębiorstwie pod 
kierownictwem delegata Tymczasowego Rządu Polskiego w Lu-
blinie, inż. Rybickiego. Z dniem 14 marca 1945 r. nominację 
na dyrektora otrzymał inż. Konstanty Suligowski. 4 marca uru-
chomiono pierwsza linię tramwajową na ulicy Marszałka Focha 
(obecnie ul. Głogowska).

Maciej Sterczała

jową. Ponadto w roku 1925 wprowadzono w ruchu pasażerskim 
autobusy, a w 1930 r. – pierwsze w Polsce trolejbusy. Trzeba przy 
tym wspomnieć, że w wielkim stopniu na rozwój sieci tram-
wajowej wpłynęła w roku 1929 Powszechna Wystawa Krajowa. 
Poz nańską Kolej Elektryczną przejęto z rąk niemieckich dopie-
ro w 1923 roku. Magistrat miasta Poznania nabył wówczas 78% 
akcji i w radzie nadzorczej K.E. miał swoich przedstawicieli. Pre-
zesem Kolei Elektrycznej został prezydent miasta. Dyrektorem 
już od roku 1921 był Polak, inż. Paweł Nestrypke, a następnie od 
1931 r. inż. Wiktor Maćkowiak. 
 2 października 1939 roku Poznańską Kolej Elektryczną prze-
jęły władze hitlerowskie. Początkowo jedynie dyrektor był Niem-
cem, mianowany prawdopodobnie na to stanowisko przez nie-

od listopada 2020 r.

Tekst oparty na podstawie informacji z Archiwum Państwowego w Poznaniu
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Ulica Bydgoska na początku XX wieku
Jan Kaczmarek

Należąca do IX obwodu miasta Poznania Śródka, tuż przed wybuchem I wojny była małą dzielnicą leżącą nad Cybiną, otoczoną 
pozostałościami XIX-wiecznych fortyfikacji. Na czele tego IX obwodu stał mieszkający na Chwaliszewie, kupiec Władysław Mat-
czyński, który posiadał na Śródce sklep kolonialny oraz skład opałowy przy ulicy Śródka 8/9. W obwodzie IX znajdowało się 9 ulic 
zamieszkałych według spisu z 1900 roku przez 3019 osób. Na mapie i w Adress-Buch der Residezstadt Posen na rok 1914 znajdują się 
następujące ulice: Bromberger Strasse, Cybinastrasse, Philippinerstrasse, Katharinenstrasse, Ostrówek, Szrodkamarkt, Schrodka-
strasse, Johannisgasse i Warschauer Strasse.

Śródka, fragment planu miasta z 1912 r.

 Dzisiaj możemy oglądać pięknie odrestaurowane kamienice 
przy ulicy Bydgoskiej – Bromberger Strasse. Zajrzyjmy do księgi 
adresowej i zobaczmy kto zamieszkiwał przy tej ulicy według sta-
nu na 31 grudnia 1913 roku.
 Wędrówkę rozpoczynamy od narożnika ulicy Bydgoskiej 
z  ulicą Filipińską. Dzisiaj pod numerem 1 znajduje się nieza-
budowany plac, którego właścicielem w 1913 roku i jest do dnia 
dzisiejszego Kapituła Katedralna. W 1913 roku znajdował się na 
niej mały budynek zamieszkały przez trzy wdowy M. Nowaczyk, 
K. Sieradzką oraz R. Stańską.
 Pod numerem 2 znajduje się duża kamienica obecnie pięk-
nie odnowiona, a której właścicielem był kołodziej J. Kulka. Za-
mieszkiwali ją: H. Bernhardt – nauczyciel, J. Ignasdzak – piekarz, 
M. Jankowski – nauczyciel głuchoniemych, E. Karwatzka – wdo-
wa, Mikołaj Kraszewski – stolarz, M. Kruger – nauczyciel Jan Li-
gocki – nauczyciel głuchoniemych; H. Marowski – nauczyciel, J. 
Owczarczak – piekarz, F. Reimann – nauczyciel głuchoniemych, 
B. Retzlaff – nauczyciel głuchoniemych, F. Thiem – szyper, K. 
Woliński – nauczyciel, F. Zellmer – nadzorca celny.
 Pod numerem 2a, którego właścicielem był restaurator K. 
Maetze, mieszkali: G. Fran – komornik sądowy, R. Frohlich – 
nau czyciel głuchoniemych, Januszewska – wdowa, Jedeński – 
drukarz, R. Kasner – technik dentystyczny, Stefan Klafkowski – 
restaurator, Kirecht – wdowa, W. Kruger – urzędnik podatkowy, 
Liebchen – wdowa, Majchrzak – policjant, Paciorkiewicz – po-
mocnik księgarza, Ptaschowska – wdowa, Preuss – dróżnik prze-
jazdowy, Reiche – asystent w głównym urzędzie podatkowym, 
P. Strek – ślusarz, Wehner – praczka, Weigandt – robotnik, Weiss 
– policjant, Herman Weitz – sekretarz w królewskim prezydium, 
Roch Wolniewicz – pomocnik handlowy, M. Żakowski – agent 
oraz Pietsch – pracownik elektrowni.

 Przechodzimy na drugą stronę ulicy i stajemy przed małym 
budynkiem numer 3 graniczącym ze szkołą, którego właścicie-
lem był Skarb Państwa a mieszkali w nim L. Sikowski – dekarz i J. 
Tschor – młynarz.
 Numerem 4 oznaczony był budynek szkoły należący do po-
znańskiego magistratu. Szkoła została wybudowana na gruncie 

należącym do miasta w roku 1886, a osiem lat 
później w 1894 zbudowano przy niej salę gim-
nastyczną. W  spisie znajdujemy mieszkającego 
na terenie szkoły H. Kewitza – służba szkolna. 
Numerem 4a oznaczono własność Prowin-
cji Poznańskiej, którą były budynki dawne-
go zakonu reformatów wraz z kościołem św. 
Kazimierza oraz budynkami szkoły dla dzieci 
głuchych. W  roku 1896 na budynku szkoły dla 
dzieci głuchych umieszczono pierwszy na Śród-
ce zegar publiczny. Na terenie Zakładu dla dzieci 
Głuchych mieszkali: J. Denksch – strażnik, Fl. 
Hummelt – pani domu, A. Janicka – pielęgniar-
ka, Joseph Radomski – radca szkolny i dyrektor 

Ulica Bydgoska nr 2 (lata 30. XX wieku)
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 W czerwcu 1933 r. magistrat miasta Poznania zaczął zasy-
pywać stare koryto Warty obok nowowybudowanej elektrowni. 
Istniejące tam od lat wylewisko odgrodził groblą od rzeki, tamu-
jąc odpływ i dopływ wody. Cały zaś teren odgrodził parkanem 
z kolczastego drutu. Zatokę Warty magistrat zmienił w pływalnię, 
wypełnioną ogrzaną wodą.
 Nikt by nie przypuszczał, że realizacja uprawnień magistratu 
na tych gruntach wywoła czyjekolwiek zastrzeżenia i będzie po-
wodem wielkiego procesu. Zdawało się przecież, że cała Warta, 
jak i jej wylewiska tworzą niesporną własność gminy miejskiej.
 Tymczasem okazało się, że zapomniano 
o  historycznych służebnościach, które ak-
centowane przez wieki majestatem królów 
polskich, na tych terenach ciążyły, albowiem 
poznański cech rybaków, za pośrednictwem 
adw. dr. Bogdańskiego, wystosował do władz 
pismo z żądaniem przywrócenia pierwotnego 
stanu na Warcie. Cech domagał się stanowczo 
usunięcia grobli i skasowania pływalni, gdyż 
stan taki narusza prawa cechu. Żądanie swoje 
cech oparł na przywilejach królewskich, które 
od wieków gwarantowały mu prawo połowu 
ryb na Warcie i w wylewających się z niej je-
ziorach.
 W obronie swych praw cech wytoczył pro-
ces gminie miasta Poznania.
 Otwórzmy zakurzone księgi, rozwińmy 
sztywne pergaminy, strząśnijmy pył wieków i  wśród martwych 
liter doszukajmy się pulsujących życiem sporów, których obecny 
proces jest tylko odległym echem.
 W drugiej połowie 13 wieku, wraz z napływem do Poznania 
Niemców, którzy przynieśli do Poznania gotowe formy ustroju 
miejskiego, m.in. cechami powstało bractwo rybackie.
 Bolesław Pobożny, przywilejem z 1267 roku, zastrzega im 
prawo połowu ryb w Warcie. Tymże przywilejem bractwo otrzy-
mało przedmieście zwane później Rybakami z pozwoleniem po-
bierania od każdego gruntu czynszu w wysokości jednego grosza 
za łokieć frontu.
 Przy łowieniu ryb cech napotykał już wówczas na ciągłe prze-
szkody ze strony miasta. Musiał się też uciekać do królów, aby 
potwierdzili przywileje, wydane przez ich przodków.
 Kazimierz Jagiellończyk, w przywileju, wydanym w Pobiedzi-
skach w roku 1447, mówi o prawach, nadanych rybakom przez 
jego ojca „na których wzgardę przeszkadzano im w łowieniu ryb”. 
Nakazuje tedy Kazimierz, aby „wedle starego zwyczaju” pozosta-
wiono dostateczne otwory „w gaciach na jaziech”, iżby rybacy, 
łowiąc ryby, mogli swobodnie przepływać w swych czółnach i ło-
dziach.

Orędownik – polskojęzyczne czasopismo (dziennik) wychodzące w Poznaniu w latach 1871-1939. 
Pismo powstało z inicjatywy Maksymiliana Jackowskiego, jako dziennik dla klasy drobnomieszczańskiej. Redaktorem naczelnym został dr Roman Szymański ma-
jący wówczas 30 lat. Pismo traktowało głównie o sprawach politycznych i społecznych, trzymając się ściśle zasad wyznaczanych przez religię katolicką. Broniło też 
języka polskiego i polskich racji narodowych. Ważnym aspektem działania pisma było dążenie do przełamania pierwszoplanowej roli ziemiaństwa w polskim życiu 
politycznym zaboru pruskiego, na korzyść współudziału w tej roli mieszczaństwa. Powodowało to liczne starcia i polemiki. W początku XX wieku tytuł został przeję-
ty przez Narodową Demokrację i tak pozostało do wybuchu II wojny światowej. W latach 30. podtytuł dziennika brzmiał: Ilustrowane pismo narodowe i katolickie. 

Plan sytuacyjny spornego wylewiska 
Warty koło nowej elektrowni w Poznaniu

„Orędownik” – niedziela, 10 marca 1935 r., nr 58, s. 8

Historyczny spór rybaków poznańskich
Proces cechu rybaków z gminą miasta Poznania o prawa na wodach Warty

 Tymczasem ząb czasu niszczył przywileje; kruszyły się wiel-
kie woskowe pieczęcie, rdzewiały metalowe bulle. A rybacy ciągle 
doznawali krzywd i stale musieli występować w obronie swych 
praw. Obronę taką dawały im jedynie przywileje. Zwracali się też 
do każdego wstępującego na tron króla, aby prawa, wykonywa-
ne przez nich od wieków, potwierdził. Zygmunt Stary w miejsce 
zagubionych lub całkowicie zniszczonych dokumentów wydaje 
rybakom nowy przywilej, który „chcąc tedy, aby ciż rybacy od-
tąd bezpiecznymi byli i pozostali i rybołówstwo w rzece Warcie 
i w naszych wylewających się z niej jeziorach poniżej i powyżej 

Poznania, poniżej do miasta Wronek, powyżej 
zaś do Nowego Miasta bezpiecznie i bez prze-
szkody wykonywali”, oddaje ich pod opiekę 
każdorazowego starosty.
 Przywileje rybaków potwierdzali prawie 
wszyscy królowie polscy (Zygmunt August, 
Stefan Batory, Zygmunt III, Władysław IV, Jan 
Kazimierz, August II, August III i Stanisław 
August). Rybacy jednak często stawali przed 
sądem królewskim w swych sporach z  mia-
stem. Wśród takich ciągłych sporów, cech 
skrzętnie wszystkie przywileje po grodach ob-
latował i przechowywał w swoich archiwach, 
przekazując je, jak cenną relikwję z pokolenia 
w pokolenie.
 Obecny cech rybaków poznańskich pre-
tensje swoje i prawa opiera właśnie na tych 

starych królewskich dokumentach. Polskie ich tłumaczenie opra-
wił w wielką księgę.
 W czasie pobytu w Poznaniu w 1925 roku prezydenta Woj-
ciechowskiego, cech, uważając go za suwerena władzy w pań-
stwie i  za następcę królów polskich, wysłał do niego na zamek 
delegację, aby on tradycją dawnych królów polskich prawa w niej 
zawarte potwierdził. Już wtedy bowiem cech z gminą miasta Poz-
nania się procesował.
 Prezydent Wojciechowski przejrzał uważnie księgę i na jej 
ostatniej stronie umieścił swój podpis i notatkę: „Czytałem”.
 W oparciu o tak wiekowe prawa cech wystąpił teraz ze skargą 
do sądu. W skardze tej powołuje się na przywileje z lat 1535, 1638 
i 1676, gwarantujące mu prawo połowu ryb w Warcie i w wylewa-
jących się z niej jeziorach.
 Od niepamiętnych lat cech wykonywał prawa swoje zawaro-
wane przywilejami, na Warcie i terenie objętem nową pływalnią. 
Magistrat, budując tamę, prawa te – ich zdaniem –naruszył. Ry-
bacy nie mogą łowić ryb, ani łodziami tam dojeżdżać. W skardze 
cech twierdzi, że został narażony na poważne straty, gdyż w tem 
wylewisku mieścił się wielki zbiornik szlachetnych ryb, które 
gromadziły się tam tysiącami na tarło.
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zakładu, Jan Spilarski – służba szkolna, Steinhauf – strażnik, Gu-
staw Szymański – sekretarz w zakładzie.
 Przy wejściu na teren Zakładu dla Głuchych znajdował się 
budynek będący własnością St. Hoffmanna oznaczony nume-
rem 5. Pod piątką mieszkali: Anders – młodszy sierżant, H. Bit-
ner –  policjant, V. Klose – robotnik kolejowy, Jan Kołodziejczak 
– miraż, Kretschmer – wdowa, T. Noskowicz – wdowa, S. Pod-
górski, emerytowany urzędnik kolejowy; J. Połczyński – miraż, 
Regner – sierżant, Jadwiga Slabczyńska – praczka, Tomaszewska 
– wdowa, V. Wawrzyniak – robotnik, S.Wiśniewska – handlarka 
artykułami spożywczymi.

(dokończenie ze str. 5)

Ulica Bydgoska na początku XX wieku

Ulica Bydgoska – ujęcie z północnego zachodu 
na Zakład dla Dzieci Głuchoniemych i kościół 
św. Kazimierza (lata 20. XX w.)

 Adwokat Bogdański w imieniu cechu domagał się rocznego 
odszkodowania w wysokości 5.200 złotych oraz usunięcia prze-
szkód, które naruszają prawa cechu.
 Magistrat m. Poznania przez swego syndyka adw. Radziszew-
skiego nie podzielił wywodów cechu, twierdząc, że przywileje 
królewskie, nadane rybakom zgasły w czasie obowiązywania 
na tut. terenie za Księstwa Warszawskiego kodeksu Napoleona, 
który wyraźnie zniósł wszystkie przywileje. Nadto wywodził, że 
obecny cech rybacki nie jest kontynuacją „rybaków poznańskich, 
którzy do zamku naszego należą i tam daniny oddają”. Jest on na-
tomiast szerszą korporacją zawodową, która objęła wszystkich 
rybaków, mieszkających w Poznaniu. Magistrat poddaje również 
w wątpliwość, czy miejsce, gdzie wybudowano pływalnię, jest na-
turalnym wylewem Warty.
 Przez cały rok 1934 proces ten ciągnął się poprzez labirynt 
trudnych do rozwiązania problemów. Na rozprawach przesłu-
chiwano starych rybaków, demonstrowano dokumenty, ściągano 
akta starych procesów, które cech ze zmienną koleją losów z mia-
stem prowadził.
 Wynika z nich, że cech procesował się już od 1912 roku 
z gminą miasta Poznania i fiskusem pruskim. Z chwilą bowiem, 
gdy fiskus lub gmina budowali mosty lub nasypy nad Wartą, 
cech zawsze występował w obronie swych praw. W listopadzie 
1912 roku magistrat, regulując Wartę na Dębinie, musiał zasypać 

jedno jezioro wylewowe. Nie chciał jednak wdawać się w trudne 
procesy i zawarł z rybakami ugodę przyznając im odszkodowanie 
w wysokości 2 tysięcy marek.
 Ugoda ta nie załatwiła jednak sporów na przyszłość. W roku 
1914 rybacy przegrywają w sądzie Rzeszy w Lipsku podobny pro-
ces z magistratem miasta Śremu.
 Na terenie Poznania cech jednak prowadzi dalej niestrudze-
nie procesy z gminą i fiskusem. Ciągną się one przez wszystkie 
instancje, docierając do sądu Rzeszy w Lipsku.
 Sąd Rzeszy ze zrozumiałych względów „państwowych” nie 
poruszał problemu, czy przywileje królów polskich, na których 
cech swoje pretensje opierał, nadal obowiązują. Uznał tylko te 
pretensje, przyznając cechowi odszkodowanie. Spór jednak za-
łatwiono ugodowo. Cech zgodził się na sumę 64 tysięcy marek. 
Ugodę tę aprobowało pruskie ministerstwo robót publicznych.
 W stosunkach rybaków z miastem tkwiło jakieś historyczne 
„pieniacze” fatum. Nowe procesy przerywa Wielka Wojna Światowa.
 Wśród huku armat rozgrywających się walk, spory przyci-
chły. Po wojnie jednak ze zwiększoną występują siłą. Między ry-
bakami a miastem na nowo rozgorzała papierowa wojna. Rybacy 
ciągle uważali, że miasto regulując koryto Warty krzywdzi ich 
interesy.

(dokończenie w następnym numerze)

 Ostatnim budynkiem przy ulicy Bydgoskiej była kamieni-
ca numer 6, będąca własnością księdza kanonika, dr Edmunda 
Dalbora, którą zamieszkiwali: A. Bartsch – pisarz, S. Czarniecki 
– robotnik, Teodor Gąsowski – złotnik, Tomasz Kitka – pisarz, 
literat, Ignacy Krzyżankiewicz – szewc, Franciszek Kwapiszewski 
– robotnik, S. Mikołajczak – robotnik, P. Myśliwiec – robotnik, 
M. Nowaczyk – robotnik, S. Nowak – robotnik, A. Nowicki –  ro-
botnik, Th. Polewicz – robotnik, J. Prządka – robotnik, H. Radke 
–  piekarz, Ratajczak – kowal, A. Schulz – blacharz, Augustin Se-
idlitz – kucharz, Roman Sentkowski – inspektor gospodarczy, S. 
Siwczak – stangret, Stanisław Sobolewski – służący, Władysław 
Tomkiewicz – zasiedziały, J. Urbański – robotnik, F. Warzański 
– robotnik, W. Wieczorkiewicz – urzędnik gospodarczy, V. Wie-
wiórowski – urzędnik gospodarczy, A. Wiciński – urzędnik go-
spodarczy i J. Wyszomirski – kowal.

Jan Kaczmarek



8 WOKÓŁ ŚRÓDKI
Kwartalnik Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria

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

OSTRÓW TUMSKI W STAREJ FOTOGRAFII

Ulica Wieżowa od strony kanału ulgi Warty w latach 60. XX wieku
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