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Co my, wspó∏czeÊni mieszkaƒcy wielkiego Poznania wiemy o dzisiejszej Staro∏´-
ce, o Krzesinach, Minikowie, Garaszewie czy G∏uszynie? Przesz∏oÊç tego skraju

miasta jest znana mo˝e kilkudziesi´ciu, mo˝e kilkuset poznaniakom. A historia po-
∏udniowo-wschodnich obrze˝y Poznania jest bogata, tak samo, jak historia po∏o˝o-
nych na pó∏nocnym skraju Winograd, Piàtkowa czy Naramowic.

Wielu z nas wie, ˝e kiedyÊ na Staro∏´ce znajdowa∏y si´ ró˝ne fabryki, lecz czy ist-
niejà nadal, tego ju˝ nie jesteÊmy w stanie powiedzieç. Czy w dalszym ciàgu stojà
tam jakieÊ zabudowania niegdyÊ wielkich zak∏adów – Stomilu, Polleny-Lechii, Fa-
bryki Maszyn ˚niwnych? A je˝eli stojà, to co si´ z nimi obecnie dzieje? Ilu pozna-
niaków, poza miejscowymi, potrafi rozró˝niaç Ma∏à i Wielkà Staro∏ek´, albo – jadàc
O˝arowskà – wie, czy jest jeszcze na Minikowie, czy ju˝ w Marlewie. Na prawo
i na lewo sà uliczki s∏awiàce drobne miasteczka ma∏opolskie, bo tak chcieli w mi´-
dzywojennym okresie – nie liczàc si´ z wielkopolskà tradycjà – jacyÊ szaleni urbani-
sta z onomastà, obaj z Galicji rodem. Rozglàdamy si´ dziÊ po ulicach Czernichow-
skiej, ¸ysogórskiej, ˚orskiej, Lubartowskiej, Kozienickiej, Zamojskiej i Piƒczowskiej
i dziwimy si´, ˝e jeszcze jesteÊmy w dumnej Wielkopolsce, kolebce paƒstwa pol-
skiego. Tylko w G∏uszynie, starej stolicy tego regionu Poznania, nadal po bo˝emu
ul. Babicka wiedzie do Babek, a Daszewicka do Daszewic. Ale wi´cej ulic dziÊ tam
nie ma. Teraz najs∏ynniejsze jest rondo Staro∏´ka na trasie Hetmaƒskiej, bo t´dy
z Górczyna czy Wildy jedziemy do krewnych i znajomych na Rataje i ˚egrze czy
na zakupy do Selgrosu albo Pasa˝u Rondo. Sporo poznaniaków kojarzy jeszcze
most „na Staro∏´ce”, wiadukt kolejowy z k∏adkà dla pieszych wiodàcà na D´biec.

Âladów archeologicznych po pradawnych mieszkaƒcach tych terenów zachowa-
∏o si´ sporo. Prawie w ka˝dej epoce czy „kulturze” znanej polskim archeologom by∏
to teren zamieszka∏y. S∏ynna sta∏a si´ ta okolica jednak dopiero w XIII i poczàt-
kach XIV wieku, gdy G∏uszyna by∏a jednym z centrów dóbr wojewody Miko∏aja
Przedpe∏kowica, zaufanego Przemys∏a I i Przemys∏a II, osoby wtajemniczonej
w plany odbudowy Królestwa Polskiego i projekty koronacji króla Przemys∏a.
Po niespodziewanym zgonie królewskim stary wojewoda obradowa∏ tu z wielko-
polskimi mo˝nymi, zastanawiajàc si´, czy warto poprzeç W∏adys∏awa ¸okietka, 



Piasta z Kujaw, czy Henryka, Piasta z G∏ogowa. W ufundowanej przez Miko∏aja ko-
legiacie g∏uszyƒskiej, pierwszej kolegiacie mo˝now∏adczej w Wielkopolsce, uczy∏
si´ wtedy muzyki koÊcielnej jego ubo˝szy krewniak Jan z ¸odzi, póêniejszy biskup
poznaƒski i najwybitniejszy polsko-∏aciƒski poeta liturgiczny.

Gdy wi´kszoÊç okolicznych wsi przesz∏a na w∏asnoÊç biskupstwa poznaƒskiego,
powoli koƒczy∏ si´ czas gospodarczej pomyÊlnoÊci G∏uszyny i okalajàcych jà osad.
M∏odzi, zamiast gospodarowania na ziemi pradziadów, woleli migrowaç do Pozna-
nia. Miasto by∏o atrakcyjniejsze od orania, koszenia, wypasu czy dojenia krów.

W XIX wieku miasto wesz∏o na Staro∏´k´, która sta∏a si´ najwa˝niejszym miej-
scem w okolicy. Powoli powstawa∏y na taniej ziemi pierwsze fabryki i warsztaty, da-
jàc poczàtek rozwojowi staro∏´ckiego przemys∏u trwajàcemu przez ca∏y XX wiek.
Ale wokó∏ wcià˝ by∏o jeszcze sielsko i wiejsko – fabryki sta∏y wÊród ogrodów, pól,
lasów i ∏àk. W typowo wielkopolskiej wsi gospodarze mieli podstawowe szkolne
wykszta∏cenie, znali szkolny niemiecki, byli wychowani w poszanowaniu swej pra-
cy „organicznikowskiej” i byli z niej dumni, dzia∏ali w kó∏kach rolniczych, bankach
spó∏dzielczych czy chórach przykoÊcielnych, wysy∏ali synów do miejskich szkó∏.
Obok nich zaczynali ˝yç robotnicy i majstrowie ze staro∏´ckich fabryk, a ich dzieci
uczy∏y si´ razem z miejscowymi w tych samych szko∏ach. Wszyscy razem spotyka-
li si´ w koÊciele, bo ewangelicy, g∏ównie Niemcy, byli ma∏o znaczàcà mniejszoÊcià.

Odzyskanie niepodleg∏oÊci nie zmieni∏o zasadniczo oblicza Staro∏´ki, choç
w 1925 roku w∏àczono jà w granice Poznania. Typowa dla Wielkopolski „arystokra-
cja robotnicza”, majstrowie i fachowcy fabryczni, kupowali wtedy dzia∏ki na Staro-
∏´ce lub w pobliskich wsiach i wznosili tam swoje domy. Powsta∏a nowa parafia 
Êw. Antoniego Padewskiego (dotychczas mieszkaƒcy Staro∏´ki nale˝eli do parafii
g∏uszyƒskiej).

Zmian´ przyniós∏ rok 1945. Upaƒstwowiono fabryki, pojawi∏y si´ pierwsze pró-
by budowy „socjalistycznych wsi”, potem nasili∏a si´ walka z prywatnà inicjatywà.
Ale po wojnie powsta∏ te˝ nowoczesny koÊció∏ wed∏ug projektu Rogera S∏awskiego,
wtedy najwybitniejszego architekta wielkopolskiego, a proboszcz nie obawia∏ si´
umieÊciç w nim wspó∏czesnej polichromii Oêminów, tak odmiennej od tradycyj-
nych dekoracji Êciennych. Mieszkaƒców Staro∏´ki, tak z robotniczych, jak i ch∏op-
skich rodzin, staç by∏o na zaakceptowanie nowej sztuki koÊcielnej. Potem, po dzie-
si´cioletnim zastoju, staro∏´ckie fabryki znów zacz´∏y si´ dynamicznie rozwijaç.
Fachowcy byli na miejscu, dla robotników zbudowano sypialnie na Ratajach i ˚e-
grzu. Praca by∏a dla ka˝dego, choç nisko p∏atna.

Kiedy nadszed∏ pami´tny rok 1989 i upad∏a centralistyczna gospodarka paƒ-
stwowa, dyrekcje fabryk nie potrafi∏y produkowaç na „wolny rynek” i zak∏ady
zmuszone by∏y ograniczyç produkcj´. Wkrótce upad∏y, bo ich wytworów nie uda∏o
si´ sprzedaç.

Jakie b´dà nowa Staro∏´ka, Marlewo, Minikowo, G∏uszyna i Krzesiny? B´dà in-
ne, wyrosnà z warsztatów us∏ugowych i specjalistycznych, z firm i firemek handlo-
wych czy transportowych, z umys∏ów zwiàzanych z nimi ludzi. Mieszkaƒcy dadzà
sobie rad´, byle tylko im nie przeszkadzano. 
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