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Gdyby nie drogi, wielu poznaniaków zapomnia∏oby ca∏kowicie o G∏ównej
i Zawadach. Wracajàc pociàgiem z Warszawy, rejestrujemy kàtem oka „¸o˝yska”,
„Pomet”, „Nivea”. Potem galeriowce na G∏ównej i p´tl´ tramwajowà na Zawa-
dach. To sygna∏, ˝e koniec podró˝y ju˝ blisko. Jadàc w kierunku Gniezna, czasa-
mi wybieramy drog´ przez G∏ównà. Skr´camy na rondzie Êródeckim, za p´tlà
wje˝d˝amy na Zawady, bez wyczucia granicy dostajemy si´ na G∏ównà i jedzie-
my dalej, myÊlàc jedynie o znalezieniu si´ na obwodnicy. Jest sporo prawdziwych
poznaniaków, którzy nigdy nie postawili nogi na Zawadach i G∏ównej i znajà je
tylko zza okien pociàgu czy samochodu. Tymczasem okazuje si´, ˝e nie ma nie-
ciekawych fragmentów Poznania. Ju˝ same nazwy potrafià zafascynowaç prze-
sz∏oÊcià w nich zapisanà. Czego g∏ównà osadà by∏a G∏ówna, czego g∏ównà rzekà
by∏a rzeczka o tej samej nazwie? Przecie˝ nie paƒstwa Piastów. A mo˝e to tereny
ksi´cia Poznana, którego spalony gródek odkrywany jest w∏aÊnie na Ostrowie
Tumskim pod pa∏acem Mieszka I? Jego ksi´stwo mog∏o si´ rozciàgaç nad rzeczkà
G∏ównà p∏ynàcà od Pobiedzisk. Mo˝e Zawady to umocnienia na drodze majàce
broniç gródek ksià˝´cy na Ostrowie przed atakiem gnieênieƒskich Piastów? Czy
to przypadkiem nie na Zawadach powstrzymano atak Mazowszan i Prusów
Mas∏awa na wojska przybywajàcego z Niemiec Kazimierza Odnowiciela, nim
królewicz mieczem przyniesionym mu przez Anio∏a na Ostrów Tumski pobi∏
wrogów? Sam poczàtek poznaƒskich dziejów i tyle zagadek zwiàzanych z Za-
wadami i G∏ównà! 

Potem ju˝ by∏o spokojniej. Dzieje zaginionej rezydencji biskupów poznaƒ-
skich w G∏ównej ukazujà, ˝e tam si´ bawiono i politykowano, co wi´cej, praw-
dopodobnie w∏aÊnie tam biskupi podejmowali decyzje o swym udziale w two-
rzeniu nowego, lokacyjnego miasta Poznania. Gdy znik∏a rezydencja biskupia,
w G∏ównej zaczyna powstawaç pierwszy podpoznaƒski rejon przemys∏owy. Sà
tu w XVI wieku dwa m∏yny, folusz dla sukienników, pi∏a, czyli tartak, wreszcie
papiernia biskupia. Dzia∏ajà dzi´ki sile wody z rzeczki G∏ównej. W pobli˝u jest
jeszcze Szklany M∏yn. Okazuje si´, ˝e przemys∏owy charakter G∏ównej si´ga cza-
sów Odrodzenia, choç tylko m∏yny utrzymujà ciàg∏oÊç produkcji a˝ do XX wie-



ku, stojàc wcià˝ w tych samych miejscach. Kiedy w Wielkopolsce w XVII i XVIII
wieku szukano wyjÊcia ze Êlepego zau∏ka, jakim okaza∏a si´ wieÊ paƒszczyênia-
na, na terenach G∏ównej biskupi próbowali po∏owicznego wyjÊcia i tworzyli wsie
na prawie ol´derskim. Nie mieli jednak tej odwagi, jakà wykazali si´ rajcy po-
znaƒscy, jako pierwsi w Polsce uw∏aszczajàc swych ch∏opów.

Zamkni´cie Poznania obwodem fortów oderwa∏o Zawady i G∏ównà od miasta.
W∏aÊnie wtedy, w koƒcu XIX wieku, G∏ówna przejmuje rol´ oÊrodka miejskiego
i staje si´ podpoznaƒskim miasteczkiem, w którym najwa˝niejsi sà miejscowi
rzemieÊlnicy i kilku zamo˝nych gospodarzy. Obok nich ̋ yje niewiele rodzin fabry-
kanckich. Ten ma∏omiasteczkowy klimat G∏ównej utrzymuje si´ bardzo d∏ugo,
a nowe zak∏ady przemys∏owe i ma∏e osiedla robotnicze powstajàce na jej obrze-
˝ach nie naruszajà prawie jej dotychczasowego charakteru. Jednak to w∏aÊnie ro-
botnicy zmienili G∏ównà i Zawady. Po przy∏àczeniu nowych terenów do Pozna-
nia Magistrat zaczà∏ gospodarowaç przej´tymi terenami paƒstwowymi.
Wyliczono, ˝e z ró˝nych wzgl´dów korzystne b´dzie lokalizowanie tam fabryk
i fabryczek. Posz∏o za tym budownictwo socjalne. Wolne tereny wykorzystano
do tworzenia ogródków dzia∏kowych dla rodzin bezrobotnych. Pojawi∏a si´
w ten sposób nowa, jeszcze ni˝sza kategoria mieszkaƒców.

Wzrost liczby mieszkaƒców umo˝liwi∏ powstanie parafii, wokó∏ której skupi-
li si´ wszyscy mieszkaƒcy. Okupacja hitlerowska przyspieszy∏a procesy integra-
cyjne, jednak rozwój przemys∏u w nast´pnych dziesi´cioleciach, likwidacja pry-
watnego handlu, ograniczanie rzemios∏a i kwaterunek os∏abi∏y wi´zi spo∏eczne
∏àczàce mieszkaƒców. Ludzie ze starych, g∏ówieƒskich i zawadzkich rodzin mi-
growali do innych dzielnic Poznania, a ich domy rodzinne popada∏y w ruin´. Te-
raz ju˝ tylko w tradycjach rodzinnych pozosta∏a legenda sielskiej G∏ównej i zie-
lonych Zawad. T´ tradycj´ staramy si´ pokazaç. Zmiany dokonujàce si´ dzisiaj sà
jeszcze trudne do opisania.

Dzielnicowe tomy „Kroniki Miasta Poznania”, o So∏aczu, Je˝ycach, Âródce,
Chwaliszewie, ¸azarzu, Ratajach czy Górczynie, przygotowywane by∏y przez
kolegium redakcyjne. Tom o G∏ównej i Zawadach powsta∏ w nieco inny sposób.
Jego patronem jest nie˝yjàcy, i raczej nieznany ogó∏owi poznaniaków, mistrz
piekarski z G∏ównej Tadeusz Hoffmann. Nie tylko prowadzi∏ odziedziczonà po
przodkach piekarni´, lecz potrafi∏ zaszczepiç mi∏oÊç do G∏ównej swym potom-
kom. Jego córka Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa i wnuczka Dorota
z Talarczyków Matyaszczykowa wymyÊli∏y koncepcj´ tomu, napisa∏y teksty i po-
mog∏y w kontaktach z pozosta∏ymi autorami. To bardzo dobrze, ˝e starzy po-
znaniacy zabierajà si´ sami do odtwarzania dziejów swych ma∏ych ojczyzn. Po-
maganie im jest obowiàzkiem historyków.

Z tomami dzielnicowymi ˝egnamy si´ na rok. W roku jubileuszu 750-lecia lo-
kacji Poznania trzeba b´dzie skupiç si´ na rzeczach wa˝nych dla miasta jako ca-
∏oÊci, na podsumowaniu naszych dziejów w minionym ju˝ XX wieku i takich
symbolach miasta, jak Rynek, Fara czy Katedra. Potem znów wrócimy do ma∏ych
ojczyzn poznaniaków.
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