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Kolejny tom „Kroniki Miasta Poznania”, prezentujàcy poszczególne dzielnice
miasta, poÊwi´cony jest Je˝ycom. Przygotowujàc ten tom, Redakcja „Kroniki”
chce w∏àczyç si´ w uczczenie jubileuszu stulecia przy∏àczenia Je˝yc do Poznania,
1 kwietnia 2000 r. min´∏o bowiem dok∏adnie sto lat od chwili, kiedy Je˝yce, wraz
z ¸azarzem i Wildà, podniesione zosta∏y z pozycji podmiejskiej wsi do rangi
dzielnicy miejskiej.

Musimy przyznaç si´ do dwóch, a w∏aÊciwie nawet trzech s∏aboÊci tomu.
Pierwsza i najpowa˝niejsza to fakt, ̋ e nie potrafimy wyjaÊniç przekonujàco pocho-
dzenia nazwy Je˝yce. Zdaniem j´zykoznawców ani zdawa∏oby si´ oczywiste po-
krewieƒstwo z Je˝em, ani z Jerzym (dawniej nazw´ dzielnicy zapisywano jako
Jerzyce) nie jest etymologicznie uzasadnione. W tym wzgl´dzie pozostaje zatem
pole do dalszych naukowych dociekaƒ. 

S∏aboÊç druga to fakt, ˝e obszar Je˝yc mo˝na pojmowaç doÊç rozmaicie. 
W najszerszym sensie nazwa ta odnosi si´ jednej z pi´ciu g∏ównych dzielnic Po-
znania. W w´˝szym, historycznym uj´ciu za teren Je˝yc uznaje si´ zwykle obszar
ograniczony ulicami Bukowskà od po∏udnia (niekiedy z dodatkiem trójkàta
Grunwaldzka–Szylinga, a czasami nawet Polna–Bukowska, gdzie mieÊci si´ m.in.
I Liceum Ogólnokszta∏càce im. Karola Marcinkowskiego, a tak˝e wi´kszoÊç tere-
nu koszar), Roosevelta od wschodu oraz torami kolejowymi w kierunku Szcze-
cina od pó∏nocy. Granic´ zachodnià dzielnicy stanowi∏a poczàtkowo ul. Polna,
a potem granica ta przesuwa∏a si´ coraz dalej na zachód, najpierw do ul. Przyby-
szewskiego, a potem a˝ do al. Polskiej, obejmujàc mi´dzy innymi cmentarz Je-
˝ycki oraz Ogród Botaniczny. Zamieszczone w tomie materia∏y odnoszà si´ do
owego w´˝szego obszaru rdzennych Je˝yc.

Artyku∏y u∏o˝one sà zasadniczo w porzàdku chronologicznym, prezentujàc
najpierw nieliczne informacje o tych terenach w czasach przedhistorycznych,
a nast´pnie dzieje podmiejskiej wsi po∏o˝onej po obu stronach drogi odpowia-
dajàcej przebiegowi dzisiejszej ul. KoÊcielnej. WieÊ prze˝ywa∏a rozmaite koleje
losu, a godne podkreÊlenia jest to, ˝e do podniesienia jej ze stanu upadku na po-
czàtku XVIII wieku walnie przyczynili si´ sprowadzeni tu niemieccy koloniÊci
z Bambergu, których Êlady do dziÊ sà na Je˝ycach widoczne. W XIX wieku wieÊ



zosta∏a sztucznie odizolowana od Poznania zamkni´tego w murach twierdzy,
a przyforteczne ograniczenia budowlane pozwala∏y na wznoszenie na jej terenie
jedynie domów z muru pruskiego, nadajàcych si´ do b∏yskawicznej rozbiórki.
Ju˝ wtedy jednak w granicach tej podmiejskiej wsi usadowi∏y si´ instytucje wa˝-
ne dla ˝ycia ca∏ego miasta, takie jak dworzec kolejowy oraz Ogród Zoologiczny.

Zniesienie statusu twierdzy i nast´pnie przy∏àczenie Je˝yc do miasta umo˝-
liwi∏o ich szybki wzrost. Lata 1900-14 by∏y okresem najwspanialszego rozwoju
urbanistycznego Je˝yc, które w ciàgu tych kilkunastu lat sta∏y si´ dzielnicà praw-
dziwie wielkomiejskà, o zró˝nicowanej, ale w wi´kszoÊci reprezentacyjnej i ele-
ganckiej zabudowie. Dwudziestolecie mi´dzywojenne to epoka dalszego har-
monijnego rozwoju dzielnicy. Potem by∏o ju˝ gorzej. Nigdy do koƒca nie
odbudowane zniszczenia II wojny Êwiatowej, nieszcz´Êliwe przedsi´wzi´cia bu-
dowlane okresu powojennego, wzrastajàcy ruch samochodowy, ha∏as i zanie-
czyszczenia niekorzystnie zmieni∏y krajobraz i atmosfer´ Je˝yc. Dopiero w ostat-
nich latach coÊ zaczyna si´ zmieniaç na lepsze – remontuje si´ stare, secesyjne
kamienice, pojawiajà si´ ciekawe konstrukcje architektoniczne, nawiàzujàce sty-
lem i klimatem do dawnej zabudowy, planiÊci zaczynajà myÊleç o przywróceniu
Je˝ycom zniszczonej zieleni. W zamieszczonych w tomie wspomnieniach prze-
wija si´ wyraêna nutka nostalgii za „starymi Je˝ycami”, za ich czystymi domami,
zadbanymi ogródkami przydomowymi i za drzewami ocieniajàcymi spokojne
ulice, na których mo˝na by∏o graç w pi∏k´ lub palanta.

Je˝yce sà nadal siedzibà wielu instytucji znaczàcych w ˝yciu Poznania. Swo-
istà instytucjà jest niewàtpliwie Rynek Je˝ycki, stanowiàcy – co dostrze˝e uwa˝-
ny czytelnik – inspiracj´ nawet dla rozwa˝aƒ z dziedziny optyki. Dooko∏a,
w bli˝szej lub dalszej od niego odleg∏oÊci, sytuujà si´ koÊcio∏y, Teatr Nowy, szpi-
tale, koszary, szko∏y Êrednie i wy˝sze, zajezdnia tramwajowa, Ogród Botaniczny,
cmentarz czy – wspomniany ju˝ – ponadstuletni Ogród Zoologiczny. Choç nie
wszystkie z tych instytucji uda∏o si´ szczegó∏owo opisaç w naszym tomie, 
to o ka˝dej z nich czytelnik wyczytaç mo˝e kilka interesujàcych informacji. Je-
˝yce wreszcie to tak˝e ludzie, urodzeni bàdê tylko mieszkajàcy na Je˝ycach, 
ale zawsze podkreÊlajàcy swojà „je˝yckoÊç” i przez to poznaƒskoÊç. 

Mimo ˝e Je˝yce zosta∏y dzielnicà miasta stosunkowo póêno, to dzi´ki swemu
niepowtarzalnemu urokowi, swoim piewcom literackim i filmowym, Musierowi-
czowym, Koftom czy Bajonom, w koƒcu dzi´ki temu, ˝e by∏y arenà wydarzeƒ
szczególnych dla historii Poznania, zw∏aszcza tych z Czerwca 1956, sta∏y si´ 
nieodzownà cz´Êcià miasta tak w praktycznej rzeczywistoÊci, jak i w ludzkich 
odczuciach. Nie mo˝na sobie dziÊ wyobraziç Poznania bez Je˝yc. 

Redaktor je˝yckiego tomu Kroniki pochodzi z Grunwaldu. Z Je˝ycami wià˝à
go jednak rozliczne zwiàzki. I poprzez szko∏´ – „Marcinka”, i miejsce pracy – Wy-
dzia∏ Nauk Spo∏ecznych UAM, mieszczàcy si´ u zbiegu ulic Szamarzewskiego
i Szamotulskiej, i wreszcie poprzez liasons de coeur – jako ˝e ˝on´ znalaz∏ sobie
w samym sercu Je˝yc, na naro˝niku S∏owackiego i pl. Asnyka. I choç jà potem
wywiód∏ na Grunwald, s∏aboÊç do Je˝yc pozosta∏a. To jest w∏aÊnie trzecia s∏aboÊç
tego tomu.
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