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Górczyn, dawna wieÊ miejska le˝àca przy drodze do Wroc∏awia, której pola
si´ga∏y niegdyÊ granic Fabianowa i Junikowa oraz sàsiadowa∏y z rolami d´biec-
kimi, na planach miasta zaznaczany by∏ rzadko. Do zwiedzania tych terenów,
w przeciwieƒstwie do sàsiedniego Êw. ¸azarza, który s∏ynà∏ z pi´knej secesyjnej
architektury i Ogrodu Botanicznego (od 1926 roku parku Wilsona), nie zach´-
ca∏y przewodniki, bowiem Górczyn, po∏o˝ony na dalekich peryferiach poznaƒ-
skiej aglomeracji, bardzo d∏ugo, jeszcze po 1945 roku, zachowa∏ charakter wsi.
Wprawdzie wzd∏u˝ g∏ównej ul. ¸azarskiej (obecnie G∏ogowskiej, a w latach 30.
XX wieku Marsza∏ka Focha) tu i ówdzie sta∏y kamienice czynszowe z lokalami
sklepowymi w parterach, ale nie tworzy∏y zwartych, ulicznych ciàgów, przery-
wane pustymi placami, ogrodami, a nawet gospodarstwami rolnymi z licznymi
budynkami gospodarczymi. Przy bocznych ulicach wy∏o˝onych brukiem ledwie
wyrasta∏y z ziemi niewielkie parterowe domki, a na niektórych parcelach do dziÊ
jeszcze stojà stodo∏y z poczàtków XX wieku, nietkni´te od niemal stu lat relikty
dawnej wsi i odleg∏ego przedmieÊcia Poznania.

Na te tereny w latach 60. i 70. minionego stulecia wkroczy∏o budownictwo
mieszkaniowe w postaci wie˝owców, które wprowadzi∏y urbanistyczny nie∏ad
w ten i tak bardzo trudny do zagospodarowania przestrzennego obszar. Efekt
nieprzemyÊlanych dzia∏aƒ, braku dalekosi´˝nych koncepcji i wyobraêni odczu-
wa dziÊ ka˝dy mieszkaniec Górczyna. To, co zachowa∏o si´ z dawnej zabudowy,
cz´sto zdekapitalizowane i zniszczone, b´dzie trudne do uratowania, choç nie-
którzy w∏aÊciciele posesji podejmujà udane próby restauracji starych domów
i budynków gospodarskich. Szybkimi krokami zbli˝ajà si´ jednak nieuchronne
zmiany. Trwajàce w wielu miejscach prace rozbiórkowe i budowlane niewàtpli-
wie wp∏ynà na dalsze przekszta∏cenia pejza˝u dzielnicy. To w∏aÊnie mi´dzy in-
nymi sk∏oni∏o redakcj´ „Kroniki Miasta Poznania” do poÊwi´cenia kolejnego to-
mu Górczynowi. Podejmujàc ten temat, mieliÊmy ÊwiadomoÊç, ˝e trzeba
w mo˝liwie pe∏ny sposób udokumentowaç zarówno to, co przekazujà êród∏a, jak
i to, co ocala∏o w krajobrazie i pami´ci najstarszych górczynian. A tych, którzy pa-
mi´tajà Górczyn choçby z lat 20. i 30. XX wieku, jest coraz mniej.



Górczyn ró˝ni∏ si´ od innych wsi miejskich pod wieloma wzgl´dami. Nie
mo˝na go porównywaç z bogatymi Je˝ycami, a nawet ze znacznie ubo˝szà
i skromniejszà Wildà czy Êw. ¸azarzem, choç od 1897 roku ¸azarz i Górczyn sta-
nowi∏y jednà gmin´. Górczyn by∏ zdecydowanie bardziej wiejski. Mieszkali tu
ludzie o znacznie ni˝szym statusie majàtkowym ni˝ bogaci przedsi´biorcy, leka-
rze czy urz´dnicy z Je˝yc i ¸azarza. Nie brakowa∏o oczywiÊcie maj´tnych gospo-
darzy i rzemieÊlników – Tok∏owiczów, So∏eckich, Banachów, Leitgeberów – ale
nie by∏y to wielkie fortuny. Najbogatsza by∏a w pewnym okresie silnie rozga∏´-
ziona i liczna rodzina Palaczów, a jej pasjonujàce dzieje czekajà na dalsze wni-
kliwe badania genealogiczne.

Fenomenem Górczyna by∏ funkcjonujàcy tu co najmniej od okresu Wiosny
Ludów bardzo ˝ywy ruch niepodleg∏oÊciowy. Co sprawi∏o, ˝e ch∏opi górczyƒscy,
pod wodzà Macieja i Jana Palaczów, wzi´li tak aktywny udzia∏ w wydarzeniach
Wiosny Ludów, a w nast´pnym pokoleniu licznie uczestniczyli w powstaniu
wielkopolskim? Czy wytworzy∏ si´ tu swoisty genius loci, który powodowa∏, 
˝e w okresie zaborów dzia∏a∏o kó∏ko rolnicze i harcerstwo, a w wolnej Polsce jak
grzyby po deszczu powstawa∏y ró˝ne organizacje, które skupia∏y powstaƒców,
robotników, rolników i m∏odzie˝? Niektóre z nich, zw∏aszcza organizacje cha-
rytatywne, oparcie znajdowa∏y poczàtkowo w ∏azarskiej parafii Matki Boskiej
Bolesnej, a póêniej we w∏asnej, górczyƒskiej parafii Êw. Krzy˝a.

Redakcja „Kroniki Miasta Poznania” bardzo wiele zawdzi´cza mieszkaƒcom
Górczyna, którzy ch´tnie opowiadali o swych rodzinach, sàsiadach, domach,
sklepach, warsztatach i ogrodach. Dzi´ki tym opowieÊciom, a tak˝e udost´pnia-
nym zdj´ciom i pamiàtkom, ulice i uliczki Górczyna o˝y∏y, zape∏ni∏y si´ wspo-
mnieniami ludzi, którzy prze˝yli tu swoje najlepsze, m∏ode lata. Szczególne
podzi´kowania nale˝à si´ paniom Kazimierze Wawrzyniak i Wandzie z Leitge-
berów Szymaƒskiej. Zbiegiem okolicznoÊci okaza∏o si´, ˝e niegdyÊ ich rodziny
mieszka∏y w najbli˝szym sàsiedztwie, a one same cz´sto spotyka∏y si´ przy ró˝-
nych okazjach. Wiele ˝yczliwoÊci wykazali tak˝e panowie Jerzy Kroll, ˝ywa kro-
nika Górczyna lat mi´dzywojnia, i Stanis∏aw Jesse, syn ¸ukasza i wnuk Jana,
kupca z ul. ¸azarskiej, oraz paƒstwo Przybylscy, potomkowie rodziny Palaczów
z ul. Górki. Wyrazy wdzi´cznoÊci Redakcja kieruje tak˝e do ksi´dza proboszcza
parafii Êw. Krzy˝a, który ˝yczliwie udost´pni∏ liczne, niezwykle cenne fotografie,
pieczo∏owicie gromadzone w archiwum parafialnym.
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