OD REDAKCJI
D´biec nie jest tak stary, jak inne poznaƒskie dzielnice, ¸azarz, Je˝yce czy Wilda.
Jest te˝ znacznie m∏odszy od sàsiadujàcego z nim przez miedz´ Lubonia, dzisiaj podpoznaƒskiego miasteczka, a niegdyÊ sporej wsi nale˝àcej do miasta. Ziemie luboƒskie
si´ga∏y przed wiekami op∏otków Poznania, prawie graniczàc z zabudowaniami Wildy. I w∏aÊnie owe ziemie w 1720 roku wzià∏ w pi´tnastoletnià dzier˝aw´ poznaƒski
rajca miejski Micha∏ Czenpiƒski. Dzier˝awa obejmowa∏a najbardziej na pó∏noc wysuni´te tereny dawnego Lubonia poros∏e pozosta∏oÊciami pi´knej puszczy d´bowej
poprzecinanej równie urokliwymi starorzeczami Warty. Czy Czenpiƒskiemu, domoros∏emu poecie, spodoba∏y si´ leÊne ost´py, czy te˝ dostrzeg∏ w urodzajnych ziemiach
zaczàtki intratnego przedsi´wzi´cia, trudno dziÊ rozstrzygnàç. Faktem jest, ˝e zabra∏
si´ ochoczo do roboty i w par´ lat wykarczowa∏ znaczne po∏acie lasu, osuszy∏ ∏àki
i pobudowa∏ folwark zwany Dàbczenem, Dàbczynem lub D´bcem. Poczàtkowo
Czenpiƒski sprowadzi∏ do folwarku ch∏opów polskich, a wkrótce tak˝e rolników
z Bambergu, których pobratymcy ju˝ w 1719 roku osiedli w Luboniu.
Bamberczycy otrzymali do zagospodarowania wàskie i d∏ugie pasy ziemi po obu
stronach drogi na Luboƒ, czyli dzisiejszej ul. 28 Czerwca 1956. Solidni i pracowici,
zrazu postawili wzd∏u˝ niej parterowe, pokryte gontem, ustawione szczytem do drogi chaty, a za nimi drewniane zabudowania gospodarcze. Dalej ciàgn´∏y si´ pola
uprawne, na zachód w stron´ Âwierczewa, na wschód si´gajàce D´biny i terasy zalewowej Warty. Co ciekawe, osada rozbudowywa∏a si´ w stron´ Lubonia, nie cià˝y∏a
natomiast ku pobliskiemu miastu.
W 1876 roku wielki po˝ar strawi∏ wi´kszoÊç zabudowaƒ d´bieckich. Wkrótce na
miejscu dawnych drewnianych i szachulcowych domów potomkowie osadników
bamberskich postawili nowe, murowane budynki, tym razem zwrócone kalenicà do
ulicy, które w wi´kszoÊci przetrwa∏y do dziÊ, znaczàc dawne centrum D´bca.
W XIX wieku D´biec poszatkowa∏y tory kolejowe. Najpierw zbudowano lini´ do
Wroc∏awia, przecinajàc pola nale˝àce do gospodarstw po∏o˝onych po zachodniej
stronie drogi na Luboƒ, póêniej powsta∏o odga∏´zienie na Kluczbork, które na d∏ugie
lata odci´∏o D´biec od Poznania, pog∏´biajàc brak zwiàzków osady z miastem. Ale
w tym czasie D´biec stawa∏ si´ samowystarczalny. Co prawda, mieszkaƒcy tych terenów ju˝ od Êredniowiecza nale˝eli do parafii w Wirach i do koÊcio∏a mieli daleko, ale
funkcjonowa∏y dom gminny i kuênia, a w latach 90. powsta∏a szko∏a powszechna. Na
poczàtku XX wieku naprzeciwko szko∏y zbudowano kaplic´.
W 1925 roku D´biec przy∏àczono do Poznania. Mo˝na powiedzieç, ˝e d´bczanie
mieli szcz´Êcie. Ówczesne w∏adze miasta z prezydentem Cyrylem Ratajskim na czele
wnioskowa∏y o przy∏àczenie do Poznania 17 gmin podmiejskich, w tym dwóch lewobrze˝nych – D´bca i Lubonia. D´biec przy∏àczono, Lubonia – nie. D´biec zyska∏, bo
w szybkim tempie wyposa˝ono tutejsze gospodarstwa w podstawowe zdobycze cywilizacyjne – gaz, pràd, kanalizacj´. Przed∏u˝ono lini´ tramwajowà i pobudowano szereg
okaza∏ych domów w okolicy dzisiejszych ulic Êw. Szczepana, Malinowej, Chmielnej…
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Pod koniec lat 30. XX wieku dawne centrum podmiejskiej gminy zacz´∏o przesuwaç si´ w kierunku po∏udniowym. Zwiastunem tych zmian by∏a budowa koÊcio∏a
przy obecnej ul. Czechos∏owackiej i nowej szko∏y po∏o˝onej na pustych dotàd obszarach mi´dzy drogà do Lubonia a D´binà. Wokó∏ tych dominant architektonicznych
w najbli˝szych dziesi´cioleciach powsta∏ nowy D´biec.
Krótko po II wojnie Êwiatowej Zak∏ady im. H. Cegielskiego postanowi∏y zbudowaç
na tym terenie du˝e osiedle mieszkaniowe dla swoich pracowników. Wkrótce na d´bieckich polach zacz´∏y wyrastaç pierwsze bloki utrzymane w modnym wówczas, socrealistycznym stylu. A na nowych mieszkaƒców zacz´to mówiç „Bambry”, choç Bogu ducha winni Cegielszczacy, dawni mieszkaƒcy Wildy, Je˝yc czy ¸azarza, rdzenni
poznaniacy od pokoleƒ, nie mieli z osadnikami bamberskimi nic wspólnego. Wtedy
ju˝ przymiotnik „bamberski” mia∏ zdecydowanie pejoratywne zabarwienie, choç
trudno stwierdziç, czym sobie pracowici i bogobojni Bamberczycy na to zas∏u˝yli.
Poczàtkowo nowe osiedle d´bieckie ros∏o w szybkim tempie, przysparzajàc s∏awy
i chwa∏y robotniczym brygadom pracy socjalistycznej realizujàcym kolejne plany
i przekraczajàcym procentowe normy. Potem budowa zwolni∏a – brakowa∏o pieni´dzy i materia∏ów budowlanych. Wed∏ug pierwotnych planów postawiono jedynie
cz´Êç domów w najbli˝szym sàsiedztwie obecnej ul. 28 Czerwca 1956. A szkoda, gdyby na ca∏ym osiedlu konsekwentnie trzymano si´ pierwszych projektów, d´bieckie
osiedle mia∏oby szans´ staç si´ jednym z ciekawszych za∏o˝eƒ urbanistycznych tego
czasu w Polsce. Potem by∏o ju˝ tylko gorzej, a apogeum brzydoty osiàgni´to na os.
D´bina, które mia∏o byç dumà D´bca – jego gipsowy model pokazywano nawet
mieszkaƒcom w osiedlowym Klubie „Komar”.
Dzisiaj stare centrum D´bca z resztkami zabudowaƒ bamberskich pe∏ni funkcj´ bramy do nowego D´bca. I to bramy mocno zaniedbanej. Chaos przestrzenny, jaki tam
panuje, powoduje, ˝e nie ma si´ ochoty przystanàç, przechodzi si´ jedynie w jednà
lub drugà stron´, z tramwaju na osiedle lub odwrotnie. Podobny ba∏agan rozprzestrzeni∏ si´ w kwadracie ulic 28 Czerwca 1956, Kasztanowa, Cyprysowa i Racjonalizatorów, gdzie wokó∏ ponurego blaszaka powsta∏o targowisko zwane przez d´bczan
Manhattanem.
Ale my, d´bczanie, lubimy swój D´biec. Cenimy sobie spokój peryferii i dorodnà
zieleƒ, choç ul. Dolna Wilda zabra∏a mieszkaƒcom cz´Êç ogródków dzia∏kowych,
a dzieci odci´∏a od D´biny, Êcie˝ek, którymi jeêdzi∏y na rowerach, górek, z których
zje˝d˝a∏y na sankach, i Grundeli, na której robi∏y pierwsze ∏y˝wiarskie kroki. Cenimy
równie˝ i to, ˝e d´bieckie blokowisko nie jest anonimowe. Znajà si´ tu prawie wszyscy,
bo niemal w ka˝dej rodzinie ktoÊ, kiedyÊ pracowa∏ w Cegielskim. Przed laty o Êwicie
równoczeÊnie zapala∏y si´ Êwiat∏a w d´bieckich oknach, a po chwili z ka˝dej bramy
wychodzili d´bczanie, kierujàc si´ w stron´ pobliskiego „Ceglorza”.
Ostatnio, i starzy, i m∏odzi, jesteÊmy z naszego D´bca dumni, gdy raper Hans
z hip hopowego zespo∏u 52 D´biec Êpiewa na ca∏à Polsk´:
„D´biec, D´biec tutaj jestem
To. To miejsce najpi´kniejsze
Tu zaczynam i tu koƒcz´
Serce z miejscem nieroz∏àczne […]
D´biec jest we mnie to pewne
Tu by∏em, tu jestem, tu b´d´”.
„Kuniec Dymbiec”, mówià poznaniacy z innych dzielnic miasta, powtarzajàc
s∏ynne zawo∏anie tramwajarzy doje˝d˝ajàcych na d´bieckà p´tl´. Dla nas D´biec to
poczàtek.

