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Winiary nie by∏y tak stabilnà wsià, jak Górczyn, Je˝yce czy Wilda. By∏y wsià
w´drujàcà. Pojawiajà si´ w êród∏ach w 1253 roku jako stara wieÊ winiarzy

i od razu zmieniajà lokalizacj´ – zostajà przeniesione oko∏o pó∏ kilometra na za-
chód od tzw. nawsia. W nowym miejscu wytyczono dzia∏ki pod nowe gospo-
darstwa i wymierzono nowe, d∏ugie ∏any. Dawna wieÊ na wzgórzu winiarskim
pozosta∏a tylko punktem na mapie, w którym rozwidla∏y si´ lokalne drogi. Cha-
∏upy prawdopodobnie si´ porozpada∏y, bo w êród∏ach pisanych nie pozosta∏
po nich ˝aden Êlad. Znikn´li te˝ winiarze.

BliskoÊç miasta zawsze mia∏a du˝y wp∏yw na funkcjonowanie Winiar. Go-
spodarze korzystali z rynku w mieÊcie, sprzedajàc na nim p∏ody rolne i produk-
ty hodowlane. Na tych transakcjach zarabiali wi´cej ni˝ mieszkaƒcy przeci´t-
nej, wielkopolskiej wsi. Rozwój miasta w XV i XVI wieku spowodowa∏, 
˝e gospodarstwa winiarskie wykupywali zamo˝ni kupcy poznaƒscy, zak∏adajàc
tam swe folwarki, wi´c cena ziemi ros∏a. Ale Winiary dzieli∏y te˝ tragiczne losy
Poznania. Ka˝da okupacja miasta przez Szwedów, Brandenburczyków, Sasów
czy Moskali powodowa∏a tak˝e znaczne zniszczenia wsi.

W 1. po∏owie XVIII wieku na skutek wojen i zarazy wszystkie wsie miejskie
Poznania zosta∏y prawie ca∏kowicie wyludnione. Mimo staraƒ w∏adze miasta
nie mog∏y znaleêç nowych osadników, którzy odbudowaliby podupad∏e gospo-
darstwa i uprawiali le˝àcà od∏ogiem ziemi´. Gdyby nie rozleg∏oÊç zniszczeƒ,
trudnoÊci z nowymi osadnikami by nie by∏o, gdy˝ ch∏opi woleli mieszkaç we
wsi miejskiej ni˝ szlacheckiej. Podmiejskie wsie uratowali Bambrzy, sprowa-
dzeni przez miejskich w∏odarzy przybysze z przeludnionych wsi pod Bamber-
giem. Osiedlili si´ równie˝ w Winiarach. Byli katolikami, dlatego proces integra-
cji z miejscowà ludnoÊcià nale˝àcà do parafii Êw. Wojciecha przebiega∏ szybko
i praktycznie bez wi´kszych konfliktów.

Los bywa jednak z∏oÊliwy – zasymilowanych przybyszy spod Bambergu wy-
p´dzili w XIX wieku z goÊcinnych Winiar przybysze spod Berlina, zak∏adajàc
na wzgórzu winiarskim cytadel´ majàcà pilnowaç polskich mieszkaƒców Po-
znania i Wielkopolski. Pruska wieÊ Neu Winiary powsta∏a w wi´kszym oddale-



niu od miasta, na granicy dawnych pól winiarskich i So∏acza. Zasadniczà cz´Êç
ludnoÊci Nowych Winiar stanowili dawni mieszkaƒcy wzgórza winiarskiego,
a wi´c g∏ównie Bambrzy. Nadal nale˝eli do parafii Êw. Wojciecha i polszczyli si´
w polskim otoczeniu, choç nie odst´powali od swych starych, bamberskich
zwyczajów i byli z nich dumni. W podpoznaƒskich wsiach „Bamber” by∏ syno-
nimem dobrego i zamo˝nego gospodarza. W Nowych Winiarach rzàdzi∏ so∏tys
ze swymi doradcami, by∏a te˝ szko∏a gminna zapewniajàca podstawy edukacji
miejscowej m∏odzie˝y. W powstaniu wielkopolskim potomkowie Bambrów sta-
n´li po polskiej stronie.

Istotnà zmian´ przynios∏o w∏àczenie Winiar do Poznania. Dawna wieÊ sta∏a
si´ przedmieÊciem Poznania. Doprowadzono lini´ tramwajowà, rozbudowano
szko∏´ podstawowà, potem wzniesiono nowy, obszerny gmach szko∏y ˝eƒskiej.
Zbudowano koÊció∏ nowo utworzonej parafii winiarskiej, wytyczono nowe uli-
ce, powsta∏a dru˝yna harcerska… Op∏aca∏o si´ teraz wydzieliç kilka parcel bu-
dowlanych, sprzedaç je poznaniakom i zainwestowaç gotówk´ w gospodar-
stwo lub bogato wyposa˝yç córki. Powstawa∏y skromne lub bogatsze wille
podmiejskie i kamienice czynszowe. LudnoÊç rolniczych Winiar miesza∏a si´
z inteligencjà, drobnymi urz´dnikami i robotnikami. Chyba ju˝ wówczas rodzi-
ny starych gospodarzy z Winiar zacz´∏y byç mniejszoÊcià na poznaƒskim
przedmieÊciu.

Zag∏ad´ starych (nowych!) Winiar przynios∏a kolejna rozbudowa Poznania
w XX wieku. Powstanie spó∏dzielczego os. Winiary spowodowa∏o sprowadze-
nie si´ tysi´cy nowych mieszkaƒców niemajàcych nic wspólnego z winiarskimi
tradycjami. Centrum osiedla spó∏dzielczego sta∏o si´ szybko centrum najnow-
szych Winiar, ju˝ czwartym centrum Winiar od czasów piastowskich, a dawni
mieszkaƒcy stali si´ dodatkiem do spó∏dzielców. Minie troch´ lat i „spó∏dzielcy
winiarscy” zacznà mieç swoje w∏asne tradycje. Gdy po∏àczà je z si´gajàcymi
pierwszych Piastów tradycjami „w´drujàcych Winiar”, mo˝e stworzà nowe wi-
niarskie podania. Na przyk∏ad o tym, jak Boles∏aw Chrobry winiarskim winem
upi∏ cesarza Ottona III i za dzbanek winiarskiego wina za∏atwi∏ koron´ dla Pol-
ski.
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