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Dla m∏odych poznaniaków sm´tne blokowiska Rataj i ˚egrza istniejà od za-
wsze. Ju˝ drugie pokolenie mieszkaƒców miasta tam si´ urodzi∏o i sp´dza dzie-
ciƒstwo w betonowych blokach. Nie jesteÊmy dumni z tego krajobrazu i to z wie-
lu powodów. Historia wycisn´∏a na nim swe pi´tno. Pierwsze, ciasne M-3 i M-4
na os. Piastowskim ratowa∏y przeludniony po wojnie Poznaƒ za czasów Gomu∏-
ki. Póêniej, na ka˝dym kolejnym osiedlu z wolna przybywa∏o metrów w miesz-
kaniach – na Górnym Tarasie sà te najwi´ksze, z czasów gierkowskich. Jednak
osiedle na ludzkà miar´ nie powsta∏o tu nigdzie i nigdzie nie nastàpi∏a integracja
mieszkaƒców. To przypadek powodowa∏, ˝e zostawa∏o si´ i nadal jest si´ miesz-
kaƒcem Rataj, a nie Winograd czy Piàtkowa. Osiedlowe domy kultury nie wy-
tworzy∏y wi´zi spo∏ecznych, nie uda∏o si´ to nawet szko∏om. Jedynie parafie ra-
tajskie odnios∏y pewien sukces, w niektórych grupach wiekowych tworzàc
istotne i trwa∏e wi´zi. 

Buldo˝ery, równajàc teren pod bloki z wielkiej p∏yty, zatar∏y prawie zupe∏nie
Êlady dawnego osadnictwa i przerwa∏y starà tradycj´. A dzieje Rataj i ˚egrza to
miniatura dziejów Poznania. Nazwa „˚egrze” (pogorzelisko) wià˝e si´ z wypa-
laniem por´b d´bowych pozosta∏ych po wyci´ciu drzew na budow´ grodu po-
znaƒskiego, mo˝e w czasach Mieszka I, mo˝e jeszcze wczeÊniej, gdy swój gród
budowa∏ ksià˝´ Poznan. Z kolei nazwa „Rataje” to Êlad reformy dóbr monar-
szych z czasów pierwszych Piastów. W czasie lokacji nowego Poznania w 1253
roku obie osady zosta∏y uposa˝eniem miasta, potem uleg∏y konfiskacie przez ¸o-
kietka, by ponownie wejÊç w sk∏ad dóbr królewskich. Gdy zawiod∏y próby ich
odzyskania przez miasto, rada miejska wykupi∏a je od króla i utrzyma∏a a˝ do
rozbiorów. Póki zamo˝noÊç miasta zezwala∏a, dbano o dobrobyt kmieci z ˚egrza,
pomagano im nawet wi´cej, ni˝ czyni∏a to szlachta w swych dobrach. Szkolne
prawdy o rosnàcym stale wyzysku ch∏opów nie znajdujà potwierdzenia w dzie-
jach wsi miasta Poznania. Co wi´cej, „poddani” kmiecie sà zamo˝ni, a „wolni”
komornicy i cha∏upnicy ubodzy.

Nie wiemy dobrze, co dzia∏o si´ z Ratajami i ˚egrzem w czasie „potopu”, któ-
ry, niszczàc rzemieÊlnicze przedmieÊcia, skutecznie zahamowa∏ rozwój Pozna-
nia. Kolejne kl´ski na poczàtku XVIII wieku doprowadzi∏y do ca∏kowitego znisz-



czenia obu wsi. „Ledwie Êlad zosta∏, gdzie Troja by∏a”, zapisa∏ wtedy miejski no-
tariusz. Brakowa∏o nawet jednego mieszkaƒca, który zaprzysiàg∏by szkody, jakie
wyrzàdzili „êli Sasi, gorsi nasi”, jak mawiano wówczas w mieÊcie. Gdy usta∏y
walki, ch∏opi wrócili na gospodarstwa. Rataje i ˚egrze znowu ˝y∏y, szybciej si´
nawet odbudowa∏y ni˝ miasto. I wtedy burmistrzowie i rada miejska zadecydo-
wali o zerwaniu z poddaƒstwem we wsiach miejskich. Nie wszyscy wiedzà, bo
podr´czniki o tym milczà, ˝e to w∏aÊnie poznaniacy, jako pierwsi w Polsce, roz-
pocz´li proces tworzenia wsi czynszowych takiego typu, jaki przewa˝a∏ w ca∏ej
ówczesnej Europie, bardziej od nas rozwini´tej gospodarczo, gdzie szybko od-
chodzono od pokusy korzystania z pracy paƒszczyênianej na rzecz gospodarki
pieni´˝nej. Jest to powód do dumy dla Poznania i jego w∏adz. Dokumenty doty-
czàce Rataj i ˚egrza ukazujà to lepiej ni˝ êród∏a do dziejów innych wsi miejskich.
Mo˝emy w nich przeÊledziç ca∏y proces przygotowaƒ do reformowania kolej-
nych wsi miejskich. Parcelacja Lubonia i D´bca mi´dzy wolnych ch∏opów z oko-
lic Bambergu by∏a eksperymentem, parcelacja folwarku ratajskiego i czynszowe
nadzia∏y ról ch∏opskich w ˚egrzu by∏y ju˝ Êwiadomà reformà stosunków wiej-
skich.

Mieszkaƒcami Rataj i ˚egrza, poza rdzennymi mieszkaƒcami obu wsi, byli
liczni Bambrzy, a póêniej równie˝ Bu∏garzy. Ratajskie rodziny bamberskie mogà
wykazaç si´ genealogiami si´gajàcymi po∏owy XVIII wieku. Niewielu rodzinom
poznaƒskim uda∏oby si´ wykazaç podobnà trwa∏oÊç. Wcià˝ wymaga zbadania
proces stawania si´ Bambrów Polakami, co wspaniale wykazali w czasach II woj-
ny Êwiatowej. Warto b´dzie kiedyÊ poÊwi´ciç tej sprawie osobny tom „Kroniki”. 

Bu∏garzy byli mniej liczni od Bambrów i ulegli szybszej asymilacji. Ale majà
swoje zas∏ugi dla miasta. Kiedy w latach 60. zacz´to w Polsce upowszechniaç po-
midory, kabaczki i papryk´, w Poznaniu przyj´to to ze zdziwieniem, bo wszyst-
ko to ju˝ od dziesi´cioleci mo˝na by∏o kupiç na Rynku Je˝yckim. 

Âwiat Bambrów, Bu∏garów i znacznie liczniejszych polskich ch∏opów z Rataj
i ˚egrza zniknà∏. Pozosta∏y resztki cha∏up na ˚egrzu, par´ kapliczek i kilka krzy-
wych ulic poprzecinanych nowymi, wykreÊlanymi linijkà arteriami komunika-
cyjnymi Dolnego i Górnego Tarasu Rataj. Nawet stara ul. Ostrowska, przez wie-
ki wiodàca przez Kórnik do Ostrowa, zmieni∏a nazw´ na ul. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego. Ma∏o brakowa∏o, a zanik∏aby w ogóle nazwa ˚egrze. Przechadzajàc
si´ nad Wartà wzd∏u˝ os. Piastowskiego, nie wiemy, ˝e spacerujemy po ratajskiej
K´pie, w dawnych czasach warciaƒskiej wyspie, a wchodzàc na Kopiec Wolno-
Êci nie zdajemy sobie sprawy, ˝e wkraczamy w tajemny Êwiat ¸ysej Góry, gdzie
na sabat zje˝d˝a∏y na miot∏ach okoliczne czarownice.
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