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Zabytki bamberskie w Poznaniu. Jeżyce i Rataje
____________________________
autor: Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, wpis powstał w
ramach programu CEO EtnoLog – zaloguj się na ludowo
W różnych dzielnicach Poznania można odnaleźć liczne ślady po bambrach. Oto najciekawsze zabytki
znajdujące się w dwóch dzielnicach: Jeżycach i Ratajach.
Jeżyce
Kiedy z mostu Teatralnego wejdziemy w ulicę Dąbrowskiego, to pod numerem 40 zobaczymy dawną
zagrodę bamberską wybudowaną w pierwszej połowie XIX wieku przez rodzinę Jesków. Składała się
ona z domu mieszkalnego, budynku inwentarskiego, chlewików, składu na narzędzia i stodoły.
Kolejnym właścicielem gospodarstwa był Johann Kosicki, a następnie przeszło ono w ręce rodziny
Maciejewskich.
Przy ulicy Dąbrowskiego 35 stoi dom wybudowany w 1906 roku dla fabrykanta Józefa Leitgebera.
Przed drugą wojną światową i po jej zakończeniu – do lat 70. w XX wieku mieszkała w nim Aniela
Leitgeber, żona lekarza Ludwika Skubiszewskiego, później znanego profesora medycyny. Jeden z ich
synów, Krzysztof, prawnik, był ministrem spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Dom ma
oryginalną fasadę, której podstawowym materiałem dekoracyjnym jest czerwona cegła klinkierowa.
Przy ulicy Kościelnej, pod numerem 30 można zobaczyć resztki starej zagrody bamberskiej
wybudowanej w połowie XIX wieku przez rodzinę Muthów. Budynki odkupił w 1899 roku Hilary de Retz.
Do dziś w dobrym stanie zachował się murowany i otynkowany budynek mieszkalny, ustawiony frontem
do ulicy, z wejściem od strony podwórza.
Nieco dalej, po drugiej stronie ulicy Kościelnej, pod numerem 43 znajdowała się jedna z najstarszych
XVIII-wiecznych, zachowanych prawie do schyłku XX wieku, zagród bamberskich. Należała ona do
rodziny Baetzów. W 1998 roku wykupił ją prywatny inwestor i w dwa lata później skończył jej
odbudowę. Obecnie mieści się tam Zagroda Bamberska – hotel i restauracja. Przy ulicy Dąbrowskiego
znajduje się jeszcze kilka innych dawnych zagród bamberskich.
Rataje
Kiedyś dzielnica Rataje była wsią bamberską. Jednak w 1960 roku rozpoczęto tam budowę wielkich
osiedli mieszkaniowych i ze starej zabudowy oraz ogrodów nie zostało wiele. Zachowały się nieliczne
domy, w większości otynkowane, czasem piętrowe, zazwyczaj z przełomu XIX i XX wieku lub też z
pierwszych lat XX wieku.
Budynki
Jednym z przykładów zachowanej zabudowy jest dom Rothów przy ulicy Piłsudskiego wybudowany w
latach 80. XIX wieku, nadal zamieszkiwany.
Kolejnym przykładem może być budynek mieszkalny postawiony przez rodzinę Ciesielczyków
przypominający dworek szlachecki.
Obok domku powstała cegielnia, zachowały się resztki jej zabudowań, jednak aktualnie jest
nieużywana.
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Kapliczka
Przy ulicy Zamenhofa 138 stoi kapliczka – jedyna na Ratajach. Wykonano ją w całości z cegły, jest
nieotynkowana, ma spadzisty daszek.
Została wybudowana w 1889 roku. Ufundowała ją rodzina Walterów dla upamiętnienia śmierci
14-letniego syna Władysława.
Za szybą znajduje się figurka świętego Antoniego z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Otaczają ją kwiaty, a
pod spodem przymocowano tabliczkę.
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