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Poznań śladami bambrów
____________________________
autor: Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, wpis powstał w
ramach programu CEO EtnoLog – zaloguj się na ludowo
Bambrzy to potomkowie osadników, którzy przybyli w latach 1719–1753 do podpoznańskich wsi z
okolic Bambergu w Bawarii. Zostali oni sprowadzeni przez władze miasta w celu zasiedlania
okolicznych miejscowości zniszczonych podczas wojny północnej i wyludnionych w wyniku epidemii
różnych chorób. Z czasem wniknęli głęboko w tkankę miasta, odgrywali istotną rolę w jego kulturze.
Spolonizowali się, ale zachowali również własne tradycje. Zapraszamy na spacer po Poznaniu śladami
bambrów: odwiedzimy związane z nimi zabytki i muzeum poświęcone ich tradycji i historii.

A. Historia i tradycyjny strój bambrów
Bambrzy to Polacy pochodzenia niemieckiego, potomkowie osadników przybyłych z okolic Bambergu,
sprowadzeni w latach 1719–1753 przez władze Poznania, aby zasiedlić opuszczone wsie, które zostały
zniszczone podczas wojny północnej i będącej jej skutkiem epidemii cholery. Z ideą tą wystąpił biskup
Krzysztof Szembek lub jego poprzednik – Bartłomiej Tarło.
B. Muzeum Bambrów Poznańskich
Muzeum prezentuje XIX-wieczną kulturę wsi podpoznańskich i jej mieszkańców zwanych bambrami.
C. Studzienka Bamberki w Poznaniu
Powstanie Bamberki wiąże się z podejmowanymi na początku XX stulecia działaniami, których celem
było upiększenie Poznania. Kwotę 12 tysięcy marek, ofiarowaną przez rodzinę Goldenringów w 1909
roku, magistrat postanowił przeznaczyć na postawienie na Starym Rynku, w pobliżu ratusza studzienki
służącej mieszkańcom i przekupniom.
D. Dębiec i Wilda. Poznańskie ślady bambrów
W poszukiwaniu śladów bambrów – Polaków pochodzenia niemieckiego, dawnych osadników, którzy
przybyli do Poznania z Bambergu – tym razem zapraszamy na spacer po Dębcu i Wildzie.
E. Tropem bambrów po Poznaniu. Górczyn i Łazarz
Górczyn i Łazarz to dwie dzielnice w południowej i zachodniej części Poznania. Także i tu można
odnaleźć, choć nieliczne, ślady po osadnikach bamberskich. Oto ich krótka prezentacja.
F. Zabytki bamberskie w Poznaniu. Jeżyce i Rataje
W różnych dzielnicach Poznania można odnaleźć liczne ślady po bambrach. Oto najciekawsze zabytki
znajdujące się w dwóch dzielnicach: Jeżycach i Ratajach.
G. Żeromski w gminie Sobków
Niewielu mieszkańców gminy Sobków wie, że dziadkowie Stefana Żeromskiego spędzili ostatnie lata
swego życia w Mokrsku Dolnym. To mała wieś położona na wyniosłości terenu, ponad doliną rzeki
Nidy, w gminie Sobków. Z jednej strony otaczają ją łąki, a z drugiej – pola. Blisko jest także do lasu. W
latach 1830–1834 wieś dzierżawili dziadek pisarza po mieczu Józef Żeromski i jego żona Klara z
Kłodnickich. Kim byli?
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