
W ramach projektu edukacyjnego "Poznań - serce Pyrlandii", w dniu 7 października w naszej 

bursie mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkowo dostojnego gościa - członka Towarzystwa 

Miłośników Miasta Poznania, historyka, biografa i publicystę - dr Marka Rezlera - specjalisty z 

zakresu historii wojskowości i badania dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku.  

Pan dr Marek Rezler wygłosił dla nas specjalną prelekcję na temat dziejów miasta Poznania.  

W niezwykle ciekawy sposób przybliżył nam najważniejsze wydarzenia historyczne mające 

fundamentalne znaczenie dla rozwoju miasta. Zdradził nam również wiele ciekawostek, które 

kryje w sobie miasto. Dowiedziałyśmy się między innymi, na którą poznańską uliczkę upadło 

niegdyś serce dzwonu i leży tam do dziś!  

Spotkanie przybliżyło nam również kulturę i tradycje miasta, te obecne, jak i te z dawnych 

czasów. 

Czy wiedziałyście, skąd wzięła się Studzienka Bamberki przy Ratuszu? 

W 1915 roku pan Goldenring, właściciel winiarni przy Starym Rynku, postanowił sobie zrobić 

wyjątkową reklamę. Nie było telewizji, więc musiał mieć coś wyraźnego, co cechowałoby jego 

winiarnię. Wybrał rzeźbiarza Wackerlego, oraz architekta, który dopasował cokół i postanowili 

wspólnie zrobić pomniczek jednej z kelnerek tej winiarni. Pracowały tam młode dziewczyny, które 

nosiły wino w ciężkich konwiach zawieszonych na ramionach. Jedna z kelnerek, Jadwiga 

Gadziemska z Piątkowa, wpadła w oko rzeźbiarzowi i wybrał ją, jako modelkę. Wszystkie kelnerki 

występowały w ludowych strojach. Rzeźbiarz postawił ją na beczce, na dziedzińcu swojej 

pracowni, dał jej nosidła z dwoma konwiami i kazał jej stać. 

W 1915 roku pomnik został odsłonięty, wszystkim się spodobał i od razu został okrzyknięty 

Bamberką, choć modelka ma na sobie strój szamotulski.  

W tej naszej poznańskiej Bamberce, wokół której Bambrzy robią w sierpniu imprezę, nic się nie 

zgadza. Właściciel winiarni był Żydem, pani Jadwiga Gadziemska była Polką, a ma na sobie strój 

szamotulski. Dlaczego Bamberka stała się Bamberką? Nie wiadomo. Wiadomo za to, że ten 

pomniczek jest jednym z ulubionych zabytków poznaniaków. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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