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S t r e s z c z e n i e 
 

W czasie II Wojny Światowej w trakcie oblężenia Poznania w styczniu i lutym 1945 r. wszystkie mosty  
w mieście zostały całkowicie zniszczone. Z powodu nowych koncepcji organizacji ruchu, jeden z nich  
– najstarszy – nie został po wojnie odbudowany. W roku 2000 zdecydowano rozebrać jeden z głównych 
mostów miejskich (zbyt wąski dla aktualnych warunków ruchu) i zbudować nowy most. Główne przęsło 
rozbieranego mostu posiadało wymiary dokładnie takie, jak wcześniej wspomniany nie odbudowany do 
tej pory stary most. 
Opisano problemy związane z transportem stalowej konstrukcji mostu (o dług. 70 m, szer. 15 m i ciężarze 
ok. 450 ton) na odległość 1 km, wzdłuż rzeki i ponad istniejącym mostem. 
 

Słowa kluczowe: rozbiórka, przenoszenie mostu, przęsło, podnośnik 
 
A b s t r a c t 
 

During beleaguer of Poznań during II World War in January and February 1945 all Poznan bridges were 
total destroyed. Because of a new conception of traffic organization, one of them – the oldest – was not 
rebuilt. In the 2000 it was decided to pull down one of the main town bridges (it was too narrow for the 
actual traffic) and to built a new one. The main span of the dismantled bridge had dimensions exactly like 
the till-now-not-rebuilt bridge, mentioned earlier. 
The presented paper describes the problems related to transportation of the 70m long, 15 m broad and 
450 tons of weight steel bridge structure through distance of 1 km along the river and above an existing 
bridge. 
 

Keywords: dismantle, bridge transportation, span, lift  
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1. Trochę historii 
 

Lokowane w 1253 roku na lewej stronie Warty miasto Poznań, od po wschodniej stronie 
usytuowanej części kraju, oddzielone było trzema wodnymi ciekami: bezpośrednio przy mieście płynącą 
głównym korytem Wartą, starorzeczem Warty uczynniającym się podczas wyższych stanów wód  
i mniejszą rzeką Cybiną. 

Między głównym korytem Warty i starorzeczem była wyspa rzeczna Chwaliszewo z osiedlem, które 
w latach 1444-1800 miało własne prawa miejskie. Między starorzeczem i rzeką Cybiną i jej bagnistymi 
rozlewiskami była i jest kolejna wyspa, która była siedzibą pierwszych Piastów i tutaj tysiąc lat temu 
biskup Jordan chrzcił Mieszka I i dokonywał chrztu Polski. Na wyspie tej usytuowana jest Katedra  
a wyspa (Ostrów) ma nazwę Ostrów Tumski. Za Cybiną mieściło się podgrodzie nazwane Śródka, które 
również z czasem ukształtowało się w samodzielny organizm miejski. Jego centrum był ładnie 
ukształtowany rynek. 

 

 
Rys. 1. Fragment widoku Poznania z roku 1704 

A – Most Chwaliszewski       B – Most Tumski  C – Most Cybiński D – Most św. Rocha 
Fig. 1. Fragment of view to Poznań dating from 1704 

 
Na rysunku 1 widać patrząc od lewej główne koryto Warty, starorzecze i poszerzoną do rangi koryta 

ulgi Cybinę. 
Droga z Poznania na wschód wiodła, więc przez trzy mosty: most Chwaliszewski, Most Tumski, 

Most Cybiński, przez setki lat drewniane, a od II połowy XIX wieku masywne. We wrześniu 1939 r. 
mosty te zostały wysadzone przez wycofujące się wojsko polskie, a przez Niemców prowizorycznie 
odbudowane. Podczas oblężenia przez Armię Czerwoną obsadzonej przez Niemców tzw. Fesstung 
Posen (Twierdza Poznań) w styczniu i lutym 1945 r., mosty zostały definitywnie zniszczone. 

Po wojnie odbudowano mosty jako prowizoryczne mosty drewniane ze stalowymi dźwigarami 
głównymi. 

W połowie lat 60. zapadła decyzja odbudowy przeprawy mostowej przy znacznych zmianach układu 
komunikacyjnego. Decyzje były niekorzystne dla historycznej struktury Poznania i w odczuwalnym 
stopniu ją niszczyły. Niekorzystne były również dla organizacji ruchu kierując go na obrzeże starówki  
i centrum miasta. 
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Rys. 2. Fragment planu Poznania z roku 1938 
Fig. 2. Fragment of Poznan plan from 1938 

 

  historyczna „trasa królewska”, w kwadracie Stary Rynek  

  Most Św. Rocha, na dole po prawej 

  nowa trasa komunikacyjna 

  droga transportu przęsła 

  Most Biskupa Jordana 

  tymczasowe leże przęsła Mostu Św. Rocha (jak rys.3) 

  zasypane koryto Warty 
 

 
 

Rys. 3. Most Cybiński w roku 1903. Katedra przebudowana w roku 1770 
Fig. 3. Cybiński Bridge in 1903. At the back of a picture - cathedra rebuilt in 1770. 
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Rys. 4. Most Cybiński w latach 1913 do 1939 

Fig. 4. Cybiński Bridge between 1913 and 1939 
 

Pod pretekstem rzekomej oszczędności na budowie jednego mostu zasypano główne koryto Warty  
i udrożniono starorzecze. Trasę komunikacyjną poprowadzono burząc szereg domów na obrzeżu 
starówki, niszcząc strukturę dzielnicy Chwaliszewo, przebijając trasę przez kościelne centrum Ostrowa 
Tumskiego i przez środek Śródki niszcząc jej rynek i historyczną zabudowę. Nową trasę prowadzącą 
ruch w kierunku Warszawy przesunięto ok. 100 m na południe w stosunku do starej historycznej trasy 
(rys. 2). W ciągu nowej trasy pobudowano dwa nowe mosty – przez Wartę Most Chrobrego, przez 
Cybinę Most Mieszka. Oba mosty są kablobetonowe, prawie równe, o bardzo udanej architekturze. 

Drewniany Most Cybiński łączący bezpośrednio obszar Katedry z Centrum Śródki został rozebrany. 
Rozebrany Most Cybiński przekształcił Śródkę w dzielnicę (w randze osiedla) od centrum miasta 

odizolowaną. Śródka podupadała. W Średniowieczu mosty łączące Śródkę, która była zapleczem 
gospodarczym dla znajdującego się na Ostrowie Tumskim centrum kościelnego, siedzibą książąt 
piastowskich i pierwszych królów polskich istniały już od tysiąca lat. Najstarszy zachowany dokument, 
w którym się te mosty wspomina, pochodzi z roku 1150. 

W roku 1000 Ostrów Tumski odwiedził cesarz Otton. Na Śródce osiedlali się kupcy, rzemieślnicy, 
służba dworska i kościelna i kształtowała się pierwsza organizacja gminna z wójtem na czele. Do roku 
1908 mosty łączące Ostrów Tumski i Śródkę były drewniane (rys. 3). Pomiary ruchu dokonane na 
moście Śródeckim w roku 1902, podają, że w ciągu doby przechodziło przez most 10 tys. pieszych  
i przejeżdżało przez most 1000 wozów konnych oraz 100 cyklistów. Pierwszy most stalowy 
pobudowano w roku 1908 i z powodu wad konstrukcyjnych rozebrano w roku 1913. Drugi most stalowy 
przetrwał do roku 1939 (rys. 4), wysadzony przez wycofujące się Wojsko Polskie. Zbudowany przez 
Niemców most drewniany został (podobnie jak katedra) zniszczony podczas walk o Poznań w 1945 r. 
(rys. 5). Powojenny most drewniany (rys. 6) przetrwał do roku 1970. 

 

 
Rys. 5. Most Cybiński w roku 1945. Widok na zniszczoną Katedrę 

Fig. 5. Cybiński Bridge in 1945. View to destroyed cathedra. 
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Rys. 6. Most Cybiński w roku 1948 do 1970. Widok na odbudowaną Katedrę 

Fig. 6. Cybiński Bridge between 1948 and 1970. View to cathedra rebuilt after the war 
 

Około roku 2000 historia Mostu Cybińskiego spotkała się z historią innego starego poznańskiego 
mostu: Mostu Św. Rocha. 

Most św. Rocha – historycznie Most Łacina jako południowo wschodnia przeprawa mostowa istniał 
jako Most Łacina na pewno od około roku 1450 do roku 1772, oczywiście jako most drewniany. W roku 
1913 zbudowany został most stały – z każdej strony miał po dwa przęsła betonowe, przęsło nurtowe 
było stalowe łukowe z podwieszoną konstrukcją jezdni. Zniszczone podczas wojny przęsło nurtowe 
odbudowane zostało w roku 1949. Obecnie most nie spełniał już współczesnych wymagań 
komunikacyjnych i zapadła decyzja o jego rozbiórce i budowie nowego. Most został rozebrany  
a konstrukcja przęsła nurtowego została zdjęta i ułożona nad znajdującym się w pobliżu korytem 
Cybiny. 

Nowy most św. Rocha pobudowano szerszy, ale konstrukcyjnie i architektonicznie podobny do 
starego. 

 
 

2. Przenoszenie mostu 
 

Podczas rozbiórki starego Mostu Św. Rocha konstrukcję przęsła w całości przeniesiono nad Cybinę  
i ułożono na prowizorycznych podporach w poprzek rzeki (rys. 7). 

Brak mostu Cybińskiego – mostu ze Śródki na Ostrów Tumski, dla mieszkańców Śródki był bardzo 
odczuwalny. Staranie o jego odbudowę – dokładnie rzecz biorąc budowę nowego mostu podejmowała  
z umiarkowanym skutkiem Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka. Starania nabrały realnych form od 
czasu podjęcia decyzji o budowie nowej konstrukcji Mostu Św.Rocha. Na dobrą możliwość 
wykorzystania dotychczasowej stalowej konstrukcji nurtowego przęsła, przewidzianego do rozbiórki 
starego Mostu Św. Rocha, zwrócił uwagę prof. Witold Wołowicki, kierownik Zakładu Budowy Mostów 
w Politechnice Poznańskiej. Konstrukcja ta była zbyt wąska dla nowego Mostu Św. Rocha, natomiast jej 
stan techniczny był bardzo dobry, a rozpiętość 70 m była idealnie zgodna z rozpiętością 
przedwojennego stalowego Mostu Cybińskiego. 
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Rys. 7. Przęsło Mostu Św. Rocha złożone nad Cybiną. 

Fig. 7. Span of St. Roch Bridge at Cybina River 
 

Koncepcja wykorzystania konstrukcji Mostu Św. Rocha jako Mostu Śródeckiego spotkała się  
z rozbieżnymi poglądami. Oponenci oceniali, że łuki mostu św. Rocha przesłonią widok na katedrę i że 
pobudowany powinien być most nowy o płaskim pomoście, ewentualnie przyozdobiony figurami 
świętych. Przetransportowanie ważącej 450 ton konstrukcji na odległość około jednego kilometra  
i przeniesienie jej nad istniejącym w drodze transportu Mostem Mieszka, była zadaniem technicznie 
trudnym i w połączeniu z koniecznością budowy nowych odpowiednich dla konstrukcji fundamentów, 
koszt operacji niewiele odbiegał od kosztu budowy nowego mostu przez Cybinę. 

Podejmując decyzję, pod uwagę brać trzeba było również opinię mieszkańców Poznania. Cięcie na 
złom istniejącej konstrukcji całego mostu – do którego wielu Poznaniaków miało swój osobisty 
sentyment - i budowanie kawałek dalej mostu nowego spotkałoby się z protestami mieszkańców. 

Decyzja o przeniesieniu gotowej konstrukcji mostu problem rozwiązywała doraźnie. Zwalniała ona 
władze miasta od konieczności podjęcia nowego procesu inwestycyjnego, a Ostrów Tumski  
i mieszkańców Śródki uwalniała od uciążliwości związanych z budową nowego mostu. 

Ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich przetarg na przetransportowanie przęsła wygrało 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” z Zawiercia. Prace podjęto w czerwcu 2007 roku,  
a zakończono pod koniec listopada 2007 r. W tym czasie od czerwca do sierpnia wykonano 
oczyszczenie, malowanie i prace przygotowujące konstrukcję do ustawienia na nowych – innych 
podporach. 

Projekt przeniesienia mostu opracował mgr inż. Krzysztof Frej. 
Transport mostu miał kilka technicznie podobnych ale różnych etapów: 

 przesunięcie konstrukcji mostu opartej po obu stronach Cybiny o 850 m; 
 podniesienie konstrukcji na wysokość 9 m t.j., na wysokość nawierzchni Mostu Mieszka; 
 przesunięcie konstrukcji przez Most Mieszka; 
 opuszczenie konstrukcji przęsła po drugiej (północnej) stronie Mostu Mieszka; 
 nasunięcie konstrukcji na nowo pobudowane przyczółki mostowe. 

Biorąc pod uwagę, że konstrukcja przęsła ważyła 450 ton i miała długość 70 m i szerokość 15 m 
dokonanie wymienionych zadań nie było łatwe i ze względu na to, że odbywało się ponad korytem 
czynnej rzeki Cybiny, w ograniczonym obszarze jej koryta, zadanie wymagało dużego doświadczenia  
i dużej pomysłowości. Pracę przy przemieszczeniu konstrukcji przęsła podjęła 20-osobowa grupa 
robocza Przedsiębiorstwa Intercor pod kierownictwem Kazimierza Witkowskiego. Czynności było dużo 
i były one bardzo zróżnicowane, zmieniające się w miarę postępu robót. 
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Przęsło mostu przemieszczano rozpięte nad Cybiną. Czynności związane z przesuwaniem 
dokonywane były równocześnie po obu stronach rzeki. Wymagało to starannej koordynacji pracy obu 
pracujących grup. Po każdej stronie rzeki czynności były jednakowe. 

Na każdej ze stron rzeki na „taśmie” o długości 30 m i szerokości 3 m zespawanej z blach stalowych 
o grubości 3,0 cm ułożony był 30 metrowy tor kolejowy a na nim ustawiony specjalnie skonstruowany 
ośmioosiowy wagon o długości 16 m. Na wagonie opierano końcówkę przęsła i ciągnąc wagony 
równocześnie po obu stronach rzeki przemieszczano przęsło mostu do końca toru (rys. 8). Potem przęsło 
podnoszono i stalową „taśmę” z torem przeciągano po gruncie wyrównanym spychaczem o 15 m do 
przodu, opuszczano przęsło na wagony i przeciągano o kolejne 15 m. 15 m na torze zajmował wagon  
z przęsłem. W ciągu jednego dnia roboczego takich czynności można było wykonać trzy lub cztery. To 
znaczy przęsło przemieszczano z prędkością 45 lub 60 m na dzień. Przesunięcie przęsła o 850 m trwało 
około trzech tygodni. 

 

 
Rys. 8. Przesuwanie przęsła mostu. Tor po prawej stronie Cybiny 

Fig. 8. Transportation of the bridge span. Tracks on the right bank of Cybina River 
 

Do podnoszenia przęsła korzystano z 4-ch napędzanych pompą olejową podnośników 
hydraulicznych o wielkości przeciętnego wiadra i tłokiem wysuwanym do 15 cm, mających zdolność 
udźwigu i podnoszenia 400 ton każdy. Po każdej stronie rzeki pracowały 2 podnośniki (rys. 8, prawa 
strona dół). 

Siłą pociągową przemieszczającą wagony obciążone przęsłem były dwa niewielkie traktory 
wyposażone w łyżkę spychaczową od przodu i łyżką koparkową na ramieniu od tyłu - po jednym  
z każdej strony rzeki, natomiast do podnoszenia elementów rusztowań i ich montażu - dwa samojezdne 
dźwigi. 

W ten sam sposób przesunięto przęsło przez Most Mieszka tyle, że po to aby nie przeciążyć 
konstrukcji mostu, tory do przesuwu przęsła ułożone zostały na podsypce nad podporami Mostu 
Mieszka. 

Dla przesunięcia przęsła Mostu Św. Rocha przez Most Mieszka trzeba było przęsło ustawić na 
stalowych rusztowaniach o wysokości dziewięciu metrów (odpowiednik trzech pięter). Dokonano tego 
przy pomocy czterech wcześniej opisanych podnośników - po dwa po obu stronach rzeki. Etapy 
działania były następujące: ustawienie podnośników na pierwszym segmencie stalowego rusztowania - 
podniesienie przęsła o 15 cm (tyle wysuwa się tłok z podnośnika) - podparcie konstrukcji -przestawienie 
podnośników na stalowych elementach o 15 cm wyżej – podniesienie przęsła i kolejne powtórzenie 
cykli. Dla podniesienia przęsła Mostu Św. Rocha na wysokość dziewięciu metrów operację taką trzeba 
było powtarzać ok. 60 razy co trwało trzy dni (rys. 9). Podobnie przebiegało opuszczanie przęsła po 
drugiej stronie Mostu Mieszka. 

W całości z robotami przygotowawczymi, przesuwaniem przęsła, z budową nawierzchni na moście i 
robotami wykończeniowymi operacja trwała sześć miesięcy. Samo przesuwanie mostu po moście trwało 
kilka godzin (rys. 10, 11). 
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Rys. 9. Przęsło gotowe do przesunięcia (wg projektu inż. K. Freja) 

Fig. 9. Span „ready to go” 
 

 
Rys. 10. Przesuwanie przęsła Mostu Św. Rocha przez Most Mieszka 

Fig. 10. Moving the St. Roch Brigde span through the Mieszko Bridge 
 
 

 
Rys. 11. Przesuwanie przęsła po torowisku utworzonym na jezdni Mostu Mieszka. 

Część robót odbywała się w nocy 
Fig. 11. Transportation of the span on the tracks placed on the Mieszko Bridge. 
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Rys. 12. Opuszczanie przęsła po przejechaniu przez Most Mieszka. Końcówka konstrukcji z otworami  

wykonana dla zakotwienia kabli przejmujących rozpór łuku (łącznie 8 kabli) 
Fig. 12. Lowering the span after crossing the Mieszko Bridge. Edge segment of the structure  

with the holes for anchorage the cables transferring the arch thrust forces 
 

 
Rys. 13. Widok Mostu biskupa Jordana wg rysunku Henryka Kota 

Fig. 13. View to Bishop Jordan Bridge (sketch by H. Kot) 
 

Transport przęsła mostowego i przenoszenie „mostu przez most” cieszyło się dużym 
zainteresowaniem społeczeństwa miasta Poznania i okolic (rys. 13). 

W dniu 7 grudnia 2007 r. wieczorem odbyło się uroczyste otwarcie nowo odbudowanego mostu  
z Ostrowa Tumskiego na Śródkę. Uświetniający swoją obecnością oraz dokonujący obrzędu 
poświęcenia nowo zbudowanego mostu Metropolita Poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki 
patronem mostu uczynił pierwszego historycznego biskupa poznańskiego Jordana – który 1000 lat temu 
chrzcił księcia Mieszka I i dokonał chrztu Polski. 

Od tego dnia most dawniej zwany Cybińskim nosi nazwę Mostu Biskupa Jordana. 
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