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Zabytkowy Poznań

 Wędrówka po Poznaniu to jak przeglą-
danie się w lustrze historii. Od zarania polskich 
dziejów kolejne stulecia odciskały na nim swe 
piętno, każdy styl architektoniczny pozostawił 
tu swój ślad. Przeszłość namacalnie zapisała się 
w budowlach i pomnikach. To one wyznaczają 
kolejne stulecia - od czasów Mieszka I i Bolesła-
wa Chrobrego po czasy nam współczesne. Często 
nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich wielości i 
wagi. Te najcenniejsze podlegają konserwator-
skiej ochronie. W Poznaniu do rejestru zabytków 
wpisanych jest niemal 500 obiektów. Jeśli zaś 
dodać do tego układy architektoniczno-urbani-
styczne najstarszych dzielnic miasta, które także 
są objęte wpisem, to okaże się, że wraz ze znaj-
dującą się na terenie tych układów zabudową, 
ochroną konserwatorską objętych jest ponad 
6000 obiektów. 

 To świadczy o historycznej randze Po-
znania. Obejrzeć wszystkich tych budowli nie 
sposób. Turysta musi więc wybierać, kierując się 
kluczem własnych zainteresowań lub szukając  
miejsc najcenniejszych. Dlatego temu, kto przy-
jeżdża do Poznania tylko na jeden dzień proponu-

jemy trasę wiodącą od Ostrowa Tumskiego przez 
Stary Rynek i śródmieście do tzw. dzielnicy zam-
kowej. To klasyczna trasa zwiedzania Poznania, 
a jednocześnie główny rdzeń Traktu Królewsko-
-Cesarskiego. Jego nazwa nawiązuje do piastow-
skich królów w Poznaniu rezydujących, jak i do 
cesarzy nasze miasto odwiedzających: Ottona III, 
który w roku 1000 zatrzymał się tu w drodze do 
Gniezna; do Napoleona Bonaparte, który w Po-
znaniu był czterokrotnie, najdłużej w roku 1806 
sprawiając, że miasto stało się wówczas na kilka 
tygodni europejską stolicą; do Wilhelma II, dla 
którego w roku 1910 wzniesiono zamek, ostatnią 
rezydencję monarszą w Europie, a która po roku 
1918 stałą się miejscem narodzin poznańskiego 
uniwersytetu i jedną z oficjalnych rezydencji pol-
skich prezydentów w okresie międzywojennym. 

 Tym, którzy pozostaną tu dwa lub trzy 
dni proponujemy trasy dodatkowe, wiodące w 
miejsca może rzadziej odwiedzane, ale nie mniej 
interesujące, pokazujące różnorodność i wyjątko-
wość Poznania. Bo to miasto naprawdę niezwy-
kłe, umykające stereotypom. Warte poznania.

Katedra w Poznaniu,
fot. D. Krakowiak
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TRASA GŁÓWNA

Ostrów Tumski - Stary Rynek - 
Śródmieście - Dzielnica zamkowa

Ostrów Tumski 

 O poznańskim Ostrowie Tum-
skim - wyspie otoczonej ramionami Warty 
i wpadającej doń Cybiny - najstarszej części 
Poznania, Jan Paweł II mawiał: „stąd  się 
Polska zaczęła”. To tu w połowie X wieku, na 
miejscu wcześniejszej osady, Mieszko I zało-
żył gród. Tu w roku 968 powstało pierwsze 
biskupstwo, wkrótce wzniesiono pierwszą 
katedrę - relikty preromańskiej i romańskiej 
katedry można dziś zobaczyć w podziemiach 
tej świątyni. W latach 70. X wieku gród roz-
budowano i otoczono potężnymi wałami 
o szerokości 20 m i wysokości około 10 m. 
Wtedy też wzniesiono palatium, którego po-
zostałości w roku 1999 odkryli archeolodzy 
pracujący pod kierunkiem prof. Hanny Kó-
čki-Krenz z Instytutu Prahistorii Uniwersy-
teteu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
O poznańskim Ostrowie Tumskim usłyszała 
wtedy cała Polska. Podobnie jak latem 2009 
roku, kiedy odnaleziono relikty kaplicy Dą-
brówki – najstarszej chrześcijańskiej świąty-
ni na ziemiach polskich. 
 Ale badania wciąż trwają. Do naj-
ważniejszych dotychczasowych odkryć na-
leżą m.in. ołowiana bulla Bolesława Krzy-
woustego, ponad 220 kostek mozaikowych 
(nigdzie w Polsce nie ma takich znalezisk) 
czy odsłonięcie pozostałości XI-wiecznej 
pracowni złotniczej pracującej w złocie. To 
jedyna z tego okresu taka pracownia w Pol-
sce. Bo choć średniowieczne pracownie złot-
nicze są znane w naszym kraju, to żadna z 
nich nie pracowała w złocie. Poznańska jest 
więc niezbitym dowodem na pozycję grodu 
- tam bowiem, gdzie była pracownia złotni-
cza pod kontrolą władcy, tam była władza 
polityczna. A odsłonięte też na Ostrowie 

Tumskim (przy ulicy ks. Ignacego Posa-
dzego) potężne, nie mające sobie równych 
w Europie, wały grodu z czasów Mieszka i 
Chrobrego dobitnie świadczą o pozycji Po-
znania u zarania dziejów. Wały - po prze-
badaniu - zostały zasypane. Ich fragmenty 
oraz fragmenty murów, którymi biskup Jan 
Lubrański otoczył Ostrów Tumski w XVI 
wieku,  można oglądać w rezerwacie arche-
ologicznym przy ul. ks. Ignacego Posadzego 
(otwarcie w połowie 2012 roku). Natomiast 
niemal vis a vis katedry, na drugim brzegu 
Cybiny trwa budowa Interaktywnego Cen-
trum Historii Ostrowa Tumskiego, które 
także ma być gotowe w 2012 roku.
 Obecna katedra pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła, nekropolia Piastów (m.in. 
Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II, 
Kazimierza Odnowiciela i Przemysła II) ma 
kształt gotyckiej XV-wiecznej bazyliki trzy-
nawowej z obejściem wokół prezbiterium i 
wieńcem kaplic. Tak bowiem odbudowano 
ją po zniszczeniach 1945 roku. Nie przywró-
cono jej XVIII-wiecznej formy, jaką miała 
przed II wojną światową, ale przeprowadzo-
no regotyzację budowli. Wojenne zniszcze-
nia, zwłaszcza nawy głównej, spowodowały, 
że część wyposażenia świątyni uzupełniono 
obiektami sprowadzonymi ze Śląska - z Góry 
Śląskiej pochodzi gotycki ołtarz z 1512 roku, 

ze Zgorzelca XVI-wieczne stalle, a z Milicza 
XVIII-wieczne ambona i chrzcielnica. Po la-
tach poszukiwań, w 1990 roku, powróciły do 
katedry słynne XV-wieczne płyty nagrobne 
z norymberskiego warsztatu Vischerów, zra-
bowane przez Niemców, a odnalezione w 
Ermitażu w Sankt Petersburgu. 
 Najmniej ucierpiały w czasie wojny 
boczne kaplice, gdzie do dziś podziwiać mo-
żemy prawdziwe arcydzieła rzeźbiarskie mi-
nionych wieków - między innymi nagrobki: 
bpa Benedykta Izdbieńskiego, dłuta najwy-
bitniejszego polskiego rzeźbiarza okresu re-
nesansu Jana Michałowicza z Urzędowa oraz 
renesansowy nagrobek Górków, dzieło Hie-
ronima Canavesiego. 
 Spośród kaplic najsłynniejsza jest 
jednak Kaplica Królów Polskich zwana Zło-
tą Kaplicą, ufundowana w XIX stuleciu ze 
składek społeczeństwa trzech zaborów oraz 
cara Rosji i pruskiego następcy  tronu. W ka-
plicy, o bogatym wystroju wczesnochrześci-
jańskim, umieszczono neogotycki sarkofag 
pierwszych polskich władców (z elementami 
gotyckiego nagrobka Bolesława Chrobrego 
wystawionego przez króla Kazimierza Wiel-
kiego) i posągi obu władców, dłuta berliń-
skiego rzeźbiarza Christiana Raucha, ufun-

dowane przez Edwarda Raczyńskiego. 
 W wędrówce po Ostrowie Tum-
skim nie sposób ominąć cenny kościół go-
tycki z pierwszej połowy XIV wieku pod we-
zwaniem Najświętszej Marii Panny. Niestety, 
ze względu na zły stan techniczny i prace 
związane z jego wzmocnieniem, na razie 
można go oglądać jedynie z zewnątrz. 
 Tuż obok kościoła NMP wznosi się 
pochodząca z początku XVI wieku Psałteria 
czyli dom dla księży psałterzystów zobowią-
zanych do śpiewania psalmów w katedrze. 
Zarówno Psałteria, jak i zachowany do dziś 
gmach Akademii Lubrańskiego, wzniesione 
zostały przez jednego z najznamienitszych 
poznańskich duchownych, biskupa Jan Lu-
brańskiego. Jego też imię nosi ulica, którą 
z placu przedkatedralnego dojdziemy do 
gmachu dawnej Akademii (pierwszej na zie-
miach polskich szkoły nauczającej w duchu 
humanizmu renesansowego), w której mie-
ści się Muzeum Archidiecezjalne.
 Przy Akademii stoi pomnik Jana 
Kochanowskiego (rekonstrukcja pomnika 
z 1884 roku) - przeniesiono go tu w 2002 
roku, gdy na jego miejscu przy ulicy Ostrów 
Tumski stanął w 2000 roku pomnik Jana 
Pawła II, dłuta Krystyny Fałdygi-Solskiej. 

Ostrów Tumski z lotu ptaka,
fot. D. Krakowiak

Katedra i kościoł Najświętszej Marii Panny,
fot. D. Krakowiak

Wnętrze katedry poznańskiej, fot. Arch. Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej, A. Piechocka
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Stary Rynek 

 Poznań narodził się na Ostrowie 
Tumskim. Tu rozwijał się gród, a wokół gro-
du - podgrodzie. Na przełomie XII i XIII 
wieku Poznań zaczął przekształcać się z wa-
rownego grodu będącego przede wszystkim 
siedzibą księcia w miasto na wzór istnieją-
cych już w Europie zachodniej. Ale osta-
tecznie dopiero w roku 1253, gdy Przemysł I 
dokonał lokacji Poznania na prawie magde-
burskim, na lewym brzegu Warty rozpoczął 
się właściwy rozwój Poznania jako miasta. 
Wtedy to lewobrzeżny Poznań otrzymał ry-
nek, którego wymiary zachowały się do dziś. 
Z każdej strony Rynku wytyczono po trzy 
wychodzące zeń ulice. Zaczęto wznosić oka-
załe budowle miejskie - ratusz, wagę, kościół 
farny. Miasto otoczono murami, a jednym z 
elementów umocnień stał się zamek wznie-
siony jeszcze w pierwszej połowie XIII wie-
ku w zachodniej części miasta. 
 Pośrodku Starego Rynku stoi re-
nesansowy ratusz, dawna siedziba władz 
miejskich. W gmachu przebudowanym w 
połowie XVI stulecia przez Włocha, Jana 
Baptystę Quadro z Lugano, dziś mieści się 
Muzeum Historii Miasta Poznania. Szcze-
gólną urodę ma w nim Wielka Sień zwana 
Salą Odrodzenia, jedno z najpiękniejszych 
wnętrz renesansowych w Polsce - dwa pia-
skowcowe filary podtrzymują tu sklepienie 
ozdobione kasetonami z polichromowany-
mi rzeźbami przedstawiającymi herby, sceny 
biblijne, mitologiczne, egzotyczne zwierzęta, 
planety. A na ratuszowej wieży, codziennie, 
w samo południe, trykają się dwa koziołki, 
będące jednym z symboli Poznania. 
 Tuż przy ratuszu stoją XVI-wiecz-
ne domki budnicze z podcieniami - rzadki w 
Polsce zabytek dawnej zabudowy handlowej. 
W średniowieczu były tu drewniane budy, w 
których handlowano śledziami, świecami, 
pochodniami. Z czasem ich miejsce zaję-
ły murowane, wąskie kamieniczki, służące 
właścicielom bud za mieszkania. Dziś też są 

w nich mieszkania - jedno zajmuje czasem 
pomieszczenia w trzech kamieniczkach. 
Cztery naroża Starego Rynku zdobią cztery 
fontanny - stojąca przed ratuszem fontanna 
Prozerpiny dłuta Augustyna Schöpsa, po-
chodzi z XVIII wieku, pozostałe postawiono 
w ostatnich latach nawiązując do wielowie-
kowej tradycji studni na czterech rogach 
rynku - Apolla (dłuta Mariana Konieczne-
go), Neptuna (Marcina Sobczaka i Adama 
Piaska) i Marsa (Rafała Nowaka). 
 Okrążając Stary Rynek warto zwró-
cić uwagę na pałace: Działyńskich, Mielżyń-
skich i Górków. Ten pierwszy, klasycystyczny 
gmach z rzeźbą pelikana na szczycie dachu, 
jest siedzibą Biblioteki Kórnickiej PAN. Od 
początku XIX wieku był w rękach Działyń-
skich, a następnie od roku 1880, po śmier-
ci ostatniego z rodu, Jana, przeszedł w ręce 
jego siostrzeńca Władysława Zamoyskiego. 
Ten zaś w roku 1925 przekazał pałac wraz z 
dobrami kórnickimi narodowi polskiemu. 
Przez ponad sto lat w okresie zaborów, pałac 
Działyńskich był ostoją polskości i głównym 
ośrodkiem życia umysłowego Poznania. To 
tu odbywały się zarówno zebrania politycz-

ne, jak i wykłady na przeróżne tematy, kon-
certy, spektakle teatralne. Tradycje literac-
kich spotkań i koncertów w Sali Czerwonej 
przetrwały do dziś.
 Natomiast pałac wzniesiony dla ro-
dziny Mielżyńskich pod koniec XVIII wieku 
był pierwszym klasycystycznym budynkiem 
mieszkalnym w Poznaniu. Oprócz aparta-
mentów właścicieli i pokoi dla służby, od 
początku były w nim pomieszczenia do wy-
najęcia - w 1806 roku zatrzymali się tu gen. 
Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki. 
Niezwykle interesującą budowlą jest re-
nesansowy Pałac Górków (u zbiegu  ulic 
Klasztornej i Świętosławskiej, w południo-
wo-wschodnim narożu Starego Rynku), dziś 
siedziba Muzeum Archeologicznego. Warto 
doń zajrzeć nie tylko ze względu na interesu-
jące ekspozycje (m.in. dziejów Wielkopolski 
oraz starożytnego Egiptu), ale by obejrzeć 
najpiękniejszy renesansowy portal Pozna-
nia i renesansowy dziedziniec ze szklanym 
otwieranym dachem-kopułą. Na dziedzińcu 
stoi egipski obelisk Ramzesa II - dzięki temu 
Poznań dołączył do grona takich miast jak 
Rzym, Londyn, Paryż i Nowy Jork, choć 
„poznański” obelisk jest skromniejszy. 
 Na Starym Rynku powinno się tak-
że zajrzeć do znajdujących się w zabytko-
wych kamieniczkach muzeów - Instrumen-
tów Muzycznych i Literackiego Henryka 
Sienkiewicza. Oba powstały dzięki niezwy-
kłym pasjonatom. Instrumentów Muzycz-
nych - dzięki Zdzisławowi Szulcowi, kup-
cowi zbożowemu, który z licznych podróży 
przywoził różnego rodzaju instrumenty 
muzyczne. I choć nie wszystkie „przeżyły” 
okupację, stały się one zalążkiem powstałego 
z jego inicjatywy obecnego, jedynego w Pol-
sce, Muzeum Instrumentów Muzycznych. 
Muzeum Sienkiewicza istnieje zaś dzięki 
Ignacemu Mosiowi (w czasie II wojny wyku-
pił syna Sienkiewicza z rąk gestapo), który 
swe zbiory podarował „narodowi i ukocha-
nemu miastu”, będąc do końca życia (zmarł 
w 2001 roku) ich honorowym kustoszem. 

Wokół Starego Rynku

 Ze Starego Rynku, ulicą Święto-
sławską można dojść do wznoszonej przez 
niemal 75 lat (od połowy XVII do począt-
ków XVIII wieku) fary pod wezwaniem 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii 
Magdaleny i św. Stanisława Biskupa. To naj-
piękniejsza barokowa świątynia Poznania, 
zbudowana według projektu Bartłomieja 
Nataniela Wąsowskiego, rektora kolegium 
jezuickiego w Poznaniu. Jest świątynią trój-
nawową, z emporami nad bocznymi nawami 
i potężnymi kolumnami (pomysłu Wąsow-
skiego) w nawie głównej. Wspaniały ołtarz 
główny i portal wejściowy zaprojektował 
Pompeo Ferrari. Monumentalność, pompa-
tyczność, nasycenie zdobieniami rzeźbiar-Stary Rynek, ratusz i waga miejska,

fot. D. Krakowiak
Fontanna Apolla,

fot. D. Krakowoak
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skimi, sztukaterskimi i malarskimi czyni z 
niej prawdziwe barokowe cacko. W każdą 
sobotę o godz.12.15, na słynnych organach 
Friedricha Ladegasta można tu wysłuchać 
krótkiego koncertu. 
 Kościół farny jest częścią komplek-
su gmachów pojezuickich. Obok niego stoi 
dawne kolegium (dziś siedziba władz Po-
znania), a na przeciw dawna szkoła jezuicka 
(obecnie szkoła baletowa). 
 Ulicą Franciszkańską przejdzie-
my ze Starego Rynku na Górę Przemysła, 
na której Przemysł I i jego syn Przemysł II 
wznieśli w XIII wieku potężny zamek. Do 
dziś z tej najstarszej królewskiej rezydencji 
w Polsce zachowały się gotyckie piwnice, a w 
odbudowanym po wojnie XVIII-wiecznym 
gmachu zamku mieści się Muzeum Sztuk 
Użytkowych. Po latach starań Społecznego 
Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Poznaniu, w 2011 roku ruszyła jego odbu-
dowa lub... budowa, jak chcą inni. Przeciw 

temu projektowi protestowało wielu history-
ków sztuki i architektów uważających, że nie 
ma on nic wspólnego z oryginalną rezyden-
cją Przemysła, bowiem nie wiemy jak ona 
naprawdę wyglądała. 
 Na przeciw zamku stoi niezwykle 
piękna barokowa świątynia - kościół ojców 
Franciszkanów pod wezwaniem św. Anto-
niego z Padwy, wznoszony w latach 1665-
1730. Najciekawsza jest tu przepiękna kapli-
ca Matki Bożej w Cudy Wielmożnej zwanej 
Panią Poznania. Cudowny obraz umiesz-
czony jest w niezwykle bogato rzeźbionym 
ołtarzu - wielkim artystycznym relikwiarzu. 
Wyposażenie oraz wystrój kościoła są w du-
żej mierze dziełem dwóch braci (zarówno 
rodzonych, jak i zakonnych) - Adama (ma-
larza) i Antoniego (rzeźbiarza) Swachów. W 
podziemiach kościoła znajdują się makiety 
dawnego Poznania - prezentowane tu wido-
wisko „światło i dźwięk” pozwala lepiej zro-
zumieć dzieje Poznania.

Poznań XIX-wieczny 

 Ze Starego Rynku, ulicą Paderew-
skiego, przejdziemy do placu Wolności, 
wytyczonego na początku XIX wieku, dziś 
centralnego placu miasta. Zanim jednak 
nań wejdziemy warto zwrócić uwagę na dwa 
budynki stojące u zbiegu ulicy Paderewskie-
go i Alei Marcinkowskiego. Jeden z nich to 
wzniesiony w pierwszych latach XX wieku 
przez Prusaków gmach muzeum, wzoro-
wany na berlińskim arsenale. W dawnym 
Muzeum Cesarza Fryderyka dziś (wraz z 
nowym skrzydłem) mieści się Muzeum Na-
rodowe - z dziełami m.in. Jana Matejki, Józe-
fa Chełmońskiego, Stanisława Wyspiańskie-
go, Olgi Boznańskiej i bardzo dużą kolekcją 
obrazów Jacka Malczewskiego. Na przeciw 
muzealnego gmachu w 2006 roku stanęła 
nowoczesna instalacja, tzw. stela poznańska, 
dzieło niemieckiego artysty Heinza Macka. 
 Drugi budynek to XIX-wieczny 
gmach Bazaru - jednej z najważniejszych in-
stytucji polskiego życia społecznego, gospo-

darczego i politycznego w czasach zaborów, 
jeden z najważniejszych symboli Poznania. 
Inicjatorem powstania w 1838 roku spółki 
Bazar Poznański był Karol Marcinkowski, 
lekarz, czołowa postać wśród wielkopol-
skich organiczników. Spółka wzniosła wiel-
ki hotel połączony ze sklepami na parterze 
(swój sklep żelazny miał tu Hipolit Cegiel-
ski). To właśnie z okien Bazaru przemawiał 
wieczorem 26 grudnia 1918 roku Ignacy 
Jan Paderewski - dzień później wybuchło 
powstanie wielkopolskie, które przyniosło 
Wielkopolsce wolność. Gmach od kilkuna-
stu lat jest starannie odnawiany przez Spółkę 
Bazar, którą tworzą spadkobiercy założycieli 
XIX-wiecznego Bazaru. Znów funkcjonują 
tu sklepy, w części gmachu są biura, neo-
barokowy wystrój przywrócono fasadzie. 
Wciąż jednak trwają prace nad rekonstruk-
cją historycznych wnętrz. 
 Przy placu Wolności wznosi się 
klasycystyczna budowla z elewacją wzoro-
waną na wschodniej fasadzie Luwru - Bi-Fara poznańska, widok od Parku im. F. Chopina,

fot. D. Krakowiak

Biblioteka Raczynskich,
fot. D. Krakowiak
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blioteka Raczyńskich, najstarsza polska bi-
blioteka publiczna. Specjalnie na potrzeby 
biblioteki wzniósł ten gmach hrabia Edward 
Raczyński i - wraz ze zgromadzonymi przez 
siebie i swoją żonę Konstancję zbiorami - 
podarował miastu w 1829 roku. Dziś pełni 
ona funkcję miejskiej biblioteki publicznej 
- w jej zbiorach jest około dwóch milionów 
woluminów, w tym 200.000 stanowią zbio-
ry specjalne. Warto tu zajrzeć, by zobaczyć 
okazałą klatkę schodową oraz czytelnię z 
oryginalnymi XIX-wiecznymi szafami. 
Plac Wolności od strony zachodniej wień-
czy budynek Arkadii. Swą nazwę zawdzię-
cza przedwojennej kawiarni Arkadia, która 
się tu wówczas znajdowała, ale w XIX wieku 
był tu teatr - nie zachowała się jego pierwot-
na bryła, a obecny gmach pochodzi z 1877 
roku. Też przeznaczony był na potrzeby te-
atru, zwanego niemieckim, w odróżnieniu 
od stojącego w jego pobliżu, przy ulicy 27 
Grudnia, Teatru Polskiego wzniesionego w 
1875 roku ze społecznych składek zbiera-
nych na terenie trzech zaborów - stąd napis 
na jego frontonie „Naród sobie”. 
 Jednym z najoryginalniejszych bu-
dynków Poznania jest stojący u zbiegu ulicy 
27 Grudnia i Mielżyńskiego Okrąglak. To 
modernistyczne dzieło prof. Marka Leyka-
ma wzniesione zostało w połowie lat 50. XX 

wieku jako dom towarowy. Budynek od lat 
nie pełni swej pierwotnej funkcji. W 2007 
roku wpisano go na listę zabytków. Po latach 
zaniedbań gmach jest obecnie remontowany 
i ma być przeznaczony na biura.  
 Przy zabudowanej kamienicami z 
przełomu XIX i XX wieku ulicy Mielżyń-
skich stoi okazały gmach Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założonego 
w 1857 roku, najstarszego dziś w Polsce to-
warzystwa naukowego. Wzniesione w latach 
70. XIX wieku nowe skrzydło z biblioteką, 
muzeum i salą posiedzeń, na początku wie-
ku XX przysłonięto neobarokową kamienicą 
frontową - dochody z czynszów wspierały 
działalność towarzystwa. Po przejściu przez 
bramę z monumentalnym portykiem wej-
dziemy na jeden z najładniejszych dziedziń-
ców poznańskich, na którym w roku 1998 
stanęła replika pierwszego na ziemiach pol-
skich pomnika Adama Mickiewicza (pier-
wotnie stojącego przy kościele św.Marcina). 

Dzielnica zamkowa 

 Rozebranie w 1902 roku pruskich 
fortyfikacji - do końca wieku XIX Poznań 
był twierdzą otoczoną pasem potężnych 

umocnień, co uniemożliwiało rozwój prze-
strzenny miasta - pozwoliło na zaprojekto-
wanie przez Josepha Stübbena, jednego z 
najwybitniejszych  ówczesnych  urbanistów 
europejskich, reprezentacyjnego założenia, 
w którym umiejętnie łączono tereny zielone 
z nowo powstającymi gmachami publiczny-
mi w różnych stylach. A że budowano je w 
sąsiedztwie wznoszonego neoromańskiego 
zamku cesarza Wilhelma II, teren ten zwać 
zaczęto dzielnicą zamkową. 
 Rezydencja cesarza Niemiec, we-
dług projektu Franza Schwechtena wznie-
siona została w latach 1904-1910, w sty-
lu neoromańskim. Ogromny gmach o 
rozczłonkowanej bryle nawiązuje do śre-
dniowiecznych zamków, a poszczególne jego 
fragmenty wzorowane są na romańskich 
zabytkach Niemiec i Włoch. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku, 
zamek stał się główną siedzibą nowo powo-
łanego uniwersytetu (najpierw Wszechnicy 
Piastowskiej, potem Uniwersytetu Poznań-
skiego), a w okresie międzywojennym pełnił 
także funkcję jednej z oficjalnych rezydencji 
prezydentów Polski. Tu, na Uniwersytecie 
Poznańskim kształcili się matematycy – 
Marian Rejewski, Jerzy Różycki i  Henryk 

Zygalski,  którzy złamali szyfr Enigmy. Dziś 
pomnik im poświęcony, dzieło Grażyny 
Bielskiej-Kozakiewicz i Mariusza Krzyszto-
fa Kozakiewicza, stoi przed dawną cesarską 
rezydencją, w której obecnie mieści się Cen-
trum Kultury „Zamek”. 
 Utrzymany w stylu renesansu ho-
lenderskiego gmach Collegium Minus przy 
ulicy Wieniawskiego (od zachodniej stro-
ny placu Mickiewicza) jest dziś budynkiem 
uniwersyteckim. Mieści się w nim rektorat 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i 
wspaniała architektonicznie i akustycznie 
aula (miejsce koncertów filharmonicznych). 
Budowlę tę wzniesiono w 1910 roku według 
projektu niemieckiego architekta Edwarda 
Fürstenau’a z przeznaczeniem na siedzibę 
Pruskiej Akademii Królewskiej. Dominu-
jącą, będącą wizytówką uniwersytetu jest 
fasada Auli Uniwersyteckiej, flankowanej 
dwoma wieżami. Fasada z wejściem do Col-
legium Minus, nieco cofnięta, jest skrom-
niejsza, choć utrzymana w tym samym stylu. 
W środku zachowały się wspaniałe wnętrza 
(m.in. tzw. mała aula) z okazałymi klatkami 
schodowymi. 

Teatr Wielki,
fot. D. Krakowiak

Budynek Arkadii
fot. Arch. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
Sz. Kaczmarek

Zamek Cesarski, fot. Arch. Wielkoolskiej Organizacji 
Turystycznej, A. Piechocka 

Plac A. Mickiewicza i Collegium Minus,
fot. D. Krakowiak
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 Joseph Stübben tworząc swoje re-
prezentacyjne założenie wytyczył też plac, 
zwany dziś placem Adama Mickiewicza. 
Zdobią go dwa pomniki - poety Adama 
Mickiewicza trzymającego księgę (dłuta Ba-
zylego Wojtowicza, odsłonięty w 1960 roku) 
oraz upamiętniający krwawo stłumiony ro-
botniczy protest w czerwcu 1956 roku (dzie-
ło Adama Graczyka, wzniesione w 1981 
roku), nazywany „Poznańskimi Krzyżami” 
- umieszczono na nim daty kolejnych prote-
stów przeciw komunistycznej władzy. 
 Plac Mickiewicza zamyka od pół-
nocy gmach opery, zbudowany według 
projektu Maxa Littmanna. Stojący na nieco 
wznoszącym się terenie, zwracający uwagę 
swą monumentalną fasadą w formie greckie-
go portyku zwieńczoną figurą Pegaza, zdaje 
się górować nad leżącym przed nim par-
kiem i placem. Rozmach z jakim wzniesiono 
ten gmach widoczny jest także wewnątrz - 
wspaniała widownia, loże, kryształowe kan-
delabry, bogate dekoracje nadają wnętrzom 
prawdziwie teatralny wystrój. Działalność 
opery zainaugurowano ,,Czarodziejskim 
fletem” Wolfganga Amadeusa Mozarta 30 
września 1910 roku; 31 sierpnia 1919 roku 
,,Halką” Stanisława Moniuszki, którego imię 
nosi dziś Teatr Wielki, uczczono przejęcie 
opery przez Polaków. 
Wśród pruskich gmachów dzielnicy zam-
kowej są też obecny budynek Collegium Iu-
ridicum (pierwotnie Niemiecki Bank Spół-
dzielczy) sąsiadujący z aulą, wznoszące się 
na przeciw placu Mickiewicza i Collegium 
Minus budynek Akademii Muzycznej (daw-
ny Dom Ewangelicki), któremu w latach 90. 
XX wieku przybyło nowe skrzydło, a w 2006 
roku - aula oraz stojące przy ulicy Fredry 
Collegium Maius - monumentalny gmach z 
charakterystyczną kopułą, użytkowany dziś 
przez Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, a wzniesiony na 
siedzibę znienawidzonej przez Wielkopolan 
pruskiej Komisji Kolonizacyjnej.

TRASY DODATKOWE

Stary Rynek - Wzgórze św.Wojciecha –
 Cytadela

 Na uliczkach wokół Starego Ryn-
ku jest wiele interesujących obiektów, które 
warto zobaczyć, jeśli starczy nam czasu. Tra-
sy dodatkowe to propozycja dla tych, którzy 
zamierzają w Poznaniu spędzić kilka dni. 
Tuż obok Starego Rynku, przy ulicy Szew-
skiej stoi kościół pw. Najświętszego Serca 
Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia, należący 
dziś do jezuitów. Mówi się o nim, że jest ko-
ściołem podominikańskim, bowiem właśnie 
do tych zakonników pierwotnie należał - od 
XIII do XIX wieku, do czasu kasaty zakonu. 
To XIII-wieczna, najstarsza świątynia lewo-
brzeżnego Poznania, powstała jeszcze przed 
lokacją miasta, ale przez wieki wielokrotnie 
przebudowywana. Przy klasztorze działa 
dziś interesująca Galeria U Jezuitów.
 Po żydowskiej dzielnicy w Pozna-
niu pozostała nazwa ulicy odchodzącej od 
Starego Rynku w kierunku północnym i 
budowla przy ulicy Wronieckiej, która jed-
nak w niczym już nie przypomina dawnej 
żydowskiej świątyni. Niezwykle okazała 
synagoga z piękną kopułą, wybudowana w 
pierwszych latach XX wieku została w 1940 
roku przebudowana przez hitlerowców na 
pływalnię. W 2001 roku synagogę odzyskała 

poznańska filia Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich RP. W 2011 roku pływal-
nia została zamknięta. Po remoncie ma tu 
być Centrum Judaizmu i Dialogu.    
 Również przy ulicy Wronieckiej 
stoi kościół pw. Najświętszej Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych. Tę XIII-wieczną 
świątynię ufundowano dla sióstr dominika-
nek. Na początku XX wieku przejęli ją ojco-
wie salezjanie przywracając jej po stuletniej 
przerwie funkcje sakralne. Wtedy też otrzy-
mała wezwanie Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych, choć do dziś po-
pularnie zwana jest kościołem katarzynek 
(tak nazywano dominikanki od wezwania 
ich ówczesnego kościoła). Szczególnie efek-
towny jest gotycki szczyt prezbiterium świą-
tyni.
 Na północ od Starego Rynku roz-
ciąga się Wzgórze św.Wojciecha. Tradycja 
wiąże powstanie wznoszącego się na nim 
kościoła pw. św. Wojciecha z osobą świętego, 
który miał tu głosić kazania przed wyrusze-
niem do Prus. Świątynia na pewno istniała 
już w 1244 roku, ale do naszych czasów za-
chowała się w swej XV-wiecznej gotyckiej 
formie, później rozbudowywanej (czego do-
wodem jest jej piękny renesansowy szczyt). 
W okresie Bożego Narodzenia ciągną tu tłu-

my, by zobaczyć ruchomy żłóbek ukazujący 
historię Wielkopolski na tle dziejów Polski. 
 Kościół pw. św. Wojciecha słynie ze 
znajdującego się tu mauzoleum wybitnych 
Wielkopolan. Na pomysł urządzenia w świą-
tyni takiego panteonu wpadł na początku 
XX stulecia ówczesny proboszcz tej parafii, 
ks. Bolesław Kościelski, dzięki któremu też w 
świątyni przeprowadzono generalny remont. 
Wtedy właśnie otrzymała ona malarską de-
korację pędzla Antoniego Procajłowicza, 
inspirowaną m.in. polichromią kościoła ma-
riackiego w Krakowie. Proboszcz Kościelski 
na krakowskiej Skałce wzorował się tworząc 
mauzoleum wybitnych Wielkopolan (zwane 
też poznańską Skałką). Do podziemi kościo-
ła, jako pierwsze sprowadził w czerwcu 1923 
roku prochy lekarza i społecznika Karola 
Marcinkowskiego; w tym samym roku prze-
niesiono tu prochy twórcy polskiego hymnu 
narodowego Józefa Wybickiego oraz żołnie-
rzy napoleońskich gen. Antoniego Amilkara 
Kosińskiego i płk. Andrzeja Niegolewskiego. 
W krypcie pochowano też prof. Heliodora 
Święcickiego, ks.Wacława Gieburowskiego, 
Feliksa Nowowiejskiego, Tadeusza Szeligow-
skiego, Stefana Poradowskiego.
 W latach 90. XX wieku, poza obrę-
bem kościoła, wzniesiono według projektu 

Stary Rynek,
fot. D. Krakowiak

Kościół św. Wojciecha,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze kościoła św. Wojciecha,
fot. Z. Schmidt
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Jerzego Gurawskiego, nową kryptę, połą-
czoną jednak ze starą przejściem wykutym 
w fundamentach. Sprowadzono doń pro-
chy słynnego podróżnika, Pawła Edmunda 
Strzeleckiego, umieszczono też urnę z zie-
mią z Helgolandu, gdzie spoczął gen.Ignacy 
Prądzyński, a także przeniesiono urnę z ser-
cem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. 
 Na przeciw kościoła pw. św. Woj-
ciecha stoi kościół pw. św. Józefa, należący 
do zakonu karmelitów bosych. To oni wznie-
śli tę barokową świątynię w XVII wieku, ale 
w XIX wieku ją przebudowano, a z pierwot-
nego wyposażenia kościoła praktycznie nic 
się nie zachowało - po kasacie zakonu i prze-
budowie był tu ewangelicki kościół garnizo-
nowy. Karmelici powrócili na Wzgórze św. 
Wojciecha w 1945 roku. Do kościoła przyle-
ga budynek klasztorny, w którym dziś mieści 
się Wyższe Seminarium Duchowne Ojców 
Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Pan-
ny z Góry Karmel.
Z karmelitańskim klasztorem graniczy 
Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan - naj-
starsza nekropolia Poznania, powstała w 
1810 roku jako nekropolia parafii farnej. Z 
tego okresu też pochodzą najstarsze nagrob-
ki. To miejsce spoczynku wielu znanych po-
znaniaków, także tych, których prochy prze-
niesiono tu z innych cmentarzy.
 Za Wzgórzem św. Wojciecha roz-
ciąga się liczący około 100 hektarów po-
wierzchni park Cytadela zawdzięczający swą 

nazwę głównemu fortowi pruskiej twierdzy. 
Fort Winiary zwany Cytadelą, wznieśli Pru-
sacy w I połowie XIX wieku jako najważniej-
szy fragment fortyfikacji otaczających Po-
znań. Część ich rozebrano pod koniec XIX 
wieku, ale część obiektów w okresie między-
wojennym nadal użytkowanych było przez 
wojsko. W lutym 1945 roku właśnie Cytade-
la stała się ostatnim miejscem niemieckiego 
oporu, o które toczyły się najbardziej zacięte 
walki. 
 Po wojnie, do końca lat 50. trwały 
tu prace rozbiórkowe, dlatego do dziś zacho-
wały się tylko niewielkie fragmenty dawnych 
budowli. Na terenie parku są dwa muzea 
(Armii Poznań oraz Uzbrojenia), amfiteatr, 
pomnik Bohaterów oraz cmentarze – żoł-
nierzy Armii Czerwonej, żołnierzy brytyj-
skich, bohaterów polskich, garnizonowy (z 
grobami powstańców styczniowych i wojny 
1920 roku), parafii św. Wojciecha i prawo-
sławny. W 2002 roku na Cytadeli stanęło 
112 bezgłowych postaci odlanych z żeliwa - 
„Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz, 
największa plenerowa rzeźba tej artystki.

Śródka – Malta

 Aż trudno uwierzyć, że mimo iż 
Ostrów Tumski ze Śródką łączył most przez 

Cybinę, do roku 1800 Śródka była odręb-
nym organizmem miejskim. Z czasów sa-
modzielności tej części Poznania pocho-
dzi kościół pw. św. Małgorzaty przy Rynku 
Śródeckim. Gotycka świątynia powstała 
prawdopodobnie w XIV wieku i była naj-
większym ówczesnym podmiejskim kościo-
łem, a jednocześnie kościołem parafialnym 

Śródki. Jej wielkość dobitnie świadczy więc 
o znaczeniu osady. Przez wieki zmienił się 
wygląd świątyni. Większość dzisiejszego jej 
wyposażenia pochodzi z okresu filipińskiego 
(kongregacja filipinów istniała od 1671 do 
1805 roku - jej dawny dom stoi obok kościo-
ła). Kościół pw. św.Małgorzaty jest obecnie 
kościołem rektorskim w parafii archikate-
dralnej. 
 Również na Śródce wznosi się ko-
ściół pw. św. Kazimierza i budynki sąsia-
dującego z nim niegdyś klasztoru reforma-
tów. Kościół wzniesiono w II połowie XVII 
wieku dla sprowadzonych tu wtedy ojców 
reformatów (gałąź zakonu franciszkańskie-
go). Układ, rzut kościoła oraz jego wypo-
sażenie były ściśle określone przez zakon. 
Od 1963 roku świątynia należy do Kościoła 
polskokatolickiego, a w dawnym budynku 
klasztornym mieści się ośrodek szkolno-wy-
chowawczy dla dzieci niesłyszących, którego 
tradycje sięgają roku 1832. 
 Na wschód od Śródki rozciągają 
się tereny zwane Komandorią. W roku 1170, 
przy istniejącym tu wówczas kościele pw. św. 
Michała, książę Mieszko Stary ufundował 
szpital-przytułek dla ubogich i wędrowców, 
a jego prowadzenie powierzył sprowadzo-
nym w 1187 roku joannitom, zwanym kawa-
lerami maltańskimi - stąd należące do nich 

Kościół św. Józefa,
fot. Z. Schmidt

Rzeźba „Nierozpoznani”,
fot. D. Krakowiak Cytadela, Muzeum Uzbrojenia,

fot. D. Krakowiak

Kościół św. Jana Jerozolimskiego,
fot. Z. Schmidt

Kościół św. Malgorzaty,
fot. D. Krakowiak
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tereny na przedmieściu Poznania nazwano 
Maltą. Na przełomie XII i XIII wieku wznie-
śli oni nowy kościół, który otrzymał wezwa-
nie św. Jana Jerozolimskiego za Murami.
 Ten romański kościół to jedna z 
najstarszych ceglanych świątyń w Polsce. I 
choć gotyk i barok odcisnęły na niej swoje 
piętno, to jednak pozostało w niej wiele ro-
mańskich elementów (m.in. portal, zdobiąca 
szczyt rozeta). A do najcenniejszych elemen-
tów wyposażenia wnętrza należy XV-wiecz-
na gotycka krata w kaplicy Świętego Krzyża 
oraz późnogotycki tryptyk przedstawiający 
rozmowę Marii ze św. Janem Chrzcicielem i 
św. Stanisławem. 
 Kościół pw. św. Jana stoi dziś nad 
Jeziorem Maltańskim, powstałym w latach 
50. XX wieku ze spiętrzenia wód Cybiny. Na 
jeziorze utworzono tor regatowy uważany za 
najlepszy w Europie. W latach 90. Malta sta-
ła się centrum sportowym i rekreacyjnym, 
ze stokami narciarskim i saneczkowym. W 
2011 roku otwarto tu nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny Termy Maltańskie.  
W pobliżu jeziora rozciąga się też Nowe 
ZOO.

ul. Grobla – Muzeum Etnograficzne –
Muzeum Bambrów - kościół bernardynów 
– kościół Bożego Ciała – Stary Browar
– kościół św. Marcina

 Niedaleko Starego Rynku można 
wybrać się na spacer szlakiem interesują-
cych zabytków. Przy ulicy Grobli wznosi się 
kościół pw. Wszystkich Świętych. Świątynię 
zbudowano w II połowie XVIII wieku dla 
gminy protestanckiej. Nosiła wówczas we-
zwanie Świętego Krzyża. Jej wnętrze to zna-
komite dzieło barokowej i klasycystycznej 
małej architektury. Na wprost wejścia głów-
nego umieszczono zespolone z sobą ołtarz, 
ambonę i organy. Na uwagę zasługują też 
wspaniałe empory. Ta wczesnoklasycystycz-
na budowla była kościołem ewangelickim aż 
do 1945 roku, kiedy przejęli ją katolicy zmie-
niając wezwanie na Wszystkich Świętych. 
 Również przy ulicy Grobla, ale 
z wejściem od ulicy Mostowej, wznosi się 
dawna loża masońska (obecnie Muzeum Et-
nograficzne), uważana za jeden z najwspa-
nialszych tego rodzaju budynków w Euro-
pie. Zbudowano ją na początku XIX wieku, 

prawdopodobnie według projektu Christia-
na Wernicke, ówczesnego mistrza niemiec-
kiej loży. 
 Obok Muzeum Etnograficzne-
go stoi nowy budynek Muzeum Bambrów 
Poznańskich, wzniesiony dzięki staraniom 
Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Gro-
madzi pamiątki, dokumenty i eksponaty 
związane z historią Bambrów - osadników 
z niemieckiego Bambergu przybyłych do 
Poznania na początku XVIII wieku. Bam-
brzy,  którzy bardzo szybko się spolszczyli 
odegrali znaczącą rolę w dziejach miasta. 
Dzięki Towarzystwu Bambrów Poznańskich 
dziewczęta w niezwykle pięknych strojach 
bamberskich można znów spotkać na wielu 
uroczystościach państwowych, miejskich i 
kościelnych.
 Nad obecnym placem Bernardyń-
skim góruje wspaniały barokowy kościół 
pw. św. Franciszka Serafickiego, należący do 
ojców bernardynów. Bernardyński klasz-
tor ufundowany w 1456 roku był jednym z 
pierwszych w Polsce. W XVII wieku, według 
projektów Krzysztofa Bonadury Starszego 

i Jerzego Catenazziego, zakonnicy wznieśli 
obecną świątynię. Charakterystyczny jest 
układ jego wnętrza – filary są zintegrowa-
ne ze ścianami bocznymi tworząc między 
nimi rodzaj kaplic. Pierwotne wyposażenie 
wnętrza uległo całkowitemu zniszczeniu w 
czasie II wojny światowej - ocalało jedynie 
kilka rzeźb Augustyna Schöpsa oraz XVII-
-wieczna monstrancja z wizerunkiem Matki 
Boskiej Loretańskiej. Po ogromnych znisz-
czeniach wojennych kościół odbudowano 
w formach barokowych z połowy XVIII 
wieku. Powrócili doń franciszkanie-obser-
wanci (zwani bernardynami od imienia św. 
Bernardyna, założyciela zakonu).
 Kościół pw. Bożego Ciała przy uli-
cy Krakowskiej to największy po katedrze 
kościół gotycki w Poznaniu. Ufundowany 
został w XV wieku przez króla Władysława 
Jagiełłę, według tradycji w miejscu ukaza-
nia się trzech hostii. Jego budowa ciągnęła 
się niemal wiek. Mimo licznych remontów 
i przebudów dobrze zachował swój gotycki 
charakter. Warto w nim zwrócić uwagę na 
XVII-wieczne portrety króla Władysława Ja-

Muzeum Bambrów,
fot. Z. Schmidt

Muzeum Etnograficzne,
fot. Z. Schmidt
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giełły i królowej Jadwigi oraz zespół bogato 
zdobionych konfesjonałów. W kościelnym 
skarbcu przechowywana jest wieżyczkowa 
monstrancja z około 1400 roku ofiarowana 
kościołowi przez Władysława Jagiełłę. To 
prawdopodobnie najstarsze takie naczynie 
liturgiczne w Polsce.  
 Ulicą Krakowską dojdziemy do 
Półwiejskiej, przy której wznosi się Stary 
Browar - centrum sztuki i biznesu. To im-
ponująca budowla, w której umiejętnie po-
łączono odrestaurowane zabytkowe budynki 
dawnego Browaru Huggera, w którym piwo 
warzono od połowy XIX wieku, z nową ar-
chitekturą. Znalazły tu miejsce sklepy, re-
stauracje, kawiarnie, punkty usługowe, ale 
i Dziedziniec Sztuki będący miejscem pro-
mującym kulturalne wydarzenia.
Późnogotycką formę kościołowi św. Marcina 
wznoszącemu się przy ulicy Święty Marcin 
przywrócono po powojennej odbudowie. 
Z pewnością pierwsza świątynia powstała 
tu przed lokacją Poznania, choć nie wiado-
mo kiedy. Murowaną wzniesiono prawdo-
podobnie już w XIV wieku. Przez kolejne 
wieki była wielokrotnie rozbudowywana i 
przebudowywana - w XVI wieku wzniesio-
no jej trójnawowy, bazylikowy korpus. Do 
naszych czasów nie zachowało się jednak 
dawne wyposażenie kościoła. Zniszczenia 
II wojny światowej dotyczyły nie tylko bry-

ły, ale i całego wnętrza – dlatego dziś jest w 
nim gotycki ołtarz sprowadzony po wojnie z 
Dolnego Śląska. . 

Poznańska secesja

 Rozkwit secesji przypadający na 
przełom XIX i XX wieku zbiegł się w Pozna-
niu z gwałtownym rozwojem miasta. Roze-
branie pruskich fortyfikacji i przyłączenie 
do Poznania podmiejskich wsi na początku 
XX wieku spowodowało konieczność wyty-
czenia nowych ulic, przy których stawiano 
domy w modnym secesyjnym stylu. I choć 
secesyjne kamienice można spotkać także w 
centrum miasta, to jednak najwięcej jest ich 
na Jeżycach oraz na Łazarzu. Wiele z sece-
syjnych domów i kamienic jest bardzo znisz-
czonych, ale coraz większej liczbie przywra-
cany jest dawny blask. 
 Na Jeżycach warto przyjrzeć się 
domom spółdzielczym dla urzędników 
państwowych projektowanym przez spółkę 
Böhmer i Preul czyli kamienicom przy uli-
cy Roosevelta 4, 5, 9. Interesujące, z ciekawą 
architekturą są także kamienice przy ulicach 
Zwierzynieckiej 20, Gajowej 3, Mickiewicza 
24, 28, 30, Słowackiego 20, 22, 34, 38, 40, 48, 
Dąbrowskiego 25, 33, 35/37, 39, przy Rynku 

Jeżyckim 1, 2, 3 (choć dziś są trzy numeracje 
i pozornie trzy oddzielne budynki, to jest to 
jednak jedna kamienica wzniesiona w 1905 
roku dla handlarza winami Wendlandta – jej 
projekt powstał w pracowni Oskara Hoff-
manna), a także domy przy ulicy Staszica, 
Szamarzewskiego i Jackowskiego. 
 Łazarz ukształtował swoje oblicze 
podczas największego boomu architekto-
nicznego, jaki ta dzielnica przeżyła w la-
tach 1900-1918, po włączeniu jej w granice 
Poznania. Najciekawsze jest tu założenie 
urbanistyczne, jakie wówczas powstało na-
przeciw parku Wilsona, zwane Johow-Ge-
lände od nazwiska jednego ze współwłaści-
cieli tego terenu i głównego autora projektu, 
Maxa Johowa. Cały teren między ulicami 
Matejki i Ułańską podzielono na kwarta-
ły wyznaczając parcele i nowe ulice: dwie 
prostopadłe – Siemiradzkiego i Grottgera 
oraz dwie równoległe – Chełmońskiego i 
Kossaka. Jednocześnie, specjalnie dla za-
budowy tego terenu, wprowadzono bardzo 
nowatorskie przepisy budowlane określają-
ce m.in. wysokość kamienic, dostęp światła, 
architektoniczne opracowanie elewacji oraz 
założenie przedogródka. Szybko powstało 
niezwykle efektowne, wysmakowane osie-
dle. Choć wszystkie domy są tu warte obej-

rzenia, to jednak szczególną uwagę warto 
zwrócić na kamienice przy ulicy Matejki (od 
nr 50 do 61) i Wyspiańskiego 10 i 12. Poza 
Johow-Gelände na Łazarzu warto zobaczyć 
też kamienice przy ul. Niegolewskich (od 
nr 6 do 16 oraz 24 i 34), Jarochowskiego 34, 
Małeckiego 16, 27 oraz Grunwaldzkiej 13, 
15, 23.

Kamienica przy ul. Słowackiego 22,
fot. Z. Schmidt Kamienica przy ul. Wyspiańskiego 10,

fot. Z. Schmidt

Kamienica przy ul. Wyspiańskiego 10,
fot. Z. Schmidt

Stary Browar - centrum sztuki i biznesu,
fot. D. Krakowiak

Kamienica przy ul. Roosevelta 9,
fot. Z. Schmidt
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INFORMACJE PRAKTYCZNE 

TRASA GŁÓWNA: 
Ostrów Tumski – Stary Rynek – Śródmieście – 
Dzielnica Zamkowa

Ostrów Tumski
Bazylika archikatedralna pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła 
ul. Ostrów Tumski 17
tel./fax  61  852 96 42 
www.katedra.archpoznan.org.pl
Muzeum Archidiecezjalne
ul. Jana Lubrańskiego 1 
(Akademia Lubrańskiego)
tel./ fax61 852 61 95
www.muzeum.poznan.pl
 
Stary Rynek
Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz 
Stary Rynek 1 
tel. 61 856 81 93
www.mnp.art.pl
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Stary Rynek 45 
tel. 61 856 81 78, fax 61 856 81 77
www.mnp.art.pl
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza 
Stary Rynek 84 
tel. 61 852 24 96
www.bracz.edu.pl 
nieczynne z powodu przebudowy
Pałac Górków  - Muzeum Archeologiczne 
ul.Wodna 27 
tel.61 852 82 51, fax 61 853 10 10
www.muzarp.poznan.pl
Zamek Królewski - Muzeum Sztuk 
Użytkowych
Góra Przemysła 1 
tel. 61 856 81 83
www.mnp.art.pl
Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających do 30 
września 2012 roku. 
Kościół  pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa 
(fara poznańska)
ul. Gołębia 1
(biuro parafialne – ul. Klasztorna 11)
tel.61 852 69 50
www.fara.archpoznan.org.pl

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy (oo.Fran-
ciszkanów)
ul.Franciszkańska 2
tel. 61 852 36 37, fax 61 855 17 45
www.poznan.franciszkanie.pl
Makiety dawnego Poznania, podziemia 
kościoła oo.Franciszkanów (wejście od ulicy 
Ludgardy), 
tel.61 855 14 35;  532 651 218
www.makieta.poznan.pl

Śródmieście
Muzeum Narodowe 
Al.Marcinkowskiego 9
tel.61 856 80 00 
fax 61 85 15 898
www.mnp.art.pl
Biblioteka Raczyńskich 
plac Wolności 19
tel. 61 852 94 42 (43, 49), fax 61 852 98 68  
www.bracz.edu.pl

Teatr Polski
ul. 27 Grudnia 8/10
tel. 61 852 56 28, fax 61 852 64 25
www.teatr-polski.pl
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29
tel. 61 852 74 41, fax 61  852 22 05
www. ptpn.poznan.pl

Dzielnica zamkowa
Collegium Maius Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewicza
ul. Fredry 10
tel. 61 829 40 00
www.amu.edu.pl
Teatr Wielki im.Stanisława Moniuszki
ul.Fredry 9, 
tel. 61 659 02 00;  659 02 80
fax 61 852 08 25,
www.opera.poznan.pl
Collegium Minus Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewicza
ul.Wieniawskiego 1
tel. 61 829 40 00 
www.amu.edu.pl

Zamek cesarski
Centrum Kultury „Zamek” 
ul.Święty Marcin 80/82 
tel.61 646 52 00  
www.zamek.poznan.pl
Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956
ul. Świety Marcin 80/82
tel. 61 852 94 64
ww.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

TRASY DODATKOWE: 
Stary Rynek -  Wzgórze św.Wojciecha – 
Cytadela

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i Matki 
Boskiej Pocieszenia (oo. Jezuitów  
- podominikański)
ul. Szewska 18 
tel. 61 852-50-76
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspo-
możenia Wiernych (oo.salezjanie)
ul. Wroniecka 9
tel. 61 852 67 53 
www.salezjanie.pl

Kościół pw. św. Wojciecha
Wzgórze św. Wojciecha 1
tel. 61  852 69 85, tel./fax 61 851 90 12
www.swietywojciech.archpoznan.org.pl
Kościół pw. św. Józefa (oo.Karmelitów Bosych)
ul. Działowa 25
tel. 61 853 28 11;  852 92 93
fax 61 853 28 41
www.karmelici.info
Cytadela
Muzeum Armii Poznań
Cytadela – Mała Śluza
tel.61 820 45 03
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl
 Muzeum Uzbrojenia – Cytadela Poznańska
al.Armii Poznań – Cytadela
tel. 61 820 45 03
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Kamienica przy ul. Roosevelta 5,
fot. Z. Schmidt

Kamienica przy ul. Słowackiego 48 ,
fot. Z. Schmidt
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TRASA: 
Śródka – Malta

Kościół pw. św. Małgorzaty
Rynek Śródecki
tel. 61 852 96 42
Kościół pw. św.Kazimierza 
ul.Bydgoska 4b
tel. 61 877 21 79
Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego 
za Murami
ul. Świętojańska 1
tel. 61 877 17 17

TRASA:
ul. Grobla – Muzeum Etnograficzne – 
Muzeum Bambrów  - kościół bernardynów – 
kościól Bożego Ciała  – Stary Browar - kościół 
św. Marcina

Kościół pw. Wszystkich Świętych
ul. Grobla 1 
tel. 61/ 852-02-00
www.grobla.info

Muzeum Etnograficzne
ul. Grobla 25 (wejście od ulicy Mostowej)
tel.61 852 30 06, www.mnp.art.pl
Muzeum Bambrów Poznańskich
ul. Mostowa 7
tel.61/ 657-99-01 wew.10
Kościół pw. św.Franciszka Serafickiego 
(oo. Bernardynów)
ul. Garbary 22 
tel. 61 851 26 00
www.franciszkanie.poznan.pl
Kościół pw. Bożego Ciała (wejście od ulicy 
Krakowskiej)
ul. Strzelecka 40
tel. 61 852 32 00
www.bozecialo.poznan.pl
Stary Browar  
ul. Półwiejska 32
tel.61/859-60-50
www.starybrowar.pl
Kościół pw. św. Marcina
ul. Św. Marcin 13
tel. 61 852 32 63, www.marcinpoznan.hg.pl

Najciekawsze stałe imprezy:

Styczeń (pierwsza sobota po Trzech Królach) 
- wspólne kolędowanie (w katedrze kolędy na 
flażoletach gra niemal 1500 dzieci z całej Wiel-
kopolski)
Marzec - Wileńskie Kaziuki 
Kwiecień - Dni Ułana 
Czerwiec - Jarmark Świętojański 
Czerwiec (29) - Imieniny Miasta 
Czerwiec/Lipiec - Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny „Malta”
Sierpień (w pierwszą sobotę po 1 sierpnia) - 
Święto Bamberskie 
Listopad (11) - Imieniny Ulicy Święty Marcin 
Grudzień - Wigilia pod Rondem ( w wigilijny 
wieczór podziemne przejście pod Rondem 
Kaponiera, w samym centrum miasta, odwie-
dzają tłumy poznaniaków dzieląc się opłatkiem i 
śpiewając wspólnie kolędy). 

Wybrane hotele i pensjonaty:

Sheraton Poznań Hotel
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
tel. 61  655 20 00, www.sheraton.pl

Hotel Safir 
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171  Poznań 
tel.  61 867 37 11, fax  61 867 83 36 
www.hotelsafir.pl
Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń
tel. 61 649 99 88, fax  61 649 99 89
www.hotelpoznanski.pl
Hotel Mercure 
ul. Roosevelta 20, 60-829  Poznań 
tel.  61 855  80 00, fax  61 855 89 55 
www.accorhotels.com
Hotel HP Park  
ul. abpa Antoniego Baraniaka 77, 61-131 Poznań 
tel.  61 874 11 00, fax  61  874 12 00 
www.hotelepark.pl
Hotel Brovaria
Stary Rynek 73-74, 61-772 Poznań 
tel.  61 858 68 68, fax  61 858 68 69 
www.brovaria.pl

Hotel Ibis Poznań Centrum 
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863  Poznań 
tel. 61 858 44 00, fax 61 858 44 44 
www.ibishotel.com
Fusion Hostel
ul. Św. Marcin 66/72, 61-808 Poznań 
tel. 61 852 12 30, fax 61 853 46 0
www.fusionhostel.pl
Pensjonat Nasz Klub
ul. Woźna 10, 61-777 Poznań
tel. 61 851 76 30, fax  61 851 66 81
www.naszklub.pl
Penssion nad Wartą 
ul. Wieżowa 19, 61-111 Poznań
tel./fax 61 852 00 89
www.nadwarta.neostrada.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka” 
ul. Biskupińska 27, 60-463 Poznań Strzeszyn 
tel.  61  822 10 63
fax  61 840 71 28 
www.schroniskohanka.com

Gastronomia (wybrane lokale):

Restauracja Przy Bamberce 
Stary Rynek 2, 61-772  Poznań 
tel. 61 852 99 17 
www.bamberka.com.pl
Brovaria 
Stary Rynek 73, 61-772  Poznań 
tel. 61 858 68 68/78
fax 61 858 68 69
www.brovaria.pl
Green Way- Bar Wegetariański 
ul. 23 Lutego 11 (a także ul. Taczaka 2 
i Zeylanda 3), 61-741 Poznań 
tel.  61 582-52-41
greenway@wp.pl
www.greenway.webpark.pl
Gospoda Pod Koziołkami 
Stary Rynek 95, 61-773  Poznań 
tel. 61 851 78 68, fax  61 851 78 69
gospoda@avanti.poznan.pl
www.podkoziolkami.pl
Pieprz i wanilia 
ul. Murna 3a (róg ul. Koziej), 61-771  Poznań 
tel.  61 851 86 64
fax  61 855 35 40
biuro@pieprzwanilia.pl
www.pieprzwanilia.pl

Kościół św. Franciszka,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze kościoła św. Franciszka,
fot. Z. Schmidt
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wydawnictwo bezpłatne

Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM – Międzynarodowe Targi
Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM - Ławica – lotnisko
60-189  Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl  

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl 

Gniezno 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl  

Kalisz
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl  

Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl
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