Dzisiejsze Stare Miasto przez blisko 800 lat
było domem dla wielu pokoleń mieszkańców. W jego historii silnie zaznaczyli się
pierwsi osadnicy, którzy nadali mu zachowany do czasów współczesnych charakter.
Dla kolejnych generacji tutejszych mieszczan Poznań był miejscem realizacji zarówno osobistych, jak i zbiorowych potrzeb,
celów, marzeń i ambicji. Mimo zmiennych
kolei losu, długich okresów wojen, a także
często nawracających kataklizmów i epidemii, wytrwale odbudowywali i ulepszali
oni swoje miasto. Dzięki ich determinacji
w dążeniu do poprawy warunków
życia Poznań zyskał rangę jednego
z najważniejszych ośrodków miejskich
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
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W 1253 r. Przemysł I i Bolesław Pobożny podjęli decyzję o budowie Poznania na lewym brzegu Warty. Gród na
Ostrowie Tumskim nie miał już możliwości dalszego rozwoju. Książęta, poszukując nowych perspektyw, postanowili
wznieść od podstaw miasto z centralnie usytuowanym rynkiem, otaczającymi go ulicami i systemem obronnym. ZostaMieszkańcy posiadali
własny samorząd i władzę
sądowniczą. Uzyskali od
księcia przywilej, dzięki
któremu mogli czerpać
korzyści z rzeki, nadanych
miastu wsi oraz organizacji
jarmarków.
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ło ono znakomicie rozplanowane, umożliwiło mieszkańcom
prowadzenie zróżnicowanej działalności, zapewniało bezpieczeństwo oraz szanse na rozwój gospodarczy. Dzięki temu
Poznań stał się jednym
z największych i najbardziej
znaczących miast Królestwa
Polskiego.
Rynek był dla mieszkańców
miejscem zarobku, wymiany
informacji, organizacji
uroczystych wydarzeń
i spotkań towarzyskich.
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Przebudowany w XVI wieku ratusz to jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych w Polsce. Mieszkańcom
Poznania zależało, aby zasiadające w nim władze w kompetentny sposób zarządzały miastem. Urzędnikom stawiano więc wysokie wymagania, miejsca w radzie powierzano
zasłużonym i doświadczonym osobom. Wszystko po to, by
Mieszkańcy oczekiwali od
urzędników wzorcowego
zachowania. Przypominały
o tym alegorie: cierpliwości,
roztropności, miłości, sprawiedliwości, wiary, nadziei,
męstwa, umiarkowania.
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zapewnić pomyślność miastu i jego mieszkańcom. Dekoracja
fasady ratusza w wymowny sposób określa pożądane cechy
urzędnika. Na parterze widnieją alegorie cnót, na piętrze
bohaterowie świata antycznego stawiani jako wzór obywa-

tela. Na fasadzie współcześnie upamiętniono także władców
z dynastii Piastów i Jagiellonów. Po łacinie zapisano ponadczasowe sentencje. Jedna z nich głosi: Najlepsze z miast jest
to, które posiada dobrych obywateli (Pitagoras), a inna: Nie jest
nic trudniejsze w sprawach ludzkich, niż dobrze rządzić (Dioklecjan). W ratuszu mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania.
Poznańskie koziołki
według legendy uratowały
miasto przez pożarem.
Ogień dostrzegł kucharz,
który pobiegł za nimi na
wieżę, gdzie zwierzęta
dały popis walki.
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Życie codzienne w mieście było regulowane licznymi przepisami. Wpływały one na poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości u jego mieszkańców. W celu egzekwowania
obowiązującego prawa powstały na
rynku dwa obiekty. Pierwszy z nich to
waga miejska. Tu kontrolowano uczciwość kupców sprzedających towary na
poznańskim rynku.
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Waga miejska miała szczególne znaczenie podczas słynnych poznańskich
jarmarków. Urzędujący w niej ważnik
kontrolował sprzedawane towary wg
ustanowionego systemu miar i wag.

Na sali sądowej wymierzano sprawiedliwość przestępcom. Wielu z nich
kończyło pod pręgierzem, gdzie karano wystawieniem na widok publiczny, chłostą lub cięciem części ciała.
Pręgierz został ustawiony dokładnie
w geometrycznym środku Poznania.
To znak, że miasto rządzi się prawem,
i przestroga dla tych, którzy chcieli
je złamać.
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Pałac Mielżyńskich gościł w 1806 r. w swoich progach: Józefa Wybickiego (autora słów hymnu narodowego) oraz gen.
Dąbrowskiego (głównego bohatera hymnu). Przybyli oni do
Poznania jako wysłannicy Napoleona Bonaparte, będącego

„Marsz, marsz, Dąbrowski! (…)
Za twoim przewodem złączym
się z narodem”. Tak witał generała
tłum poznaniaków.

dla wielu Polaków nadzieją na odzyskanie niepodległości. U ich boku
stanęli do walki o wolność miesz9
kańcy Poznania, którzy mieli dość
ograniczania swobód przez pruskiego zaborcę. Powstanie zakończyło się sukcesem. Pałac
Działyńskich w XIX wieku, w okresie zaborów, stał się jednym
z ośrodków życia narodowego. Jego właściciel – hrabia Tytus
Działyński – wyszedł z inicjatywą przedsięwzięć, które
W pałacu Działyńskich
mieszkańcy Poznania
i Wielkopolski mogli zdobywać nową wiedzę i doświadczenie. To była odpowiedź
na politykę zaborców, ograniczającą prawa Polaków.
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miały jednoczyć polską społeczność, rozwijać ją intelektualnie,
kulturalnie, wzmacniać przedsiębiorczość. Wszyscy zainteresowani mogli więc wziąć udział w organizowanych w pałacu
otwartych wykładach naukowych, koncertach, spektaklach
teatralnych, a także w wystawach gospodarczych.

Pod koniec XVIII wieku zniszczony i podupadły w następstwie wojen i kataklizmów naturalnych Poznań wymagał
gruntownych zmian. Podobnie jak w innych polskich miaOdwach stał się symbolem
wielu korzystnych zmian
dokonanych przez Komisję
Dobrego Porządku.
Poprawiono estetykę miasta
oraz jego bezpieczeństwo.

stach powołano Komisję
11
Dobrego Porządku, która
w oparciu o idee oświecenia miała za zadanie uporządkować
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Szczyt budynku zdobi
herb Królestwa Polskiego
(Orzeł), Litwy (Pogoń)
oraz herb króla Stanisława Poniatowskiego
(Ciołek), za panowania
którego powstał Odwach.

wiele dziedzin życia. Dzięki niej wprowadzono nowe przepisy przeciwpożarowe, wybrukowano ulice, odnowiono zamek
i ratusz. Z jej inicjatywy wybudowany został Odwach. Miał
on służyć tzw. żołnierzom miejskim, których zadaniem było
pilnowanie porządku publicznego w mieście.
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Mieszczanie poznańscy dzielili się
na różne warstwy społeczne, co
znajdowało swoje odbicie w spoKamienice 41-43 należały do
poznańskich patrycjuszy.
W reprezentacyjnych izbach znajdowało się luksusowe wyposażenie, m.in. kobierce perskie, zegary,
malowidła, czy zachowane do dziś
ozdobne kasetony.
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sobie ich mieszkania. Patrycjusze na szeroką skalę trudnili się
handlem. Dzięki znacznym zyskom kupowali najdroższe działki w mieście i budowali na nich reprezentacyjne kamienice
z bogatym wyposażeniem. W XVI wieku mieszkańcy Poznania
należeli do najzamożniejszych w Królestwie Polskim.

Budnicy byli drobnymi
handlarzami. Prowadzili sprzedaż ryb i soli
w podcieniach wzniesionych przez siebie
domków, w których
mieszkali z rodzinami.
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Wizyty królewskie w Poznaniu wiązały się zarówno z fetowaniem zwycięskich bitew, jak z sytuacjami kryzysowymi,
które wymagały politycznych rozstrzygnięć. W kamienicy
Wybór kamienicy na siedzibę
dworu Jana Kazimierza był
następstwem zniszczenia zamku
królewskiego przez Szwedów.

Pinoccich podczas potopu szwedzkiego w 1657 r. przebywał ze swym
dworem król Jan Kazimierz. Powodem była zwołana do Poznania
16
narada międzynarodowej koalicji
antyszwedzkiej. Podjęte wówczas decyzje doprowadziły w konsekwencji do wyparcia Szwedów z ziem polskich.
Jednak ledwie pół wieku później Poznań ponownie stał
się ofiarą wyczerpującej wojny. Miasto pustoszyły wojska
szwedzkie, saskie i rosyjskie. Z tego
okresu pochodzi legenda związana
z jedną z kamienic rynkowych. To
jej charakterystyczny daszek miał
uratować rezydującego w mieście
monarchę, gdy ten wychylił się
przez okno i wypadł. Wypadek
przydarzyć się miał, znanemu ze
słabości do trunków, Augustowi II
Mocnemu. Według innych przekazów chodziło o króla szwedzkiego,
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Karola XII.

Dominikanie przybyli do Poznania w I poł. XIII wieku. Ich
reguła, stworzona przez św. Dominika Guzmana, przynosiła
nową formę życia zakonnego – nie żyli w zamkniętym klasztorze, wręcz przeciwnie – chodzili
wśród ludzi i głosili Słowo Boże
(właściwa ich nazwa to Zakon
Kaznodziejski). Utrzymywali się
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Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków budownictwa
wczesnogotyckiego w Polsce.
O wyjątkowym kunszcie budowniczych świadczy pięknie rzeźbiony
portal, który ma już ponad
780 lat.

z jałmużny; tak jak i franciszkanów zalicza się ich do zakonów
żebraczych (mendykantów). Osiedlali się przede wszystkim
w dużych miastach. Kościół dominikanów w Poznaniu został – jak
na ówczesne warunki budowlane
– wzniesiony z dużym rozmachem.
Świątynia świadczyła o ważnej roli
jaką w mieście pełnili zakonnicy.
Dzisiejszy wygląd kościół zawdzięcza przebudowom w XVIII i I poł.
XIX wieku. Obecnie mieści się tu
kościół i klasztor oo. jezuitów.
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W początkach XIX wieku poznańska społeczność żydowska
była drugą co do wielkości w państwie pruskim. W następnych
dekadach stawała się coraz bardziej zróżnicowana wewnętrznie. Jej przedstawiciele rozwijali różne formy aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, współtworząc nowoczesne
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Monumentalna budowla
stanowiła doniosły akcent
w zabudowie Starego Miasta.
Jej charakterystyczna bryła
została pokryta czerwoną cegłą. Budynek mógł pomieścić
1200 wiernych, a jego bogato
zdobione wnętrze wykonane
zostało dzięki ofiarności członków gminy. Uwagę przykuwała architektura – zgrupowanie
wielu brył geometrycznych
wokół jednej osi, wyznaczającej część centralną zwieńczoną kopułą. Wskazywała ona
miejsce święte, gdzie w Aron
ha-kodesz przechowywane
były zwoje Tory.

oblicze miasta. Dla zaspokojenia potrzeb religijnych wspólnoty
i potwierdzenia doniosłej roli Żydów w życiu Poznania w 1907
roku wybudowana została Nowa Synagoga. Zajęła ona miejsce
dawnego szpitala żydowskiego Salomona Beniamina Latza.
W czasie II wojny Światowej
synagoga została przekształcona przez Niemców
w pływalnię dla żołnierzy
Wehrmachtu. Funkcję pływalni pełniła też po wojnie –
aż do początków XXI wieku.
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Mieszkańcy Poznania chcieli czuć się bezpiecznie. Dlatego
musieli stworzyć własny system obronny na wypadek najazdu. Początkowo umocnienia miały formę drewniano-ziemną.
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Kiedy miasto borykało się
z kłopotami finansowymi,
niektóre baszty oddawano
w dzierżawę, na cele
mieszkalne. Jedna z baszt,
włączona do zabudowań
klasztoru Katarzynek,
przetrwała do dziś.

Z czasem Poznań obwiedziony został pojedynczym łańcuchem fortyfikacji murowanych. Do połowy XV wieku powstał
drugi pierścień murów. Do miasta wiodły cztery strzeżone

Część murów miejskich
została rozebrana w XVIII
i XIX wieku. Ich przebieg
zaznaczono w posadzce
chodników staromiejskich
czerwoną liną cegieł.

bramy. W sytuacji zagrożenia do obrony Poznania stawało
nie tylko wojsko, ale i mieszczanie. Rzemieślnikom skupionym
w cechach przydzielono do obrony odcinki murów i baszty;
stąd ich nazwy: np. krawiecka, kominiarska, rzeźnicza.

Poznań był miastem królewskim, co symbolizował górujący
nad nim od XIII wieku zamek. W jego murach monarcha sądził poddanych i wydawał przywileje. Podejmował też decyzje ważne dla losów państwa. Zamek nieraz był świadkiem
przełomowych wydarzeń w dziejach Polski. Był siedzibą

Wieża zamkowa symbolicznie podkreślała rangę
i majestat władzy monarszej. Dominujący charakter
budowli wzmacniało usytuowanie jej na wzgórzu.
Zamek można było łatwo
dostrzec z wielu miejsc
w mieście.
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księcia poznańskiego Przemysła II, który prowadził aktywną
politykę wojny i dyplomacji na rzecz zjednoczenia podzielonych ziem piastowskich. Jego niewątpliwym osiągnięciem
było doprowadzenie do koronacji królewskiej.

Za czasów rezydującego
w zamku Przemysła II herbem
Królestwa Polskiego stał się
orzeł biały w koronie.

Sprowadzeni do miasta w I poł. XVII wieku przez biskupa Andrzeja Szołdrskiego franciszkanie konwentualni
konkurowali o rząd dusz z inną gałęzią zakonu, zwaną
bernardynami. By zachęcić wiernych oraz pobudzić ich

Dzięki sympatii mieszczan,
jaką cieszyli się franciszkanie w Poznaniu i w całej
Polsce XVII i XVIII wieku,
udało się im wybudować
klasztor w elitarnej części
centrum miasta, na Górze
Przemysła, w sąsiedztwie
zamku.
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wyobraźnię i religijność, zakonnicy wykorzystali talent
braci Adama i Antoniego Swachów, autorów unikatowych malowideł i zdobień wewnątrz świątyni. Od XVIII
wieku z całej Europy przybywali pielgrzymi, by w tym
kościele modlić się przed obrazem Matki Bożej w Cudy
Wielmożnej – Pani Poznania. Można go obejrzeć w lewej
nawie w bogato rzeźbionym czarnym ołtarzu.
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Bogato rzeźbione
stalle są dowodem
niezwykłego
talentu Antoniego
Swacha. Na ich
progu znajduje się
smok – symbol
wzgardzonego zła.

Wraz z poprawą jakości życia w Poznaniu rosły aspiracje jego
mieszkańców. U progu XX wieku wzrastający popyt przyczyniał się do rozwoju handlu. Powstające wówczas domy towarowe zabiegały o klientów oferując mnogość produktów,
zarówno tych codziennego użytku, jak i luksusowych, oraz
komfortowe warunki zakupów. Prawa rynku wpływały także
na architekturę budynków. Projektując je odwoływano się
do modnych stylów oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych.
Świadczy o tym zastosowanie żelbetowej konstrukcji nośnej w wybudowanym w 1905 roku domu handlowym Deierlinga i Morgensterna.
Nowoczesną konstrukcję przykryto
secesyjną fasadą. We wnętrzach
zainstalowano windę towarową
i centralne ogrzewanie.
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Rozwijające się miasto potrzebowało przestrzeni służącej
przedstawicielom lokalnych elit do wymiany informacji i doświadczeń. Konieczne było
także miejsce, w którym mogliby zatrzymać się posłowie
i urzędnicy pruscy zmierzający do stołecznego Berlina.
Hotel Saski funkcjonował
do połowy XIX wieku, kiedy
to jego zadania przejął Bazar
(zob. folder Śródmieście).
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Tę właśnie funkcję pełnił od ostatnich lat XVIII wieku Dom
Zajezdny, zwany później Hotelem Saskim. Instytucja ta była
nie tylko miejscem spotkań i hotelem – pełniła również
ważne funkcje kulturalne. Jej słynna sala, zwana Redutową,
służyła koncertom, balom i przedstawieniom teatralnym. Przez pierwsze
dekady XIX wieku była to największa
w mieście sala publiczna.
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Gościem hotelu był m.in. cesarz
Napoleon Bonaparte, który podpisał
w nim zawarty w 1806 roku traktat
pokojowy między Francją a Saksonią.

Jezuici przybyli do Poznania w latach 70. XVI wieku z zamiarem podniesienia poziomu intelektualnego i duchowego mieszkańców oraz przeciwdziałania prądom reformacyjnym. Założona przez nich uczelnia zasłynęła wysokim
poziomem nauczania.
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Jezuici wznieśli
kompleks budowli obejmujący kościół, szkołę
i budynek kolegium.

Dzisiejsza poznańska fara, budowana z wielkim rozmachem,
wzorowana na barokowych bazylikach rzymskich, onieśmielała
przyzwyczajonych do kościołów
Fara dominuje nad ulicą,
zamykając ją monumentalną
fasadą. Jej centralną postacią jest
św. Ignacy Loyola – założyciel
zakonu jezuitów.
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parafi alnych mieszczan. Bogata polichromia i sztukaterie
miały pomóc w kształtowaniu smaku i gustu XVII- i XVIII-wiecznych mieszkańców miasta. Jezuici wznieśli kościół,
który stał się jednym z narzędzi
walki z reformacją. Bogate wnętrze miało przekonywać o potędze
i sile Kościoła katolickiego. Wnętrza zdobią malowidła związane
z postaciami polskich świętych
Fara posiada unikatowe, XIX-wieczne organy zbudowane
przez wybitnego organmistrza
Friedricha Ladegasta.
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i jezuitami. W ołtarzu głównym widoczny jest obraz przedstawiający wskrzeszenie Piotrowina przez bp. Stanisława,
w ołtarzach bocznych znajdują się obrazy św. Stanisława
Kostki i św. Ignacego Loyoli.

Szkoła jezuicka, założona w 1573 roku, rozwijała wrażliwość
na sztukę i naukę. Choć budynek wzniesiony został na potrzeby szkolne, właśnie tu rozpoczęła się historia teatru w Pozna-
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Dziedziniec szkoły był
jedną z pierwszych scen
teatralnych Poznania.
Około 1782 r. występował
tu wraz ze swoim zespołem
ojciec teatru polskiego
Wojciech Bogusławski.

niu. Jezuici wykorzystywali teatr w swoich szkołach z dwóch
powodów: po pierwsze – był on najlepszą metodą przekazania ważnych treści w przystępnej formie. Spełniał taką funkcję, jaką współcześnie mają media. Drugim powodem było
ośmielenie uczniów–aktorów do wystąpień publicznych.

Uczelnia jezuicka została w 1611 roku podniesiona do rangi uniwersytetu przez króla Zygmunta III Wazę. Z powodu
licznych przeszkód statusu tego nie udało jej się jednak na

Kolegium poznańskie
słynęło z nauk
humanistycznych,
wykładowcami
byli cudzoziemcy
pochodzący z wielu
krajów zachodniej
i środkowej Europy.
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dłuższą metę utrzymać. Jej studenci wywodzili się z różnych warstw społecznych, szlachty, mieszczaństwa, a nawet
chłopstwa. Stawiająca na nowatorskie metody nauczania
uczelnia umożliwiała im nabycie
umiejętności pomocnych w karierze
w instytucjach kościelnych i państwowych.
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Symbolem ambicji mieszczan
poznańskich była kolegiata farna,
stojąca niegdyś na dzisiejszym
placu Kolegiackim, z wieżą
o wysokości niemal 120 m.
Kolegiata uległa zniszczeniu
w XIX wieku i została rozebrana.

W mieście epoki renesansu pojawiła się nowa forma budowli mieszkalnej – pałac miejski, znacznie większy i bardziej reprezentacyjny niż mieszczańskie kamienice, budowany jako
rezydencja możnych rodów. W Poznaniu przykładem tego
Poznański pałac był
główną siedzibą rodu.
Górkowie, jedna
z najpotężniejszych
rodzin magnackich XVIwiecznej Polski, mieli
także rezydencje
w stołecznym Krakowie
i we Lwowie.
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typu zabudowy jest wzniesiony w XVI wieku pałac Górków.
Jest to symbol niebywałego sukcesu kolejnych pokoleń tej
możnowładczej rodziny. Jej przedstawiciele byli biskupami,
wysokimi urzędnikami królewskimi, dyplomatami. Śladem
dawnej świetności jest dziś portal z bogatą dekoracją rzeźbiarską przedstawiającą rogi obfitości, który prowadzi na
wspaniały renesansowy dziedziniec (od ul. Klasztornej).
Pałac Górków
dominował nad
kamienicami.
Górkowie chcieli
podkreślić tym swoją
przewagę nad stanem
mieszczańskim.
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W XIX wieku, epoce rodzącej się nowoczesności, mieszkańcy szli z duchem czasu. Pragnęli komfortu i wygody. Przykładem realizacji ich oczekiwań było podwórze kamienicy
przy ul. Wielkiej 27/Woźnej 9. Poprawę warunków życia
gwarantowała wygodna kamienica z przestronną ofi cyną,
niepozbawiona architektonicznego i stylistycznego smaku.
Estetyczna, jasna elewacja i duże okna zapewniały komfort
światła dziennego w mieszkaniach.
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Przestronne podwórze w oficynie świadczyło o zamożności,
wiedzy i świadomości znaczenia higieny
życia.

Z nami na pewno dotrzesz do celu!
Wyrusz na szlaki, które zaprowadzą Cię do najciekawszych zakątków Poznania. Pomogą Ci: seria folderów,
strona internetowa i przewodnik.
Jeśli Twój czas jest ograniczony, skorzystaj ze szlaków
głównych (Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródmieście).
Jeśli zainteresowały Cię prezentowane opowieści,
skorzystaj ze szlaków uzupełniających lub tematycznych.

Zwiedzanie Traktu Królewsko-Cesarskiego rozpocznij
od Bramy Poznania. Tu otwiera się droga
do przeszłości miasta.
www.bramapoznania.pl.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
www.trakt.poznan.pl
2017, 2020
TEKST: Bartosz Małolepszy, Maciej, Moszyński, Mikołaj Pukianiec
PROJEKT GRAFICZNY: Wojciech Walasiak, Piotr Łysakowski
ZDJĘCIA: Radosław Barek (3 – z gry „Posnania – budujemy miasta”,
Wydawnictwo Miejskie Posnania); Jerzy Borwiński (23); CDN
MEDIA (1 – okładka, 24, 30); Anna Jabłońska (19); Piotr Skórnicki
(10); Zbigniew Szmidt (31); Jarosław Tritt (5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 38); Łukasz Zandecki
(2, 6); Muzeum Narodowe w Poznaniu (4, 9, 29); Biblioteka
Uniwersytecka w Poznaniu (20); Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków (11, 35, 37); Biblioteka Kórnicka PAN (16);
domena publiczna Wikimedia Commons (24).
PLAN: na podstawie map GEOPOZ

Podążaj szlakiem, który przemierzało
40 pokoleń mieszkańców Poznania.
Dotrzesz do miejsc, gdzie zapisane są
zaskakujące opowieści. Spotkasz świadków
historii miasta: zabytki i postaci z przeszłości.
Poznasz przypadki z życia ludzi, którzy
swoimi ambicjami, marzeniami i potrzebami
zbudowali dzisiejszy Poznań. Jak udało
im się to zrealizować?

