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Od niepamiętnych czasów osiedla ludzkie
funkcjonowały w ścisłej relacji z otoczeniem. Ulegały
przy tym przemianom, które skutkowały ich rozwojem
lub upadkiem. Kluczową rolę odgrywały warunki
przyrodnicze. Decydowały o obliczu osad i miast,
a także same zmieniały się pod wpływem działalności
człowieka. Ten wielowiekowy proces wzajemnego
oddziaływania doskonale widać na przykładzie
Poznania.
Przed tysiącem lat rozpoczęto budowę grodu
na Ostrowie Tumskim, co wiązało się ze znaczną
ingerencją w środowisko naturalne. Znamienny był
fakt ulokowania grodu, a następnie miasta nad rzeką.
Warta zapewniała ochronę i transport, była źródłem
wody i pożywienia. Jednocześnie pozostawała
żywiołem nieobliczalnym. Przez stulecia mieszkańcy
Poznania różnymi sposobami chronili się przed
powodziami.
Z czasem doprowadziło to do znacznego
przekształcenia sieci wodnej. W XIX i XX wieku wiele
dopływów zasypano lub skanalizowano, a samą
rzekę uregulowano. Zwieńczeniem tych działań było
„przeniesienie” Warty do nowego koryta, wskutek
czego miasto na dekady odwróciło się od rzeki.
Pod koniec XVIII wieku zaczęto zwracać uwagę na
kwestię zieleni w mieście. Za czasów pruskich ulice
i place obsadzano roślinnością. W obliczu budowy
w Poznaniu twierdzy i rosnącej gęstości zabudowy
mieszkańcy doprowadzili do powstania pierwszego
publicznego parku. W tym czasie rolę wysp zieleni
pośród miejskich zabudowań odgrywały gęsto
zadrzewione cmentarze.
Gdy się okazało, że fortyfikacje zwiększają ryzyko
powodzi i ograniczają funkcjonowanie miasta, na
początku XX wieku wytyczono w ich miejscu
tzw. Ring, powiązany z ciągiem parków. W okresie
międzywojennym zaczęto myśleć o powstrzymaniu
zabudowy na obszarach środowiska naturalnego.
Opracowano nowatorski model klinów zieleni, który
zakładał zachowanie i rozwój w przestrzeni miejskiej
korytarzy roślinności.
Na obliczu dzisiejszego Poznania wyraźnie
odcisnęła się historia nierzadko skomplikowanych
relacji człowieka z naturą. Warto zatem spojrzeć
w przeszłość i poszukać w niej inspiracji do
działania na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego.
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związki rzeki z miastem
1

ów
Ostr
ski
Tum
Katedra

Szewska

Most
B. Chrobrego
wo
sze
ali
w
Ch

Wielka
Woźna

Czar

toria

la
ob
Gr

Ła
zie
nn
a

5
Garbary

Wodna

3

4

Trasa
trasa oznakowana symbolem
symbolemTraktu
Traktupomaga
pomaga
orientować się w przestrzeni miasta
linia tramwajowa na Trakcie Królewsko-Cesarskim
Tramwaj ułatwia szybkie przemieszczanie się
na
po poszczególnych
poszczególnychobszarach
obszarachTraktu
Traktu
Panele informacyjne prezentują plan i opis obszarów Traktu
informacja turystyczna

1

OSTRÓW TUMSKI

Przed tysiącem lat znajdowało się tu kilka pokrytych roślinnością piaszczysto-żwirowych wysp, nieznacznie wyniesionych ponad poziom rozlewiska dolin Warty i Cybiny.

W części grodu, w której w X wieku wybudowano siedzibę książęcą
(palatium), a kilka wieków później kościół Najświętszej Marii Panny,
mieściło się wzgórze (summum). W wyniku nasypywania ziemi
i narastania warstw kulturowych oraz powodziowych wyraźna
z początku różnica wysokości zanikła.

Ze względu na walory gospodarcze, obronne i komunikacyjne na największej z nich założono z początku niewielki,
z czasem zaś sukcesywnie rozbudowywany gród. Długoletni proces inwestycyjny wyraźnie przyspieszył w połowie
X wieku. Wówczas wzniesiono wał obronny o wysokości
10 metrów i długości 2 kilometrów, na który zużyto ogromną ilość drewna pochodzącego z pobliskich lasów. W miejscach wycinki zaczęły pojawiać się nowe gatunki roślin
i zwierząt, typowe dla obszarów otwartych. Przez stulecia
mieszkańcy wyspy walczyli z okresowymi wylewami rzeki,
przekształcając otaczający krajobraz – podnosili poziom
gruntu, osuszali bagna, budowali groble i fosy. W rezultacie do XIII wieku powierzchnia terenu, na którym mieszkali,
podwyższyła się o kilka metrów.
2

KORYTA WARTY

Od czasu lokacji miejskiej Poznania w połowie XIII wieku
zwiększył się wpływ działalności ludzkiej na środowisko rzeczne. Przez stulecia brzegi Warty były miejscem postoju statków
i przeładunku towarów przewożonych z i do miasta. Ze względu na potrzeby rzemiosła, a następnie przemysłu kluczową

rolę odgrywał spław drewna. Na przełomie XIX i XX
wieku wybudowano nowoczesny port, który w szczytowym momencie mógł
obsługiwać naraz 80 barek.
Aby przyspieszyć rozwój
transportu rzecznego i zmniejszyć ryzyko zagrażających miastu powodzi, pogłębiono koryto Warty i rozpoczęto regulację
rzeki. Postanowiono wyprostować jej bieg, wprowadzając
główny nurt do dotychczasowego kanału ulgi. Plany te zaczęto realizować po II wojnie światowej. Zasypano koryto Warty,
które biegło ostrym łukiem wokół Chwaliszewa, a samą rzekę
przesunięto bardziej na wschód. Spowodowało to zasadniczą
zmianę w krajobrazie miasta, które pod wieloma względami
odsunęło się od Warty.
O funkcjonowaniu w tym miejscu
portu rzecznego przypominają
dziś pozostałości nabrzeża,
którego potężną ceglaną
konstrukcję wsparto na żelaznych
słupach wbitych w dno rzeki.
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PARK W STARYM KORYCIE WARTY

Przez setki lat liczne dopływy i odnogi Warty tworzyły
graniczący od wschodu z Poznaniem rozległy kompleks
wysp, na których funkcjonowały samodzielne osady pod-

A

miejskie. Najważniejszą
z nich było Chwaliszewo,
które otrzymało prawa miejskie w połowie
XV wieku. Mieściło się
ono na wyspie zwanej
w średniowieczu Groblą
Kapitulną. Chwaliszewo
często ulegało zniszczeniom w wyniku powodzi,
do czego przyczyniło się
wzniesienie w XIX wieku
wokół Poznania pruskiej
twierdzy. W 1888 roku
wyspa przez ponad
B
miesiąc znajdowała się
pod wodą, a silny prąd
rzeczny uniemożliwiał
Wielka powódź z 1888 roku
dotarcie łodziami do donajbardziej dotknęła Chwaliszewo,
mów. Na przełomie XIX
część Poznania położoną
w bezpośredniej bliskości Warty.
i XX wieku podjęto więc
szeroko zakrojone prace,
w wyniku których podwyższono poziom ulic, zbudowano wały przeciwpowodziowe
i wysokie, murowane nabrzeże. Wyrastające z nich kamienice tworzyły klimat „poznańskiej Wenecji”. Jej kres przyniosła
II wojna światowa i zasypanie chwaliszewskiego zakola Warty, w którego miejscu rozciąga się dziś malowniczy park.
Wzdłuż ulicy Czartoria biegnie
siedmiometrowej wysokości mur
przeciwpowodziowy, który w wyniku
zasypania koryta Warty znalazł
się w znacznej części pod ziemią.
Umożliwiał on budowę w poprzek
ulicy tamy chroniącej przed wysoką
wodą.
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GROBLA

Grobla była niegdyś wyspą zamieszkałą przez rzemieślników, przez którą przebiegał wał ziemny (stąd jej nazwa)
łączący lewobrzeżny Poznań z prawym brzegiem Warty.
Przez stulecia otaczały ją wody dwóch odnóg rzecznych,
których zachodnią, zwaną Leniwą lub Z gniłą Wartą, zasypano pod koniec XIX wieku. Jej koryto jedynie okresowo
wypełniało się wodą, a na dnie zalegały ścieki spływające
z pobliskiego Poznania i podmiejskich Garbar. Lokalizację
cieku można dziś dość dokładnie odczytać z nieregularnego przebiegu ulicy Mostowej, którą poprowadzono po

jego śladzie. Bliskość
rzeki miała zasadniczy
wpływ na charakter
zabudowy Grobli. Gdy
pod koniec XVIII wieku wzniesiono na jej
podmokłych
łąkach
ewangelicki kościół św.
Krzyża (dziś Wszystkich Świętych), dla zabezpieczenia budowli
przed zapadaniem się
trzeba było wbić w ziemię kilkaset dębowych
pali.
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Z racji dogodnego położenia nad
rzeką od XIX wieku Grobla była
miejscem lokowania nowoczesnych
inwestycji przemysłowych publicznych
i prywatnych, m.in. gazowni
i elektrowni, do których dociągnięto
specjalną bocznicę kolejową.

ULICE WODNA I GARBARY

Niegdysiejsza Brama Wodna, której pamięć przechowała się
w nazwie ulicy, była jedną z czterech głównych bram wjazdowych do miasta. Szczególną rolę w układzie wodnym Poznania odgrywała otaczająca mury miejskie fosa. Była ona
zasilana wodą płynącą dopływem Warty – Bogdanką, a także odnogami rzeki: lewym ramieniem Warty i Notecią. Fosa
była otwartym kanałem, elementem systemu obronnego,
a zarazem źródłem wody pitnej i zbiornikiem ścieków. To połączenie różnych funkcji było przyczyną częstych epidemii,
a także degradacji środowiska naturalnego. Szczególnie dało
się to odczuć na pobliskich Garbarach, do końca XVIII wieku
podmiejskiej osadzie rzemieślniczej, ze wszystkich stron otoczonej wodą. Garbarzom do wykonywania ich profesji niezbędne były ogromne ilości wody. Odprowadzane do fosy
odpady organiczne pochodzące z procesu produkcji skór
były źródłem najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń oraz
smrodu.

Na początku XIX wieku Garbary utraciły swój wyspowy charakter.
Po zburzeniu murów obronnych, zasypaniu fos i kanałów wytyczono
idealnie prostą ulicę, biegnącą środkiem dawnej osady.

KRAJOBRAZ MIEJSKI:
ulice, place, parki, zieleńce
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W następstwie lokacji Poznania na lewym brzegu Warty
przystąpiono do wyrównania
i zagospodarowania
terenu
o powierzchni ponad 20 hektarów, na którym uprzednio
zaplanowano rynek i siatkę
ulic. Wymagało to podjęcia
szeroko zakrojonych robót Poznań doświadczał
ziemnych, które znacznie regularnych powodzi,
o których pamięć
przeobraziły miejscowe śro- przechodziła z pokolenia
dowisko naturalne. Miasto zo- na pokolenie. Informowano
nich także za pomocą
stało otoczone pasem umoc- oznaków
powodziowych, które
nień, z początku w formie umieszczano na ścianach
drewniano-ziemnej, następnie budynków. Jednym z nich
tabliczka na elewacji
zaś murowanej. Materiału jest
kamienicy przy Starym
do budowy fortyfikacji, gma- Rynku 50, która upamiętnia
chów publicznych i domostw największą powódź
w dziejach Poznania z 1736
poszukiwano przede wszyst- roku.
kim w najbliższym sąsiedztwie. W rezultacie z okolicznego krajobrazu stopniowo
znikały lasy. Strategiczną rolę odgrywało również zaopatrzenie mieszkańców miasta w wodę. W czterech rogach
rynku wybudowano publiczne studnie. Dostarczały one
wodę do picia i do gaszenia pożarów. Woda docierała
do nich drewnianymi rurami miejskiego wodociągu ze źró-

dła znajdującego się na stokach Wzgórza Winiarskiego
(dzisiejsza Cytadela).
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PARK CHOPINA

To niewątpliwie najstarszy istniejący do dziś kompleks uporządkowanej zieleni w Poznaniu. Powstał na przełomie XVII
i XVIII wieku jako ogród przy kolegium jezuickim. Zakonnicy użytkowali go dla celów gospodarczych i prowadzonych
przez siebie badań
botanicznych. Po kasacie zakonu był on
miejscem „wykładów
nauk przyrodniczych”
wygłaszanych w Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Od 1815 roku
ogród stał się częścią
rezydencji namiestnika Wielkiego Księstwa
Poznańskiego, Antoniego Radziwiłła. Przekształcono go w reprezentacyjny park, łączący w sobie cechy ogrodu francuskiego i parku angielskiego. Przez
kolejne dekady był on
miejscem dostępnym
Wśród zieleni wznosi się marmurowe
jedynie dla urzędnipopiersie Fryderyka Chopina dłuta
znanego wielkopolskiego rzeźbiarza
ków mieszczących się
Marcina Rożka.
w dawnym klasztorze
władz administracyjnych. Za czasów pruskich była to rejencja, a po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości siedziba wojewody. Pod koniec
lat 30. XX wieku przez park przeprowadzono nową ulicę,
która znacznie zmniejszyła jego obszar. Po II wojnie światowej został on otwarty dla wszystkich mieszkańców.
8

SKWER ZIELONE OGRÓDKI

Decyzja władz pruskich o przekształceniu Poznania w twierdzę miała niekorzystny wpływ na stan zieleni miejskiej.
Na niewielkim obszarze ściśniętym pierścieniem fortecznym zabrakło miejsca na publiczne parki i ogrody. Dominowała wówczas zieleń prywatna, przez większość mieszW drugiej
połowie XIX
wieku na skwerze
wzniesiono
efektowną
fontannę. Dziś
w tym miejscu
znajduje się jej
współczesna
wersja.

czan oglądana zza parkanów. W 1834 roku grupa polskich
i niemieckich mieszkańców, którym w szczególny sposób
zależało na poprawie warunków życia w Poznaniu, założyła
Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic. Staraniem tej organizacji rozpoczęto systematyczne nasadzanie
drzew i krzewów na placach i ulicach. Rośliny sprowadzano
ze szkółki drzew powstałej na specjalnie w tym celu zakupionych gruntach łazarskich. Najstarszym, założonym jeszcze
w pierwszej połowie XIX wieku zieleńcem w Poznaniu jest
skwer popularnie zwany Zielonymi Ogródkami (niegdyś plac
Zielony). Od prawie 200 lat służy on mieszkańcom Poznania
jako znakomite miejsce wypoczynku.
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ALEJE MARCINKOWSKIEGO

W następstwie wcielenia Wielkopolski do Prus na przełomie
XVIII i XIX wieku rozpoczął się proces rozszerzania Poznania
o okoliczne osady podmiejskie i przesuwania jego centrum
na zachód od obszaru staromiejskiego, otoczonego średniowiecznymi murami obronnymi. W myśl oświeceniowych
założeń planistycznych po raz pierwszy zaczęto świadomie
wprowadzać do miasta zieleń. Nowy układ urbanistyczny Poznania miał początkowo formę otwartą, bogatą w elementy
parkowo-krajobrazowe. Nowo wytyczane ulice obsadzano
drzewami, zakładano klomby i kwietniki, pojawiały się przydomowe ogródki. Ta ledwie rozpoczęta symbioza miasta
z przyrodą nie trwała jednak długo. W 1828 roku zainicjowano bowiem przekształcanie Poznania w twierdzę, wskutek czego przez kolejne dekady zamiast zieleni dominującą
barwą w miejskiej przestrzeni publicznej była ceglana czerwień budowli wojskowych.

Obsadzone rzędami drzew Aleje Marcinkowskiego (niegdyś ulica
Wilhelmowska) były pierwszą na ziemiach polskich publiczną
promenadą miejską, wzorowaną na słynnej berlińskiej Unter den
Linden. Na przestrzeni ponad 200 lat wielokrotnie zmieniała się
szata roślinna ulicy, niezmienione pozostały jednak jej funkcje –
reprezentacyjno-rekreacyjne.
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PLAC WOLNOŚCI

Przykładem podporządkowania w XIX wieku przestrzeni
miasta funkcjom wojskowym był plac Wolności (niegdyś
Wilhelmowski), na którym władze pruskie przeprowadzały m.in. ćwiczenia musztry. Żołnierze potrzebowali w tym
Posąg Hygiei, bogini
zdrowia, nosi rysy żony
Edwarda Raczyńskiego,
Konstancji.
Na medalionie
przedstawiającym
wizerunek Priessnitza
umieszczony został
znamienny napis – „Nic
lepszego nad wodę”.

A

celu wystarczająco dużo miejsca, więc rośliny w większości usunięto, a plac ogrodzono drewnianymi barierami. Z czasem stał się on jednak „cywilnym” centrum
życia miejskiego. Stopniowo przywrócono na nim zieleń,
która osiągnęła formę małego parku w stylu angielskim,
z alejkami spacerowymi i skalnymi grotami. W drugiej po-

B

łowie XX wieku zieleni
zaczęło jednak ponownie
ubywać. Wówczas na plac
przeniesiono studnię zwieńczoną posągiem Hygiei.
Upamiętnia ona ufundowanie w połowie XIX wieku
przez Edwarda Raczyńskiego nowego wodociągu w mieście, dzięki któremu mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstw zdrowej wody źródlanej. Na ścianie cokołu
znajduje się portret Wincentego Priessnitza, zwolennika
wodolecznictwa, który miał tą metodą uzdrowić syna fundatora, Rogera Raczyńskiego.
Pod koniec XIX wieku mieszkańcy
Poznania mogli wypoczywać na
placu w cieniu rozłożystych drzew.
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PASAŻ APOLLO

Wiek XIX był czasem rozkwitu popularności tzw. ogródków
restauracyjnych, które z francuska zwano établissementami. W cierpiącym na niedobór zieleni Poznaniu stanowiły one naturalny azyl dla mieszkańców. Łączyły w so-

bie funkcje parkowe
i rozrywkowe. Służyły
jako miejsce odpoczynku i rekreacji pośród
przyrody. Powstawały
zarówno poza miastem, jak i w jego obrębie. Jedne ogródki
urządzane były z dużym rozmachem, inne prezentowały się dość skromnie.
Do największych tego typu przedsięwzięć w Poznaniu należał założony w 1846 roku przez braci Lambertów całoroczny
ogródek Odeon. Odwiedzający go mogli skorzystać z bogatej
oferty spędzania wolnego czasu, m.in. koncertów i przedstawień teatralnych. Na jego terenie znajdowała się również
kręgielnia i bardzo popularna w mieście piwiarnia. Odeon był
dużym kompleksem rozrywkowym złożonym z wielu budynków o rozmaitym przeznaczeniu. W gmachu mieszczącym
niegdyś teatr i restaurację znajduje się obecnie kino Apollo.
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PARK DĄBROWSKIEGO

Enklawa zieleni w centrum miasta jest pozostałością
XIX-wiecznej nekropolii należącej do dwóch poznańskich
parafii ewangelickich – św. Krzyża (stąd określenie – cmentarz świętokrzyski) oraz św. Piotra. Jej historia sięga 1828
roku, gdy wskutek budowy twierdzy władze pruskie przeniosły najstarszy cmentarz protestancki z okolic wzgórza
św. Wojciecha na tereny między dzisiejszymi ulicami: Ogrodową i Półwiejską. Miejsce to miało niezwykle urokliwy charakter, nawiązujący do założeń parkowych, bogaty w okazy
starych drzew i upiększony sadzawkami. Znajdowało się
tu wiele pięknie zdobionych nagrobków i grobowców,
należących do znamienitych i zasłużonych mieszkańców
Poznania, m.in. nadburmistrza Eugena Naumanna, kupca
Gotthilfa Bergera czy twórców słynnego browaru Huggerów. Po upływie 100 lat
cmentarz przestał pełnić
funkcje grzebalne, pozostając oazą rzadkich
gatunków roślin i zwierząt. Niemal całkowitą
zagładę dawnej nekropolii przyniosła II wojna światowa, po której
zakończeniu utworzono
w tym miejscu park.
Widocznymi
pozostałościami
dawnego cmentarza
są dziś rząd
kasztanowców
rosnących od strony
ulicy Ogrodowej,
a także baza nagrobka
w kształcie kolumny.
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PARK MARCINKOWSKIEGO

Niegdyś nazywany parkiem Schillera, utworzony został na początku XX wieku na terenach odzyskanych po zniesieniu zabudowy fortecznej, której pozostałością jest dawny blokhauz
Bastionu Colomb. Wzbogacono go o malowniczy sztuczny

staw oraz ozdobne nasadzenia. Park był ulubionym miejscem
bytowania ptaków, których w okresie międzywojennym doliczono się 24 gatunków. Po II wojnie światowej powiększono go o obszar sąsiadujących z nim od zachodu i południa
zlikwidowanych cmentarzy: ewangelickiej parafii św. Krzyża
oraz katolickiej parafii św. Marcina (zwanego staromarcińskim). Ten drugi, założony na początku XIX wieku, uchodził
za najbardziej reprezentacyjne miejsce pochówku w mieście.
Rozplanowano go na podobieństwo ogrodu, w którym oryginalna forma nagrobków harmonijnie współgrała z otaczającą
roślinnością. Spoczęło tu wielu zasłużonych społeczników,
powstańców, twórców kultury i nauki, m.in. Hipolit Cegielski
i Karol Marcinkowski, dzisiejszy patron parku.

go
23 Lute
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W skład kompleksu
dawnych cmentarzy
wchodziła też kwatera
grecka, należąca
do prawosławnej
społeczności
mieszkańców Poznania,
skupionej wokół
zasłużonej rodziny
Żupańskich.

RING STÜBBENA

Gdy pod koniec XIX wieku twierdza przestała pełnić istotną
z punktu widzenia władz pruskich funkcję, postanowiono ją
rozebrać. Opracowanie koncepcji zagospodarowania uwolnionych w ten sposób terenów powierzono wybitnemu nie27 Grudnia
mieckiemu urbaniście, Josefowi Stübbenowi, który wcześniej
sporządził plany rozbudowy około 30 europejskich miast.
W miejscu fortyfikacji zaprojektował on aleję obwodową, tzw.
Ring, o funkcjach reprezentacyjno-mieszkaniowych. Miał on
dwie jezdnie rozdzielone promenadą, która w kilku miejscach
się rozszerzała, tworząc skwery i parki. Plan Stübbena czerpał
z nowoczesnych idei projektowania miast początków XX wieku. Zakładały one wprowadzenie do obszaru zurbanizowanego wolnych przestrzeni i zieleni, dbałość o piękno i harmonię,
a także zapewnienie dopływu świeżego powietrza i światła.
Zastosowane w Poznaniu zabiegi kompozycyjno-krajobrazowe nawiązywały do sformułowanej przez wiedeńskiego urbanistę Camilla Sittégo koncepcji „miasta jako dzieła sztuki”.
Integralną część projektu
Stübbena stanowiła zieleń
publiczna. W centrum
reprezentacyjnej Dzielnicy
Zamkowej znalazł się
obecny park Mickiewicza,
który wyróżnia się
zachowanymi do dziś
pięknymi platanami.
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PARKI WIENIAWSKIEGO I MONIUSZKI

W drugiej połowie XIX wieku problemowi niedostatku zieleni
publicznej w mieście próbowano zaradzić poprzez stopniowe
udostępnianie mieszkańcom niektórych odcinków zadrzewio-

nych i porośniętych gęstą roślinnością stoków fortecznych.
Były to popularne promenady
spacerowe, zwane potocznie
glacisami lub plantami. Pozostałością założonego wówczas
w ich pobliżu wielkiego placu
zabaw dziecięcych, przy którym
powstała z czasem słynna górka
saneczkowa nazywana Teatralką,
jest dzisiejszy park Wieniawskiego. Nieco na północ usytuowany jest zaciszny i nastrojowy
park Moniuszki, jeden z najstarszych istniejących do dziś ziePark pierwotnie nosił imię
Goethego, a jego centrum
leńców w Poznaniu. Jako ogród
zdobiła wysokiej klasy
prywatny powstał w latach 70.
artystycznej rzeźba W kąpieli
XIX wieku. Słynął ze wspaniałeautorstwa Maxa Klingera.
go drzewostanu i śpiewu licznie
zamieszkujących go słowików. Na początku XX wieku miasto
nabyło ogród od spadkobierców właściciela, radcy miejskiego
Fehlana, i zamieniło w park publiczny. Spośród najstarszych
drzew zachowały się w nim dorodne dęby i kasztanowce.
16

PARK CYTADELA

Poznańska Cytadela to największy park miasta, a zarazem jego
„zielone płuca”. Założono go po II wojnie światowej w miejscu
wybudowanego w pierwszej połowie XIX wieku centralnego
elementu twierdzy poligonalnej – Fortu Winiary. Wówczas
obsadzony był bujną roślinnością pełniącą funkcję maskującą.
Przez dekady jego gęsto zadrzewione stoki stanowiły ulubione miejsce spacerowe mieszkańców Poznania. W okresie międzywojennym dzięki współpracy botanika Adama Wodziczki
i urbanisty Władysława Czarneckiego udało się spopularyzować ideę wprowadzenia naturalnej zieleni do zwartej zabudowy miejskiej. Opracowano wówczas unikalną koncepcję
tzw. klinów zieleni, przebiegających wzdłuż dolin rzecznych:
Warty, Bogdanki, Cybiny i Głównej. Uzupełniały je pierścienie zieleni biegnące po śladzie dawnych fortyfikacji. Głównym zadaniem tego układu parkowo-leśnego była poprawa
przewietrzenia miasta i ochrona korytarzy ekologicznych,
zapewniających bioróżnorodność. Szczególna rola przypadła
tutaj Cytadeli, u której podnóży schodzą się cztery główne
kliny i środkowy pierścień zieleni. System klinowo-pierścieniowy miał oddziaływać na projektowaną w przyszłości zabudowę miasta, jednak
w kolejnych
dekadach
często przegrywał z doraźnie ukierunkowaną polityką. Dziś jego ochrona
i respektowanie pozostaje
kluczowym
elementem
dbałości o wspólne dziedzictwo przyrodnicze.

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
dodatkowo ze szlaków uzupełniających (Śródka/Chwaliszewo,
Wzgórze św. Wojciecha/Piaski/Grobla, szlaki śródmiejskie)
lub tematycznych (Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Szlak
Dziedzictwa Reformacji, Poznański Szlak Kobiet, Poznański
Szlak Nauki).

…........................................................

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

…........................................................
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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?
Historia pokazuje, że jesteśmy stworzeni do działania.
Bezustannie zmieniamy siebie i nasze otoczenie.
Wyznaczamy nowe cele i do nich zmierzamy.
Tylko taką drogą można zajść daleko i sięgnąć po koronę.

