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Sylabus miejsca - Legenda
 - informacja podstawowa (zawsze w przekazie przewodnika)

 - informacja uzupełniająca (z reguły przekazywane podczas zwiedzania)

 - informacja tylko dla zainteresowanych lub motywowanych tematem wycieczki

 - informacja specjalistyczna (np. dla zainteresowanych zawodowo)

 - ciekawostka (detal) ogólnie interesujący

 - anegdota lub legenda odnosząca się do miejsca

 - tekst literacki (cytat)

 - nawiązanie/porównanie z innymi obiektami, miejscami, postaciami

Sylabus na trasie: „wyławianie” tematu z przestrzeni
Selekcja informacji w ramach sylabusa to nie wszystko. Prawdziwym no-
vum naszego przewodnika jest przystosowanie do funkcji „asystenta” w 
samodzielnym odkrywaniu i interpretowaniu przestrzeni miasta. Wyróżni-
liśmy w niej trzydzieści wątków tematycznych. Wszystkie są oparte na au-
tentycznych wydarzeniach, procesach historycznych i biografiach ludzi lub 
prezentują dziedziny życia społecznego i kulturalnego. W naszej książce są 
to całości, rozwijające się w trzydzieści wielobarwnych opowieści o jed-
nym i tym samym mieście. One to właśnie są naszymi „sposobami na Po-
znań”. Przez zestawienie propozycji, opatrzenie ich wprowadzeniami, usta-
lenie logicznej kolejności zwiedzania i przestrzenne opracowanie tras użyt-
kownik otrzymuje gotowy, indywidualny, tematyczny przewodnik po mie-
ście. Korzystając z niego może bez dodatkowych przygotowań zrealizować 
zwiedzanie według jednej z koncepcji tematycznych, wybierając nie tylko 
obiekty, ale i te informacje o nich, które odnoszą się do danego tematu. 
W poszczególne tematy wprowadzają i rozwijają je krok po kroku opisy 
tras, umieszczone w pierwszej części przewodnika i uzupełnione mapka-
mi z proponowaną marszrutą. Wprowadzenie tematyczne wraz z mapką 
automatycznie „wybiera” trasę i łączy kolejne obiekty na niej. Zaznaczo-
ne na mapkach symbole poszczególnych stacji odsyłają zwiedzającego do 
konkretnych sylabusów, z których może skorzystać po dojściu na miejsce. 
Przez każdy sylabus poprowadzono z kolei osobne ścieżki tematyczne, se-
lekcjonujące i wskazujące w nim za pomocą ikonek tematycznych konkret-
ne informacje istotne z punktu widzenia wybranej trasy. Umożliwia to od-
bycie spaceru proponowaną trasą i błyskawiczny wybór w każdym miejscu 
z dłuższych tekstów informacji, które „składają” miejską opowieść na wy-
brany temat.
Dzięki temu podczas spaceru zwiedzający sam śledzi wiodący temat w ra-
mach pewnego ciągu, który w ten sposób staje się wątkiem jednolitego 
opowiadania miejskiej lub biograficznej historii. Może to być szczególnie 
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atrakcyjne nie tylko dla turystów o bardziej sprecyzowanych zainteresowa-
niach, ale i dla tych, którzy po raz kolejny zwiedzają nasze miasto, a także 
dla… jego mieszkańców, którzy zechcą przeżyć przygodę z własnym miej-
scem na ziemi. Każdy może trzydziestokrotnie „odczytać” Poznań i zetknąć 
się na miejscu z poszczególnymi, nierzadko unikalnymi, a zawsze pasjonu-
jącymi aspektami jego historii i kultury. 
Ikonki symbolizujące poszczególne wątki tematyczne znajdzie Czytelnik na 
mapkach, u góry każdego sylabusa, należącego do danej trasy, a także po 
lewej stronie - paralelnie do jego treści. Dzięki nim bez trudu „wyłowi” w 
trakcie spaceru informacje odnoszące się właśnie do konkretnego tematu. 

Trasy tematyczne

 1000 lat dziejów Poznania

 Akademicki Poznań

 Architektura Poznania

 Poznań artystyczny

 Dzielnica Cesarska

 Śladem poznańskich Niemców

 Kryminalny Poznań

 Kulinarny Poznań

 Legendy Poznania

 Literacki Poznań

 Militarny Poznań

 Piwny Poznań

 Poznań piastowski i królewski

 Poznań muzeów

 Powstanie Wielkopolskie

 Poznański Czerwiec 1956

 Poznań zmarłych

 Żydowski Poznań

 Rezydencje Poznania i okolic

 Poznań spirytystyczny

 Sportowy Poznań

 Poznańscy organicznicy

 „Święty Poznań”

 Anegdoty o mieście i ludziach

 Poznańska trasa lekarzy 

 Wielcy Poznaniacy i ich miejsca

Wybitne kobiety Poznania

Zielony Poznań

Poznań magicznych miejsc 

Najciekawsze pomniki Poznania 

Pozostaje nam życzyć Tobie, Czytelniku przyjemności na szlaku miejskich 
odkrywców, pasjonującej przygody z Poznaniem wartym poznawania, a te-
raz odkrywanym przez Ciebie samego - warstwa po warstwie.
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Trasy zwiedzania

Struktura miasta Poznania - jak mało którego innego w Pol-
sce - nadaje się idealnie do spaceru „wzdłuż historii”. Idąc 
właściwie prostą drogą zwiedzający przechodzi przez kolej-
ne cztery „warstwy” miasta, odpowiadające wielkim epo-

kom, wyodrębnianym w jego dziejach: okresowi wczesnopiastowskiemu (od 
X do XIII wieku), epoce miasta lokacyjnego (XIII – XVIII wiek), okresowi pru-
skiemu (wiek XIX i początek XX wieku), wreszcie dociera do symbolicznych 
monumentów miasta między- i powojennego. Trasa tysiąclecia Poznania 
jest najdłuższą z proponowanych i obejmuje największą ilość obiektów, ale 
jej przejście pozwala zwiedzającemu zapoznać się różnorodnymi aspekta-
mi, dziejami miasta i jego mieszkańców od początków do czasów współcze-
snych, i to w chronologicznej kolejności. Kto zatem w czasie swojego pobytu 
tutaj może się wybrać tylko na jedna wycieczkę, skorzysta najwięcej, zwie-
dzając stolicę Wielkopolski wzdłuż tej trasy, co w zależności od czasu spę-
dzonego w poszczególnych obiektach powinno mu zabrać od 4 do 5 godzin. 

Warstwa wczesnopiastowska
Gród Poznański istniał już od wieku IX na wyspie na Warcie, nazwanej potem 
Ostrowem Tumskim. W okresie gdy Poznań spełniał funkcje stołeczne dla 
Polski, zbudowano tu palatium - rezydencję władcy oraz pierwszą katedrę 
na ziemiach polskich. Ruiny palatium zostały odkryte i zbadane, natomiast 
katedra, nekropolia założycieli państwa polskiego, udostępnia zwiedzającym 
nie tylko poziom dzisiejszej świątyni, ale i pamiętające ich czasy podziemia. 
Wokół grodu rozwijały się liczne osady. Jedną z największych i najstarszych z 
nich z nich była Śródka - osada handlowa na prawym brzegu rzeki, przez wie-
ki będąca potem samodzielnym miasteczkiem. Nieco dalej od grodu położo-
na jest Komandoria, na której osiadł i którą przez ponad sześć wieków po-
siadał rycerski zakon Joannitów, ze względu na główną siedzibę nazwanych 
później Kawalerami Maltańskimi. Tam właśnie proponujemy rozpocząć na-
szą historyczną wędrówkę. 

Warstwa miasta lokacyjnego
Po przeniesieniu Poznania na lewy brzeg Warty przez księcia Przemysła I 
(1253) miasto rozwijało się i bogaciło. Przez krótki okres pod koniec XIII wie-
ku było też siedzibą Przemysła II - władcy, który swoje dążenia do zjednocze-
nie całego kraju podkreślił królewską koronacją. W połowie XVI wieku budo-
wę nowego ratusza zaproszono włoskiego architekta Quadro, którego dzieło 
uważa się za najpiękniejszą świecką budowlę okresu renesansu w Polsce. W 
Ratuszu ma swoją siedzibę Muzeum Historii Miasta Poznania, którego zbio-
ry warto polecić bardziej dociekliwym turystom. Kolejni królowie Polski, czę-
sto odwiedzający Poznań, zatrzymywali się w Zamku na Wzgórzu Przemysła 

Trasa „1000 lat dziejów Poznania”
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Trasy zwiedzania

– dziś z jego niedawno odbudowanej wieży można podziwiać panoramę Sta-
rego Miasta. Wielkie rody magnackie wzniosły tu imponujące miejskie sie-
dziby, a ich wybitni przedstawiciele ubogacili dzieje miasta swoimi dokona-
niami. Także sławni lekarze, architekci i ludzie kultury licznymi dziełami inte-
lektualnymi i materialnymi rozsławili Poznań w złotym okresie jego rozwoju.

Warstwa pruska
Po II rozbiorze Polski, w roku 1793, władzę w Poznaniu przejęli Prusacy. Mia-
sto rozpoczęto rozbudowywać w kierunku zachodnim. Z kolei w połowie 
wieku XIX Poznań zamieniono w gigantyczną twierdzę, po następnych kilku-
dziesięciu latach znacznie zmodernizowana i powiększoną. Jej liczne fortyfi-
kacje są do dziś świadectwami tamtego czasu. W roku 1900 miasto zostało 
kilkukrotnie powiększone, włączono przy tym w jego przestrzeń szereg sa-
modzielnych dotąd osad o własnej, mocno zróżnicowanej historii i struktu-
rze. By podnieść rangę Poznania i zachęcić do przyjazdu nowych osadników z 
Niemiec, wzniesiono prestiżową dzielnicę w stylu niemieckim, której sercem 
stał się monumentalny neoromański zamek cesarski Wilhelma II – jak miało 
się potem okazać - ostatnia monarsza rezydencja Europy.

Warstwa XX-wieczna i współczesna
Po pierwszej wojnie światowej i w wyniku Powstania Wielkopolskiego w 
roku 1919 Polska „powróciła do Poznania”. W okresie międzywojennym 
miasto przeżyło kolejną falę wielkich inwestycji, realizowanych w związku z 
Powszechną Wystawą Krajową („PeWuKą”), zorganizowaną tu w roku 1929. 
Z kolei po drugiej wojnie, w okresie komunistycznej Polski Ludowej, miasto 
stało się teatrem pierwszego masowego zrywu Polaków przeciw reżimowi. 
Po jego upadku w roku 1989 także Poznań mógł rozpocząć nową epokę swo-
jego rozwoju, charakteryzującą się wyjątkowym dynamizmem i wielością in-
westycji. Symbolami tych bliskich nam już czasów mogą być: pomnik po-
znańskich matematyków, przedwojennych „pogromców szyfru Enigmy”, Za-
mek Cesarski (przebudowywany podczas okupacji na reprezentacyjną bu-
dowlę Trzeciej Rzeszy), Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 i wreszcie Sta-
ry Browar, centrum biznesu, ale i nowoczesnej sztuki, a jednocześnie bodaj 
najbardziej reprezentatywna ze wzniesionych ostatnio wielkich budowli no-
wego Poznania. 
Zakończenie wycieczki po tysiącletniej historii, pisanej budynkami, placami i 
pomnikami w Starym Browarze daje okazję do posilenia się w jednym z licz-
nych lokali, przy czym można go wybrać w zależności od zasobności kiesze-
ni. Mniej głodnym, a chętnym raczej do dzielenia wrażeń w milej atmosferze 
polecamy jedną z licznych tamtejszych kawiarni, otwartych do późnego wie-
czora. W pomieszczeniach ekspozycyjnych Starego Browaru stale także cze-
ka na swoich odkrywców jedna lub więcej czasowych wystaw sztuki.

[AMR]
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Ostrów Tumski
Obiekt należy do tras:

 

Już w drugiej połowie IX wieku 
na wyspie położonej pomiędzy  
korytami rzek Warty i Cybiny mie-
ścił się obronny gród.
Według legendy to właśnie tu-
taj spotkali się trzej bracia: Lech, 
Czech i Rus i pomimo wielu lat roz-
łąki, natychmiast się rozpoznali. Na pamiątkę tego wydarzenia założyli 
gród, który nazwali Poznaniem.
W rzeczywistości nazwa Poznań nawiązuje do grodu, istniejącego w IX 
wieku na Ostrowie Tumskim. Jednym z jego posiadaczy mógł być lokal-
ny książę, noszący imię Poznan.
W X wieku gród przeszedł we władanie książąt z dynastii Piastów.  
Ci przebudowali go i stworzyli tu jeden z głównych ośrodków władzy.
W grodzie mieściła się książęca rezydencja (palatium z kaplicą), a na 
podgrodziu pierwsza na ziemiach polskich katedra.
Od niej właśnie wywodzi się nazwa Ostrów Tumski, oznaczająca  
w języku staropolskim „wyspę katedralną”.
Gród poznański został zniszczony podczas najazdu czeskiego księcia 
Brzetysława w 1038 roku.
Za panowania Kazimierza Odnowiciela ośrodek władzy państwa  
polskiego przeniósł się do Krakowa, a odbudowany gród na Ostrowie  
Tumskim stał się siedzibą wielkopolskich książąt dzielnicowych.
W połowie XIII wieku siedzibę książęcą przeniesiono do miasta  
Poznań, lokowanego na lewym brzegu Warty.
Wyspa katedralna została wtedy przekazana biskupom poznańskim  
i pozostała w ich władaniu do czasów zaborów.
Okres ponownego rozkwitu Ostrów Tumski przeżył w XVI wieku, pod 
rządami biskupa Jana Lubrańskiego. Posiadał wówczas prawa miejskie.
W tym czasie powstała Psałteria i Akademia Lubrańskiego, a katedra  
i pałac biskupi uległy przebudowie. Wyspa została otoczona murami 
obronnymi, a jej ulice pokryto brukiem.
Dziś wyspa, nazywana czasem małym Watykanem, jest siedzibą różnych 
instytucji kościelnych. Mieszczą się tu m.in. Muzeum Archidiecezjalne,  
Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna i Archiwum Archidiece-
zjalne. 

[txt, fot: JK]
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Pałac Działynskich
Obiekt należy do tras:

Pałac powstał w latach 1785-1787 w 
miejscu dwóch stojących tu średnio-
wiecznych kamienic.
Pierwszy właściciel pałacu, marsza-
łek wielki litewski Władysław Roch 
Gurowski, nakazał przebudować 
gmach i nadać mu reprezentacyjną 
barokowo-klasycystyczną formę.
Na początku XIX wieku pałac stał 
się miejską rezydencją magnackiego 
wielkopolskiego rodu Działyńskich. 
Wybitny przedstawiciel tego rodu, Tytus Działyński, zasłynął jako dzia-
łacz społeczny. Finansował polskie instytucje, m.in. Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk, organizował szkoły dla wiejskich dzieci, a na 
zamku w Kórniku utworzył muzeum i bibliotekę. Zajmował się także 
działalnością wydawniczą (publikował głównie źródła historyczne).
Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem pałacu jest Sala Czer-
wona, którą zdobią stiukowe sztukaterie i posągi polskich władców.
W czasach zaboru pruskiego w pałacu odbywały się patriotyczne im-
prezy promujące polską kulturę i sztukę.
Ponieważ Prusacy nie zezwolili na otwarcie w Poznaniu uniwersytetu, 
Pałac, udostępniany przez właścicieli, długi czas pełnił rolę nieoficjalnej 
uczelni. Prowadzono tu m.in. wykłady z prawa, filozofii, chemii czy fizyki.
Na potrzeby jednego z wykładów z agronomii sprowadzono do pałacu 
stado owiec, aby słuchacze mogli się naocznie przekonać o korzyściach 
płynących z ich hodowli. Prości mieszkańcy Starego Miasta wymienia-
li potem uwagi na temat ekstrawagancji pana hrabiego, który sprowa-
dza do pałacu… barany, i to tylko, żeby je sobie oglądać… 
W 1924 roku spadkobierca Działyńskich i ostatni właściciel pałacu, 
hrabia Władysław Zamoyski, zapisał go w spadku państwu polskiemu.
Przed I wojną światową i w latach międzywojennych pałac był klubem 
towarzyskim dla polskiej inteligencji. Podczas tzw. Czwartków Literac-
kich swoje dokonania prezentowali tu uczeni i artyści.
Obecnie właścicielem pałacu jest Polska Akademia Nauk. Mieści się 
tu m.in. filia Biblioteki Kórnickiej.

[txt, fot: JK]
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Makieta Dawnego Poznania
Obiekt należy do tras:
 
Makieta Dawnego Poznania znajduje się w piwnicach klasztoru Fran-
ciszkanów od strony ul. Ludgardy. 
Twórcą jest miłośnik dziejów miasta, Krzysztof Przybyła. Konsultantem 
historycznym i autorem komentarza był prof. Jacek Wiesiołowski, eks-
pert dziejów miasta.
Pierwsza makieta odwzorowuje miasto według ryciny  
Brauna - Hogenberga z 1618 roku.
Kopię tej ryciny można zobaczyć na fasadzie Pałacu Górków od ul. 
Świętosławskiej, czyli od strony Starego Rynku.
W skali 1:150 przedstawione jest XVII-wieczne miasto w obrębie jego 
średniowiecznych murów oraz Ostrów Tumski i podmiejskie osady. 
Są tam budowle, które nie przetrwały do naszych czasów, jak dawna 
kolegiata farna pw. św. Marii Magdaleny oraz zamek królewski.
Druga makieta przedstawia w skali 1:60, gród na Ostrowie Tumskim 
w czasach stołeczności Poznania, czyli w okresie pierwszych Piastów. 
Odwzorowane zostały nie tylko zabudowania i obwarowania grodu, ale 
również mieszkańcy oraz używane wówczas narzędzia i sprzęty. 
W tworzeniu makiety wykorzystano naturalne materiały: prawdziwy 
kamień, piasek, drewno, bawełnę.
Pokazy makiet trwają około pół godziny. Towarzyszą im dźwiękowe i 
świetlne efekty specjalne. Całość uzupełnia komentarz historyczny.
Trzecia makieta przedstawia Stary Rynek w skali 1:100 i przeznaczo-
na jest dla osób niewidomych.
Przy zachodniej pierzei Rynku (od ul. Paderewskiego) umieszczono ma-
kietę Starego Rynku, stworzoną z myślą o niewidomych zwiedzających. 
Rzeźbę z brązu wykonał znany poznański rzeźbiarz Roman Kosmala, a 
jej fundatorem był Urząd Miasta Poznania.
Makieta przedstawia budowle Starego Rynku wraz z pomnikami i fon-
tannami. Nie zabrakło nawet koziołków na poznańskim ratuszu. 
Obiekty opisano w języku Braille’a. [txt, fot: MDP]
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Teatr Polski
Obiekt należy do tras:

Stały polski zespół teatralny w 
Poznaniu powstał w 1869 roku. 
Wcześniej konieczne było każ-
dorazowe uzyskiwanie zgo-
dy władz pruskich na dawanie 
przedstawień w języku innym niż 
niemiecki.
Teatr Polski wzniesiono w latach 1873-1875 na tyłach (w ogrodzie) 
jednej z kamienic przy ul. Berlińskiej - dziś 27 Grudnia.
Na fasadzie widnieje napis „Naród Sobie”, który upamiętnia fakt sfi-
nansowania budowy teatru ze składek społecznych.
Jednym z pomysłów na sfinansowanie budowy było zachęcanie miesz-
kańców Poznania, aby każdy wpłacił na ten cel trzy niemieckie jedno-
markówki. Apel spotkał się z wielkim entuzjazmem – w całym mieście 
organizowano bale, koncerty i festyny, w czasie których zbierano dat-
ki na budowę.
Projektantem eklektycznego gmachu był Stanisław Hebanowski, na-
tomiast wystrój wnętrz jest dziełem Antoniego Krzyżanowskiego.
Usytuowany na dziedzińcu budynek był odizolowany od ulicy rzędem 
kamienic, które zostały wyburzone dopiero po II wojnie światowej. 
Dzięki temu dziś teatr jest widoczny w całej swej okazałości.
Dochód z wynajmu pomieszczeń w kamienicach przed teatrem był 
przeznaczany na utrzymanie teatru, który w przeciwieństwie do nie-
mieckich przybytków muz nie otrzymywał państwowych subwencji.
Teatr był ostoją polskiej kultury pod zaborem pruskim. Na jego sce-
nie wystawiano wyłącznie sztuki w języku polskim.
W dniu uroczystego otwarcia teatru wystawiono sztukę Józefa Korze-
niowskiego „Wąsy i peruka”, natomiast pierwszy sezon teatralny zain-
augurowano „Zemstą” Aleksandra Fredry.
Prusacy odpowiedzieli na teatralne aspiracje polskiego społeczeństwa 
przebudową teatru miejskiego w latach 1877-1879, a w 1910 roku bu-
dową Teatru Wielkiego.
Z Teatrem Polskim było (i jest) związanych wielu znanych aktorów m.in. 
Katarzyna Bujakiewicz, Filip Bobek, Stefan Jaracz, Mieczysław Hrynie-
wicz i Ludwik Solski.

[txt, fot: JK]
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Collegium Minus i Aula Uniwersytecka
Obiekt należy do tras: 
 

Zespół gmachów został 
wzniesiony w pierw-
szej dekadzie XX wie-
ku. Pierwotnie mieści-
ła się tu pruska Akade-
mia Królewska
Architektura budynków jest przykładem tzw. neorenesansu północne-
go (niderlandzkiego).
W fasadzie pomiędzy oknami drugiego piętra ustawiono alegoryczne 
figury Nauki i Sztuki.
Wieża zakończona platformą miała służyć do obserwacji astronomicz-
nych.
Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku swoją siedzibę znalazł tu 
Uniwersytet Poznański (obecnie imienia Adama Mickiewicza).
Dziś w Collegium Minus znajduje się rektorat UAM. Uniwersytet należy 
do największych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni wyższych. 
Przed gmachem można zobaczyć ławeczkę-pomnik Heliodora Święcic-
kiego - lekarza i społecznika oraz pierwszego rektora Uniwersytetu Po-
znańskiego.
Aula uniwersytecka stanowi najważniejszą i najbardziej rozpozna-
walną poznańską salę koncertową. Jest doceniana przede wszystkim 
za swoją świetną akustykę.
Regularnie koncertuje tu Filharmonia Poznańska, a co 5 lat odbywa 
się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. 
Najstarsze tego rodzaju wydarzenie muzyczne w Europie. 
Koncertujący tu chór chłopięcy Poznańskie Słowiki oraz jego legen-
darny dyrygent Stefan Stuligrosz są jedną z wizytówek Poznania.
Słowiki rocznie dają około 70 koncertów w Polsce i w najodleglejszych 
częściach świata. W ich repertuarze znajduje się przekrój światowej 
muzyki chóralnej od średniowiecza do współczesności. Koncertów chó-
ru słuchali m. in. Jan Paweł II, John F. Kennedy czy król Hiszpani Juan 
Carlos.

[txt:PK; fot:HG]


