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Opis:
Gospodarny, zapracowany Poznań pełen jest wspaniałych zabytków takich jak
imponujący renesansowy ratusz, czarujący rynek czy monumentalna katedra. Stolica
Wielkopolski jest także miastem zieleni – parków, dwóch ogrodów zoologicznych,
najsłynniejszej w kraju Palmiarni, jak również położonego na wschodnim krańcu skraju
jeziora Malta.
Stary Rynek w Poznaniu

Licz?cy ponad pó? miliona mieszka?ców Pozna? nale?a? przed tysi?cem lat do najwa?niejszych
grodów tworz?cego si? Pa?stwa Polskiego. W 968 r. utworzono tu biskupstwo, a w 1253 r. Pozna?
uzyska? oficjalnie uzyska? prawa miejskie. Dzi?ki blisko?ci relatywnie bezpiecznej granicy
zachodniej miasto pomy?lnie rozwija?o si?, staj?c si? z czasem jednym z wiod?cych o?rodków
handlowym. Stary Rynek, wytyczony na planie kwadratu, by? od czasu lokacji miasta sercem
nowego Poznania. Mimo imponuj?cych rozmiarów (141 x 141 m) nie przyt?acza, zapewne
dlatego, ?e jego cz??? centralna jest zabudowana – s? tu budynki, a nawet uliczki. Przez ca?e
stulecia w Rynku kwit? handel i toczy?o si? ?ycie towarzyskie miasta. Rz?dy barwnych
gotyckich, renesansowych i barokowych kamieniczek zaludniaj?ce poszczególne pierzeje Rynku
s? powojenn? rekonstrukcj?. Oryginalne, dolne partie wielu kamienic wraz z piwnicami pochodz?
z XVI, a nawet XV w. W?ród domów patrycjuszy wznosz? si? tak?e rezydencje wielkopolskiej
arystokracji. W barokowo-klasycystycznym pa?acu Dzia?y?skich (1773-1776 r.), zwie?czonym
figur? pelikana mie?ci si? filia biblioteki kórnickiej (Stary Rynek 78/79), a po?o?ony w
s?siedztwie Rynku (ul. Wodna 27) pa?ac Górków (1544-1548 r.) z pi?knym renesansowym
portalem jest siedzib? Muzeum Archeologicznego. W czerwcu, podczas Targów Pozna?skich, na
Starym Rynku odbywa si? Jarmark ?wi?toja?ski. Osobne miejsce nale?y si? po?o?onym na
Rynku obiektom ma?ej architektury. Z lat 1758-1766 pochodzi urodziwa fontanna przedstawiaj?ca
znane z mitologii rzymskiej Porwanie Prozerpiny. Pozosta?e fontanny zdobi?ce naro?niki Rynku
(Apolla, Marsa i Neptuna) to wspó?czesne realizacje nawi?zuj?ce do stoj?cych tu niegdy?
barokowych odpowiedników. Rynek zdobi tak?e barokowy pos?g Jana Nepomucena – trzymaj?cy
w d?oniach krzy?, zgarbiony czeski ?wi?ty stoi w otoczeniu anio?ków. Na Ró?anym Targu
stanowi?cym cz??? Rynku obejrze? mo?na studzienk? z figur? Bamberki, która przysz?a do
studni po wod?.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/stary_rynek_w_poznaniu_2008

ratusz w Poznaniu

Dominant? Starego Rynku stanowi elegancka sylweta ratusza. Pocz?tki siedziby ojców miasta
przypadaj? na okres lokacji, jednak w obecnej, renesansowej postaci ratusz wzniesiono (po
po?arze) w latach 1550-1560 (projekt J.B. di Quadro). Budynek odzwierciedla stan ducha,
optymizm, a mo?e i pych? szybko bogac?cego si? patrycjatu 20-tysi?cznego wówczas Poznania.
Zachwyt wzbudza reprezentacyjna fasada wschodnia z przydaj?c? lekko?ci trzykondygnacyjn?
arkadow? loggi?, trzema wie?yczkami i attyk?. Elewacj? pokrywaj? malowane wizerunki polskich
w?adców oraz medaliony wybitnych postaci antyku. W samo po?udnie warto wznie?? g?ow?, by
by? ?wiadkiem odwiecznej walki dwóch niepozornych kozio?ków, toczonej nad zegarem
?rodkowej wie?yczki. Ze szczytu wie?y g?ównej, b?d?cej „przegl?dem epok” od gotyku po
klasycyzm, na miasto spogl?da ocala?y z po?ogi wojennej 2-metrowy bia?y orze? z 1690 r. We
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wn?trzu za majstersztyk renesansu uwa?a si? imponuj?c? Wielk? Sie? (Sal? Odrodzenia) z 1555
r., zdobion? fantazyjnymi sztukateriami, polichromi? oraz symbolami mitologicznymi i
narodowymi. W budynku ratusza ma siedzib? Muzeum Historyczne Miasta Poznania
dokumentuj?ce tysi?cletnie dzieje grodu nad Wart? (w zbiorach liczne dokumenty, widoki miasta,
makiety, wyroby rzemios?a artystycznego, obrazy).
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/ratusz_w_poznaniu_2011

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu

Nie tylko mi?o?nikom pi?knych d?wi?ków poleci? mo?na wizyt? w mieszcz?cym si? przy Rynku
(w trzech kamieniczkach pod nr 45/46/47) Muzeum Instrumentów Muzycznych. Placówka
prezentuje znakomit? kolekcj? 2,5 tys. instrumentów starych i nowych, przygotowanych dla
profesjonalistów i wiejskich grajków. S? tu instrumenty europejskie i egzotyczne (np. z Meksyku,
Australii, Tajlandii), zbiory r?kopisów, nut, pami?tki po kompozytorach. Do najcenniejszych
eksponatów zalicza si? celtycki karnyks z poprzedniej ery oraz bogato zdobiony (tak?e dekoracj?
malarsk?) barokowy klawesyn z 1 po?owy XVIII w.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/muzeum_instrumentow_muzycznych_w_poznaniu_2033

Kościół farny w Poznaniu

W s?siedztwie Starego Rynku (ul. Go??bia 1) wznosi si? pojezuicki ko?ció? farny ?w. Marii
Magdaleny i ?w. Stanis?awa Biskupa (1651-1732 r.). ?wi?tynia, zachwycaj?ca doskona?o?ci?
form i elegancj?, zaliczana jest do najpi?kniejszych barokowych obiektów sakralnych w skali
kraju. Utrzyman? w tonacji bieli i czerwieni fasad? (przebudowan? w 1725 r.) zdobi? figury
?wi?tych, z umieszczonym nad wej?ciem pomnikiem za?o?yciela zakonu jezuitów – I. Loyoli. W
trzynawowym, tchn?cym dostoje?stwem wn?trzu wzrok przykuwaj? masywne, bogato zdobione
kolumny korynckie, sklepienie z lunetami, figury ?wi?tych i anio?ków oraz stworzone przez
w?oskich mistrzów sztukaterie i polichromie. W o?tarzu g?ównym znajduje si? barokowe p?ótno
Sz. Czechowicza – „Wskrzeszenie Piotrowina przez ?w. Stanis?awa”, za? w kaplicy ?w.
M?czenników Jezuickich obejrze? mo?na pó?nogotyck? (XV w.) rze?b? „Ubiczowanie
Chrystusa”. Pochodz?ce z lat 1872-1876 organy (2579 piszcza?ek) uznawane s? za najlepsze w
mie?cie. W s?siednim klasztorze ma obecnie sw? siedzib? pozna?ski Urz?d Miasta.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/kosciol_farny_w_poznaniu_2017

Wzgórze Wojciecha

Północną część starówki zajmuje Wzgórze św. Wojciecha. Stoją tam, niemal naprzeciw siebie,
dwie świątynie. Ceglana, późnogotycka budowla kryta stromym dachem to odbudowany po
zniszczeniach wojennych kościół św. Wojciecha. Świątynia nieoficjalnie pełni funkcję
wielkopolskiego panteonu („poznańska Skałka”) – w kryptach spoczywają zasłużeni dla miasta
i kraju politycy, społecznicy, wojskowi, artyści i naukowcy, w tym: autor słów hymnu
narodowego – J. Wybicki, społecznik i lekarz – K. Marcinkowski, kompozytor – F. Nowowiejski,
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gen. Ignacy Prądzyński, badacz Antypodów – Paweł Edmund Strzelecki. Jest tu także urna z
sercem twórcy polskich Legionów we Włoszech – gen. J.H. Dąbrowskiego. Dodatkowo warto
obejrzeć cenne ołtarze (część środkowa ołtarza głównego powstała w pracowni W. Stwosza)
oraz płótno „Anioł Stróż” (1630 r.), dzieło malarza a zarazem tutejszego proboszcza – K.
Bogusławskiego. Z początku XVII w. pochodzi kryta gontem dzwonnica.

Drugą ze świątyń na Wzgórzu jest kościół św. Józefa, część opactwa
karmelitów bosych. Świątynia (projekt K. Bonadury i J. Catenazziego) powstała
w latach 1658-1687 w miejscu zboru braci czeskich, spalonego przez
studentów kolegium jezuickiego. Elegancka, wysoka fasada z typowym dla
baroku szczytem zaprasza do trójnawowego wnętrza o pięknych sklepieniach
kolebkowych z lunetami. W kościele pochowany został Mikołaj Skrzetuski (zm.
1673), szlachcic spod Poznania, uznawany za pierwowzór sienkiewiczowskiego
bohatera „Ogniem i Mieczem” (nagrobek nie zachował się). Od strony
północnej do kościoła przylega Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, na którym
spoczęli m.in. Stanisław Mikołajczyk (premier RP), Cyryl Ratajski (zasłużony
prezydent Poznania) i gen. Stanisław Taczak (pierwszy dowódca Powstania
Wielkopolskiego).
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/wzgórze-wojciecha

Palmiarnia

Pierwszy dzień w Poznaniu zakończyć można w słynnej Poznańskiej Palmiarni,
jednej z największych w Europie (4600 m2). Palmiarnia to kompleks
połączonych ze sobą pawilonów, w których zgromadzono łącznie około 1000
egzotycznych gatunków roślin. Są tu m.in. sukulenty Ameryki, rośliny lasów
tropikalnych, rośliny wodne, akwaria ze 150 gatunkami ryb. Uroki Palmiarni,
otwartej po generalnym remoncie w 1992 r. najłatwiej docenić zimą i jesienią.
Palmiarnia mieści się na terenie Parku Wilsona, który dostępny jest w
godzinach 05:00-22:00
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/palmiarnia

katedra św. św. Piotra i Pawła w Poznaniu

Nowy dzień w Poznaniu rozpocząć można po przeciwnej stronie Warty – na Ostrowie Tumskim.
Jak sugeruje nazwa, jest to wyspa (otoczona wodami Warty i Cybiny), na której wzniesiono tum
– ceglaną katedrę św. Piotra i św. Pawła (72 m długości, 36 m szerokości). Wielokrotnie
przebudowywana, została po zniszczeniach ostatniej wojny podniesiona z ruin w gotyckiej
postaci, choć z barokowymi hełmami na każdej z pięciu wież. Badania archeologiczne
towarzyszące odbudowie odsłoniły relikty przedromańskiej świątyni z nagrobkiem Mieszka I,
misą chrzcielną do zbiorowych chrztów oraz reliktami kolumn (wejście do podziemi w
północnej wieży). Cenne wyposażenie zgromadzone w katedrze pochodzi w znacznej mierze z
innych świątyń wielkopolskich i śląskich. W ołtarzu głównym znajduje się znakomity gotycki
poliptyk (przełom XIII-XIV w.) przedstawiający NMP, św. Barbarę, św. Katarzynę oraz święte
panny. Gotyckie rzeźby świętych zdobią katedralne prezbiterium. Znaczną wartość artystyczną
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prezentuje też pięć późnogotyckich brązowych płyt nagrobnych z norymberskiego warsztatu
Vischerów, przedstawiających w większości dostojników kościelnych. Korpus katedry otoczony
jest wieńcem ośmiu reprezentujących różne style kaplic, z najsłynniejszą (na osi kościoła, za
ołtarzem głównym) Złotą Kaplicą. Zbudowano ją w latach 1836-1837 w stylu bizantyjskim jako
miejsce pochówku Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Spiżowe pomniki obu władców stworzył
Christian Rauch. Blaskiem monarszym opromieniona jest także Kaplica św. Stanisława (po
prawej stronie, obok wejścia) – powstała pod koniec XIII w. jako kaplica nagrobna Przemysła II i
jego żony – Rychezy. Upamiętniające parę królewską potężne (3 t wagi) epitafium
zaprojektował prof. M. Konieczny. W pozostałych kaplicach a także w samym korpusie kościoła
warto obejrzeć kilkanaście nagrobków znacznej wartości, wśród nich wielokondygnacyjny
pomnik nagrobny Górków (dzieło H. Canavesiego), nagrobek bp. B. Izdbieńskiego (autorstwa J.
Michałowicza) oraz nagrobek bp. A. Szołdrskiego.

Stoj?cy naprzeciw katedry ceglany ko?ció? NMP (1431-1444) wzniesiony zosta? na
fundamentach by? mo?e najstarszej chrze?cija?skiej ?wi?tyni w kraju – kaplicy wybudowanej w
965 r. na polecenie ksi??nej Dobrawy. W niezniszczonej w czasie wojny ?wi?tyni warto zerkn??
na witra? oraz zabytkowe polichromie.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/katedra_sw_sw_piotra_i_pawla_w_poznaniu_2021

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

W odległości zaledwie 100 m od katedry wznosi się XVI-wieczny (następnie
przebudowany) gmach dawnej Akademii Lubrańskiej. Utworzona w 1518 r. z
inicjatywy bp. J. Lubrańskiego, uczelnia należała do czołowych ośrodków
intelektualnych Pierwszej Rzeczypospolitej. Dziś we wnętrzach próżno
nasłuchiwać kroków śpieszących się na wykłady żaków, ma tu natomiast
siedzibę Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne z kolekcją cennych naczyń
liturgicznych, ornatów, manuskryptów, obiektów rzemiosła artystycznego,
obrazów (np. „Opłakiwanie” A. van Dycka i kolekcja prac L. Wyczółkowskiego).
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/muzeum-archidiecezjalne-w-poznaniu

kościół św. Małgorzaty w Poznaniu

W pobli?u Ostrowa Tumskiego znajduje si? zachowuj?ca pewn? odr?bno?? i miejscami
ma?omiasteczkowy charakter ?ródka, od XV w. do 1800 r. niezale?ne miasto. Na ?ródeckim
rynku usytuowany jest wzniesiony w XIII-wieczny ceglany ko?ció? ?w. Ma?gorzaty, w obecnej
formie z ko?ca XV w. Ciekawie prezentuje si? fasada ?wi?tyni z niedoko?czon? wie?? oraz
schodkowym szczytem. Warto obejrze? rozpo?cieraj?ce si? nad prezbiterium pi?kne sklepienie
gwia?dziste. O?tarze, ambona i obrazy to zabytki barokowe i rokokowe.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/kosciol_sw_malgorzaty_w_poznaniu_2027

kościół św. Jana Jerozolimskiego Za Murami w Poznaniu
Koniecznie trzeba obejrzeć najstarszy zachowany obiekt sakralny Śródki i całego Poznania –
pochodzący z ok. 1170 r. późnoromański kościół św. Jana Jerozolimskiego Za Murami. Został
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zbudowany przez rycerzy zakonników św. Jana (joannitów) i jest jedną z pierwszych ceglanych
świątyń na terenie Polski. Na zachodniej ścianie kościoła można obejrzeć liczące 900 lat
zabytki: romański portal i rozetę. Po przeciwnej stronie do budowli przylega pobielana
barokowa kaplica Świętego Krzyża z 1736 r. Warto docenić piękno późnogotyckiego
malowanego tryptyku z około 1520 r. i rzeźbionej w piaskowcu chrzcielnicy z 1522 r.

Jezioro Maltańskie w Poznaniu

Od gospodarzy ko?cio?a ?w. Jana – Joannitów, czyli Kawalerów Malta?skich pochodzi nazwa
najs?ynniejszego z pozna?skich jezior. Jezioro Malta?skie (2,2 km d?ugo?ci, 0,5 km szeroko?ci),
zwane powszechnie Malt? nie jest tworem natury – powsta?o w po?owie XX w. przez spi?trzenie
wód odnogi Warty – Cybiny. Prace rozpocz?li Niemcy w okresie okupacji, projekt sfinalizowano
w 1952 r. Brzegi jeziora nadaj? si? znakomicie na d?u?szy spacer. Rejon Malty to miejsce
wielkich imprez kulturalnych ze s?ynnym Mi?dzynarodowym Festiwalem Teatralnym Malta na
czele. Malta to tak?e najbardziej znany polski tor regatowy oraz centrum narciarskie z trzema
stokami i wyci?gami narciarskimi (Malta-Ski).
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/jezioro_maltanskie_w_poznaniu_2029

Kolejka Maltanka i Nowe Zoo

Od wschodu z Maltą sąsiaduje Nowe Zoo utworzone w 1974 r. Między
kwietniem i październikiem spod kościoła św. Jana, wzdłuż północnego brzegu
Malty kursuje do zoo kolejka wąskotorowa „Maltanka”, która stanowi nie lada
atrakcję dla dzieci. Ogród zoologiczny, który zajmuje aż 117 ha powierzchni
zapewnia mieszkającym w nim zwierzętom dobre warunki życia – są tu m.in.
obszerne wybiegi zwierząt stepu i sawanny, kopytnych Ameryki Północnej,
tygrysów syberyjskich, nosorożców. Miłośnicy zwierząt powinni wybrać się
także do położonego na zachód od śródmieścia (ul. Zwierzyniecka 19) Starego
zoo, istniejącego od 1875 r.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/kolejka-maltanka-i-nowe-zoo

Więcej informacji znajdziesz http://www.101wycieczek.pl.
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