13. Szkoła Muzyczna || ul. Bydgoska 4 || +48 61 877 45 26 || www.posm2.poznan.pl
Obiekt przy ulicy Bydgoskiej 4, wybudowany w roku 1886, był jednym
z najnowocześniejszych budynków szkolnych w całym Poznaniu. Jako pierwszy
w mieście został wyposażony w prysznice. Od 1967 roku w swoją siedzibę ma
tutaj Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza
Szeligowskiego.

1. Katedra || ul. Ostrów Tumski 17 || +48 61 852 96 42 || www.katedra.archpoznan.pl
Bazylika Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła jest najstarszą katedrą
na ziemiach Polskich, powstałą w 968 roku. Na przestrzeni dziejów wielokrot
nie burzona, przebudowywana i nękana pożarami. Była świadkiem ważnych
wydarzeń historycznych oraz prawdopodobnym miejscem Chrztu Polski. Stanowi
też miejsce pochówku pierwszych władców naszego kraju.
2. Kościół NMP in Summo || ul. Ostrów Tumski 17
Gotycki obiekt sakralny. Dawniej znajdowała się tu świątynia wybudowana na
zlecenie Dobrawy, żony Mieszka I. Na terenie tym odkryto także pozostałości
palatium – pałacu przypisywanego Mieszkowi I.
3. Psałteria || ul. Ostrów Tumski 9
Późnogotycki budynek z początku XVI wieku. Jeden z niewielu zabytków, który
nie doznał w przeszłości poważniejszych uszkodzeń. Mieszkał w nim tuzin
psałterzystów, którzy na zlecenie biskupa Lubrańskiego śpiewali psalmy nawet
w nocy. Co więcej, wewnątrz budynku znaleźć można ślady powodzi, które
niegdyś nawiedziły Poznań.
4. Muzeum Archidiecezjalne || ul. J. Lubrańskiego 1 || +48 61 852 61 95 ||
www.muzeum.poznan.pl
Jedno z najstarszych muzeów tego typu w całej Polsce. Prezentuje sakralne boga
ctwa pochodzące z kościołów w Poznaniu i Wielkopolsce, a do najważniejszych
obiektów należą między innymi miecz św. Piotra czy monstrancja króla Jagiełły.
Być w Poznaniu i nie trafić na Ostrów Tumski ani nie zajrzeć na Śródkę? Ta
wizyta z pewnością nie będzie wówczas pełna. Bo jakże można pominąć miejsce,
w którym odbył się chrzest Polski? Jak można nie dotrzeć tam, gdzie spoczywają
pierwsi władcy naszego państwa? Wreszcie, jak można nie zobaczyć tych miejsc,
które były świadkami tysiącletnich dziejów miasta Poznania? Witajcie na
Ostrowie Tumskim, witajcie na Śródce! Oto miejsca, które są od tak bardzo od
mienne, ale już od jakiegoś czasu mają wspólny mianownik, łącznik, bez którego
nie byłoby im jednak po drodze.
Zacznijmy od Ostrowa Tumskiego. Skąd nazwa? Ostrów w języku starocerkiewno-słowiańskim, a także w staropolszczyźnie oznacza wyspę. Z kolei tum,
czyli dom, to określenie katedry. Wyspa katedralna i to nie byle jaka, bowiem
znajduje się tu najstarsza katedra na ziemiach polskich. Przechadzając się
brukowanymi uliczkami, nie sposób nie poczuć ducha minionych wieków. Gród
piastowski istniał tu od X stulecia i był siedzibą najwyższych władz świeckich
i duchownych. Jego szybki rozwój spowodował zasiedlanie okolicznych terenów.
I właśnie w taki sposób powstała Śródka. Początkowo jako niewielka osada,
a następnie odrębne miasto. Co ciekawe, jest ona lokowana w historii wcześniej
niż Poznań! Stolica Wielkopolski wchłonęła ją dopiero w 1800 roku. Dlaczego
Śródka? Odpowiedź jest banalnie prosta. Otóż w środy odbywały się tutaj coty
godniowe targi.
Wejdźmy teraz na most! Oto właśnie wspomniany wspólny mianownik, łączący
Ostów Tumski i Śródkę. Przeprawę przez rzekę Cybinę odbudowano w 2007 roku,
tym razem jako pieszo-rowerową, w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji,
po niemal czterdziestu latach nieobecności. Znana wcześniej jako most cybiński
lub śródecki obecnie nosi nazwę mostu Biskupa Jordana, który stał się jedną z
ikon Poznania i ulubionym miejscem zakochanych i nowożeńców. Jego barierki
uginają się wręcz pod ciężarem zamkniętych kłódek z wygrawerowanymi sercami
czy imionami bliskich sobie osób. Przywrócenie mostu sprawiło, że zapomniana
wcześniej Śródka ponownie odżyła. Przedtem fyrtel ten nie cieszył się dobrą
sławą. Znacząco przyczyniło się do tego powstanie dwupasmowej trasy szyb
kiego ruchu i zlikwidowanie ówczesnej przeprawy łączącej oba brzegi Cybiny.
Śródka prędko zaczęła podupadać, znajdując się jakby na uboczu miasta. Ludzie
wyprowadzali się stamtąd, zamykano sklepy, nawet te, które najsilniej wsiąkły
w okoliczny krajobraz. Jednak, co ciekawe, już wówczas mówiono, że jest to miej
sce z potencjałem.
Dzisiaj śmiało można użyć stwierdzenia, że w Poznaniu zapanowała moda na
Śródkę i Ostrów Tumski. Nie ma się zresztą czemu dziwić, gdyż zapuszczając się
w każdy zakamarek, spokojnie spędzicie tu nawet kilka dni. Wystarczy jedynie
wspomnieć, iż na tak niewielkim terenie znajdują się liczne zabytki. To nie
tylko katedra, 2 kościoły gotyckie i barokowa świątynia św. Kazimierza, ale także
zabytkowe zespoły poklasztorne, muzea czy Pałac Arcybiskupów. Wszystko to
okraszone urokliwymi uliczkami, interesującymi muralami, hotelem i świetnymi
lokalami gastronomicznymi. Takich lokali próżno szukać gdzie indziej. Tutaj
spróbujecie doskonałej kawy, parzonej wedle własnego uznania, tutaj skosztu
jecie też dań nie tylko tradycyjnych, ale i z odległych zakątków świata. Jednak
pamiętajcie, stoliki warto rezerwować z wyprzedzeniem! Ostów Tumski i Śródka
wspólnie tworzą dawne preludium Poznania, dzisiaj jego park historii, a zarazem
oazę wyjątkowości, atrakcyjności i spokoju. Nieprzypadkowo tędy właśnie prze
biega główny szlak Traktu Królewsko-Cesarskiego.

14. Barokowy kościół pw. Św. Kazimierza || ul. Bydgoska 4B
Świątynia zbudowana dla zakonu reformatów, charakteryzującego się surowymi
zasadami, którego dawny klasztor znajduje się tuż obok. Obecnie funkcjonuje
tutaj parafia kościoła polskokatolickiego.
15. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy || ul. Gdańska 1 || +48 61 877 23 29
Placówka udostępniająca obiekty sportowo–rekreacyjne i organizująca wydarze
nia dla młodszych mieszkańców miasta.
16. Murale śródeckie
„Zielona Symfonia” || ul. Ostrówek 17
„Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle” || róg ulic Śródka i Rynek
Śródecki,
Na terenie Śródki znajdują się aż 2 murale! Pierwszy nawiązuje do czasów
kupieckiego oraz rzemieślniczego Poznania, i jest zarazem najsłynniejszym
malowidłem w całym mieście, nominowanym do plebiscytu „7 Cudów Polski
2016”. Drugi z kolei, jest muralem grającym, który można usłyszeć w czasie desz
czu. Stalowe rury plus spływająca woda dają niepowtarzalny efekt dźwiękowy.
17. Dawny Rynek Śródecki
Główny plac dzielnicy, na którym kiedyś koncentrował się handel. Co ciekawe,
funkcjonował przez ponad 700 lat. Zlikwidowano go w latach 60-tych XX wieku,
w wyniku przeprowadzenia Trasy Chwaliszewskiej.

7. Śluza Katedralna || ul. Dziekańska 1
Obiekt hydrotechniczny, który umożliwiał obronę dostępu do Twierdzy Poznań
poprzez możliwość regulacji przepływu rzeki Cybiny. Jaz ten jest elementem
Bramy Poznania udostępnionym do zwiedzania.
8. Brama Poznania ICHOT || ul. Gdańska 2 || + 48 531 250 840 ||
www.bramapoznania.pl
Od 2014 roku, dzięki nowym technologiom, umożliwia gościom z całego świata
poznanie dziedzictwa i historii początków Państwa Polskiego oraz Poznania.
Ciekawostką jest szczelina w budynku pozwalająca na obserwację Katedry.
9. Most Biskupa Jordana
Kładka pieszo–rowerowa na rzece Cybinie łącząca Śródkę z Ostrowem Tum
skim. Odkrycia archeologiczne dowodzą, że historia mostu rozpoczęła się już we
wczesnym średniowieczu. W przeszłości był on jednak wielokrotnie niszczony
i odbudowywany. W obecnej formie funkcjonuje od 2007 roku i jest jednym
z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. Cenione przez
poznaniaków miejsce spotkań, spacerów, a także okazywania uczuć w formie
kłódek miłości.
10. Dawny Klasztor Filipinów || ul. Filipińska 4 || +48 61 877 33 95 ||
www.szkolakatedralna.pl
Budynek z 1780 roku należał do pierwszej w Polsce kongregacji Filipinów. Po kasa
cie zakonu spełniał wszelakie funkcje. Urządzono w nim między innymi szpital,
sierociniec, a swoją siedzibę miała tam pruska komisja fortyfikacyjna. Do 2010
roku działało tutaj kultowe kino Malta. Od 2011 roku jest siedzibą Katedralnej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.
11. Gotycki kościół pw. Św. Małgorzaty || Rynek Śródecki
Świątynia z XIII wieku zlokalizowana na Rynku Śródeckim. Na przestrzeni
dziejów zmieniała swój wygląd. Dobudowano dwie barokowe kaplice, zakrystię
oraz wieżę. Wewnątrz kościoła znajdują się cenne obrazy oraz pozostałości
wyposażenia z XVII i XVIII wieku.
12. Dawny Klasztor Reformatów || ul. Bydgoska 4A || +48 61 877 57 19 ||
www.slysze.edu.pl
Klasztor, w którym surowe życie reformatów trwało prawie 150 lat. Później
służył jako wojskowy szpital, seminarium nauczycielskie, by w końcu gościć
wychowanków Królewskiego Zakładu dla Głuchoniemych. Ci zostali tu do dziś,
obecnie będąc podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących.

19. Oprawa Obrazów i Szklarnia Sławomir Antkowiak || Rynek Śródecki 2 ||
+48 61 877 11 31 || +48 530 887 649
20. Poczta Polska – Filia Urzędu Pocztowego Poznań 10 || Rynek Śródecki 3 ||
+48 887 853 198
21. Drukarnia Ondre || Rynek Śródecki 4 || +48 61 666 04 01 || www.ondre.pl
22. It’s Wrap – oklejanie samochodów i myjnia samochodowa || Rynek Śródecki 4 ||
+48 602 494 133 || office@itswrap.pl || www.itswrap.pl
23. 66 projekt.pl || Rynek Śródecki 13 || +48 728 961 861 || info@66projekt.pl ||
www.66projekt.pl
Odzież i gadżety reklamowe.
24. Ado Śruby || Rynek Śródecki 13/14 || +48 61 877 56 25 || info@adosruby.pl ||
www.adosruby.pl
25. Trafika || Rynek Śródecki 15
26. Kolektura LOTTO || Rynek Śródecki 15 || +48 61 875 89 18
27. Sklepy spożywcze || Rynek Śródecki 16
28. Piekarnia Chlebak || Rynek Śródecki 16a || +48 578 828 777
29. Restauracja Hyćka || Rynek Śródecki 17 || +48 535 045 035 ||
biuro@hycka.pl || www.hycka.pl
30. Kawiarnia Ghiacci Cafe || ul. Bydgoska 2 || +48 504 333 121 ||
ghiaccicafe@op.pl
31. Komornik Sądowy Krzysztof Ilczak || ul. Bydgoska 2/6 || +48 61 110 07 40 ||
poznan.ilczak@komornik.pl || www.komornikpoznanilczak.pl
32. Nalepa Capital Trust || ul. Bydgoska 2A/1 || +48 61 221 24 80 ||
biuro@nalepact.com || www.nalepact.com

5. Rezerwat Archeologiczny Genius Loci i Przekrój Poznania || ul. Ks. I. Posadzego 3 ||
+48 61 852 21 67 || www.rezerwat.muzarp.poznan.pl
Miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Warto dać się ponieść technologii 3D oraz holografii po to, by za chwilę zejść 6 metrów pod ziemię i przyglądać
się oryginalnym wałom wczesnopiastowskiego grodu sprzed tysiąca lat.
6. Pałac Arcybiskupów Poznańskich || ul. Ostrów Tumski 1
Siedziba biskupów poznańskich, a swego czasu także prymasa Polski. Wejście
zdobią figury patronów miasta – św. Piotra i Pawła pochodzące z ołtarza katedral
nego sprzed II Wojny Światowej.

18. Sklep motoryzacyjny Mańczak || Rynek Śródecki 1 || +48 61 875 88 48
+48 501 814 563 || info@sklepmoto.eu || www.sklepmoto.eu

33. Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Kański || ul. Bydgoska 2A/3 ||
+48 61 875 93 02 || kancelaria@kanski.pl || www.kanski.pl

1. Galeria Tumska – restauracja / kawiarnia || ul. Ostrów Tumski 5A ||
+48 885 988 008 || restauracja@tumskapoznan.pl || www.tumskapoznan.pl
2. Sklep z dewocjonaliami „Paramentum” ul. Ostrów Tumski 6 || +48 61 851 70 79 ||
biuro@paramentum.com.pl || www: paramentum.com.pl
3. Cafe Na Trakcie || ul. Ks. Ignacego Posadzego 7 || +48 61 835 68 50 ||
barcaritas@gmail.com || www: barcaritas.pl/cafe-na-trakcie
4. Lody Chwaliszewo 7/8 || ul. Ostrówek 6 || +48 796 161 893 ||
lodychwaliszewo@gmail.com
5. Polski Związek Wędkarski || ul. Ostrówek 6 || +48 661 774 756 ||
biuro@pzw.poznan.pl || www.poznan.pzw.org.pl

34. Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Grycner || ul. Bydgoska 2A/3 ||
+48 61 875 27 72 || kancelaria@grycner.pl || www.grycner.pl
35. Dziurka - delikatesy || ul. Bydgoska 5 || +48 537 788 000
36. Pracownia Witraży „Powalisz” Jakub Bardoński || ul. Bydgoska 5 ||
+48 693 461 808 || jakub.bardonski@tlen.pl
37. Widoki Cafe & Lunch || ul. Gdańska 2 || + 48 884 060 541 ||
kawiarnia.widoki@gmail.com || www.facebook.com/widoki.cafe/
38. Tresura Psów Paweł Marcinkowski || ul. Gdańska 16 || +48 605 587 400 ||
pawel.tresura@interia.pl || www.tresura-poznan.pl
39. Piekarnia Cukiernia RAWA || ul. Warszawska 5 || +48 61 814 80 07 ||
biuro@piekarnia-rawa.pl

6. Pakamera Społeczna – rękodzieło || ul. Ostrówek 7 || +48 61 887 66 23 ||
cis@pogotowiespoleczne.org.pl || www.pogotowiespoleczne.org.pl
7. ROBSON Robert Myśliński || ul. Ostrówek 10/11 || +48 602 338 508 ||
biuro@robson.com.pl || www: robson.com.pl
Automatyka do bram.
8. Restauracja Dynx || ul. Ostrówek 12 || +48 61 448 54 28 ||
www: dynxrestauracja.pl
9. Restauracja Humhum || ul. Ostrówek 15 || +48 793 798 491 ||
www.facebook.com/humhumpoznan
10. Restauracja Cybina 13 || ul. Cybińska 13 || +48 61 663 63 34 ||
restauracja@cybina13.pl || www.cybina13.pl
11. Kwiaciarnia Tamaryszek || ul. Świętego Jacka 1 || +48 504 705 411 ||
kontakt@tamaryszek.pl || www.tamaryszek.pl
12. Pierogarnia Na Winklu || Święty Marcin 78
13. R PILCH – Pracownia projektowa Roman Pilch || ul. Śródka 1 ||
+48 504 093 382 || projektowanie.pilch@wp.pl || www: projektypilch.pl
14. Studio Fryzur Śródka 1 – Marek Gawałkiewicz || ul. Śródka 1 || +48 502 347 248
15. Restauracja i kawiarnia Forno Italia || ul. Śródka 3 || +48 885 625 625 ||
www.pizza-fornoitalia.pl
16. Restauracja Do Środka || ul. Śródka 6 || +48 730 998 810 ||
restauracja@dosrodka.pl
17. Hotel Śródka || ul. Śródka 6 || +48 733 602 602 ||
rezerwacje@hotel-srodka.pl || www.hotel-srodka.pl

Tekst: Monika i Filip Błaszczak – twórcy bloga www.topoftheworld.pl
Projekt: Ola Płocińska
Mapa powstała staraniem Miasta Poznania w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Inspiracją do jej powstania była Wrażeniowa mapa ul. Św. Marcin, której
pomysłodawcą jest Fundacja Made in Art.

