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Na przełomie VIII i IX wieku
powstał na Ostrowie Tumskim gród obronny, który w X
wieku stał się obok Gniezna
jednym z głównych ośrodków
państwa Piastów. Właśnie tutaj odbył się chrzest Polski,
a w 968 roku założono pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo i zbudowano Katedrę, w której pochowani są
Władcy Polski z dynastii Piastów.
Poznaniacy zawsze traktowali
naukę i wiedzę z szacunkiem.
W 1518 roku powstała pierwsza w naszym mieście wyższa
uczelnia – Akademia Lubrańskiego. Obecnie w Poznaniu
mieści się ponad dwadzieścia
szkół wyższych, na których
uczy się ponad 140 tysięcy
studentów. Ośrodek Nauki
PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, liczne
towarzystwa, stowarzyszenia
i związki sprzyjają rozwojowi
wiedzy.
Dzięki przedsiębiorczości
i zapobiegliwości poznaniacy
rozwinęli rzemiosło i handel.
Położone w centrum miasta
tereny Międzynarodowych
Targów Poznańskich, największy kompleks targowy
w Europie Środkowej, to miejsce targów, wystaw i konferencji. Kalendarz targowy
obejmuje corocznie blisko
80 imprez targowych o charakterze międzynarodowym.
W mieście chętnie rozpoczynają swoją działalność krajowi
i zagraniczni inwestorzy.
Bogactwo życia kulturalnego
tworzą oferty teatrów, filharmonii, galerii, liczne instytucje, m.in. Polski Teatr Tańca
czy znany na całym świecie
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chór męski i chłopięcy „Poznańskie Słowiki”. W Poznaniu
organizowane są m.in. maltafestival poznań, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego,
Festiwal i Warsztaty Tańca
Współczesnego.
Atutem miasta jest oferta sportowo-rekreacyjna.
Czynnemu wypoczynkowi
służą jeziora, w tym Jezioro
Maltańskie, wraz z położonymi nad nim obiektami, liczne
korty tenisowe, baseny. Organizacja dużych imprez sportowych i nie tylko jest możliwa
dzięki nowoczesnym obiektom, takim jak chociażby
Stadion Miejski - w czerwcu
2012 r. arena Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA
E U R O 2012™. Największa
w Polsce Palmiarnia, Ogród
Zoologiczny czy Ogród Botaniczny są zawsze pełne zwiedzających.
Poznań jest miastem dostępnym pod względem komunikacyjnym. Krzyżują się tu szlaki
kolejowe o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, miasto posiada sieć połączeń autobusowych z głównymi
miastami Europy i Polski, a także
międzynarodowy port lotniczy
Poznań–Ławica, położony jedynie 7 km na zachód od centrum.
Poznań to miasto nietuzinkowe,
pełne urokliwych miejsc, zaskakujące swoją atmosferą, jednocześnie dynamiczne i otwarte.
To miasto ma swój specyficzny
charakter, tak jak jego mieszkańcy.

Witamy
w Pozna
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Śladami historii
Wielkopolska to kolebka Państwa Polskiego.
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Wielkopolska to kolebka Państwa Polskiego. Właśnie tutaj,
ponad 1 000 lat temu, odbył
się chrzest Polski. Gród Piastów - pierwszej polskiej dynastii królewskiej – w X wieku
stał się głównym ośrodkiem
rodzącego się państwa. Z biegiem czasu Poznań stał się jednym z głównych ośrodków handlu i rzemiosła w Polsce.

Bogatą historię miasta odzwierciedlają wysokiej klasy
zabytki, prezentujące szeroką gamę stylów - od romanizmu do modernizmu.
Najcenniejsze zabytki, w tym
unikatowy w Europie zespół
renesansowej
zabudowy
Starego Rynku, zgromadzone są w trzech rejonach:
Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta i Centrum.
Niezwykłe wrażenie robi potężna bryła niedawno odrestaurowanego zamku cesarskiego, ostatniego zamku
wybudowanego w Europie.
Swoich amatorów mają także bogata poznańska secesja
i pozostałości XIX-wiecznych
fortyfikacji.
7

Najważniejsze atrakcje
historyczne w centrum
1

KATEDRA
Ostrów Tumski 17
www.katedra.archpoznan.org.pl

Zbudowana w 968 r. była wielokrotnie niszczona.
Po II wojnie św. odbudowana w formie gotyckiej.
W podziemiach można zobaczyć relikty pierwszej
katedry, grobowce pierwszych władców oraz baptysterium. Wewnątrz warte uwagi są płyty nagrobne z XIV i XV wieku, ołtarz główny gotycki z 1512 r.
oraz Złota Kaplica w której znajduje się grobowiec
w stylu bizantyjskim oraz pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
2

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
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KOLEGIUM POJEZUICKIE
pl. Kolegiacki 17

Ostrów Tumski 1

Trzypiętrowy gmach w kształcie podkowy z obszernym dziedzińcem i dwuskrzydłowym krużgankiem, zbudowany w 1 poł. XVIII w. - obecnie siedziba Urzędu Miasta Poznania. Po kasacie zakonu
jezuitów Komisja Edukacji Narodowej utworzyła
w gmachu kolegium Wojewódzką Szkołę Narodową. W 1806 r. przez trzy tygodnie mieszkał tu Napoleon.

Gotycki kościół zbudowany w 1 poł. XV w. na miejscu rezydencji książęcej.
3

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO
ul. Świętojańska 1

Kościół późnoromański, jednonawowy, zbudowany na przełomie XII i XIII w. Po katedrze najstarszy
zabytek Poznania. Jest to pierwszy w Wielkopolsce
i jeden z pierwszych w kraju budynek z cegły.
4

KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW
ul. Franciszkańska 2
www.franciszkanie.poznan.pl

Późnobarokowy, zbudowany w latach 1674-1728,
wg projektu poznańskiego budowniczego Jana
Końskiego. Wnętrze bogate w rzeźby i malowidła
na ścianach, sklepieniach i w kopułach obu kaplic.
W prezbiterium ustawione są bogato rzeźbione dębowe stalle, intarsjowane i inkrustowane.
Zachowały się 23 portrety staropolskie, w tym kilkanaście trumiennych. Od strony ul. Ludgardy wejście do Makiety Dawnego Poznania.
8
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KOŚCIÓŁ FARNY ŚW. STANISŁAWA
ul. Klasztorna 11

Jeden z najbardziej monumentalnych kościołów barokowych w Polsce, zbudowany przez
jezuitów w XVII w. Wewnątrz bogata dekoracja rzeźbiarska, sztukatorska i malarska a także słynne organy, dzieło znanego XIX wiecznego
organmistrza
Fryderyka
Ladegasta.
Warto zwrócić uwagę na pozorną kopułę na skrzyżowaniu naw z iluzjonistycznym malowidłem Stanisława Wróblewskiego (1949 r.). Ołtarz główny
z 1727 r. stworzony przez Pompeo Ferrariego.

Trakt Królewsko - Cesarski
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu to znakomita okazja dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z polską historią, tradycją i kulturą
w miejscu, gdzie ma ona swoje korzenie. Ten
szlak turystyczny znakomicie odzwierciedla
1000 lat burzliwych dziejów Poznania.
Określenie „Królewsko-Cesarski” podkreśla
związki Poznania z monarchami polskimi i europejskimi. Wśród nich, w pierwszej kolejności
wymienić należy pierwszą polską królewską dynastię Piastów, która sprawowała stąd władzę
nad tworzącym się dopiero państwem polskim.
W późniejszych wiekach Poznań często był odwiedzany przez królów, którzy obierali sobie za
siedzibę zamek królewski na Górze Przemysła,
położony tuż obok Starego Rynku.
Wśród goszczących w Poznaniu wymienić należy
m.in.: Ottona III, zmierzającego w 1000 roku do
grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, Napoleona Bonaparte, który kierował stąd kampanią moskiewską oraz pruskiego cesarza Wilhelma II.
Spacerując traktem możesz zapoznać się z najważniejszymi zabytkami miasta. Przemierzając
od początku do końca jego kolejne odcinki odkryjesz stopniowo historię Poznania i Polski.
7
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KOŚCIÓŁ JEZUITÓW
ul. Szewska 18

Podominikański kościół z poł. XIII w., przebudowany na pocz. XVIII w. Fasada zach. z wczesnogotyckim, ceglanym portalem. W nawie późnogotycka,
kamienna chrzcielnica z pocz. XVI w. Na piętrze
dawnego klasztoru zlokalizowano pomieszczenia
wystawowe „Galeria u Jezuitów”.
10 RATUSZ
Stary Rynek 1

Renesansowa budowla z poł. XVI w. projektu J. B.
Quadro. Monumentalna fasada frontowa z trzykondygnacyjną arkadową loggią, zwieńczoną wysoką
ścianą attyki z trzema wieżami. Mieści się tu Muzeum Historii Miasta Poznania, ze stałą ekspozycją
obejmującą czasy od X w. do lat międzywojennych.
Codziennie o godz. 12 w południe na wieży ukazują
się dwa metalowe koziołki, które trykają się 12 razy.

DAWNA SZKOŁA JEZUICKA
ul. Gołębia 8

Wzniesiona w poł. XVIII w. należała do kompleksu
budowli pojezuickich. Podczas zaborów ulokowano tu królewsko - pruskie gimnazjum. Obecnie
stanowi siedzibę Państwowej Szkoły Baletowej. Sąsiadujący z nią budynek od ul. Koziej mieści Polski
Teatr Tańca – Balet Poznański, który corocznie jest
organizatorem Biennale Tańca Współczesnego.
8

PAŁAC GÓRKÓW
ul. Wodna 27

Jeden z najładniejszych pałaców renesansowych
w Polsce. Od ul. Klasztornej piękny renesansowy portal z piaskowca i wewnętrzny dziedziniec.
Obecnie Muzeum Archeologiczne (wystawy poświęcone pradziejom Wielkopolski i zachodniej
Polski, a także starożytnemu Egiptowi).

11 ODWACH
Stary Rynek 3

Klasycystyczny budynek wzniesiony jako siedziba
straży miejskiej w XVIII w. (pierwotnie drewniany).
Inicjatorem i fundatorem przedsięwzięcia był Kazimierz Raczyński, ówczesny starosta generalny
Wielkopolski. Odwach jest siedzibą Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.
9

12 PAŁAC DZIAŁYŃSKICH
Stary Rynek 78/79

13 ZAMEK PRZEMYSŁA I
Góra Przemysła 1

Wzniesiony w 2 poł. XIII w., jako zamek króla Przemysła II. Od czasów Władysława Łokietka w zamku
rezydowali starostowie generalni Wielkopolski,
a w XVIII w. odbywały się w nim sądy grodzkie
i przechowywano tu akta grodzkie. Wielokrotnie
niszczony i odbudowywany, obecnie siedziba Muzeum Sztuk Użytkowych.

Zbudowany w latach 1773-87, późnobarokowy.
Klasycystyczną fasadę wieńczy bogata dekoracja rzeźbiarska. Wspaniały wystrój Sali Czerwonej
(miejsce wielu prestiżowych spotkań). Dziś siedziba jednostek Akademii Nauk, m.in. ekspozytura
Biblioteki Kórnickiej oraz Instytutu Zachodniego.

14 KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA
Wzgórze św. Wojciecha 1
www.swietywojciech.archpoznan.org.pl

Modernizm
Modernizm to dziecko dwudziestolecia międzywojennego. Nurt ten znalazł jednak także kontynuację
w epoce powojennej. Także w Poznaniu. Stolica
Wielkopolski to jedno z nielicznych polskich miast,
którym udało się ochronić najwybitniejsze zabytki
powojennego modernizmu.

Gotycki kościół z dzwonnicą z pocz. XVII w. Nad
nawami sklepienie gotyckie. W 1923 r. pod kościołem powstała Krypta Zasłużonych Wielkopolan
– znajdują się tu groby m.in. Józefa Wybickiego,
Feliksa Nowowiejskiego, urna z sercem generała
J. H. Dąbrowskiego. W okresie świątecznym jedną
z największych atrakcji kościoła stanowi ruchoma
szopka zawierająca scenę procesji postaci historycznych: królów, władców, bohaterów narodowych, artystów.
Chyba nigdzie indziej budynki wybudowane w tym
stylu nie są traktowane jak symbole, wizytówki miasta.
W Poznaniu to choćby dawny dom handlowy„Okrąglak”
czy Hala Widowiskowo – Sportowa „Arena”. Poznańska
powojenna moderna jest na wyciągnięcie ręki. Najciekawsze realizacje znajdują się bowiem tuż obok siebie
w ścisłym centrum miasta. Warto podążyć ich szlakiem.
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15 KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW
ul. Garbary 22

Pierwotnie gotycki, zbudowany w 1473 r. Dwuwieżowa fasada z charakterystycznymi wysokimi
hełmami pochodzi z początku XVIII w., zaprojektowana przez Jana Adama Stiera. Zabytkowe

wyposażenie zostało zniszczone w czasie wojny.
W okresie świąt Bożego Narodzenia warto zobaczyć jedną z największych szopek bożonarodzeniowych w Polsce.
16 DAWNY HOTEL BAZAR
Al. Marcinkowskiego 10

19 ARKADIA
ul. Ratajczaka 44

Budynek Bazaru powstał w I poł. XIX w. z inicjatywy lekarza, Karola Marcinkowskiego. Od momentu
powstania przez cały okres zaborów była to najważniejsza polska budowla publiczna, ośrodek
życia społeczno-umysłowego.
17 D
 AWNY BROWAR HUGGERA, obecnie
CENTRUM HANDLU, SZTUKI
I BIZNESU „STARY BROWAR50 50”
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Popularna nazwa budynku - zamykającego pl.
Wolności od strony zachodniej - pochodzi od
mieszczącej się w nim dawniej restauracji i kawiarni „Arkadia”. Budynek wzniesiono w latach
1878 - 79, wg projektu architekta miejskiego
Cäsara Stenzla z przeznaczeniem na niemiecki
Teatr Miejski. Obecnie mają tu swe siedziby Teatr
Ósmego Dnia, Wydawnictwo Miejskie Posnania
i Centrum Informacji Miejskiej.
20 TEATR POLSKI
ul. 27 Grudnia 7
www.teatr-polski.pl

Gmach teatru został wzniesiony ze składek publicznych w 1873 - 75 wg. projektu Stanisława Hebanowskiego, jako opozycyjny dla teatru niemieckiego. Stąd napis „Naród sobie”, który umieszczono
na fasadzie w 1929 r. Napis znajdował się przedtem
na tylnej ścianie nie istniejącej dziś kamienicy, która do 1945 roku stała przed teatrem.
21 DAWNY ZAMEK CESARSKI
ul. Św. Marcin 80/82
www.zamek.poznan.pl

Dawne zabudowania browarów Huggera stały
się częścią nowego kompleksu, który - w większości budowany od podstaw – powstał na przedłużeniu dawnej hali produkcyjnej. W architekturze „Starego Browaru50 50” zostały wykorzystane oryginalne
cegły z przełomu XIX i XX w.
18 BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
pl. Wolności 19
www.bracz.edu.pl

Klasycystyczny gmach z 1 poł. XIX w. zbudowany
dzięki fundacji Edwarda Raczyńskiego. Piękna, klasycystyczna kolumnada nawiązuje do wschodniej
fasady Luwru.

Neoromański zamek cesarski, zaprojektowany
przez Franza Schwechtena, zbudowany w latach
1905-10. Przebudowany w latach wojny, przy
udziale Alberta Speera, nadwornego architekta
Adolfa Hitlera. Obecnie mieści Centrum Kultury
„Zamek”, Teatr Animacji oraz wiele innych instytucji.
22 UNIWERSYTET IM. A.MICKIEWICZA
oraz AULA
ul. Wieniawskiego 1
www.amu.edu.pl

Kompleks budynków zbudowanych w 1910 r.
w stylu renesansu holenderskiego jako siedziba
pruskiej Akademii Królewskiej, od 1919 r. Uniwersytet Poznański. W auli odbywają się liczne impre11

zy, m.in. cotygodniowe koncerty organizowane
przez Państwową Filharmonię w Poznaniu.

Fortyfikacje
Poznań już tysiąc lat temu należał do jednych
z najlepiej ufortyfikowanych miejsc w tej części
Europy. Potężny gród umiejscowiono w miejscu
Poznania nieprzypadkowo. Tak dobrych warunków
do przeprawy przez Wartę nie było dziesiątki kilometrów ani na południe, ani na północ od miasta.
Strategiczna rola Poznania była tym większa, że
zabezpieczał on od zachodu drogę na Gniezno. O
jego zdobycie nie pokusił się cesarz Henryk II, który dotarł ze swym wojskiem pod Poznań w 1005 r.
i tu zawarł układ z królem Bolesławem Chrobrym.
Do XIII wieku poznański gród stanowił ważne ogniwo w polskim systemie obronnym.

23 TEATR WIELKI (OPERA)
ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

Gmach został wzniesiony w stylu neoklasycystycznym, wg. projektu Maxa Littmanna. Fasadę z sześcioma potężnymi kolumnami wieńczy trójkątny
naczółek z rzeźbą Pegaza na szczycie. Widownia
teatru posiada 900 miejsc. Otwarcie opery nastąpiło w 1910 r., a przedstawieniem premierowym był
„Czarodziejski flet” W. A. Mozarta. Obecnie jedna
z najlepszych scen operowych w kraju.
19 TEATR NOWY
ul. Dąbrowskiego 5
www.teatrnowy.pl

Teatr mieści się w secesyjnej kamienicy zbudowanej w latach 1906 - 07 przez architektów niemieckich Hermana Böhmera i Paula Preula. Swoją działalność zainaugurował w 1923 r. jako „Maski” Teatr
Nowy im. Heleny Modrzejewskiej.
Inne znakomite przykłady secesyjnych kamienic
można odnaleźć w całej dzielnicy Jeżyce, zwłaszcza
na ul. Dąbrowskiego, na Łazarzu, na ul. Matejki, na
Wildzie, a także w centrum.
12

Później rola Poznania jako fortu nieco zmalała.
W XV i XVI wieku nikt miastu nie zagrażał,
a w mieście rozkwitł handel i rzemiosło. Zaniedbano budowę fortyfikacji, a liczne wojny które zaczęły
się w połowie XVII wieku nie oszczędziły miasta. Poznań często przechodził z rąk do rąk, plądrowały go
wojska szwedzkie, rosyjskie, saskie, brandenburskie,
a nawet polskie wojska konfederackie.

Zmiana nastąpiła, gdy Poznań
w wyniku II rozbioru stał się częścią Prus (1793 r.) oraz gdy po
wojnach napoleońskich granica między pruskim a rosyjskim
zaborem została przesunięta
na zachód. Poznań stał się jedyną potencjalną twierdzą, która
mogła uchronić Berlin w razie
konfliktu z Rosją. Rozpoczęto zamienianie miasta w fortecę. Wytyczono główny fort na Cytadeli
(Fort Winiary - niem. Kernwerk),
a XIX-wieczne miasto zamknięto
w szczelnych murach twierdzy.
W II połowie XIX wieku twierdzę
wzmocniono budową osiemnastu fortów, które otoczyły miasto.
Umocnienia
rozbudowywano
do końca XIX wieku, tworząc
z Poznania jedną z największych
budowli fortecznych w Europie,
zdolną wytrzymać wieloletnie
oblężenie. W tym czasie rozebrano też wewnętrzny pierścień
fortyfikacji, który w związku
z rozwojem techniki wojennej
przestał odgrywać funkcje militarne. W jego miejscu wytyczono
m.in. Dzielnicę Zamkową.

Poznań jako twierdza został
w praktyce przetestowany tylko
raz w 1945 r., kiedy to Niemcy
uparcie bronili go przed nacierającymi wojskami sowieckimi.
Miasta nie sposób było obronić,
ale między innymi dzięki starym,
pruskim fortyfikacjom Niemcy
utrzymali się w Poznaniu miesiąc.
Pozostałości po pruskich fortyfikacjach ostały się po dziś dzień
w postaci ruin, czy największego
w mieście parku - Cytadeli. Obecnie do zwiedzania udostępnione
są Fort VII (al. Polska), Fort III
(ul. Krańcowa) i Fort Va (ul. Szanieckiego).

Najciekawsze wydarzenia
z ponad tysiącletniej historii Miasta:
II poł. X wieku
Na wyspie nazwanej później Ostrowem
Tumskim (wyspą katedralną) powstaje
gród stanowiący siedzibę pierwszych
władców Polski. Prawdopodobnie tu
właśnie Mieszko I przyjął chrzest w 966 r.
Ok. dwa lata później na wyspie rozpoczęto budowę pierwszej katedry.
1005 r.
W kronice biskupa niemieckiego Thietmara pojawia się po raz pierwszy nazwa
miasta (Urbs Posnani). Ma to miejsce
przy okazji pierwszej wyprawy wojennej
cesarza Henryka II, która zatrzymała się
pod Poznaniem.
1253 r.
Poznań otrzymuje magdeburskie
prawa miejskie (które od XII w. były
wzorem
organizacyjno-prawnym
dla powstających miast). Zazwyczaj
lokacja miasta rozpoczyna jego historię, w przypadku Poznania lokacja
miasta formalnie usankcjonowała dotychczasowy miejski charakter osady
i wyznaczyła nowe tereny rozwoju.
1394 r.
Król Władysław Jagiełło nadaje miastu
prawo składu, przywilej handlowy. To zapoczątkowało rozwój miasta jako ośrodka handlu międzynarodowego, podtrzymany w XX wieku przez Międzynarodowe
Targi Poznańskie.
1518 r.
Biskup Jan Lubrański otwiera Akademię
Lubrańskiego, pierwszą w Poznaniu
uczelnię o charakterze szkoły wyższej.
Dziś w mieście jest ponad 20 uczelni
wyższych.
1736 r.
Największa w dziejach Poznania powódź,
zalany zostaje cały Rynek. Liczba mieszkańców z 20 000 spada do 8 000, liczba
domów z 2 000 spada do ok. 600. Wysokość wody upamiętnia kamienna tablica
umieszczona po lewej stronie wejścia
do kamienicy nr 50 na Starym Rynku.
1806 r.
W Poznaniu przez ok. 2 tygodnie mieści
się główna kwatera cesarza Napoleona

Bonaparte po tym, jak wojska napoleońskie wygrały z Prusami. Siedzibą cesarza
był budynek dawnego Kolegium Jezuickiego. W pewnym sensie Poznań pełnił
wtedy funkcję stolicy Europy.
1829-39 r.
Budowa fortyfikacji zamieniających Poznań w twierdzę (Festung Posen). Była
to najpotężniejsza forteca w państwie
pruskim. Pod koniec wieku zbudowano
dodatkowo pas osiemnastu fortów dookoła miasta. Do dziś prawie w całości zachował się zewnętrzny pierścień fortów.
1880 r.
Na ulice miasta wyjeżdżają pierwsze
tramwaje konne. Trasa tramwaju prowadziła od dworca kolejowego na stary
Rynek. Osiemnaście lat później ruszył
pierwszy tramwaj elektryczny.
1918 r.
Na apel kompozytora Ignacego Paderewskiego 27.XII rozpoczyna się Powstanie
Wielkopolskie, mające na celu przyłączenie Wielkopolski do wolnej Polski, jedyne
w dziejach Polski zakończone zwycięstwem.
1921 r.
Zorganizowano pierwszy Targ Poznański. Już V Targ Poznański stał się imprezą
międzynarodową, w której wzięło udział
209 wystawców z 16 państw Europy, Azji
i Ameryki. Obecnie w ciągu roku odbywa
się ok. 80 różnych imprez targowych.
1929 r.
Otwarto Powszechną Wystawę Krajową,
największą wystawę, jaką kiedykolwiek
zorganizowano w Polsce. Część wybudowanych na nią budynków przetrwała
do dzisiaj jako pawilony wystawowe MTP.
1956 r.
Na dzisiejszym placu Mickiewicza odbywa
się spontaniczna manifestacja robotników domagających się „wolności, prawdy
i chleba”. Tzw. Poznański Czerwiec zapoczątkował w Polsce proces, który po Grudniu 1970, Czerwcu 1976 i wreszcie Sierpniu
1980 roku doprowadził do porozumień
Okrągłego Stołu w 1989 r. i w konsekwencji do wolności i demokracji.
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W Poznaniu działają liczne
teatry i instytucje muzyczne, w tym filharmonia, szereg chórów i orkiestr, na
czele z Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Agnieszki
Duczmal czy Chórem „Poznańskie Słowiki” a także
liczne muzea, kilkadziesiąt
galerii i salonów wystawowych.
Najważniejszym ośrodkiem
kulturalnym jest mieszczące
się w zamku cesarskim Centrum Kultury „Zamek”.
W cesarskich apartamentach znajduje się kilka stałych galerii, odbywają się
spektakle, koncerty, spotkania i dyskusje. Latem dziedzińce zamkowe to miejsca
licznych koncertów, a także
pokazów filmowych. Centrum Kultury „Zamek” jest
również
organizatorem
Jarmarku Świętojańskiego
i Dnia Świętego Marcina.
W Poznaniu w latach 50.
XX w. rozpoczęła się muzyczna kariera Krzysztofa
Komedy, należącego do
najwybitniejszych polskich
kompozytorów i pianistów
jazzowych. Światową sławę zdobył jako twórca muzyki filmowej – Kołysanka
z „Dziecka Rosemary” Romana Polańskiego stała się
jednym z muzycznych przebojów wszechczasów. Z poznańską Orkiestrą Ósmego Dnia związany był inny
znany kompozytor, laureat
Oscara, Jan A. P. Kaczmarek.
14

Trakt
Królewsko-C

Kulturalny Pozna

Ten szlak turystyczny znakom

100poznań
lat burzliwych
dziej
Od wielu lat maltafestival
sprawia,
że w czerwcu Poznań staje się wielką sceną
spektakli i projektów teatralnych.

Cesarski

ań

micie odzwierciedla

jów Poznania.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń oraz pełną ich listę można znaleźć na stronie www.poznan.pl

Wiosna
Wiosna w poznańskiej kulturze to
Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej, nierozerwalnie związany
z tradycją Świąt Wielkiej Nocy. Z tą
tradycją wiąże się również monumentalna inscenizacja Misterium
Męki Pańskiej, odbywająca się
na od ponad 10 lat na poznańskiej
Cytadeli w sobotę przed Niedzielą
Palmową. To również Poznańska
Wiosna Baletowa – prezentacja
najciekawszych spektakli baletowych w poznańskiej operze.
W maju najważniejsze wydarzenia to polska premiera wystawy
World Press Photo oraz Noc Muzeów.

Lato
Czerwcowa aura zwykle zachęca
do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. W pierwszej połowie
czerwca na ponad tydzień Stary
Rynek i okolice zapełniają się straganami z rzemiosłem i starociami,
a także stoiskami z gastronomią,
bowiem jest to czas Jarmarku
Świętojańskiego. Od wielu lat
maltafestival poznań sprawia, że
w czerwcu Poznań staje się wielką
sceną spektakli i projektów teatralnych. Jest to z pewnością jedna
z najważniejszych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej. W poznańskich plenerach
i wnętrzach prezentują się zespoły
teatralne z całego świata, jak choćby COMPAGNIA PIPPO DELBONO
z Włoch. Co roku prezentowane są
premiery czołowych poznańskich
teatrów alternatywnych. Obecnie
maltafestival poznań to już nie
tylko teatr, to również taniec, muzyka, film. Dotychczas można było
zobaczyć i posłuchać m. in. Buena
Vista Social Club, Sinéad O’Connor,
Leningrad Cowboys czy Faith No
More.
Lato to czas imprez plenerowych,

tak więc można wziąć udział
w Święcie Bambrów, czyli obchodach
rocznicy
osadzenia
w Wielkopolsce mieszkańców
Bambergu w Niemczech, spróbować regionalnych przysmaków
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku, a także
posłuchać koncertów zespołów
folklorystycznych podczas Światowego Przeglądu Folkloru
„Integracje”.
W sierpniu miłośnicy tańca zjeżdżają do Poznania na Warsztaty
Tańca Współczesnego. Jest to
przedsięwzięcie Polskiego Teatru
Tańca – Baletu Poznańskiego prowadzonego przez Ewę Wycichowską, popularne szczególnie wśród
młodych ludzi. Wybitni międzynarodowi pedagodzy i tancerze
prowadzą zajęcia taneczne o różnym stopniu zaawansowania oraz
warsztaty wiedzy o tańcu współczesnym. Warsztatom towarzyszy
Festiwal Teatrów Tańca.

Jesień
11 listopada jedynie w Poznaniu
można wziąć udział w obchodach
Dnia Świętego Marcina czyli
w Imieninach Ulicy Święty Marcin, jednej z głównych arterii miasta.
W tym dniu ulicą Święty Marcin rusza barwny korowód, a Prezydent
Poznania przekazuje klucz do bram
miasta Świętemu Marcinowi.

Zima
Świąteczny nastrój pojawia się
w mieście w grudniu, kiedy to
na Starym Rynku staje ogromna
choinka i zapalają się świąteczne iluminacje. Na tydzień przed
Świętami Bożego Narodzenia Poznański Rynek zapełnia się straganami z różnymi smakołykami
i prezentami świątecznymi. Betlejem Poznańskie to również
występy zespołów dziecięcych,
a także Festiwal Rzeźby Lodowej.
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Najważniejsze muzea
Muzeum Narodowe
Galeria Malarstwa i Rzeźby
Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

stanowi kolekcja instrumentów
lutniczych, dętych oraz mechanicznych, bogaty zbiór fortepianów oraz nie tylko polskie
instrumenty ludowe.

Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Zbudowane na początku XX w.
posiada bogate zbiory sztuki romańskiej i gotyckiej, obrazy wybitnych malarzy polskich m.in.
Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki i zagranicznych – przegląd
malarstwa włoskiego XV – XVIII
w., holenderskiego z XVII w. i flamandzkiego XVI i XVII w.

Muzeum Instrumentów
Muzycznych
Stary Rynek 45
www.mnp.art.pl

W zbudowanym w 1548 r. Pałacu Górków, siedzibie muzeum
od 1967 r., prezentowane są zabytki archeologiczne z prehistorycznej i średniowiecznej Wielkopolski, a także starożytnego
Egiptu i Sudanu.

Ostrów Tumski, ul. Lubrańskiego 1
www.muzeum.poznan.pl

Wystawa stała to przede wszystkim zabytki sakralne pochodzące z kościołów z terenu całej
Wielkopolski: zbiory złotnictwa
sakralnego od XIV do XIX wieku, szaty liturgiczne, rzeźba,
malarstwo, rzemiosło artystyczne. Wystawa obejmuje także
meble i przedmioty użytkowe
podarowane muzeum, a także
malarstwo i rysunek Leona Wyczółkowskiego.

Wielkopolskie Muzeum
Wojskowe
Stary Rynek 9
www.mnp.art.pl

ul. Ks. I. Posadzego 3
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat

W Rezerwacie prezentowane są
relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego
z X w. oraz pozostałości renesansowego muru otaczającego
wyspę, powstałego z inicjatywy
biskupa Jana Lubrańskiego. Historię grodu na Ostrowie Tumskim sięgającą X w. można również prześledzić w nowoczesnej
sali audiowizualnej.

Stary Rynek 1 (Ratusz)
www.mnp.art.pl
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Muzeum Archidiecezjalne

Rezerwat Archeologiczny
Genius Loci - przekrój
poznania

Muzeum Historii Miasta
Poznania

Jedyne tego typu muzeum
w Polsce, a trzecie co do wielkości w Europie. Wystawę stałą

Miasta Poznania dokumentują
dzieje miasta od średniowiecza
do współczesności.

Na uwagę zasługuje przede
wszystkim siedziba muzeum, renesansowy ratusz z połowy XVI
wieku. Zbiory Muzeum Historii

Zbiór broni i uzbrojenia, z wyjątkiem sprzętu ciężkiego, ilustrujący ich rozwój na ziemiach
polskich od XI w. po czasy
współczesne.

Muzeum Etnograficzne
ul. Grobla 25,
(wejście od ul. Mostowej 7)
www.mnp.art.pl

W Muzeum zgromadzono zabytki wielkopolskiej kultury
ludowej. Ekspozycja stała to
„Sztuka ludowa w Wielkopolsce”– rzeźba, malarstwo, stroje,
hafty, zdobnictwo (ceramika,

żelazo, drewno) oraz rekwizyty
obrzędowe i instrumenty muzyczne z XIX i XX wieku.

Muzeum Bambrów
Poznańskich
ul. Mostowa 7

oraz reliktów pochodzących
z zabudowy fortecznej twierdzy
Poznań. Największą atrakcję tutejszej stałej ekspozycji stanowi
plenerowy park sprzętu wojskowego.

al. Polska

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum dokumentuje martyrologię Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej. Gromadzi
wszelkiego rodzaju eksponaty
z tego zakresu. Posiada bogaty
zbiór korespondencji obozowej,
rysunki, fotografie, dokumenty
osobiste więźniów, dokumenty
wystawiane przez niemieckie
władze okupacyjne oraz przedmioty codziennego użytku.

Muzeum Powstania
Poznańskiego - Czerwiec
1956
ul. Św. Marcin 80/82,
(Centrum Kultury „Zamek”)

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory związane bezpośrednio z Powstaniem Poznańskiego
Czerwca 1956 oraz z szeroko pojętą opozycją w PRL-u.

Muzeum Uzbrojenia
al. Armii Poznań, Cytadela Poznańska

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

Teatr Ósmego Dnia
ul. Ratajczaka 44
www.osmego.art.pl

Teatr Nowy

Muzeum Bambrów Poznańskich upamiętnia dzieje i kulturę
rolników z Bambergu i okolic,
nazwanych Bambrami, którzy
przybyli na zaproszenie władz
miasta Poznania, aby zasiedlić
i odbudować podpoznańskie
wsie (obecnie dzielnice miasta).

Muzeum Martyrologii
Wielkopolan – Fort VII

Teatr Wielki

ul. Dąbrowskiego 5
www.teatrnowy.pl

Teatr Polski
ul. 27 Grudnia 7
www.teatr-polski.pl

Muzeum Armii „Poznań”

Polski Teatr Tańca
- Balet Poznański

Cytadela Mała Śluza

ul. Kozia 4
www.ptt-poznan.pl

Muzeum Armii „Poznań” dokumentuje historię wojskowości
wielkopolskiej od Powstania
Wielkopolskiego po kampanię
wrześniową 1939 roku oraz polskiego podziemia zbrojnego
okresu II wojny światowej.

Teatr Animacji

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzyka i teatr
Bogatą ofertę muzyczną miasta tworzą z jednej strony szacowne instytucje kulturalne,
z drugiej poznańskie kluby.
Obok teatrów zawodowych
w Poznaniu bardzo rozwinęły
się teatry alternatywne, które
można często zobaczyć w widowiskach plenerowych, przy
okazji najważniejszych wydarzeń teatralnych w mieście,
takich jak maltafestival poznań, czy Przegląd Teatralny
„Maski”.

ul. Św. Marcin 80/82
(Centrum Kultury „Zamek”)
www.teatranimacji.pl

Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1a
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Filharmonia Poznańska
Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1
www.filharmonia.poznan.pl

Aula Nova
Akademii Muzycznej
ul. Św. Marcin 87
www.amuz.edu.pl

Klub Muzyczny
Pod Pretekstem
ul. Św. Marcin 80/82
(Centrum Kultury „Zamek”,
wejście od Dziedzińca Różanego)
www.podpretekstem.pl

Blue Note Jazz Club
ul. Kościuszki 76/78
(Centrum Kultury „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

W oryginalnie zachowanym
wnętrzu dawnego schronu znajduje się ekspozycja militariów,
dokumentów, zdjęć, planów
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Znakomite warunki do wypoczynku można znaleźć
nad czterema poznańskimi
jeziorami znajdującymi się
w mieście. Największe z nich
- Jezioro Kierskie - jest znanym ośrodkiem żeglarskim.
Inne - Jezioro Maltańskie – to
znakomity tor regatowy, miejsce
wielu prestiżowych zawodów
sportowych, a także plenerowych
koncertów, spacerów i sobotnio-niedzielnego wypoczynku
poznaniaków. Zwolenników aktywnego wypoczynku z pewnością zainteresują liczne szlaki
rowerowe wśród jezior i lasów
Wielkopolskiego Parku Narodowego i Puszczy Zielonki, wchodząc ych niemal
w granice Poznania. W granicach
miasta znajdują się dwa rezerwaty przyrody, z których unikalną
atrakcją jest Rezerwat Meteoryt
Morasko. Obejmuje on obszar
wokół siedmiu kraterów meteorytowych, powstałych w wyniku
uderzenia meteorytu ok. 5 tysięcy lat temu.
Poznań posiada także 4 stadiony, liczne korty tenisowe, boiska
sportowe, hipodrom, tor żużlowy
i samochodowy, 2 tory łucznicze
i halę widowiskowo-sportową.
W 2011 r. otwarto Termy Maltańskie - kompleks sportowo-rekreacyjny położony na płn. brzegu Jeziora Maltańskiego. Jest to
doskonałe miejsce wypoczynku
i relaksu. Baseny sportowe i rekreacyjne, baseny z wodą termalną, atrakcje aquaparku, bogaty
świat saun z pewnością stanowią
o atrakcyjności i niepowtarzalności tego miejsca.
Nowo zmodernizowany Stadion
Miejski, miejsce rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, mieści
ponad 43 000 kibiców. To miejsce sportowych emocji, wielkich
koncertów, spektakli, spotkań
i spektakularnych wydarzeń.
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Rekreacja

Poznań uznawany jest za drugie miasto w P
pod względem udziału obszarów zielonych
w powierzchni miasta.

Polsce

Obiekty rekreacyjne
Ogród Botaniczny
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 165
www.ogrod.amu.edu.pl

Ogród Dendrologiczny
Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Wojska Polskiego 71 D (wejście
od strony Zakładów Naukowych
UP, ul. Niestachowska, furtka przy
Collegium Cieszkowskich)

www.au.poznan.pl/ogrdend/index.html

Ogród Zoologiczny
Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, Park Wilsona
www.palmiarnia.poznan.pl
Poznań daje wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Pełna oferta
obiektów sportowych znajduje się na
stronie www.poznan.pl

Baseny
Pływalnia Atlantis
os. Stefana Batorego 101
www.atlantis-plywalnia.pl

Pływalnia Chwiałka
ul. Chwiałkowskiego 34
www.chwialka.poznan.pl

CityZen Club
ul. Droga Dębińska 10c
www.cityzenclub.pl

Termy Maltańskie
ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

Całoroczny stok
narciarski
Centrum Sportowo –
Rekreacyjne MALTA SKI
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Całoroczna kolejka
górska Adrenaline
Centrum Sportowo –
Rekreacyjne MALTA SKI
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl
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Stadion Miejski był pierwszym
polskim obiektem gotowym na
rozgrywki UEFA EURO 2012™. To
miejsce sportowych emocji, wielkich koncertów, spektakli, spotkań i spektakularnych wydarzeń.

Wypożyczalnie rolek
Wypożyczalnia Sprzętu
MALTA SKI
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Golf
Driving Range MALTA SKI
(pole do nauki gry w golfa)
ul. Wiankowa 2,
www.maltaski.pl

Ławica Golf Poznań
Otwarcie stadionu w 2010 r.
uświetnił koncert Stinga, zaś pierwsze mecze poznańskiej drużyny piłkarskiej Lech Poznań zgromadziły
ponad 40 000 kibiców.

ul. Wichrowa 1
www.lawicagolfpoznan.pl

ul. Bułgarska 17

ul. Strzeszyńska 61A
www.squashpark.pl

Squash
Squash Park Sp. z o.o.

Letni tor saneczkowy

Niku Fitness&Squash

Centrum Sportowo –
Rekreacyjne MALTA SKI

Galeria „Malta”, ul. Baraniaka 8
www.niku.pl/squash

ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Mysquash Club & Hotel

Wypożyczalnie
rowerów
Wypożyczalnia Sprzętu
MALTA SKI
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Wypożyczalnia rowerów ZTM

ul. Górecka 108
www.mysquash.pl

Kręgle
Niku Centrum Rekreacji
ul. Piątkowska 200
www.niku.pl

Ośrodek Przywodny
Rataje

Dworzec autobusowy
Osiedle Sobieskiego
www.ztm.poznan.pl/komunikacja/
rowery

os. Piastowskie 106 A
www.bowling.poznan.pl

Poznański Rower Miejski

Lodowisko Chwiałka

www.ztm.poznan.pl/komunikacja/
rowery

MaltaBike
ul. Jana Pawła II
(teren zimowego lodowiska),
ul. Abpa A. Baraniaka 8
(Galeria „Malta”)
www.maltabike.pl

Wypożyczalnie kijków
Nordic Walking
MaltaBike
ul. Jana Pawła II (teren zimowego
lodowiska)
ul. Abpa A. Baraniaka 8
(Galeria „Malta”)
www.maltabike.pl
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Lodowiska
ul. Chwiałkowskiego 34
www.chwialka.poznan.pl

Lodowisko Malta
ul. Jana Pawła II
www.malta.poznan.pl

Centrum Rekreacji
i Rozrywki Bogdanka
ul. ks. Józefa/Północna 9
www.bogdanka.poznan.pl

Parki
Poznań uznawany jest za drugie
miasto w Polsce pod względem
udziału obszarów zielonych
w powierzchni miasta. Małe
i większe parki znajdują się we
wszystkich dzielnicach miasta,
ale niektóre z nich zasługują
na szczególna uwagę. Wśród
nich malowniczy Park Sołacki,
położony w willowej dzielnicy miasta, oraz Park Wilsona,
w którym znajduje się największa w Polsce i jedna z największych w Europie Palmiarnia,
utworzona w 1910 r. Znajduje
się tu około 17 tysięcy roślin 700
gatunków i odmian z krajów
o klimacie śródziemnomorskim,
subtropikalnym, tropikalnym,
sawanny, pustyń oraz kolekcja
ryb egzotycznych. Park Cytadela, 600 ha park w centrum miasta
został utworzony na pozostałościach dawnej twierdzy pruskiej.
Liczne alejki i urokliwe zakątki
zachęcają spacerowiczów, dla
wielbicieli łyżworolek czy rowerów jest to miejsce wręcz wymarzone. Ogromna łąka pośrodku
parku jest miejscem imprez
i koncertów muzycznych.
Unikatowym obszarem rekreacyjnym miasta jest Malta – rejon wokół Jeziora Maltańskiego, nazwany tak na pamiątkę
kawalerów maltańskich, którzy
mieli tu swoją siedzibę. Wzdłuż
północnego brzegu jeziora
biegnie trasa kolejki parkowej „Maltanka”, którą można
dojechać do Nowego Zoo.
Około 60% jego powierzchni
zajmują lasy sosnowe i mieszane. Aby obejrzeć blisko
2 tysiące zwierząt ok. 140 gatunków, zwiedzający mogą korzystać z trzech wytyczonych
szlaków. Zwierzęta przebywają
w warunkach zbliżonych do
naturalnych. W 2009 r. otwarto słoniarnię, która składa się
z pawilonu wewnętrznego
(1 300 m2) oraz wybiegu zewnętrznego (2,5 ha) z basenem.
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W czasie wędrówki po mieście z pewnością nie należy
narażać się na zbyt długi
post. W licznych restauracjach, kafejkach, knajpkach,
małych pubach i ogródkach
piwnych w romantycznych
uliczkach wokół Starego
Rynku czekają smaczne
dania, piękne otoczenie,
mili ludzie i niezapomniana
atmosfera.
Goszcząc w Poznaniu koniecznie trzeba spróbować
specjałów kuchni lokalnej
i regionalnej, w której dominującą rolę odgrywają
ziemniaki, zwane tutaj inaczej pyrami.
Warto skusić się na pyry
z gzikiem - ziemniaki
z białym serem przyrządzanym ze śmietaną i cebulą
lub szczypiorkiem - czy
plyndze - placki ziemniaczane. Poznaniacy zajadają się szagówkami (kluski
z ziemniaków i mąki krojone na ukos), kulankami
(okrągłe kluski z surowych
ziemniaków), czy najbardziej popularnymi pyzami
drożdżowymi, zwanymi
też kluchami na łachu lub
parowcami, które gotuje się
na parze i podaje w miejsce ziemniaków do mięs
i sosów. Z pyzami i modrą
kapustą gospodynie najchętniej podają pieczoną
kaczkę. Jako przekąska często służy galaretka z mięsa,
zwana galartem albo zimnymi nóżkami.
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Na deser koniecznie trzeba
spróbować słynnych rogali
świętomarcińskich.

Tradycja ich wypieku sięga XIX
wieku. Po raz pierwszy pojawiły
sie na odpuście w parafii Św.
Marcina. Jeden z poznańskich
cukierników, odpowiadając na
apel proboszcza parafii, proszącego o dary dla biednych upiekł
ich aż trzy blachy i przyniósł
pod kościół. Potem dołączyli do
niego inni. Z prostego odruchu
serca powstała tradycja, która
przetrwała do dzisiaj.
Każdy poznaniak objada się
rogalami przynajmniej raz
do roku - 11 listopada, w Dniu
Św. Marcina.

Obok lokalnych specjałów poznańskie restauracje i knajpki
oferują również międzynarodowe potrawy i trunki. Poznańscy kucharze dobrze
wiedzą jak zaspokoić apetyty swoich gości, nawet tych,
którzy nie zamierzają wydać
zbyt wiele.
Na poznańskich rynkach
– Jeżyckim, Łazarskim, na
placu Wielkopolskim czy
Bernardyńskim można codziennie zaopatrzyć się
w świeże owoce, warzywa,
owoce leśne, grzyby, miód
i marynaty – i w ten sposób
zabrać ze sobą do domu lekkie wspomnienie rozkoszy
podniebienia z Poznania.

Kulinarn

Warto skusić się na...

ny Poznań

.

Restauracje
z kuchnią regionalną
Chłopskie Jadło
ul. Kantaka 8/9
www.chlopskiejadlo.pl

Gospoda Młyńskie Koło
ul. Browarna 37
www.mlynskiekolo.pl

Gospoda Pod Koziołkami
Stary Rynek 95
www.podkoziolkami.pl

Myśliwska
ul. Libelta 37
www.pandacatering.pl/mysliwska.htm

Toga
pl. Wolnosci 13
www.toga.poznan.pl

Wiejskie Jadło
Stary Rynek 77
(wejście od ul. Franciszkańskiej)
www.wiejskie-jadlo.pl

Zagroda Bamberska
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Pozostałe restauracje można
znaleźć w informatorze „Smak
Poznania” i na www.poznan.pl.
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Odzież, obuwie i dodatki
– w butikach, pasażach
i centrach handlowych
Poznania znajdą Państwo
zarówno światowe marki
jak i najnowsze kreacje
polskich projektantów
i producentów. Elegancja
i moda, młodość i bezczelność – tu jest
wszystko.
Na
każdy
gust i na każdą kieszeń. Galerie handlowe
zlokalizowane są tak
w centrum miasta, jak
i na przedmieściach, zaś
zakupowy spacer należy
rozpocząć od ul. Paderewskiego, Półwiejskiej,
27 Grudnia i Św. Marcin.
Planując zakupy w Poznaniu nie można pominąć wielu małych galerii
sztuki,
antykwariatów
z książkami i antykami,
jak również sklepów jubilerskich z nowoczesną biżuterią ze srebra
i bursztynu - specjalność
polskich projektantów.
Większość z nich zlokalizowanych jest w uliczkach wokół Starego Rynku.
Poznań to miasto dla
wielbicieli
zakupów.
Ogromny wybór i niezapomniana atmosfera
sprawia, że zakupy w Poznaniu to przyjemność.
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Zakupy
Odzież, obuwie i dodatki...

Centra handlowe
Kupiec Poznański
pl. Wiosny Ludów 2
www.kupiecpoznanski.pl

Stary Browar
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

M1
ul. Szwajcarska 14
www.poznan.m1-centrum.pl

Poznań Plaza
ul. Kaspra Drużbickiego 1
www.poznanplaza.pl

King Cross Marcelin
ul. Bukowska 156
www.kingcrossmarcelin.pl

Galeria Pestka
Al. Solidarnośći 47
www.galeria-pestka.com

Galeria Malta
ul. Abpa A. Baraniaka 8
www.galeriamalta.pl

Targowiska
Targowisko Jeżyckie
Rynek Jeżycki
www.targowiska.com.pl

Targowisko Łazarskie
Rynek Łazarski

Targowisko Wildeckie
Rynek Wildecki

Targowisko Bernardyńskie
Plac Bernardyński

Targowisko Wielkopolskie
Plac Wielkopolski
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Zwiedzanie
miasta
Przechadzki
po mieście
W sezonie wszyscy turyści maja
możliwość skorzystania za niewielką opłatą z “Przechadzek
po mieście” organizowanych
przez Miasto Poznań. Rezerwacje przyjmuje Centrum Informacji Turystycznej i Centrum
Informacji Miejskiej (www.cim.
poznan.pl).
Więcej informacji na
www.poznan.pl/turystyka
oraz www.poznan.pl/trakt.

Linie turystyczne
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne zaprasza na
przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami. Tramwajem nr 0 można wybrać się do
Muzeum Komunikacji Miejskiej
bądź skorzystać z objazdu po
najciekawszych częściach miasta. Trasa autobusu nr 100 łączy
Stare i Nowe Zoo. Autobusy są
wyposażone w nagłośnienie.
Autobusy i tramwaje kursują
w każdą niedzielę począwszy
od końca kwietnia do końca
września. Szczegóły na
www.poznan.pl
i www.mpk.poznan.pl.

Poznańska Karta
Miejska
Poznańska Karta Miejska to
najlepszy sposób na zwiedzanie miasta niewielkim kosztem.
Karta upoważnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji
miejskiej, a także do darmowego wejścia do muzeów i rabatów w wielu atrakcyjnych miejscach. Dostępna jest w wersji
jedno-, dwu- i trzydniowej
w punktach Informacji Tury26

Informacje
praktyczne

stycznej. Więcej informacji na
www.poznan.pl/turystyka.

Przyjazd
do Poznania
Samolotem
Położony 7 km na zachód od
centrum
zmodernizowany
Port Lotniczy Poznań-Ławica
zapewnia szereg połączeń lotniczych zarówno tradycyjnych,
jak i niskokosztowych linii. Na
lotnisku działa filia Centrum
Informacji Miejskiej, czynna
od godzin porannych do wieczornych (poniedziałek-piątek)
bądź popołudniowych (sobotaniedziela).
www.airport-poznan.com.pl
Z lotniska do centrum można
dostać się autobusem „L”, 48 lub
59. Linia pospieszna „L” kursuje
co pół godziny łącząc lotnisko
z Dworcem PKP Poznań Główny. Linia 48, 59 kursuje co około
20 minut. W nocy, tj. pomiędzy
23 a 5 rano do centrum można
dojechać linią nocną 242. Bilety można kupić w kiosku bądź
w biletomacie. Przejazd do centrum zabierze około pół godziny, lecz w godzinach szczytu
może być to nawet godzina.
Stanowiska taksówek zlokalizowane są na zewnątrz, obok
terminalu przylotów.

Koleją
Dworzec kolejowy Poznań
Główny zlokalizowany jest blisko centrum miasta, tuż obok
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich. Na dworcu można skorzystać z usług informacji
turystycznej.
Aby udać się w kierunku Starego Miasta należy przejść przejściem podziemnym w stronę
Dworca Zachodniego, przed
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którym zlokalizowane są przystanki tramwajowe. Tuż obok
znajduje się biletomat. Do centrum dojedziemy tramwajem
nr 5 (kierunek Stomil) i 8 (kierunek Miłostowo). Podróż zajmie
około 10 minut.

Autobusem
Dworzec autobusowy PKS zlokalizowany jest w odległości
około 1 km od Dworca kolejowego Poznań Główny. Obsługuje zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe połączenia
autobusowe.
Aby udać się w kierunku Starego Miasta, należy przejść przejściem podziemnym na przystanek tramwajowy i wsiąść
w tramwaj nr 6 lub 12. Po przejechaniu 1 przystanku należy
iść pieszo ul. Półwiejską około
500 m, bądź przesiąść się na
tramwaj nr 2 lub 9 i okrężną
drogą przejechać na plac Wiosny Ludów.

Poruszanie się
po mieście
Komunikacja miejska
Autobusy i tramwaje kursują regularnie od 4.30 do 23.00 (linie
dzienne) oraz od 23.00 do 4.30
(linie nocne). W Poznaniu obowiązują dwa systemy biletów
komunikacji miejskiej – system
czasowy i system przystankowy. Pasażerowie korzystający
z autobusów lub tramwajów
sieci Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) powinni posiadać ważny bilet na
strefę, w której się poruszają
(na terenie miasta obowiązuje
strefa „A”, poza miastem strefy
„B” i „C”).
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Na przejazd tramwajem obowiązują bilety czasowe. Umożliwia to przesiadki bez konieczności kasowania nowego
biletu (o ile nie przekroczy
się dozwolonego czasu). Czas
rozpoczęcia jazdy drukowany
jest na bilecie przez kasowniki.
W sprzedaży dostępne są bilety
na 15, 30, 60 i 120 minut. Pasażera obowiązuje rzeczywisty
czas przejazdu, a nie zamieszczony na rozkładzie jazdy.
W autobusach można korzystać
z biletów czasowych i przystankowych. Bilet jednorazowy do
15 minut umożliwia również
przejazd do 10 przystanków autobusem, a bilet jednorazowy
do 30 minut umożliwia również
1 przejazd autobusem na dowolnym dystansie. Przystanek
(kolejny numer) jest wydrukowany na bilecie przez kasowniki. Z biletami przystankowymi
nie można się przesiadać.
Bilety upoważniające do korzystania z komunikacji miejskiej
można kupić w Centralnych
Punktach Sprzedaży Biletów
(www.ztm.poznan.pl/bilety/
sprzedaz-biletow),
kioskach
z prasą, wybranych sklepach,
samoobsługowych biletomatach, a także w niektórych autobusach i tramwajach. Ceny biletów na komunikację miejską są
zróżnicowane i zależą od czasu
planowanej podróży. Bilety zakupione w pojazdach zostają
automatycznie skasowane. Na
dłuższą jazdę po mieście lub
kilkudniowy pobyt w Poznaniu
najlepszy jest bilet całodniowy
lub tygodniowy. Posiadacze
Poznańskiej Karty Miejskiej
w okresie ważności Karty korzystają z komunikacji miejskiej
za darmo.
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Wynajem
samochodów
Większość firm wynajmujących
samochody zlokalizowanych
jest na lotnisku Poznań- Ławica.
Autonaczas.pl

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 504 097 308

AVIS

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 849 23 35
kom. 601 672 860

BUDGET

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 849 23 61
kom. 601 354 689

Dollar Thrifty Rent a Car

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 662 180 684

EUROPCAR

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 849 23 57
kom. 665 301 631

HERTZ

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 868 41 77
kom. 605 150 427

NATIONAL

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 849 23 84
kom. 510 193 801

SIXT

Port Lotniczy Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 847 14 68
kom. 609 032 914

Centrum miasta zostało objęte Strefą Płatnego Parkowania.
Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku od 10 do 18
oraz w soboty od 8 do 14 i dotyczy każdego pojazdu parkującego w strefie. Opłaty uiszcza
się w parkomatach zlokalizowanych przy miejscach do parkowania objętych strefą. Potwierdzenia opłaty należy umieścić
za przednią szybą pojazdu.
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Taksówki
Postoje taksówek zlokalizowane są przy głównych skrzyżowaniach, przed większymi
hotelami, przed dworcem kolejowym i przed lotniskiem.
Wysokości opłat za przejazd
powinny być umieszczone na
szybie pojazdu. Taksówki można również zamówić przez telefon.

Radio Taxi
tel.

61 191 91
61 196 22
61 196 23
61 196 24
61 196 25
61 196 26
61 196 27
61 196 28
61 196 29
61 196 62
61 196 66
61 196 67
61 196 68
61 196 69

Zakwaterowanie
Poznań daje wiele możliwości
noclegu w każdej kategorii cenowej, zarówno w dużym hotelu renomowanej sieci w centrum, jak i w kameralnym, ale
pięknie położonym hotelu
nieco dalej od śródmieścia.
Można również zatrzymać się
na campingach nad pobliskimi
jeziorami bądź w hostelach zlokalizowanych w centrum. Większość obiektów akceptuje karty
płatnicze.
Szczegółowa lista obiektów
na stronie www.poznan.pl.

Informacja
turystyczna
Informację turystyczną zapewnia Cen-

trum Informacji Miejskiej i jego filie, zlokalizowane w centrum miasta, na dworcu
kolejowym, na lotnisku, na terenie Targów
i na Starym Rynku. Na dworcu kolejowym
Poznań Główny (stary budynek) znajduje
się również prywatny punkt informacji.
Punkty CIM świadczą informacje
dotyczące zakwaterowania, wydarzeń
kulturalnych,
zabytków,
wycieczek,
zakupów, rekreacji, wydarzeń sportowych i ogólną informację o regionie
oraz prowadzą sprzedaż map, przewodników i Poznańskiej Karty Miejskiej. Za
pośrednictwem centrum można również
wynająć przewodnika.

Centrum Informacji
Miejskiej

www.cim.poznan.pl

• Arkadia

ul. Ratajczaka 44
tel. 61 194 31, 61 851 96 45
Otwarte:
pon.-pt. 10-19, sob. 10-17

• Dworzec Główny PKP
(nowy budynek)
tel. 61 633 10 16
Otwarte:
pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 10-17

• Międzynarodowe Targi
Poznańskie (Hol Wschodni)
ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
	otwarte tylko podczas trwania
imprez targowych

• Port Lotniczy PoznańŁawica
ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
Otwarte:
pon.-pt. 8-21, sob. 9-17,
nd. 10-17

Centrum Informacji
Turystycznej

Stary Rynek 59
tel. 61 852 61 56
Otwarte:
16.10 - 30.04:
pon.-pt. 10-19, sob. 10-19
1.05 - 15.10:
pon.-pt. 9-20., sob. 10-20,
nd. i święta 10-18

GLOB-TOUR FB

Dworzec PKP Poznań Główny (stary
budynek)
tel. 61 866 06 67
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Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
www.poznan.pl

Zdjęcia:
M. Forecki, D. Krakowiak, P. Skórnicki, Z. Szmidt,
Ł. Zandecki, Archiwum: „Euro Poznań 2012” Sp. z o.o.,
Gospoda pod Koziołkami, Malta Ski
Koncepcja:
Joanna Gonia-Kołodziejczyk, Marta Stawińska
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