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MATERIAŁY – TEST POCZĄTKOWY WI/R 

 

 

MOST JORDANA  

Już prawie 15 lat temu otwarto most Jordana, który połączył Ostrów Tumski ze Śródką.  

Do jego budowy wykorzystano stare przęsło mostu Rocha, które przetransportowano 

najpierw Wartą, a później przesuwano po brzegach Cybiny. Była to jedna  

z najefektowniejszych operacji budowlanych w historii Poznania.  

Cała operacja zaczęła się 5 września. Przesunięcie przęsła po torach na odległośd 850 

metrów zajęło w sumie aż trzy tygodnie. Po pokonaniu tej odległości napotkano na 

największą przeszkodą, czyli most Mieszka I, który trzeba było jakoś ominąd. Zrobiono to, 

wykorzystując podnośniki, które uniosły przęsło na wysokośd 9 metrów. Most uroczyście 

otwarto 7 grudnia 2007 r., nadając mu jako patrona Biskupa Jordana.  

Od stycznia 2008 oprócz drogi dla pieszych przez most przebiega również droga rowerowa. 

Inwestycja spełniła swoją zakładaną rolę, przyczyniając się do rozkwitu Śródki. Dziś znajduje 

się tu wiele kawiarni, restauracji, efektowany, trójwymiarowy mural oraz Brama Poznania - 

interaktywne centrum prezentacji historii Ostrowa Tumskiego. 
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Źródło:https://poznan.naszemiasto.pl/most-jordana-ma-juz-13-lat-powstal-z-przesla-mostu-rocha/ar/c1-

8024397 

 

 

OKRĄGLAK 

10-kondygnacyjny piętrowiec przy Mielżyoskiego 14 to budynek, który został zrealizowany  

w Poznaniu w dzielnicy Stare Miasto. Konstrukcja budynku rozpoczęła się w 1945,  

a zakooczyła się w 1954 roku. Powierzchnia całkowita tej budowli wynosi 10312 m2, 

natomiast użytkowa 6100 m2, z czego największą częśd zajmuje powierzchnia biurowa - 

4925 m2. 

Budowę zaczęto w 1948 r. Trwała dłużej, niż przewidywano. Trudności sprawiało stawianie 

fundamentów na podmokłym gruncie i lotnych piaskach. Pierwsze założenia projektowe 

zakładały budowę dziesięciu pięter, jednak już w trakcie stawiania budynku chciano 
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zredukowad ich liczbę aż o połowę. Ostatecznie powstało osiem.  Pod koniec lat 70. 

dobudowano dziewiąte piętro, w którym ukryta jest maszynownia wind i urządzenia 

klimatyzacyjne. W całym budynku są 584 okna 

 

Źródło: https://www.urbanity.pl/wielkopolskie/poznan/okraglak,b2224 

 

 

POZNAO – DOM SZACHULCOWY PRZY DĄBROWSKIEGO  

Ulica Dąbrowskiego w Poznaniu ma ponad 8 kilometrów. Została wytyczona w 1828 roku. 

Nazwano ją Szosą Pocztową do Berlina (Berliner Chausse lub Post Strasse). Kiedy w 1900 

roku Jeżyce włączono do Poznania, zmieniono nazwę ulicy na Grosse Berlinerstrasse.  

W okresie 20-lecia międzywojennego nosiła imię Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy 

Legionów Polskich we Włoszech, a w czasie II wojny światowej Saarlandstrasse. Po wojnie 

wrócono do Dąbrowskiego, ale patronem był Jarosław, działacz niepodległościowy, generał  

i wódz naczelny wojsk Komuny Paryskiej. W 1990 roku powrócono do Jana Henryka 

Dąbrowskiego.  

W czasach zaboru pruskiego, gdy Poznao był twierdzą, na jej przedpolach można było 

wznosid jedynie budowle o lekkiej konstrukcji, takie, które w razie potrzeby można byłoby 

szybko rozebrad. Dlatego do kooca XIX w. na terenie Jeżyc powstawały domy o konstrukcji 

szachulcowej. Jeden z takich domów wciąż stoi – przy Dąbrowskiego nr 42.Budynek 

wzniesiono w 1870 roku. Przypomina domy szwajcarskie. Cały jest piękny, ale zachwyciła nas 

zwłaszcza drewniana altana z wejściem. Ponad nią znalazł się ryzalit (wysunięty fragment) 

zwieoczony ozdobnym trójkątnym, drewnianym szczytem. Cudo! W elewacjach 

wyeksponowano konstrukcję budynku.Zdaniem wielu badaczy, dom przy ul. Dąbrowskiego 

42 mógł byd częścią jednej z zagród bamberskich, ale według niepotwierdzonych wspomnieo 
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mieszkaoców, na przełomie XIX i XX wieku znajdował się tam urząd pocztowy. Zaniedbany 

budynek został w 2005 roku odnowiony. Dziś jest jedną z perełek ul. Jana Henryka 

Dąbrowskiego. 

 Źródło: https://proszewycieczki.wordpress.com/2018/02/07/poznan-dom-

szachulcowy-przy-dabrowskigo/ 

 

 

POMNIK OFIAR CZERWCA 1956 (POZNAOSKIE KRZYŻE) 

Pomnik Ofiar Czerwca 1956, zwany potocznie Poznaoskimi Krzyżami, jest jednym z 

najbardziej charakterystycznych monumentów Poznania, wręcz jego ikoną. Odsłonięty został 

28 czerwca 1981 roku na placu Mickiewicza, w 25. rocznicę Czarnego Czwartku. 

Pomnik składa się z dwóch stalowych pylonów o wysokości 21,1 m oraz 19,5 m, 

przesuniętych względem siebie, które symbolizują śmierd i zmartwychwstanie, a połączone 

są poprzeczną belką o długości 10,4 m, przywiązaną do nich solidnym węzłem, co daje efekt 

dwóch kroczących krzyży. Trzeci element monumentu stanowi głowa orła ze złamanym 

skrzydłem, wkomponowana w „wyrastający” trzeci krzyż, którego kolumna ma ok. 7 m 

wysokości. Pomnik upamiętnia zdarzenia Czarnego Czwartku (28 czerwca 1956 roku), kiedy 

doszło do demonstracji robotników z poznaoskich Zakładów Cegielskiego (noszących 

wówczas nazwę Zakładów im. Józefa Stalina Poznao – ZISPO), którzy w proteście przeciwko 

sytuacji ekonomicznej i niesprawiedliwości społecznej zorganizowali strajk. Ten przerodził się 

w demonstrację uliczną – największe wystąpienie robotnicze w dziejach Polski Ludowej. Na 

placu Adama Mickiewicza (wówczas placu Józefa Stalina) zgromadziło się wtedy około 100 

000 osób walczących o swoje prawa i protestujących przeciwko komunistycznej władzy.  
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Przekaz ideowy Poznaoskich Krzyży jest tak czytelny i oczywisty, że nie wymagał dłuższych 

inskrypcji. Na lewym, wyższym krzyżu widnieje jedynie data roczna przypominająca 

Poznaoski Czerwiec: 

1956 

Na prawym krzyżu umieszczone zostały natomiast daty kolejnych wystąpieo społeczeostwa 

polskiego przeciwko systemowi komunistycznemu:  

1968 / 1970 / 1976 / 1980 / 1981 

Wspomnied należy, że gdy odsłaniano pomnik nie było na nim ostatniej spośród tych dat. 

Dopisana została podczas jego renowacji w 1991 roku, a upamiętniała tragiczne wydarzenia 

stanu wojennego, zwłaszcza śmierd górników z kopalni Wujek oraz Manifest Lipcowy. Na 

obelisku zakooczonym głową orła umieszczona natomiast została krótka inskrypcja 

wskazująca hasła i wartości, w obronie których wystąpili poznaoscy robotnicy w czerwcu 

1956 roku: 

O Boga, 

Za wolnośd, prawo i chleb. 

Czerwiec 1956 

Treśd tego napisu także była modyfikowana. W 2006 roku, krótko przed obchodami 50. 

rocznicy Poznaoskiego Czerwca, na wniosek środowisk związanych z Kościołem katolickim, 

do celów protestujących robotników dołączone zostało hasło „O Boga”, umieszczone na 

pierwszym miejscu. Wzbudziło to kontrowersje uczestników tych wydarzeo oraz historyków i 

publicystów, którzy podkreślali, że podczas demonstracji nie pojawiały się hasła związane z 

wolnością religijną, a przedstawiciele Kościoła nie angażowali się w ten robotniczy bunt. 

Podnoszony zaś argument śpiewania na placu pieśni Boże coś Polskę nie może byd 

wskazywany jako przejaw walki religijnej, gdyż pieśo ta w historii Polski wiązała się z walką o 

wolnośd, stanowiła „zastępczy” hymn narodowy, ale nie odnosiła się bezpośrednio do uczud 

religijnych. Pomnik wzniesiony na placu Mickiewicza zaprojektowany został przez Adama 

Graczyka. Jego przygotowanie odbywało się w ekspresowym tempie, przez 6 tygodni od 5 

maja 1981 do 17 czerwca 1981 roku. Od początku założono, że odsłonięty musi zostad 

właśnie w 25. rocznicę wydarzeo czerwcowych.  
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Źródła: https://www.miastopoznaj.pl/blogi/z-poznania/4158-pomnik-ofiar-czerwca-1956-poznanskie-

krzyze?fbclid=IwAR2JPQFcTWd4nbx2Rfcoq35gTI1VwjoHypTvn-bmGo_ll-VAnGHUJanhjJo 

 

 

ZAMEK KRÓLEWSKI W POZNANIU (ZAMEK PRZEMYSŁA II) 

Zamek Królewski w Poznaniu, znany także jako Zamek Przemysła II to pierwszy i jednocześnie 

najstarszy zamek królewski w Polsce! Wniesiony został krótko po lokacji miasta na lewym 

brzegu, czyli jeszcze w XIII wieku przez Przemysła II, króla Polski. Wielokrotnie na przestrzeni 

wieków ulegał zniszczeniu i równie wielokrotnie był odbudowywany z ruin. Dzisiejszy wygląd 

zamku to efekt rekonstrukcji południowego fragmentu zamku, który został zrealizowany w 

latach 2010 – 2013 wg projektu Witolda Milewskiego. Na północ od niedawno wykonanej 

rekonstrukcji znajduje się odbudowany w latach powojennych „budynek Raczyoskiego” oraz 

przebudowany dawny pruski budynek, wniesiony najprawdopodobniej w miejscu dawnej 

wieży mieszkalnej. W obu tych starszych budynkach mieszczą się dzisiaj przestrzenie 

muzeum Sztuk Użytkowych oraz muzealne pracownie. Natomiast na szczycie wieży 

zamkowej dostępny jest taras widokowy. 

Na przestrzeni wieków poznaoski zamek wielokrotnie gościł Królów Polski ale w swoje mury 

przyjmował również koronowane głowy z innych krajów. W murach zamku miały miejsce 

również znaczące wydarzenia w historii, zaczynając od książęcych i królewskich ślubów  

a koocząc na innych wydarzeniach a wśród nich m. in. hołdzie wielkiego mistrza Zakonu 

Krzyżackiego Hansa von Tieffena, który złożył królowi Janowi I Olbrachtowi przed 

sekularyzacją zakonu. 
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Zamek Przemysła II zlokalizowany był na obrzeżach średniowiecznego Poznania, znajdując się 

w linii fortyfikacji otaczających miasto. Pozostałości murów miejskich możemy oglądad  

w pobliżu zamku aż do dnia dzisiejszego a na szczególną uwagę zasługuje zachowana w nich 

dawna furta w murach. 

 

Źródło: https://kierunkowo.pl/tu_bylem/zamek-krolewski-w-poznaniu-zamek-przemysla-ii/ 

 

 

PLAC KOLEGIACKI  

Plac zawdzięcza swoją nazwę nieistniejącej już kolegiacie św. Marii Magdaleny, która była 

najważniejszym kościołem lewobrzeżnego Poznania oraz najwyższą sakralną budowlą  

w Polsce.  Wybudowany z wielkim rozmachem kościół był przez wieki powodem do dumy dla 

mieszkaoców. To tu odbywały się główne uroczystości sakralne w mieście i tu chowano 

najznamienitszych poznaniaków. Okres świetności kolegiaty przypadający na XV wiek łączy 

się z okresem potęgi Poznania. 

W miarę postępu odkryd archeologicznych wyznaczono dwa obszary prezentacji wykopalisk, 

w formie wyniesionych ponad powierzchnię placu przeszkleo, przez które można zajrzed do 

komór ekspozycyjnych. W pierwszej wyrasta Zegar Historii. To 12-metrowy obelisk  

z polerowanej stali autorstwa Piotra Wełniaka. Pod drugim przeszkleniem można obejrzed 

m.in. kamienny chodnik, próg do kruchty - symbolicznie pokazujący granicę kościoła, 

posadzkę późnośredniowieczną - wykopaną z kaplicy, która była położona 2 metry poniżej 
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powierzchni gruntu oraz fragment portalu z symbolami ewangelistów (św. Marka  

i św. Łukasza). 

Oprócz części historyczno-edukacyjnej na placu jest także strefa rekreacyjna z bogatą 

roślinnością.  

Źródło: https://www.poznan.pl/mim/info/news/plac-kolegiacki-nowa-przestrzen-z-wyjatkowa-

historia,181196.html 

 

 

KINA W POZNANIU:  

Pierwszym kinem w Poznaniu był „Park Promenadowy”, zlokalizowany w restauracji Leona 

Mettlera. Pierwszy seans odbył się tam 25 grudnia 1903 roku. Drugim kinem był Pałacowy. 

Przez dziesięciolecia powstawały nowe kina, inne zaś zamykano. Najstarszym kinem  

w Poznaniu działającym po dziś dzieo jest kino Muza. Wśród najciekawszych kin w Poznaniu 

możemy wyróżnid:  

 Kino „Apollo” – 2 sale – Kino otwarte w 1921 jako „Teatr powszechny”, w 1927 

zostało przebudowane i przybrało nazwę Kino „Metropolis”. Podczas II wojny 

światowej władze okupacyjne poleciły zmienid kino „Metropolis” w „Teatr Varietes 

Metropol”. Po wojnie kino przybrało nazwę Kino „Apollo”. Po długotrwałym 

remoncie na przełomie lat 2003–2004, kino „Apollo” zostało ponownie otwarte  

w styczniu 2005 wraz z dwiema salami projekcyjnymi. Kino mieści się przy ul. 

Ratajczaka 18 w centrum miasta, ma 490 miejsc oraz należy do Sieci Kin Studyjnych  

i Lokalnych. 

 Kino „Malta” – 2 sale – Kino „Malta” rozpoczęło działalnośd w 1958. W lipcu 2005 do 

głównej sali projekcyjnej „Marilyn” dołączyła najmniejsza w Poznaniu, licząca tylko 30 

miejsc, sala „Charlie”. Przez wiele lat kino mieściło się przy ul. Filipioskiej 5 na Śródce, 

(79 miejsc). Po odzyskaniu budynku przez Kościół, 21 maja 2010 zakooczyło 

działalnośd w tym miejscu, aby ją wznowid 16 października 2011 przy ul. Rybaki 6a,  

w centrum Poznania. 

 Kino „Muza” – 3 sale – Kino otwarte w 1908 pod nazwą „Theater Apollo”. W 1910 

roku przybrało nazwę „Colosseum”, w 1934 „Europa”, w 1935 „Świt”, w 1940 

„Zentral Lichtspiele”, w 1945 „Wolnośd” i od początku lat 50. XX wieku do dziś Kino 

„Muza”. Kino „Muza” zostało kapitalnie wyremontowane w 1997. Kino mieści się przy 

ul. Święty Marcin 30 w centrum miasta, ma łącznie 251 miejsc oraz należy do Sieci Kin 

Studyjnych i Lokalnych[4]. 
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 Kino Pałacowe – 1 sala (druga sala tylko na większe imprezy) – Kino mieści się przy  

ul. Święty Marcin 80/82 w Centrum Kultury Zamek, należy do Sieci Kin Studyjnych  

i Lokalnych. 

 Kino „Rialto” – 1 sala – Kino „Rialto” rozpoczęło działalnośd 1 stycznia 1938 

początkowo pod nazwą „Adria”. W czasie okupacji kino funkcjonowało jako „Burg 

Lichtspiele” by w marcu 1945 przyjąd nazwę „Jednośd”. Kino „Rialto” działa pod 

obecną nazwą od początku lat 50. XX wieku. Kino mieści się przy ul. Dąbrowskiego 38 

na Jeżycach, ma 248 miejsc oraz należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. 

 Kino Amarant – rozpoczęło działalnośd 5 grudnia 2002. Usytuowane w leżącej  

w śródmieściu Poznania dzielnicy Jeżyce, było pierwszym kinem studyjnym otwartym 

w Poznaniu po 1989. Kino mieściło się w Sali Amarantowej zbudowanego w 1926 

Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19. Ostatni seans 28 stycznia 2010 obejrzało 

czterech widzów oraz trzyosobowa obsługa kina. Od początku jego istnienia, kino 

Amarant prowadził pan Piotr Litewka, który poprzednio kierował zamkniętym w 2003 

kinem Gwiazda. 

 Kino Bałtyk – początkowo znane jako Kino Stylowe zostało otwarte 8 lipca 1929, było 

reprezentacyjnym kinem Poznania z widownią na 1000 miejsc. W roku 1933 przyjęło 

nazwę Kino Oświatowe. Kino było zamknięte w latach 1939-1945, aby znów 

rozpocząd swoją działalnośd już pod nazwą Kino Bałtyk po II wojnie światowej –  

5 października 1945. Kino to przez dziesięciolecia wryło się w świadomośd 

mieszkaoców miasta. Zostało zamknięte w lipcu 2002. Budynek, w którym 

znajdowało się kino został zburzony, na jego miejscu powstaje Centrum Obsługi 

Biznesu „Bałtyk” z hotelem Sheraton, w którym planowane jest otwarcie małej sali 

projekcyjnej pod historyczną nazwą.  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kina_w_Poznaniu 

 

 

POZNAOSKI OGRÓD BOTANICZNY  

Ogród leży w zachodniej części miasta. Jest przestrzenią spotkao kulturalnych i wydarzeo 

artystycznych, a przede wszystkim jednym z bardziej lubianych i najczęściej odwiedzanych 

parków w Poznaniu. 

Poznaoski Ogród Botaniczny powstawał w czasach odradzania się paostwa polskiego dla 

potrzeb szkół średnich i powszechnych. Bezpośrednimi inicjatorami tworzenia Ogrodu 

Botanicznego (1922-1925), zwanego wówczas Szkolnym Ogrodem Botanicznym, byli  

dr Joachim Namysł, Władysław Marciniec i prof. Rudolf Boettner, który był pierwszym jego 

dyrektorem. Ogród podlegał administracyjnie Magistratowi i Kuratorium Okręgu Szkolnego 
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Poznaoskiego. Pieczę naukową natomiast przez cały czas sprawowali profesorowie 

Uniwersytetu Poznaoskiego. 

Obecnie Ogród Botaniczny UAM zajmuje powierzchnię 21,94 ha, na której zgromadzono 

ponad 6000 gatunków, podgatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatycznych 

Ziemi. Tworzy go 7 działów wraz z Alpinarium oraz zespołem szklarni w tym:  

 dział dendrologii 

 dział ekologiczny 

 dział geografii roślin 

 dział roślin ozdobnych 

 dział roślin rzadkich i zagrożonych 

 dział roślin wodnych i bagiennych 

 dział systematyki roślin  

Źródło: http://www.obuam.robia.pl/plan_ogrodu,i1567.html 

 

 

 

STARY BROWAR  

Stary Browar jest jednym z najbardziej charakterystycznych poznaoskich obiektów, który 

każdego roku odwiedza niemal 10 mln osób. Jest połączeniem centrum handlowego i galerii 

artystycznej.  

Obiekt powstał w miejscu XIX-wiecznego Browaru Huggera. Historia tego miejsca zaczyna się 

gdy w 1844 roku przybywa do Poznania z dwoma synami, Ambrosius Hugger, piwowar  

z Wirtembergii. Hugger najpierw uruchomił niewielki browar na ulicy Wronieckiej 15,  

a później kolejny, dużo większy, przy ulicy św. Wojciecha 29. Jego synowie zaś kupili działkę 

na samym koocu miasta i zaczęli budowad browar. Miasto kooczyło się wtedy w okolicach 

ulicy Kościuszki.  

Po wielu latach i zmianach właścicieli, około 1980 roku zdecydowano się przenieśd produkcję 

w mniej uciążliwe dla mieszkaoców miasta miejsce. W centrum niedługo później obiekty po 

browarze Huggera na Półwiejskiej niszczały. Tym terenem zainteresowała się Grażyna 

Kulczyk, która najpierw zaczęła podnajmowad pomieszczenia dawnego browaru  

i organizowad spektakle teatralne oraz koncerty. W koocu zdecydowała się kupid cały ten 

teren i wykonad niezbędne inwestycje ku przekształceniu przestrzeni w galerię.  

Aranżacja przestrzeni Stary Browar otrzymała mnóstwo prestiżowych nagród i wyróżnieo. 

Nie sposób wymienid wszystkich, ale na pewno najważniejsze z nich to nagroda za Najlepsze 
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Centrum Handlowe Europy oraz Najlepsze Centrum Handlowe na Świecie. Otrzymał również 

prestiżową europejską nagrodę w kategorii centrów handlowych po rozbudowie. Stary 

Browar znajduje się też wśród 20 obiektów noszących miano Ikony Architektury po 1989 

roku 

 

Źródło: https://www.poznanskieklimaty.pl/stary-browar-jak-z-ruiny-stal-sie-perla-poznania/ 

 

 

POMNIK JURIJA GAGARINA  

Pomnik w formie modernistycznego obelisku, usytuowany w Parku Jurija Gagarina 

zlokalizowanym na Osiedlu Pod Lipami, administracyjnie należącym do jednostki 

pomocniczej Osiedle Nowe Winogrady Południe w Poznaniu. 

Autorem pomnika jest artysta-rzeźbiarz Jerzy Sobocioski. Uroczystego odsłonięcia 

monumentu radzieckiego kosmonauty, dokonał 7 listopada 1977 I sekretarz KW PZPR  

w Poznaniu Jerzy Zasada w asyście ówczesnego wojewody poznaoskiego Stanisława Cozasia  

i partyjnych oficjeli[1]. 

Rzeźba usytuowana na 10 metrowym betonowym postumencie przedstawia głowę 

kosmonauty w hełmie. 
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Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Jurija_Gagarina_w_Poznaniu 

 

 

POCZEKALNIA TRAMWAJOWA NA SOŁACZU 

Poczekalnia tramwajowa na Sołaczu to unikatowa, jedyna zachowana w Poznaniu i jedna  

z nielicznych w Polsce, drewniana poczekalnia tramwajowa z początków XX wieku. 

Obiekt zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Małopolskiej i Wołyoskiej, na przystanku 

tramwajowym Sołacz linii na Piątkowską (w kierunku centrum miasta).  

Początkowo poczekalnia stała na wysokości placu Spiskiego, ponieważ właśnie tam kooczyła 

się linia tramwajowa na Sołacz (1913). W obecne miejsce została przeniesiona w 1924, po 

przedłużeniu linii, która odtąd kooczyła się przy wylocie ul. Wołyoskiej (potem była jeszcze 

dwukrotnie przedłużana – obecnie do ul. Piątkowskiej). Był to drugi taki obiekt w Poznaniu, 

po poczekalni przed głównym dworcem kolejowym (1901). Poczekalnia wykorzystywana była 

do lat 80. XX w., ale w koocowej fazie służby publicznej była już bardzo zdewastowana  

i zaniedbana, groziła jej nawet rozbiórka. Ostatecznie została przejęta przez Polski Związek 

Wędkarski, koło 093 Sołacz – Winiary z przeznaczeniem na biuro i w tym charakterze jest 

eksploatowana do dnia dzisiejszego. 

Konstrukcja obiektu jest drewniana (z niewielką podmurówką), z ryzalitem wejściowym 

i dachem wspartym na kroksztynach. Malowany na zielono budynek, kryty papą, posiadał 
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niegdyś zegar, obecnie nieistniejący. Szerokie okapy chroniły częściowo podróżnych przed 

deszczem również na zewnątrz. 

O unikatowości poczekalni na Sołaczu stanowi jej forma i wiek – o ile drewniane poczekalnie 

kolejowe z początków XX w. są jeszcze gdzieniegdzie zachowane, o tyle obiekty tego typu 

związane z komunikacją miejską na terenie Polski – już nie. Bogactwo formalne budynku, 

reprezentującego styl szwajcarski, powoduje, że jest to także wyjątkowo ciekawy przykład 

drewnianej architektury parkowej, uzupełniający zespół Parku Sołackiego. 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczekalnia_tramwajowa_na_So%C5%82aczu 

 

 

RYS HISTORYCZNY POZNANIA 

Poznao to jedno z najstarszych i największych miast Polski, jest historyczną stolicą regionu 

Wielkopolskiego, w którym przed 1000 lat narodziło się Paostwo Polskie. Jego początki 

sięgają IX w. Wtedy na prawym brzegu Warty na Ostrowie Tumskim powstał w rozlewiskach 

Warty i Cybiny warowny gród książęcy, wokół którego rozwinęły się później zaczątki osady  

o charakterze miejskim. W X w. Poznao był najważniejszym obok Gniezna grodem Polan  

i siedzibą Mieszka I. W 966 roku przyjęto w Polsce chrześcijaostwo, a już w 968 roku 

założono w Poznaniu pierwsze w kraju biskupstwo i rozpoczęto budowę katedry.   

W XII w. stał się stolicą wielkopolskiej linii Piastów, a sto lat później książę Przemysł I 

ustanowił Poznao stolicą Wielkopolski. Ograniczone możliwości rozwoju terytorialnego 

miasta spowodowały podjęcie decyzji o jego przeniesieniu na lewy brzeg Warty. W 1253 

roku książę Przemysł I ustanowił lokację Poznania na prawie magdeburskim. Był to moment 

przełomowy w historii miasta, który wytyczył jego kierunki rozwoju aż po czasy współczesne. 

Dokument lokacyjny regulował całokształt miejskich spraw ustrojowych i gospodarczych oraz 
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określał podstawy ekonomiczne gminy miejskiej. Nadanie miastu praw miejskich 

magdeburskich zapoczątkowało proces upodabniania się Poznania do miast południowo-

zachodniej Europy. Po raz pierwszy wyłoniona została wtedy Rada Miejska i urząd wójta oraz 

zorganizowano pierwsze cechy. Po lokacji Poznania na lewym brzegu Warty, która 

rozstrzygnęła o zachodnim kierunku rozwoju miasta na kilkaset lat, rozpoczęła się 

rozbudowa nowej części miasta otoczonej murami obronnymi. Pod koniec XIII w. rozpoczęto 

budowę ratusza, zamku na Wzgórzu Przemysława oraz kamiennych murów miejskich. Poza 

murami znajdowało się zaplecze gospodarcze miasta złożone z kilkunastu wsi położonych na 

obu brzegach Warty. Rozwój przestrzenny Poznania realizowany był w oparciu o plan 

urbanistyczny. Miasto lokacyjne zajmowało powierzchnię ok. 21 ha, z tego połowę obszaru 

zajmowała zabudowa mieszkalno-warsztatowa, 27% ulice i place, a pozostałe 23% tereny 

użyteczności publicznej. Obszar ten zamieszkiwało około 4 tys. osób. Rozwojowi Poznania 

sprzyjały przywileje i prawa nadawane przez panujących: przywilej Przemysła II zrzekający się 

dochodów z kramów: kupieckich, szewskich, piekarskich i kuśnierskich, rzeźni oraz wagi 

miejskiej, zwolnienie poznaoskich kupców z ceł, prawo bicia przez miasto własnej monety 

oraz prawo składu, otrzymane od króla Władysława Jagiełły. Stworzyły one dogodne warunki 

do rozwoju miejscowego kupiectwa i aktywizacji rzemiosła, które wraz z wymianą handlową 

stały się podstawą rozwoju ekonomicznego miasta. Najbardziej rozwijało się rzemiosło 

związane z obróbką skóry, a poznaoski ośrodek skórnictwa i kuśnierstwa uważany był za 

najsilniejszy w Polsce, po krakowskim. Drugą podstawową gałęzią było sukiennictwo. W XIV  

i XV w. miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym w Europie, a przez Poznao 

przechodził wielki szlak handlowy wschód-zachód oraz trakt biegnący z Krakowa nad Bałtyk. 

Znaczącą rolę w wymianie towarowej Poznania miał obrót futrami, solą i wołami, import 

sukna i korzeni oraz eksport skór i wosku. W XVI w. Poznao przeżywał swój złoty wiek; 

należał do bardziej znaczących w kraju ośrodków kultury, wiedzy medycznej oraz handlu 

międzynarodowego skupiającego większośd polskiego importu i handlu tranzytowego 

między Wschodem i Zachodem. Korzystając z ogólnokrajowej i międzynarodowej 

koniunktury rozwijał się handel i produkcja rzemieślnicza, szczególnie garbarstwo, 

kuśnierstwo, piwowarstwo i rzeźnictwo. W rzemiośle pracowało około 2,5 tys. osób,  

a rozmiar ich produkcji plasował Poznao na drugim miejscu w kraju, po Gdaosku.  

W wymianie towarowej ponad 40 % wartości eksportu Poznania stanowił obrót skórami  

i futrami. Główne kierunki eksportu to Śląsk i Brandenburgia, natomiast w obrocie krajowym 

dominował handel z Gdaoskiem, Toruniem i Wilnem. 

Na początku XVI w. Poznao stał się znaczącym ośrodkiem nauki. W 1519 roku założono  

w mieście Akademię Lubraoskiego stanowiącą drugą wyższą szkołę w kraju, a w 1573 roku 

powstała następna poznaoska uczelnia - Kolegium Jezuickie. Obydwie szkoły zostały 

połączone w 1780 roku w Szkołę Wydziałową Poznaoską. Rozwój nauki przyspieszył 

powstawanie oficyn drukarskich, papierni i księgaro. W XVI w. nastąpił gwałtowny rozwój 

demograficzny Poznania. Liczba ludności podwoiła się w ciągu 100 lat do 20 tys. Ponad 65% 
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ludności utrzymywało się z rzemiosła i handlu. Struktura społeczna mieszkaoców Poznania 

obejmowała, poza osiadłą szlachtą, patrycjat i pospólstwo wywodzące się z kupców  

i rzemieślników oraz plebs. Ponad 70% mieszkaoców było narodowości polskiej. Drugą grupę 

co do liczebności mieszkaoców stanowiły osoby pochodzenia niemieckiego i żydowskiego 

(łącznie ponad 10%). Postępował rozwój urbanistyczny i przestrzenny miasta. Zwarta 

zabudowa wewnątrz murów miejskich wymusiła zabudowę przedmieśd, głównie  

w kierunkach południowym i wschodnim. W obrębie murów zamieszkiwało 40-45% ogółu 

mieszkaoców, pozostali lokowali się na przedmieściach. Tam też były przenoszone uciążliwe 

dla mieszkaoców zakłady: przede wszystkim warsztaty garbarskie i jatki rzeźnicze.  

W wymianie towarowej przeważały transakcje surowcami i gotowymi wyrobami 

włókienniczymi, głównie wełną, oraz spirytualiami. Poznao stał się znaczącym ośrodkiem 

obrotu towarami masowymi w skali regionalnej, w tym głównym ośrodkiem organizującym 

skup zboża na obszarze Wielkopolski. Na lokalnym rynku finansowym zmniejszeniu uległa 

rola kredytu kościelnego, a nowozakładane kantory spełniały role banków. Korzystne 

tendencje w gospodarce miejskiej utrzymywały się do pierwszej połowy XVII w. gdy rozwój 

Poznania został przerwany wojnami szwedzkimi. Do dalszych zniszczeo miasta przyczyniły 

się: wojna północna (1703), walki podczas konfederacji barskiej (1769-72) oraz klęski 

żywiołowe. Skutkiem ich było gwałtowne załamanie demograficzne - liczba ludności 

zmniejszyła się do 6 tys. - i gospodarcze, a wypłacane kolejnym wojskom kontrybucje 

ostatecznie załamało finanse miasta. Ze zniszczeo Poznao podnosił się przez kilkanaście lat  

i już pod koniec XVIII w. ludnośd miasta wynosiła 12,6 tys. Plasowało to Poznao na 6-tym 

miejscu w Rzeczypospolitej. Stopniową odbudowę ekonomiczną Poznania przerwał kolejny 

rozbiór Polski. W 1793 roku Poznao z całą Wielkopolską został wcielony do Prus i stopniowo 

stał się największym na wschodnich peryferiach tego paostwa miastem - twierdzą. Pod 

koniec XVIII wieku rozebrano średniowieczne mury obronne, powiększono obszar miasta  

o kilka satelitarnych miast i osiedli oraz włączono w granice miasta nowe, położone na 

zachodzie tereny. W latach 1797-1806 scalono administracyjnie kompleks miejski,  

a następnie przekształcono ustrój miasta według pruskiego wzoru. Do Poznania, jako stolicy 

nowej prowincji Prusy Południowe i siedziby garnizonu, napłynęli niemieccy urzędnicy  

i wojsko, a następnie osadnicy niemieccy. Ludnośd miasta zwiększyła się do 50 tys. 

Stopniowo zwiększała się liczba ludności niemieckiej, z kilkunastu do ponad 40% do okresu  

I wojny światowej. Podczas nasilonej germanizacji w celu zachowania wpływów polskich w 

życiu ekonomicznym miasta rozpoczęto realizację programu pracy organicznej, polegającego 

na zwiększeniu udziału Polaków w rozwoju gospodarczym. 

Nowa w XIX wieku koncepcja pruska przeobrażenia Poznania w miasto - twierdzę, na którą 

wpływ miało jego strategiczne położenie, ograniczyła możliwości rozwojowe miasta na 

prawie 80 lat. Po 1838 roku władze pruskie zaczęły otaczad Poznao potężnymi fortyfikacjami 

z Cytadelą na wzgórzu w północnej części miasta. Odtąd Poznao rozwijał się jedynie 

wewnątrz murów miejskich, a wszelkie plany urbanistyczne i gospodarcze musiały uzyskad 
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akceptację pruskich władz wojskowych. W zamkniętym pierścieniu fortyfikacji Poznao 

przetrwał do początku XX wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku w mieście rozpoczęto 

budowę pierwszych dużych obiektów infrastruktury miejskiej i nowopowstającego 

przemysłu. Nowy etap w gospodarce Poznania, charakteryzujący się rozwojem systemu 

manufakturowego i stopniowym zmniejszaniem się znaczenie rzemiosła zapoczątkowało 

powstanie w 1785 roku pierwszej dużej manufaktury Jana Kluga produkującej wyroby 

wełniane i jedwabne. W tym okresie otwarto hotel i zajazd dla podróżnych, urzędy pocztowe 

i zawodowe teatry.  

Miasto nadal rozwijało się w kierunku zachodnim, a rozwój w kierunku południowym  

i wschodnim rozpoczął się dopiero w drugiej połowie lat 20., po rozebraniu pozostałych 

murów i przyłączeniu w 1925 roku do Poznania sąsiadujących gmin wiejskich. Powierzchnia 

miasta powiększyła się wtedy do 6,7 tys. ha. Zorganizowany w 1921 r. Targ Poznaoski 

przekształcił się w 1925 r. w I Targi Międzynarodowe. Znaczny wpływ na rozwój 

urbanistyczny Poznania miała organizacja wystawy osiągnięd 10-lecia niepodległej Polski - 

tzw. Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 roku. Rozbudowano wtedy hale i pawilony 

targowe. Pobudowano nowe szkoły, domy mieszkalne, internaty i hotele.  

W tym czasie powstały dwa nowe gmachy uniwersyteckie: Collegium Chemicum i Collegium 

Anatomicum, Dom Akademicki, Wyższa i Średnia Szkoła Handlowa, hotel Polonia, 

najnowocześniejsze w Polsce kino Słooce. W okresie międzywojennym Poznao, jako miasto 

wojewódzkie, rozwinęło się wszechstronnie: rozbudowano miasto, gospodarkę komunalną  

i przemysł. Nastąpiła reorientacja gospodarki miejskiej z ukierunkowaniem na rozwój 

przemysłu, sieci handlowo-usługowej oraz instytucji finansowych. Spółka Akcyjna H. Cegielski 

przekształciła się w duży koncern produkujący maszyny rolnicze, wagony kolejowe i maszyny 

elektryczne, rozwinęła się fabryka nawozów sztucznych R. Maya, powstały duże fabryki: 

czekolady Goplana, papierosów Partia, wyrobów tytoniowych Sarmatia, świec motorowych 

Iskropol, obrabiarek specjalnych Wiepofama, papieru Malta, przemysłu gumowego Stomil, 

Huta Szkła Antoninek, Wojskowe Zakłady Umundurowania oraz Zakłady Naprawcze Taboru 

Kolejowego. W latach dwudziestych założono Uniwersytet Poznaoski, Wyższą Szkołę 

Handlową, Akademię Muzyczną, Paostwowy Instytut Sztuk Plastycznych i Studium 

Wychowania Fizycznego. Powstało cywilne lotnisko na Ławicy i międzymiastowy dworzec 

autobusowy. Uruchomiono regularną komunikację lotniczą, krajową i zagraniczną, miejską i 

międzymiastową komunikację autobusową, rozgłośnię radiową, spalarnię śmieci i nową 

elektrownię miejską. Rozbudowano i unowocześniono infrastrukturę komunalną: drogi  

i place, stacje kolejowe, sied tramwajową, obiekty mostowe i tereny zielone. Powstały 

komunalne i spółdzielcze osiedla mieszkaniowe. W okresie międzywojennym Poznao, 

zajmując pod względem liczby mieszkaoców czwarte miejsce wśród miast Polski, był 

przodującym miastem przemysłowo - handlowym na gospodarczej mapie kraju i nie utracił 

tej pozycji pomimo załamania gospodarczego w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego 
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(1929 - 1934). Był miastem dobrze zorganizowanym, zamożnym, o rozwiniętej 

infrastrukturze miejskiej i przemysłowej, stanowił silny ośrodek targowy w skali europejskiej. 

Niemcy zajęli Poznao 10 września 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej Poznao 

wcielono do Niemiec jako stolicę tzw. Werthegau, częśd polskiej ludności wysiedlono do 

Generalnego Gubernatorstwa. Opracowano nowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta, który zakładał rozbudowę w kierunku zachodnim i wschodnim oraz włączenie 

Poznania do planowanej sieci autostrad. Niemieckie władze okupacyjne powiększyły obszar 

miasta, przyłączając 47 osad podmiejskich. Ludnośd miasta w okresie okupacji utrzymywała 

się na poziomie 234 - 235 tys. osób, w tym udział ludności polskiej wynosił ponad 60%.  

W gospodarce, ukierunkowanej na potrzeby armii niemieckiej, dominował przemysł. Polskie 

zakłady przemysłowe były przejmowane przez firmy niemieckie, a w 1941 roku do Poznania 

przeniesiono duże zakłady zbrojeniowe z głębi Rzeszy: Focke-Wulf, Afa-Werke i Telefunken. 

Po ciężkich walkach Poznao został wyzwolony dnia 23 lutego 1945 roku. Lata II wojny 

światowej Poznao zamknął zniszczeniami wojennymi sięgającymi 55%. 

Zmiany polityczne w powojennej Europie zaważyły na rozwoju Poznania w ciągu dalszych 45 

lat. Pierwsze lata powojenne przeznaczono na odbudowę gospodarki miasta i życia 

społecznego. W wyniku dekretu o nacjonalizacji zmianie uległa struktura własnościowa 

infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Większośd zakładów przemysłowych została 

upaostwowiona, a w rękach prywatnych pozostałe kilkuosobowe zakłady i nabrały 

charakteru warsztatów rzemieślniczych. Upaostwowiona została infrastruktura miejska i cały 

przedwojenny majątek samorządu miejskiego, a prywatne placówki oświatowe i kulturalne, 

szpitale i obiekty sportowe zostały przejęte przez Skarb Paostwa. Dominującą gałęzią 

gospodarki miejskiej stał się przemysł, który rozwijał się tak dynamicznie, że w latach 50. 

Poznao było jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w kraju. Proces 

uprzemysłowienia osiągany był przez oddawanie nowych inwestycji i rozbudowę przejętych 

zakładów. Pobudowano 5 nowych dużych fabryk produkcji maszynowej oraz 

farmaceutyczną, poważnie zmodernizowano fabrykę silników wysokoprężnych i wagonów 

H.Cegielski. W gospodarce miasta dominował przemysł spożywczy i metalowy. Obniżał się 

natomiast udział rzemiosła, usług oraz handlu i gastronomii, co było związane przede 

wszystkim z prowadzoną ówcześnie polityką likwidacji sektora prywatnego. Szybki rozwój 

Poznania napotykał na coraz większe ograniczenia spowodowane nie nadążaniem rozwoju 

zaplecza zaopatrzeniowego oraz pogarszającymi się warunkami bytowymi ludności. Pomimo 

budowy nowych osiedli mieszkaniowych (w latach 50. oddano do użytku przeciętnie 1,2 tys. 

nowych mieszkao rocznie) warunki mieszkaniowe ludności były trudne. Protest budziły też 

wprowadzane, wzorowane na systemie stalinowskim, rozwiązania systemowe i gospodarcze. 

Narastające niezadowolenie doprowadziło do pierwszego masowego protestu robotniczego 

powojennej Polsce, który rozpoczął się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku i został krwawo 

stłumiony. W wyniku walk na ulicach miasta poległo ponad 70 osób, blisko 600 zostało 
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rannych, a 746 uczestników zostało aresztowanych. Wypadki te wpłynęły na zmianę polityki 

ówczesnych władz krajowych. Nastąpiła liberalizacja zarówno życia politycznego, jak  

i gospodarczego. Zwolnienie tempa uprzemysłowienia nastąpiło w latach 60. Nakłady 

inwestycyjne na rozwój przemysłu uległy zdecydowanemu obniżeniu.  

W latach 80. podobnie jak w całym kraju, spadło tempo budownictwa mieszkaniowego oraz 

rozwoju infrastruktury miejskiej. Zapoczątkowany od 1989 roku proces transformacji 

politycznej i ekonomicznej oraz restrukturyzacji własnościowej gospodarki zachwiał 

równowagę w strukturach poznaoskich przedsiębiorstw, doprowadzając do znacznego 

spadku produkcji. Częśd zakładów, szczególnie technologicznie przestarzałych, likwidowano, 

częśd - głównie największych - prywatyzowano, także przy udziale kapitału zagranicznego. 

Wprowadzone zmiany systemowe w gospodarce spowodowały lawinowy rozwój sektora 

prywatnego we wszystkich gałęziach gospodarki miejskiej. Procesy te były szczególnie 

widoczne w branży handlowo-usługowej, która została najwcześniej zdemonopolizowana 

oraz prawie całkowicie sprywatyzowana. Powstały nowe dziedziny usług związanych  

z szeroko pojętą sferą otoczenia biznesu, w tym liczne instytucje finansowe: banki krajowe  

i zagraniczne oraz giełdy i firmy konsultingowe. Dynamicznie rozwinął się rynek 

nieruchomości. Znacząco zwiększył się udział kapitału prywatnego, w tym także 

zagranicznego, w gospodarce miejskiej. Wysoka atrakcyjnośd inwestycyjna Poznania 

stanowiła zachętę dla inwestorów zagranicznych, którzy podejmowali liczne przedsięwzięcia 

w mieście. Zmienił się architektoniczny wizerunek miasta. W ostatnim dziesięcioleciu 

powstało szereg nowoczesnych obiektów, zwłaszcza handlowo-usługowych i mieszkalno-

biurowych. Poznao zamknął wiek XX całkowitą zmianą swego charakteru z pruskiej twierdzy 

w nowoczesne, otwarte miasto, realizujące w miarę swoich możliwości politykę miasta 

przyjaznego dla mieszkaoców. 

Źródło: https://www.poznan.pl/mim/s8a/-,p,25064,25065.html 

 

 

OSTRÓW TUMSKI 

Miasto położone nad rzeką Wartą. Stolica Wielkopolski, województwa wielkopolskiego  

i archidiecezji poznaoskiej. Ważny punkt na Szlaku Piastowskim. 

Ostrów Tumski to najstarsza częśd miasta, położona między ramionami Warty i Cybiny. To 

właśnie tutaj zaczęła się historia Poznania i Polski. Z tym miejscem wiąże się też legenda  

o założeniu grodu nad Wartą. 

Już w IX w. znajdowała się tu niewielka osada broniąca przeprawy przez Wartę. Walory 

obronne tego miejsca dostrzegł w X w. książę Mieszko I i na wyspie wybudował gród  

z książęcym palatium — pierwszym kamiennym budynkiem świeckim na ziemiach polskich. 
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W 965 r. sprowadził tutaj czeską księżniczkę Dobrawę z zamiarem poślubienia jej i przyjęcia 

chrztu, czego dokonał się w 966 r. W związku z przyjęciem chrześcijaostwa wybudowano 

pierwszą na ziemiach polskich katedrę. 

Gród książęcy miał kształt owalu o wymiarach 80 x 100 m i znajdował się tam, gdzie dzisiaj 

wznosi się kościół NMP in Summo (łac. na grodzie). Był otoczony potężnym wałem, który 

wznosił się na wysokośd około 10–12 m, a u podstawy około 20 m szerokości. Bezpośrednio 

do grodu przylegało nieco większe podgrodzie, tam gdzie dzisiaj wznosi się katedra oraz na 

terenie dzisiejszego Zagórza osada handlowa. W tamtych czasach była to fortyfikacją nie do 

zdobycia. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w 1005 r. cesarz niemiecki Henryk II odstąpił ze 

swoją armią od poznaoskiego grodu, nie widząc możliwości jego zdobycia. 

Oryginalne fragmenty wału z czasów Mieszka I można zobaczyd w Rezerwacie 

Archeologicznym Genius Loci. 

Poznaoski gród uległ zniszczeniu podczas najazdu księcia czeskiego Brzetysława w 1038 r. 

Widząc ogrom zniszczeo na wielkopolskiej ziemi książę Kazimierz Odnowiciel przeniósł 

tymczasowo stolicę do Krakowa i tak już zostało na kilka stuleci. W połowie XIII w. Poznao 

otrzymał prawa miejskie i został przeniesiony na lewy brzeg Warty. Ostrów Tumski stał się 

wtedy własnością biskupów i kilka lat później otrzymał niezależne od Poznania prawa 

miejskie. 

W 1519 r. biskup Jan Lubraoski założył tutaj akademię — pierwszą na ziemiach polskich 

szkołę, w której nauczano według nowych, humanistycznych zasad. Obecnie z budynku 

Akademii Lubraoskiego znajduje się Muzeum Archidiecezjalne. Większe zmiany miały miejsce 

dopiero w okresie zaborów. W 1797 r. przeprowadzono konfiskatę dóbr kościelnych, a trzy 

lata później Ostrów Tumski został włączony w granice Poznania. 

Ostrów Tumski można zwiedzad korzystając z bezobsługowej edukacyjnej gry terenowej  

z serii Wielkopolskie Questy Początek Polski w Poznaniu oraz gry przygotowanej 

przez Rezerwat Archeologiczny Genius Loci "Połącz kropki..." 
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Źródło: https://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/ostrow-tumski-w-poznaniu/ 

 

 

KOCIMIĘTKA 

 

O nas 

Aromat świeżo palonej, gorącej, czarnej kawy, w wielu osobach przywołuje wspomnienia. 

Wyobraź sobie. Rozkoszujesz się dniem. Chwilą odpoczynku, która jednak nie jest zwyczajna. 

Ma w sobie coś wyjątkowego. Czujesz zapach kawy w powietrzu. Łączy się on z pysznymi 

wypiekami, idealnymi do małej czarnej. Otrzymujesz swoją kawę. Wchłaniasz jej aromat  

i delektujesz się unikalnym, świeżo mielonym smakiem. Zaczyna patrzed na Ciebie kot, który 

usiadł tuż obok. Przyglądasz się mu, dotykając gorącego kubka pełnego przyjemności. 

Kubeczek przyjemnie ogrzewa Twoje ręce. Uśmiechasz się do siedzącego zwierzaka. Czujesz, 

że odwzajemnia Twoje pozytywne nastawienie. Zamykasz oczy. 
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W Kocimiętce – kociej kawiarni, zwykłe przyjemności stają się szczególne. Każda wizyta u nas 

zostanie na długo w Twojej pamięci. Koniecznie odwiedź nas, by napid się prawdziwej, 

pobudzającej kawy, która całkowicie zmieni Twój dzieo. Przygotowaliśmy również dla Ciebie 

szeroki wachlarz deserów, idealnie wypełniających smak kawy. Podczas swojej wizyty 

możesz liczyd na towarzystwo nieprzeciętnych kompanów – kotów, które umilą Ci czas 

spędzony w naszej kawiarni. Każdy z nich czeka na spotkanie z Tobą. 

Kocimiętka również oferuje: ciasta na wynos, koci hotel oraz koty do adopcji. 

Źródło: https://kocimietka.eu/  

 

 

NOC KUPAŁY – NOC LAMPIONÓW 

2012-06-12 

W tym roku już po raz trzeci Fundacja ARS organizuje nad Wartą Noc Kupały. Najbardziej 

widowiskowym elementem wydarzenia będzie z pewnością puszczanie w niebo tysięcy 

rozświetlonych lampionów. 

Noc Kupały to słowiaoskie święto obchodzone w najkrótszą noc w roku. Celebracja 

przesilenia letniego stanowi rodzimą alternatywę dla Walentynek, a w Poznaniu w 2011 roku 

zgromadziła ok. 20 tys. osób na brzegach Warty. 

Wykorzystując piękno i potencjał tego wydarzenia, Fundacja ARS organizuje już po raz trzeci 

widowisko puszczania lampionów, pokazując jak ciekawa może stad się kompilacja tradycji z 

nowoczesnością. W zeszłym roku podczas Nocy Kupały wypuszczonych zostało 11,5 tys. 

lampionów, co było oficjalnym Rekordem Polski i nieoficjalnym Rekordem Guinnessa, który 

do 2010 należał do Indonezji. W tym roku lampiony oświetlą poznaoskie niebo podczas Euro 

2012. 

Wydarzenie rozpocznie przy dźwiękach bębnów, wybijających unikatowy rytm Nocy Kupały. 

Nie zabraknie także tradycyjnych elementów, takich jak puszczanie wianków w oprawie 

ludowych pieśni. W ramach imprezy na scenie zataoczą i zagrają m.in.: Zespół Taoca 

Ludowego AWF Poznao, Prosto z Chile, reGeneration (półfinaliści programu Must be The 

Music), a gwiazdą wieoczącą koncert będzie Poznaoska Orkiestra Rozrywkowa & Kasia K8 

Rościoska. Przez cały czas trwania obchodów Nocy Kupały, za symboliczna kwotę 5 zł będzie 

można kupid lampiony, które około godz. 23 zostaną wypuszczone w niebo. Będzie to 

oficjalna próba pobicia światowego rekordu Guinessa! 
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Pełne magii widowisko, odbędzie się w czwartek 21 czerwca, nad Wartą, przy moście św. 

Rocha, od strony ul. Ewangelickiej. Start już od godziny 18:00. Wstęp na imprezę jest 

bezpłatny! 

*Wydarzenie przestało się odbywad z powodu braku wsparcia ze strony miasta, które miało 

wątpliwości co do bezpieczeostwa imprezy. 

 

Źródło: https://www.poznan.pl/mim/bm/news/wydarzenia-poznanskie,c,10/noc-kupaly-noc-

lampionow,52885.html  

https://tvn24.pl/poznan/poznan-nie-wypusci-lampionow-obchody-nocy-kupaly-odwolane-ra427416-3359761 

 


