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W czerwcu 2012 roku na placu Wolności otwarto fontannę Wolności – jeden z symboli nowoczesnego miasta. 
Efektowne podświetlenie stanowi ozdobę nocnego Poznania.

In June 2012, the Fountain of Freedom was opened in Plac Wolności (Freedom Square), one of the symbols of the 
modern city. Poznan is particularly impressive at night, when the city is illuminated.

Im Juni 2012 wurde auf dem Wolności-Platz der Freiheitsbrunnen in Betrieb genommen, der zu einem der Wahr- 
zeichen der modernen Stadt wurde. Die effektvolle Beleuchtung verschönert das nächtliche Posen.

В 2012 году на Площади свободы был открыт Фонтан свободы – один из символов современного города. 
Эффектная подсветка является украшением ночной Познани.   

En junio de 2012, en la Plaza de la Libertad se fundó una fuente de la Libertad - uno de los símbolos de la ciudad 
moderna. La iluminación impresionante constituye la decoración espléndida de la ciudad nocturna.
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                               Wstęp

Poznań to piąte pod względem wielkości miasto w Polsce (ponad 540 tys. mieszkańców), będące stolicą województwa 

wielkopolskiego. Jego powstanie, datowane na X wiek, wiąże się z początkiem państwa polskiego i panowaniem pierw-

szych Piastów. Pierwotnie gród poznański zlokalizowany był na wyspie Ostrów Tumski, w widłach rzek Warty i Cybiny. 

Uległ on zniszczeniu w 1253 roku, co spowodowało lokację miasta Poznania na lewym brzegu Warty, w miejscu obec-

nego Starego Miasta. Wtedy też rozpoczęła się budowa miasta średniowiecznego, rozplanowanego zgodnie z szachow-

nicowym układem ulic, z czworobocznym rynkiem pośrodku. Od tego czasu do połowy XVII wieku rola Poznania jako 

ważnego ośrodka handlu i rzemiosła stopniowo rosła. Niestety, ten dobry okres został przerwany przez wojny, które, 

trwając ponad wiek, spowodowały znaczne wyludnienie miasta i wstrzymanie jego rozwoju.

W latach 1793‒1806 w wyniku zaborów Rzeczypospolitej Poznań znalazł się pod panowaniem pruskim. Miasto wyzwo-

lono spod okupacji w 1806 roku dzięki kampanii Napoleona. Niestety, już w 1815 roku, w wyniku postanowień kongresu 

wiedeńskiego, Prusacy ponownie przejęli kontrolę nad miastem i uczynili je twierdzą ‒ przez 40 lat budowano potężne 

fortyfikacje otaczające ówczesne zabudowania.

Przełom XIX i XX wieku rozpoczął nową epokę w dziejach architektury i urbanistyki miasta. Stało się tak za sprawą 

decyzji o częściowej rozbiórce fortyfikacji i rozszerzeniu granic terytorialnych, co umożliwiło m.in. powstanie reprezen-

tacyjnej dzielnicy zamkowej, mającej podnieść standard cywilizacyjny i kulturalny Poznania. Dynamiczny rozwój oraz 

intensyfikacja zabudowy trwały aż do wybuchu I wojny światowej. 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku spowodowało zwiększenie liczby inwestycji w zakresie edukacji 

i szkolnictwa wyższego. W 1929 roku z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Poznaniu zorganizowano 

prestiżową Powszechną Wystawą Krajową prezentującą dorobek odrodzonego państwa.

Podczas II wojny światowej w Poznaniu zniszczeniu uległo około 55% zabudowy śródmiejskiej i 90% zabudowy Starego 

Rynku wraz z okolicznymi ulicami. Skutkowało to koniecznością odbudowy miasta po 1945 roku. W latach powojennych 

rozpoczęto działania mające na celu odtworzenie zniszczonych struktur oraz ich unowocześnienie poprzez uzupełnianie 

zabudowy obiektami modernistycznymi i tworzenie nowych dzielnic mieszkaniowych. Upadek komunizmu i wprowa-

dzenie zasad gospodarki wolnorynkowej w 1989 roku zapoczątkowały trwający do dzisiaj inwestycyjny rozkwit miasta. 

Najcenniejsze zabytki Poznania, znane również na świecie, to m.in. Stare Miasto z ratuszem, Bazylika Farna, Zamek Ce-

sarski czy hotel Bazar. Zapraszam na spacer ulicami tego pięknego miasta.
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Introduction

Poznan is the fifth largest city in Poland (over 540,000 inhabitants), and is the capital of the Wielkopolska region. Its 
origin, dating back to the tenth century, is associated with the beginning of the Polish state and the rule of the Piast 
Dynasty. Originally Poznań castle was located on the Cathedral Island, at the confluence of the rivers Warta and Cybina. 
It was destroyed in 1253, which resulted in the location of the city of Poznań on the left bank of the River Warta, on 
site of the present Old Town. Then began the building of the medieval town, which was laid out according to the chess-
-board system of streets with four-sided market in the middle. From that time until the mid-seventeenth century, the 
role of Poznań as an important centre of trade and craft gradually grew. Unfortunately, this good period was interrupted 
by wars, which, lasted more than a century, and significantly depopulated the city and slowed down its development. 
In the years 1793-1806, as a result of the partition of the Republic of Poland, Poznań came under the Prussian rule. The 
city was liberated from the occupation due to the campaign of Napoleon in 1806. However, already in 1815, as a result 
of the provisions of the Congress of Vienna, the Prussians again took control of the city and made a fortress of it, for 40 
years they were building massive fortifications surrounding the city. 
The beginning of the 20th century began a new era in the history of architecture and urban planning of the city. This was 
due to a decision on the partial demolition of fortifications and expansion of territorial boundaries, which enabled the 
rise of a representative castle district, which was to raise the civilization and culture standard of Poznań. The dynamic 
development and the intensification of the building development continued until the outbreak of the First World War.
When Poland regained independence in 1918 it led to increased number of investments in education and higher edu-
cation. In 1929, on the occasion of the 10th anniversary of regaining independence by Poland, the prestigious National 
Exhibition was held in Poznan, presenting the achievements of the reborn state. 
During World War II about 55% of downtown building development and 90% of buildings in the Old Market Square and 
the surrounding streets were destroyed in Poznań. This resulted in the need to rebuild the city after 1945. In the years 
after the war the city began to restore and modernize the damaged structures by complementing building develop-
ment with modernist facilities and developing new residential areas. In 1989, the collapse of communism and the intro-
duction of the principles of free market economy initiated in the city the investment boom which continues till today. 
The most valuable monuments of Poznan, also known in the world, include the Old Town with the Town Hall, Collegiate 
Church of Our Lady of Perpetual Help and Mary Magdalene, Imperial Castle or hotel Bazar. I invite you to walk through 
the streets of this beautiful city.
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Vorwort

Posen ist mit über 540 Tsd. Einwohnern die fünftgrößte Stadt in Polen und die Hauptstadt der Wojewodschaft 
Großpolen. Die Entstehung der Stadt im 10. Jh. ist mit den Anfängen des polnischen Staates und der Herrschaft der 
ersten Piasten verbunden. Ursprünglich befand sich die Posener Burg auf der Dominsel, in der Gabelung der Flüße 
Warthe und Cybina. Als die Burg 1253 zerstört wurde, wurde die Stadt Posen am linken Wartheufer lokalisiert, an 
der Stelle der heutigen Altstadt. Dann begann die Errichtung der mittelalterlichen Stadt, deren Straßen nach dem 
Schachbrettmuster angelegt wurden. In der Mitte befand sich der rechteckige Markt. Seitdem wuchs die Rolle von 
Posen als eines wichtigen Handwerks- und Handelszentrums allmählich. Dies dauerte bis zur Mitte des 17. Jh. Diese 
gute Zeit unterbrachen Kriege, die über ein Jahrhundert dauerten und eine beträchtliche Entvölkerung der Stadt und 
die Einstellung deren Entwicklung zur Folge hatten.
In den Jahren 1793–1806 überging Posen infolge der Teilungen Polens in preußische Hände. 1806 befreite Napoleon 
die Stadt von der Besatzungsmacht. Leider übernahmen Preußen schon 1815 wieder die Kontrolle über die Stadt und 
verwandelten sie in eine Festung. Der Bau der mächtigen Befestigungen um damalige bebaute Gebiete dauerte 40 Jahre.
Die Wende des 19. und 20 Jh. eröffnete eine neue Epoche in der Geschichte der Stadtarchitektur und Urbanistik. 
Die Entscheidung über den Abbau eines Teils der Befestigungen und die Ausweitung der Stadtgrenzen ermöglichte 
u.a. die Entstehung des repräsentativen Schlossstadtteils, dessen Aufgabe die Erhöhung des zivilisatorischen und 
Kulturstandards von Posen war. Die dynamische Entwicklung und Intensivierung der Bebauung dauerten bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 
Die Wiedergewinnung der Unabhängigkeit durch Polen 1918 verursachte eine Belebung der Investitionen im Bereich 
der Bildung und Hochschulen. 1929 wurde anlässlich des 10. Jahrestags der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 
die Prestigeveranstaltung die Allgemeine Landesausstellung in Posen organisiert, die die Errungenschaften des 
wiedergeborenen Staates präsentierte.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden in Posen ca. 55% Gebiete der Innenstadt und 90% der Bebauung des Altmarkts 
mit benachbarten Straßen zerstört. Nach 1945 musste die Stadt wiederaufgebaut werden. In den Nachkriegsjahren wurden 
Maßnahmen ergriffen, deren Ziel der Wiederaufbau der zerstörten Strukturen und deren Erneuerung war. Modernistische 
Bauten ergänzten die Bebauung und neue Siedlungsviertel wurden geschaffen. Der Fall des Kommunismus und die 
Einführung der Marktwirtschaft 1989 eröffneten die bis heute andauernde Investitionsblüte der Stadt. 
Zu den wertvollsten Denkmälern von Posen, die in der ganzen Welt bekannt sind, gehören u.a. die Altstadt mit Rathaus, 
Pfarrbasilika, Kaiserschloss und das Hotel Bazar. Ich lade Sie zum Spaziergang über die Straßen dieser schönen Stadt ein.
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Введение

Познань – это пятый по величине город в Польше (свыше 540 тыс. жителей), являющийся столицей Великопольского 
воеводства. Его возникновение, датированное X веком, связано с началом польского государства и  правлением 
первых Пястов. Изначально познанский град был расположен на Тумском острове, в развилине рек Варта  
и Цыбина. Он был разрушен в 1253 году, что стало причиной основания города Познань на левом берегу 
Варты, на месте нынешнего Старого города (Старе Място). Тогда также началось строительство средневекового 
города, с планировкой улиц наподобие шахматной доски, с четырехугольным рынком посередине. С того 
времени до половины XVII века роль Познани как важного центра торговли и ремесла постепенно росла.  
К сожалению, этот хороший период был прерван войнами, которые продолжаясь боле века, вызвали значительное 
обезлюдение города и приостановление его развития. 
В 1793-1806 годах в результате разделов Речи Посполитой Познань оказалась под господством Пруссии. Город 
был освобожден из-под оккупации в 1806 году благодаря кампании Наполеона. К сожалению, уже в 1815 году,  
в результате постановлений Венского конгресса, пруссаки вновь переняли контроль над городом и превратили 
его в крепость – в течение 40 лет строилась могучая фортификация, окружающая тогдашние строения.
На рубеже XIX и XX веков началась новая эпоха в истории архитектуры и градостроения. Так случилось благодаря 
решению о частичном сносе фортификационных объектов и расширении территориальных границ, что сделало 
возможным в частности возникновение презентабельного замкового микрорайона, который должен был 
повысить цивилизационный и культурный стандарт Познани. Динамичное развитие и интенсификация застройки 
продолжались до самого начала Первой мировой войны.
Приобретение Польшей независимости в 1918 году вызвало увеличение капиталовложений в образование, 
в том числе высшее. В 1929 году, по случаю 10-летия приобретения Польшей независимости, в Познани была 
организована престижная Всеобщая отечественная выставка, показывающая достижения возродившегося 
государства.
Во время Второй мировой войны в Познани было разрушено 55% территории центральной части города и 90% 
Старого рынка вместе с близлежащими улицами. Последствием этого была необходимость восстановления города 
после 1945 года. В послевоенные годы начались действия, целью которых была реконструкция уничтоженных 
структур, а также их модернизация путем пополнения застройки модернистскими объектами и создание новых 
жилых районов. Падение коммунизма и введение принципов рыночной экономики в 1989 году положили начало 
продолжающемуся до сих пор инвестиционному расцвету города.
Самые ценные достопримечательности Познани, известные также за рубежом, это в частности Старый город 
(Старе Място) с ратушей, Фарная базилика, Императорский замок или гостиница Базар. Приглашаю на прогулку 
по улицам этого прекрасного города.
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Introducción

Poznań es la quinta ciudad más grande de Polonia (más de 540 mil. de habitanes) y es la capital de la voivodía de Gran 
Polonia. Su origen, que se remonta al siglo X, se asocia con el comienzo del estado polaco y el reinado de la dinastía 
de los Piastas. Originalmente la plaza fuerte de Poznan se encontraba en la isla Ostrow Tumski, en la confluencia de los 
ríos Warta y Cybina. La plaza fuerte fue destruida en 1253, lo que dio lugar a la localización de la ciudad de Poznan en la 
orilla izquierda del río Warta, en el sitio del acutal Barrio Antiguo. Entonces se inició la construcción de la ciudad medie-
val diseñada de acuerdo con el sistema de las calles de tablero de ajedrez con el mercado de cuatro lados en el centro. 
Desde aquel momento hasta mediados del siglo XVII, el papel de Poznan, como un importante centro del comercio, 
creció gradualmente. Desgraciadamente, este buen período fue interrumpido por las guerras que, con una duración de 
más de un siglo, provocaron la despoblación de la ciudad y la detención de su desarrollo. En los años 1793-1806, como 
consecuencia de la Partición de Polonia, Poznan estaba bajo el dominio de Prusia. La ciudad fue liberada de la ocupación 
alemana en 1806 debido a las campañas napoleónicas. Desgraciadamente, ya en 1815, como consecuencia de la resolu-
ción del Congreso de Viena, los prusianos de nuevo tomaron el control de la ciudad y la transformaron en una fortaleza 
- durante 40 años consrtuyeron fortificaciones que rodeaban los edificios de aquel tiempo. 
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se inició una nueva era en la historia de la arquitectura y el urbanismo de 
la ciudad. Esto se debió a una decisión a la demolición parcial de las fortificacones y la ampliación de los límites terri-
toriales, lo que permitió, entre otros, la formación de una zona residencial, que tuvo como objetivo elevar el estándar 
social y cultural de la ciudad.El desarrollo dinámico y la intensificación de la urbanización duraron hasta el estallido de 
la Primera Guerra Mundial. 
La recuperación de la independencia en 1918 condujo al aumento de inversiones en la educación y la educación supe-
rior. En 1929, con motivo del 10º aniversario de la recuperación de la independencia, en Poznan se celebró el prestigioso 
Salón Nacional que presentaba los logros del estado renacido.
Durante la Segunda Guerra Mundial en Poznan fue destruido aproximadamente el 55% de la edificación en el centro 
de la ciudad y el 90% de los edificios en la Antigua Plaza Mayor y las calles cercanas. En consecuencia, la ciudad tuvo 
que ser reconstruida después de 1945. En los años posteriores a la guerra comenzaron los esfuerzos para restaurar las 
estructuras dañadas y completarlas con plantas modernistas y la creación de nuevas zonas residenciales. El colapso del 
comunismo y la introducción de los principios de economía del mercado libre en 1989, iniciaron un florecimiento de las 
inversiones de la ciudad que dura hasta hoy. 
Los monumentos más valiosos de Poznan, conocidos también en el mundo, son, entre otros, el Barrio Antiguo con el 
Ayuntamiento, Basílica, Castillo Imperial o el hotel Bazar. Los invito al paseo por las calles de esta hermosa ciudad.


