SEVÄRDHETER

Poznań är över 1000 år gammal och har en rik historia. Nedanför hittar du en lista över ställen som
du inte får missa.
Domkyrkaön på
I början av 9:a århundradet byggde man en fästning på domkyrkaön. I 10:e århundratalet blev
fästningen ett av de viktigaste ställen i landet. Just här lät sig fursten Mieszko I från Piastdynastiet
döpa, varmed blev Polen ett kristet land. Det första polska biskopsdömet stiftades på domkyrkaön i
968. Här byggde man också den första domkyrkan där Polens härskare från Piastdynastiet är
begravde.
mer

Stadshuset
Stadshuset är den viktigaste byggnaden på gamla stan. I forntiden vidtog man här stadens
angelägenheter. I dag sägs det att stadshuset är en av de finaste byggnader, som är byggd i
renässans stil norr om Alperna.
mer

Kaiserslottet

Kaiserslottet är den sista och yngsta kungliga residensen i Europa. Slottet byggdes för den tyska
kaisern Wilhelm II i början av 1900-talet efter projektet av Franz Schwechten. Inspirationen till
slottets form var de medeltida slotten. Slottet skulle vara en symbol på den tyska regimen i
Storpolen.
mer

St. Stanislavs Kyrka

St. Stanislavs Kyrka är en av de mest imponerande barockkyrkorna i Polen. Kyrkan byggdes under
åren 1651-1701. Kyrkans imponerande fasad skapar en slags stängning av en kort målerisk gatan
som leder till kyrkan. Man måste helt enkelt gå in i kyrkan och se dess vackra och rika interiör.
mer

Det Gamla Bryggeriet – köp-, business- och konstcenter

Det prisbelönta köp-, business- och konstcentret befinner sig i byggnaden av ett gammalt bryggeri
från 1800-talet. In2006 valdes Stary Browar som det bästa köpcenter i världen. Här hittar du
osedvanlig arkitektur som är bunden med byggnadens industriella förflutna, många dolda vrår med
minnen från tiden då bryggeriet fortsatt var i drift.
mer

Tidigare Jesuitkollegiet

Tidigare Jesuitkollegiet etablerades i 1573. Den 3 våningsbyggnaden som i sin form påminner om en
hästsko med sin stor innergård och korsgången och barockfasader gör ett imponerande intryck. I
dag ghuser byggnaden Stadskontoret.
mer

Górka-familiens Palats

Górka-familiens Palats är en av de praktfullaste magnatresidens renässansstil i Polen.
Górka-familien var en av de mäktigaste familjerna i Storpolen i 1400- och 1500-talet. Många
slottsförvaltare, distriktsguvernörer, provinsguvernörer och biskopar stämde från denna familj.
mer

Rotundan

En symbol på modernismen i Poznań och en av mest kända byggnaderna i staden. Projekterad av
professor Marek Leykam på stället, där 27 Grudnia-gatan och Mielżyńskiego-gatan krossas.
Köpcentret invigdes den 29 januari 1954.
mer

Fler sevärdheter
Fler sevärdheter hittar du på digitala stadskartan HÄR

