Zamek Cesarski
Zamek Cesarski to ostatnia i najmłodsza rezydencja monarsza w Europie. Powstał dla niemieckiego
cesarza Wilhelma II wg projektu Franza Schwechtena w latach 1905-1910. Wzniesiono go na wzór
średniowiecznych zamków - jako symbol panowania niemieckiego w Wielkopolsce.
Z powstaniem zamku wiąże się ciekawa legenda. Gdy w 1905 roku rozpoczęto budowę zamku
cesarskiego, pracom przyglądała się zawsze gromada gapiów. Niemiecki burmistrz miasta ze
zdziwieniem obserwował chłopa z Górczyna, który codziennie przychodził na budowę i zachęcał
robotników do wytężonej pracy. Zapytany przez burmistrza, dlaczego jemu - Polakowi - zależy na
szybkiej budowie niemieckiego zamku, chłop odpowiedział: "Zaś ale przepowiednia mówi, że gdy
zamek cysorski w Poznaniu stanie, to Polska z martwych powstanie". I tak też się stało, wkrótce
wybuchła I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość.

Zamek stanowił główny akcent tzw. dzielnicy zamkowej, która powstała na miejscu zburzonych
fortyfikacji poligonalnych.

Gdy po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, zamek stał się siedzibą Uniwersytetu
Poznańskiego oraz rezydencją polskich prezydentów w czasie ich pobytu w Poznaniu. W Zamku
działał wówczas m.in. Wydział Matematyczny Uniwersytetu Poznańskiego, którego absolwenci
złamali w latach 30-tych XX wieku kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W czasie II
wojny światowej Albert Speer przebudował zamek, na rezydencję Hitlera - zachował się gabinet
będący kopią berlińskiego gabinetu führera i specjalnie dla niego dobudowany balkon na wieży.
Dodano też paradne wejście od strony ul. Święty Marcin.
W 1945 r. zamek został zniszczony, myślano nawet o jego rozbiórce. Podczas odbudowy zaniechano
restauracji wielu elementów wystroju gmachu, obniżono także zniszczoną w czasie działań
wojennych wieżę. Potem odnowiono przylegający do zamku ogród, w którym znajduje się pomnik
ofiar Katynia. Na sąsiadującym z ogrodem Dziedzińcu Różanym podziwiać można fontannę lwów,
wzorowaną na słynnej fontannie z Grenady w Hiszpanii. W lecie na dziedzińcach zamkowych
odbywają się liczne imprezy kulturalne.

Obecnie w zamku ma swą siedzibę Centrum Kultury Zamek, Teatr Animacji oraz Muzeum Powstania
Poznańskiego Czerwca 1956. Przed Zamkiem od 2007 roku znajduje się Pomnik Pogromców
Enigmy.

Zwiedzanie:
Nowoczesną część obiektu można zwiedzać bezpłatnie, codziennie od 10:00 do 21:00.
Sale historyczne w zachodnim skrzydle można zwiedzać indywidualnie, po zakupie biletu w cenie 5
zł. Istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodnika, koszt biletu to wtedy 15 zł (od 1.08.2020 20
zł). Dzieci do 5 lat bezpłatnie. Zwiedzanie odbywa się od 11:00 do 19:00.

