Historia

Historia Poznania liczy sobie ponad 1000 lat. Do dziś zachowało się wiele obiektów, które przez ten
czas były świadkami wielkiej historii. Oto miejsca, których miłośnicy historii nie mogą przegapić!

Ostrów Tumski
Na przełomie VIII i IX wieku na Ostrowie Tumskim powstał 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.
więcej...
Ratusz

Najważniejszym budynkiem na Starym Rynku jest Ratusz. Niegdyś decydowano tu o biegu miejskich
spraw. Dziś budzi zainteresowanie jako jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej
w naszym kraju, nazywany przez niektórych „najładniejszym na północ od Alp”.
więcej...

Zamek królewski

W drugiej połowie XIII wieku na szczycie wzgórza wznoszącego się kilkanaście metrów ponad poziom
Starego Rynku, Przemysł I wybudował zamek książęcy. Jego syn Przemysł II - późniejszy król polski rozbudował zamek, który w zamyśle twórcy miał stać się w niedalekiej przyszłości zamkiem
królewskim.
więcej...
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.
więcej...

Okrąglak

Symbol poznańskiego modernizmu. Budynek zaprojektowany przez prof. Marka Leykama został
wybudowany na miejscu przedwojennego Banku Cukrownictwa, u zbiegu ulic 27 Grudnia oraz
Mielżyńskiego. Uroczyste otwarcie Domu Towarowego 'Okrąglak' nastąpiło w dniu 29 stycznia 1954
roku.
więcej...

Stary Browar - centrum handlu, sztuki i biznesu

Powstałe na podstawie XIX-wiecznego browaru, wielokrotnie nagradzane centrum handlu, sztuki i
biznesu, w tym wybrane najlepszym centrum handlowym świata 2006 roku. Niezwykła architektura
podejmująca dialog z industrialną przeszłością miejsca, mnogość zakamarków kryjących pamiątki z
czasów produkcji piwa: ceramicznych kapsli, elementów wyposażenia, tabliczek bhp...
więcej...

Akademia Lubrańskiego

Gmach dawnej Akademii Lubrańskiego wzniesiono w I połowie XVI wieku. Ten czteroskrzydłowy
budynek dawnej Akademii z niewielkim dziedzińcem był wielokrotnie przebudowywany. Fundatorem
Akademii był biskup poznański Jan Lubrański, który również - wraz z królem Zygmuntem Starym zapewnił fundusze na jej działalność.

więcej...

Domki budnicze
Po południowej stronie Ratusza ciągnie się malowniczy szereg kolorowych domków. Są różnej
wysokości i mają urokliwe podcienia. To tak zwane kamieniczki budników, które stanowią bardzo
rzadki przykład średniowiecznej, szeregowej zabudowy targowej.
więcej...

Dawne kolegium jezuickie

Dawne kolegium jezuickie w Poznaniu zostało utworzone w 1573 roku. Ten trzypiętrowy gmach w
kształcie podkowy z obszernym dziedzińcem i dwuskrzydłowym krużgankiem wywołuje imponujące
wrażenie. Barokowe fasady są podzielone gzymsami i pilastrami (płaskimi pasami dzielącymi pionowo
ścianę, ukształtowanymi na podobieństwo kolumn).
więcej...
Pałac Górków

Pałac Górków jest jedną z najwspanialszych renesansowych rezydencji magnackich w Polsce.
Górkowie to jeden z najpotężniejszych rodów możnowładczych Wielkopolski XV i XVI w. Z nich
wywodzili się ówcześni starostowie, kasztelani, wojewodowie i biskupi.
więcej...
Hotel Bazar

Budynek Bazaru powstał w latach 1838-42 z inicjatywy lekarza Karola Marcinkowskiego, który
przyczynił się do powstania spółki pod nazwą „Bazar Poznański”.

więcej...

Teatr Wielki (Opera)

Gmach został wzniesiony w stylu neoklasycystycznym, wg projektu Maxa Littmanna. Uroczyste
otwarcie niemieckiego Teatru Miejskiego odbyło się w 1910 r.; już 10 lat później - po odrodzeniu
państwa polskiego - wystawieniem "Halki" Moniuszki zainaugurował swoją działalność Teatr Wielki.
więcej...

