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ma najdłuższą
najdłuższą ww Polsce
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historię
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Śluzy Tumskiej
Tumskiej 55, , pozostałości
pozostałości
po
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wieku.Stąd
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sięwwprawo
prawo
i iz zpowrotem
powrotemwidzimy
widzimykatedrę,
katedrę,spod
spodktórej
którejkierujemy
kierujemysię
sięwwlewo,
lewo,by
by
zbudowanym
zbudowanymww2007
2007r.r.Mostem
MostemBiskupa
BiskupaJordana
Jordana 66 przejść
przejśćna
nateren
teren
Śródki.
Śródki.
Śródka
Śródka była
była pierwotnie
pierwotnie osadą
osadą książęcą.
książęcą. Nazwa
Nazwa pochodzi
pochodzi od
od dnia
dnia
tygodnia
tygodnia––środy,
środy,kiedy
kiedyorganizowano
organizowanotutucotygodniowy
cotygodniowytarg.
targ.Od
OdXIII
XIII
w.w.Śródka
Śródkaposiadała
posiadałasamorząd,
samorząd,aaod
odXV
XVw.w.prawa
prawamiejskie.
miejskie.WW1800
1800r.,r.,
podobnie
podobniejak
jakOstrów
OstrówTumski
Tumskizostała
zostaławłączona
włączonado
doPoznania.
Poznania.
Ulicą
Ulicą Ostrówek
Ostrówek, , która
która kiedyś
kiedyś była
była osobnym
osobnym miastem,
miastem, nazywanym
nazywanym
najmniejszym
najmniejszym miastem
miastem Korony
Korony Polskiej,
Polskiej, dochodzimy
dochodzimy do
do Rynku
Rynku
, ,centralnego
centralnegopunktu
punktudzielnicy.
dzielnicy.Spora
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częśćtego
tegoRynku
Rynku
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Śródeckiego
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czasiewojny,
wojny,aapotem
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70.XX
XX
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budowąTrasy
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Przypozostałej
pozostałejczęści
częściRynku
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znajdujesię
sięm.in.
m.in.gotycki
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kościółśw.
św.
Małgorzaty
Małgorzaty 77 z zXVI
XVIwieku
wiekuoraz
orazXVIII-wieczny
XVIII-wiecznyklasztor
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podziemnymdotrzeć
dotrzećdo
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kościołaśw.
św.Jana
JanaJerozolimskiego
Jerozolimskiegoza
zaMurami
Murami
. Jesttotojedna
jednaz znajstarszych
najstarszychbudowli
budowliceglanych
ceglanychwwPolsce
Polscepochodząca
pochodząca
99. Jest
z zprzełomu
przełomuXII
XIIi iXIII
XIIIw.w.Pierwszy
Pierwszykościół
kościółwwtym
tymmiejscu
miejscuufundował
ufundował
Mieszko
MieszkoIIIIIIStary
Staryi iprzekazał
przekazałwraz
wrazz zzałożonym
założonymprzy
przynim
nimhospicjum
hospicjum
i i ziemiami
ziemiami zakonowi
zakonowi rycerskiemu
rycerskiemu Joannitów,
Joannitów, którzy
którzy zajmowali
zajmowali się
się
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This
This trip
trip encompasses
encompasses the
the oldest
oldest areas
areas of
of
contemporary
contemporaryPoznań,
Poznań,starting
startingwith
withthe
theCathedral
Cathedral
Island
Island and
and finishing
finishing inin Śródka
Śródka and
and Komandoria
Komandoria
Districts.
Districts.
The
Thearea
areaofofthe
theCathedral
CathedralIsland
Island, ,surrounded
surroundedby
byflood
floodwaters
watersofofthe
the
Warta
WartaRiver
Riverand
andits
itsarm
armthe
theCybina,
Cybina,was
wasan
aneasily
easilydefended
defendedplace
placethat
that
was
wassettled
settledfor
forthe
thefirst
firsttime
timeasasearly
earlyasasthe
theninth
ninthcentury.
century.The
Thesettlement
settlement
grew
grewrapidly,
rapidly,becoming
becomingone
oneofofthe
themajor
majorcentres
centresofofpower
powerofofthe
thePiast
Piast
Dynasty,
Dynasty,the
thefirst
firstPolish
Polishrulers,
rulers,and
andininthe
themid-tenth
mid-tenthcentury
centuryatatthe
the
initiative
initiativeofofDuke
DukeMieszko
MieszkoI Ithe
thesettlement
settlementwas
wassurrounded
surroundedby
bymassive
massive
ramparts.
ramparts.Its
Itsfurther
furtherdevelopment
developmentwas
waslinked
linkedwith
withthe
theChristianisation
Christianisation
that
thattook
tookplace
placeinin966
966- -the
thesettlement
settlementsoon
soonincluded
includedaaducal
ducalpalace
palace
with
withaachapel
chapelofofthe
theBlessed
BlessedVirgin
VirginMary,
Mary,and
andtwo
twoyears
yearslater,
later,the
thefirst
first
bishopric
bishopricininthe
thePolish
Polishterritory,
territory,which
whichnecessitated
necessitatedconstruction
constructionofof
the
thefirst
firstcathedral.
cathedral.InIn1038,
1038,the
thesettlement
settlementwas
wasdestroyed
destroyedduring
duringthe
the
invasion
invasionofofthe
theCzech
CzechDuke
DukeBřetislav.
Břetislav.Rebuilt,
Rebuilt,the
thesettlement
settlementhas
hasnever
never
regained
regainedits
itsrank
rankofofthe
thecapital
capitalcity,
city,the
theprivilege
privilegethat
thathaving
havingbeen
been
conferred
conferredon
onKrakow;
Krakow;Poznań
Poznańserved
servedlater
laterasasaaseat
seatfor
forthe
theDukes
Dukesofof
Greater
GreaterPoland
Poland(Wielkopolska).
(Wielkopolska).InInthe
themid-thirteenth
mid-thirteenthcentury,
century,when
when
Duke
DukePrzemysł
Przemysłdecided
decidedtotofound
foundaatown
townon
onthe
theleft
leftbank
bankofofthe
theWarta,
Warta,
Cathedral
CathedralIsland
Islandpassed
passedinto
intothe
thehands
handsofofPoznań
PoznańBishops.
Bishops.The
Thehistoric
historic
layout
layoutofofCathedral
CathedralIsland
Islandhas
hassurvived
survivedlargely
largelyunchanged
unchangeduntil
until1960s,
1960s,
when
whenititwas
wascrossed
crossedby
byaanew
newtransport
transportroute
route- -today’s
today’sPrymas
PrymasStefan
Stefan
Wyszyński
WyszyńskiStreet.
Street.
The
Themost
mostimportant
importantbuilding
buildingisisthe
theArchcathedral
ArchcathedralBasilica
BasilicaofofSt.
St.Peter
Peter
and
andSt.
St.Paul
Paul 1 1. .The
Therank
rankofofthe
thecathedral
cathedralisisevidenced
evidencedby
bythe
thefact
fact
that
thatthe
thefigures
figuresburied
buriedininititinclude
includethree
threekings
kingsand
andfive
fivedukes
dukesofofthe
the
oldest
oldestPolish
PolishPiast
Piastdynasty,
dynasty,including
includingMieszko
MieszkoI Iand
andBolesław
BolesławChrobry.
Chrobry.
Originally
Originallybuilt
builtinin968
968years,
years,the
thecathedral
cathedralwas
wasrepeatedly
repeatedlydamaged
damaged
by
bynatural
naturaldisasters
disastersand
andwars,
wars,which
whichhad
hadan
animpact
impacton
onits
itsarchitectural
architectural
form.
form.After
Afterthe
theWorld
WorldWar
WarII,II,cathedral’s
cathedral’sGothic
Gothicform
formwas
wasrestored,
restored,yet
yetthe
the
interior
interiorstill
stillbears
bearsthe
thesigns
signsofofthe
theRenaissance.
Renaissance.What
Whatdeserves
deservesparticular
particular
attention
attentioninside
insidethe
theCathedral
Cathedralisisits
itsGolden
GoldenChapel
Chapel- -the
themausoleum
mausoleumofof
Mieszko
MieszkoI and
I andBolesław
BolesławChrobry,
Chrobry,the
theGothic-style
Gothic-stylemain
mainaltar
altarand
andbronze
bronze
tombstones
tombstones from
from the
the fourteenth
fourteenth and
and fifteenth
fifteenth centuries,
centuries, some
some ofof
which
whichoriginate
originatefrom
fromthe
theNuremberg
NurembergVichner
Vichnerworkshops.
workshops.The
Thebasement
basement

features
features the
the oldest
oldest parts
parts of
of the
the cathedral
cathedral from
from the
the pre-Romanesque
pre-Romanesque
and
and Romanesque
Romanesque times:
times: fragments
fragments of
of walls,
walls, aa baptismal
baptismal bowl
bowl and
and
tombs
tombs of
of the
the first
first rulers.
rulers.
The
The immediate
immediate vicinity
vicinity of
of the
the cathedral
cathedral includes
includes aa Gothic
Gothic church
church of
of
the
built in
in the
the fifteenth
fifteenth century
century on
on the
the site
site
the Blessed
Blessed Virgin
Virgin Mary
Mary 2
2 ,, built
of
of aa former
former ducal
ducal residence.
residence. The
The east
east wall
wall of
of the
the church
church has
has aa stone
stone
with
with specific
specific grooves,
grooves, which,
which, as
as the
the legend
legend has
has it,
it, the
the Polish
Polish army
army had
had
touched
touched with
with swords
swords before
before embarking
embarking on
on aa battle
battle as
as aa sign
sign that
that they
they
wished
wished to
to fight
fight under
under protection
protection of
of the
the Mother
Mother of
of God.
God. This
This stone
stone is
is
sometimes
sometimes referred
referred to
to as
as ‘the
‘the devil
devil stone’
stone’ -- as
as itit is
is said
said that
that the
the devil,
devil,
wishing
wishing to
to pull
pull out
out church’s
church’s foundations
foundations from
from the
the earth,
earth, tugged
tugged at
at the
the
stone
stone forcefully,
forcefully, leaving
leaving deep
deep grooves
grooves in
in it.
it.
From
From the
the square
square at
at the
the cathedral
cathedral follow
follow Lubrański
Lubrański Street,
Street, which
which runs
runs
northwards.
northwards. On
On the
the right-hand
right-hand side
side you
you can
can see
see an
an imposing
imposing brick
brick
building
building –– the
the former
former Lubrański
Lubrański Academy
Academy 33 ,, which
which was
was the
the first
first
Polish
Polish school
school teaching
teaching in
in the
the spirit
spirit of
of Renaissance
Renaissance humanism
humanism and
and the
the
first
first Poznań’s
Poznań’s school
school with
with the
the nature
nature of
of aa higher
higher education
education school,
school,
founded
founded in
in the
the sixteenth
sixteenth century
century by
by Bishop
Bishop Jan
Jan Lubrański.
Lubrański. Today,
Today,
the
the building
building houses
houses the
the Archdiocesean
Archdiocesean Museum
Museum with
with permanent
permanent
exhibition
exhibition primarily
primarily including
including religious
religious exhibits
exhibits from
from churches
churches around
around
Wielkopolska.
St. Peter’s
Peter’s
Wielkopolska. The
The most
most interesting
interesting exhibit
exhibit is
is the
the so-called
so-called St.
Sword
Sword.. As
As the
the legend
legend has
has it,
it, itit was
was precisely
precisely with
with this
this sword
sword that
that
the
the apostle
apostle cut
cut off
off an
an ear
ear of
of aa high
high priest’s
priest’s servant
servant in
in the
the Garden
Garden of
of
Gethsemane
Gethsemane when
when the
the Christ
Christ was
was arrested.
arrested.The
The sword
sword was
was brought
brought here
here
by
by Bishop
Bishop Jordan.
Jordan.
In
In front
front of
of the
the museum
museum stands
stands aa statue
statue of
of Jan
Jan Kochanowski
Kochanowski 4
erected
4 erected
in
in 1884
1884 to
to commemorate
commemorate the
the 300th
300th anniversary
anniversary of
of the
the poet’s
poet’s death.
death.
Due
Due to
to the
the fact
fact that
that the
the then
then Prussian
Prussian authorities
authorities did
did not
not permit
permit the
the
erection
erection of
of the
the statue
statue for
for the
the Polish
Polish poet,
poet, the
the monument
monument was
was erected
erected to
to
Jan
Jan Kochanowski
Kochanowski as
as aa Provost
Provost for
for the
the Poznań
Poznań cathedral
cathedral chapter,
chapter, aa post
post
he
he held
held between
between 1564
1564 and
and 1974,
1974, although
although he
he had
had probably
probably never
never been
been
to
to Poznań.
Poznań.
Turn
Turn right
right and
and enter
enter Ignacy
Ignacy Posadzy
Posadzy Street
Street,, which
which will
will lead
lead you
you to
to the
the
Bridgehead
Bridgehead of
of the
the Cathedral
Cathedral Island
Island Sluice
Sluice 55 ,, an
an example
example of
of Prussian
Prussian
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nineteenth-century
nineteenth-century fortifications.
fortifications. From
From there,
there, go
go right
right to
to see
see the
the
cathedral
cathedral again,
again, from
from which
which head
head to
to the
the left
left and
and enter
enter the
the District
District of
of
Śródka
Bishop Jordan
Jordan Bridge
Bridge 6
built in
in 2007.
2007.
Śródka via
via the
the Bishop
6 built
The
The District
District of
of Śródka
Śródka was
was originally
originally aa ducal
ducal settlement.
settlement. The
The name
name
derives
derives from
from the
the day
day of
of the
the week,
week, ‘Wednesday,
‘Wednesday,’’ when
when the
the district
district held
held
aa weekly
weekly market.
market. As
As of
of the
the thirteenth
thirteenth century,
century, Śródka
Śródka has
has had
had its
its own
own
local
local government,
government, and
and since
since the
the fifteenth
fifteenth century,
century, civic
civic rights.
rights. In
In 1800,
1800,
just
just like
like the
the Cathedral
Cathedral Island
Island itself,
itself, itit was
was incorporated
incorporated into
into Poznań.
Poznań.
One
One arrives
arrives at
at Śródka’s
Śródka’s Market
Market Square
Square (the
(the centre
centre of
of the
the quarter)
quarter) by
by
following
following Ostrówek
Ostrówek Street
Street,, which
which was
was once
once aa separate
separate town
town and
and was
was
known
known as
as the
the smallest
smallest town
town in
in the
the Crown
Crown of
of the
the Kingdom
Kingdom of
of Poland.
Poland.
Much
Much of
of the
the market
market was
was destroyed
destroyed during
during the
the war,
war, and
and then
then again
again in
in
the
the 1960s
1960s and
and 70s,
70s, due
due to
to the
the marking-out
marking-out of
of the
the Chwaliszewska
Chwaliszewska Route
Route
and
and Podwale
Podwale Street.
Street. The
The remaining
remaining part
part of
of the
the market
market square
square includes
includes
the
Church of
of St.
St. Margaret
Margaret the
the Virgin
Virgin 77 and
and
the sixteenth-century
sixteenth-century Gothic
Gothic Church
the
the eighteenth-century
eighteenth-century Philippians’
Philippians’ Monastery
Monastery 8
8 ..
From
From the
the Śródka
Śródka Market
Market head
head towards
towards the
the Śródka
Śródka Roundabout
Roundabout and,
and,
via
via an
an underground
underground passage,
passage, enter
enter the
the Church
Church of
of John
John of
of Jerusalem
Jerusalem
beyond
It is
is one
one of
of the
the oldest
oldest brick
brick buildings
buildings in
in Poland,
Poland,
beyond the
the Walls
Walls 99 .. It
built
built at
at the
the turn
turn of
of the
the twelfth
twelfth and
and thirteenth
thirteenth centuries.
centuries. The
The first
first church
church
to
to have
have been
been erected
erected in
in this
this place
place was
was founded
founded by
by Mieszko
Mieszko III
III the
the Old,
Old,
who
who handed
handed the
the church,
church, along
along with
with aa hospice
hospice and
and the
the lands,
lands, over
over to
to the
the
Knightly
Knightly Order
Order of
of Joannites,
Joannites, committed
committed to
to helping
helping travellers.
travellers. The
The term
term
“beyond
“beyond the
the walls”
walls” refers
refers to
to the
the location
location outside
outside the
the mediaeval
mediaeval town
town
fortifications.
fortifications.
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There
There are
are two
two names
names associated
associated with
with the
the monastery:
monastery: ‘Commandery’
‘Commandery’
(the
(the land
land of
of former
former settlement
settlement that
that was
was handed
handed over
over to
to the
the monastery)
monastery)
and
and ‘Malta’
‘Malta’ (the
(the area
area of
of land
land granted
granted to
to Joannites
Joannites as
as endowment
endowment to
to
allow
allow them
them to
to fund
fund the
the hospice).
hospice). The
The commandery
commandery is
is an
an administrative
administrative
district
district of
of the
the monastery.
monastery. ItIt boasts
boasts the
the longest
longest history
history in
in Poland
Poland and
and
has
has survived
survived until
until 1832.
1832. The
The term
term‘Malta’
‘Malta’derives
derives from
from the
the fact
fact that
that in
in its
its
turbulent
turbulent history,
history, in
in the
the sixteenth
sixteenth century
century the
the convent
convent found
found its
its seat
seat
on
on the
the Malta
Malta island,
island, and
and that
that is
is why
why itit was
was also
also frequently
frequently dubbed
dubbed as
as
‘Maltan
‘Maltan Convent’
Convent’..

Die Exkursion führt über die ältesten Gebiete
der heutigen Stadt Poznań, begonnen auf der
Dominsel bis Śródka und Komturei.
Die von der Warthe und ihrem Zufluss Cybina umsäumte Dominsel
eignete sich sehr gut für Abwehrzwecke, so entstand die hiesige
Siedlung bereits im 9. Jahrhundert. Sie entwickelte sich sehr schnell und
wurde zu einem der wichtigsten Machtzentren der Piasten, der ersten
Herrscher Polens. Mitte des 10. Jahrhunderts ließ Fürst Mieszko I. die
Burgstadt mit mächtigen Wällen umsäumen. Die weitere Entwicklung
der Stadt war eng mit dem Übergang zum Christentum verknüpft (966).
Auf dem Burggelände entstand das fürstliche Pallatium mit der MarienKapelle und zwei Jahre später das erste polnische Bistum. Errichtet
wurde auch der erste Dom. 1038 wurde die Burgstand während des
Angriffes des tschechischen Herzogs Bretislaw zerstört. Sie wurde zwar
wiederaufgebaut, jedoch war sie keine Hauptstadt mehr und fungierte
seitdem ausschließlich als Residenz der großpolnischen Fürsten. Die
Hauptstadt wurde nach Krakau verlegt. Mitte des 13. Jahrhunderts,
als Fürst Przemysł entschied, dass die Stadt am linken Ufer der Warthe
angelegt wird, ging die Dominsel in das Eigentum der Poznańer
Bischöfe über. Die historische Anlage der Dominsel blieb bis in die
Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts erhalten, bis sie von der neuen
Verkehrsstraße – der heutigen Strasse des Primas Stefan Wyszyński
durchschnitten wurde.
Wichtigstes Bauwerk auf der Dominsel ist die Basilika der Erzkathedrale
Peter und Paul 1 . Von dem hohen Rang der Kathedrale zeugt die

Tatsache, dass dort drei Könige und fünf Fürsten aus der ältesten
polnischen Dynastie der Piasten bestattet wurden, angefangen mit
Mieszko I. und Bolesław Chrobry. Der erste, 968 gebaute, Dom wurde
mehrmals Opfer von Naturkatastrophen und Kriegen, woraufhin sich
seine architektonische Form änderte. Nach dem Zweiten Weltkrieg
erhielt er seine gotische Form zurück, obzwar im Inneren auch Spuren
der Renaissance zu bemerken sind. Sehenswert sind im Dominneren
vor allem die Goldene Kapelle – das Mausoleum von Mieszko I. und
Bolesław Chrobry, der gotische Hauptaltar und die Rotgussgrabplatten
aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die teilweise aus der Nürnberger
Werkstatt der Vichner stammen. Im unterirdischen Gewölbe kann man
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die ältesten Reste des Doms, aus vorromanischen und romanischen
Zeiten besichtigen: Teile der Mauern, des Taufbeckens und der
Grabstätten der ersten Herrscher.
In unmittelbarer Nachbarschaft des Doms steht die gotische
Marienkirche 2 , die im 15. Jahrhundert an der Stelle der ehemaligen

Fürstenresidenz errichtet wurde. In der Ostwand der Kirche ist ein Stein
mit charakteristischen Einkerbungen eingemauert – der Volksmund
erzählt, dass die Einkerbungen von den Schwerten stammen, mit
denen der Stein angeschlagen wurde, bevor die polnischen Ritter
in den Kampf zogen. Die Schirmherrin der Kirche – Maria – sollte sie
beim Kampf schützen. Der Stein wird auch als Teufelsstein bezeichnet –
eine andere Version der der Sage erzählt, dass der Teufel angeblich die
Kirche aus dem Boden reißen wollte, wobei er die tiefen Spuren seiner
Krallen auf dem Stein hinterließ.

Vom Platz vor der Kathedrale gehen wir in die Richtung der nach
Norden führenden Lubrańskiego Strasse. Auf der rechten Seite
erhebt sich ein imposantes Backsteingebäude. Es ist die ehemalige
Lubrański-Akademie 3 , die im 16. Jahrhundert vom Bischof Jan
Lubrański gegründet wurde. Es war die erste Schule in Polen, in der
im Geiste des Humanismus der Renaissance unterrichtet wurde –
und die erste Hochschule in Poznań. Heute ist das Gebäude Sitz des
Erzdiözesenmuseums. Die Dauerausstellung präsentiert vor allem
sakrale historische Objekte aus ganz Großpolen. Interessantestes
Exponat ist das sog. Schwert des hl. Peter. Eine Sage erzählt, dass
der Apostel mit ebendiesem Schwert dem Diener des Hohenpriesters
im Garten Getsemani das Ohr abgeschnitten haben soll, als Christi
gefangen genommen wurde. Das Schwert hat Bischof Jordan hierher
gebracht.
Vor dem Museum steht das Denkmal von Jan Kochanowski 4 , das
1884 zum 300. Todestag des Dichters enthüllt wurde. Da die Preußen
keine Genehmigung für ein Denkmal eines polnischen Dichters erteilen
wollten, gilt das Denkmal dem Propst, also dem Leiter der für äußere
Angelegenheiten am Poznańer Domkapitel. Kochanowski soll dieses
Amt von 1564-74 innegehabt haben, obwohl alles dafür zeugt, dass er
niemals in Poznań gewesen ist.
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Vom Denkmal gehen wir nach rechts, zur Strasse Ignacego Posadzego
und gelangen zum Brückenkopf der Dominsel-Schleuse 5 , einem
Überbleibsel der preußischen Befestigung aus dem 19. Jahrhundert.

rtori
a

Mit dem Orden sind die Bezeichnungen „Komandoria“ (Komturei
– die Gebiete der dem Orden übergebenen Siedlung) und „Malta“
verknüpft (die Grundstücke, die den Johannitern übergeben
wurden, damit sie das Hospiz betreiben können). Als „Komandoria“
wurde das Verwaltungsgebiet des Ordens bezeichnet. Die Poznańer
„Komandoria“ hat die längste Geschichte in Polen, es gab sie bis 1832.
Die Bezeichnung „Malta“ stammt von den Malteser Kavalieren, die sich
im 16. Jahrhundert als Johanniter auf dem Gelände an der Kirche des hl.
Johannes von Jerusalem ansiedelten.

pon. - pt. 9-17,
sob. 9-17 z wyjątkiem godzin nabożeństw,
niedz. 13.30-18
bilety do podziemi katedry: 2,80 zł, 1,80 zł;
w niedzielę i poza sezonem zakup biletów w zakrystii

Opening hours:

Mon - Fri 9am – 5pm,
Sat 9am - 5pm except during services,
Sun 1.30pm - 6pm
Admission to the Cathedral Vaults: 2.80 zł, 1.80 zł;
on Sundays and outside the summer season tickets available from the sacristy

ze

Vom Markt in Śródka begeben wir uns Richtung des Straßenkreisels
Śródka. Durch die Straßenunterführung kommen wir zur Kirche des
hl. Johannes von Jerusalem hinter den Mauern 9 . Es ist eines der
ältesten Backsteinbauwerke in Polen, es stammt aus der Wende des 12.
und 13. Jahrhunderts. Die erste Kirche an dieser Stelle stiftete Mieszko
III. der Alte und übergab sie, zusammen mit dem Hospiz und den
dazugehörigen Grundstücken dem Johanniter-Ritterorden, der sich der
Reisenden annahm. Die Bezeichnung „hinter den Mauern“ bezieht sich
auf die ehemalige Lage der Kirche, die sich außerhalb der damaligen
Stadtbefestigung befand.

Godziny otwarcia:

agór

Über die Strasse Ostrówek , die einst eine selbständige – die kleinste
Stadt der Polnischen Krone – war, kommen wir zum Markt in Śródka,
dem wichtigsten Platz dieses Stadtteils. Ein großer Teil dieses Marktes
wurde zunächst während des Krieges und dann in den Sechzigerjahren
des 20. Jahrhunderts beim Bau der Verkehrsader Trasa Chwaliszewska
und der Strasse zerstört. Am Markt stehen u.a. auch die Kirche St.
Margarethe 7 aus dem 16. Jahrhundert und das Philippiner-Kloster
8 aus dem 18. Jahrhundert.

Ostrów Tumski 17, tel. (+48) 61 852 96 42
www.katedra.archpoznan.org.pl

Now
eZ

Śródka war einst eine Siedlung der Fürsten, ihr Name stammt von der
Bezeichnung des Wochentags Środa (Mittwoch). An diesem Tag fand
hier immer der Wochenmarkt statt. Seit dem 13. Jahrhundert besaß
Śródka eine Selbstverwaltung und ab dem 15. Jahrhundert Stadtrechte.
1800 wurde der Stadtteil, ähnlich wie die Dominsel, der Stadt Poznań
einverleibt.

Bazylika Archikatedralna pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła / Metropolitan Basilica of St. Paul and St.
Peter/
Basilika der Erzkathedrale Peter und Paul 1

Wieżowa

Von hier richten wir uns wieder nach rechts und sehen erneut den Dom,
an dem wir uns nach links begeben – zur 2007 gebauten Brücke des
Bischofs Jordan 6 , die nach Śródka führt.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 9-17 Uhr,
Sa 9-17 Uhr außerhalb der Gottesdienstzeiten,
So 13.30-18 Uhr
Eintritt zur Krypta des Posener Kathedrale: 2,80 zł, 1,80 zł;
sonntags und außerhalb der Saison Kartenverkauf in der Sakristei

Muzeum Archidiecezjalne / Archdiocesean Museum /
Erzbischöfliches Diözesanmuseum 3
ul. Lubrańskiego 1, tel. (+48) 61 852 61 95
www.muzeum.poznan.pl

Godziny otwarcia:
wt. - pt. 10-17,
sob. 9-15
bilety: 6 zł, 4 zł

Opening hours:

Thu - Fri 10am - 5pm,
Sat 9am - 3pm
Admission: 6 zł, 4 zł

Öffnungszeiten:
Di - Fr 10-17 Uhr,
Sa 9-15 Uhr,
Eintritt: 6 zł, 4 zł
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Miasto Poznań/City of Poznań/Stadt Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
www.poznan.pl
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