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Kamienica
ul. Wielka 7
/ul. Kramarska 21

1805, przebud. 1912, arch. Martin Sonnabend, zniszcz. 1945,  

odbud. l. 50. XX.

W 1968 r. wymieniono witryny w zachodniej części 
kamienicy, wydłużając je: jedną nieznacznie, drugą – do 
poziomu chodnika. W 1994 r. przebudowano część parteru 
od strony ul. Kramarskiej, przekształcając lokal mieszkalny 
na handlowy, zastąpiono okna drzwiami i witryną. W 2007 r. 
prowadzono prace związane ze zmianą sposobu użytkowa-
nia lokali mieszkalnych.

Literatura:

S. Kramer, Projekt witryn sklepowych, Poznań, ul. Wielka 7, sklep nr 7, 

Poznań 1968 (zb. MKZ).

Kamienica
ul. Wielka 8

1806, przebud. XIX, 1903.

W 1969 r. otynkowano i pomalowano elewacje. W 2006 r. 
przeprowadzono adaptację pomieszczeń parteru do funkcji 
bankowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Literatura:

L. Brzozowska, Konserwacja…, ss. 36, 41.

Kamienica
ul. Wielka 9

– zob. Szewska 21

Kamienica
ul. Wielka 10

1. poł. XIX.

W 1986 r. zmieniono kształt witryn, a w dachu budynku 
oficynowego wybudowano lukarny. W 2001 r. przepro-
wadzono renowację elewacji frontowej oraz ujednolicono 
kształt witryn.

Literatura:

M. Bieńkowski, Projekt techniczny kaferków. Poddasze budynku oficyny, 

Poznań 1986 (zb. MKZ); W. Krzyżaniak, P. Szwiec, Projekt techniczny 

renowacji i modernizacji elewacji budynku mieszkalnego. Budynek mieszkalny 

ul. Wielka 10 w Poznaniu, Poznań 2001 (zb. MKZ); idem, Projekt techniczny 

renowacji i modernizacji elewacji budynku mieszkalnego. Budynek mieszkalny 

ul. Wielka 10 w Poznaniu. Materiały uzupełniające, Poznań 2001 (zb. MKZ).

Kamienica
ul. Wielka 11

Po 1808, przebud., rozbud. po 1868.

W trakcie pożaru w 2005 r. spłonęła klatka schodowa 
i znaczna część wnętrza kamienicy, uszkodzeniu uległa ele-
wacja frontowa. 

Prace naprawcze przeprowadzono w latach 2006–2008: 
wykonano nową więźbę dachową, betonową klatkę scho-
dową oraz stropy nad poszczególnymi piętrami, nowe 
drewniane okna i witryny na podstawie zachowanych ory-
ginalnych elementów. Rozebrano budynki oficynowe oraz 
pion szybu ustępowego w tylnej elewacji budynku fronto-
wego, przeprowadzono konserwację elewacji frontowej 

Zob.  także  poniżej:  Literatura  wspólna  dla  Bramy Wielkiej  i  Bramy 

Chwaliszewskiej.

Brama Chwaliszewska 
(Wspaniała, Garbarska)

2. poł. XV, pocz. XVI, rozbiórka XVIII/XIX.

Podczas prac przy wymianie magistrali wodociągo-
wej w ulicach: Mostowej, Garbary i Szyperskiej w 1996 r. 
odsłonięto pochodzące z XV w. pozostałości przedniej 
Bramy Wielkiej, posadowionej na ruszcie dębowym 
(tzw. przednia brama położona w części wschodniej, od 
strony Warty). 

W trakcie prowadzonych badań ustalono dwie fazy jej 
budowy: 

I faza – budynek z cegły gotyckiej (w wątku gotyc-
kim) o zaokrąglonych narożach, do którego dobudo-
wano skarpę z wtórnie wykorzystanych gotyckich cegieł 
(w wątku główkowym), 

II faza – obiekt usytuowany poprzecznie w stosunku 
do przebiegu ul. Wielkiej, który był połączony sklepie-
niem rozporowym z budynkiem z fazy I, był to prawdo-
podobnie przepust wykorzystywany w wyższych sta-
nach Warty, który w czasach nowożytnych zamurowano 
(było to zapewne pierwsze przęsło gotyckiego mostu 
Chwaliszewskiego). 

W 1996 r. odkryto pozostałości drewnianej konstrukcji 
mostowej; w trakcie prac wydobyto ok. 10 tys. fragmen-
tów ceramiki naczyniowej.

Literatura wspólna dla Bramy Wielkiej i Bramy Chwaliszewskiej:

Z. Pilarczyk, Obronność…, ss. 130–134; H. Klunder, Informacje na temat 

zaawansowania badań archeologiczno-architektonicznych nad Bramą 

Chwaliszewską, Poznań 1996 (zb. MKZ); idem, Brama Chwaliszewska – 

drugi etap badań, Poznań 1996 (zb. MKZ); Z. Pilarczyk, Brama Wielka, 

KMP 1996/1, ss. 160–162; J. Kaczmarek, Archeologia…, t. 1, ss. 254, 288; 

Z. Karolczak, Średniowieczna Brama Wielka w Poznaniu (studium histo-

ryczno-archeologiczne), Poznań 2012 (zb. MKZ).

Kamienica
ul. Wielka 1–6
/ul. Żydowska

XV, przebud. XVIII, zniszcz. 1945, odbud. 1957.

Kamienice nr 1–6 wypalone w 1945 r. (zburzone fasady 
kamienic nr 2, 3), odbudowane w 1957 r. (jako jeden budy-
nek) według projektu Karola Jasieckiego. Fasady zrekon-
struowane zgodnie z ich wyglądem sprzed zniszczenia, ele-
wacja podwórzowa z drewnianymi gankami stanowi nową 
kompozycję opracowaną na podstawie materiałów ikono-
graficznych wnętrza podwórzowego istniejącego jeszcze 
w XIX w. na terenie Starego Miasta. Projekt kolorystyczny 
Zbigniewa Bednarowicza. Polichromia ryzalitu od strony 
ul. Żydowskiej wykonana w 1958 r. przez Alfonsa Gielniaka 
(nr 1), płaskorzeźbione elementy zaprojektowali i wykonali: 
Julian Boss-Gosławski, Józef Stasiński i Irena Woch (nr 6).

W 2009 r. na elewacji od strony ul. Żydowskiej zakonserwo-
wano polichromię autorstwa A. Gielniaka z przedstawieniem 
żaka i dziewczyny z banderolą: Beanus bestia amata nusquam 
(Beanus [początkujący żak] to zwierzę nigdzie nie lubiane), 
dekorację zachowaną w konturze i niemal całkowicie spłu-
kaną odtworzono na podstawie odkrywek kolorystycznych.

Literatura:

W. Gałka, O architekturze i plastyce…, ss. 184–185; W. Sobkowski, 

K. Judziński, Karta ewidencyjna obiektu, 2007 (zb. MKZ); A. Grajkowska, 

Dokumentacja prac konserwatorskich przy polichromii kamienicy nr 35 na 

ul. Żydowskiej w Poznaniu, Poznań 2009 (zb. MKZ).

298. Ul. Wielka 1–6, malowidło ścienne Alfonsa Gielniaka po konserwacji 

w 2009 r., fot. K. Pietrzak, 2016. Ze zb. MKZ

299. Ul. Wielka 11, fot. J. Miecznikowski, 2012. Ze zb. MKZ
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Literatura:

E. Siejkowska-Askutja, Karta ewidencyjna obiektu, 2008 (zb. MKZ).

Kamienica
ul. Wielka 14
/ul. Garbary 71/ul. Dominikańska 1

2001–2002, arch. Izabela Klimaszewska, arch. Tadeusz Biedak.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w 1999 r. 
wykonano archeologiczne badania sondażowe, w trakcie 
których odkryto strop zasypiska średniowiecznej fosy miej-
skiej w północnej części parceli oraz fundamenty zabudowy 
z końca XIX i XX w. W latach 2000–2001 w trakcie drugiego 
etapu badań archeologicznych eksplorowano wypełnisko 
fosy o szerokości od 15 do 18 m. Obrzeża fosy wzmocnione 
były drewnianą konstrukcją wykonaną z dębowych pali 
(badania dendrochronologiczne określiły czas ścinki drzew 
na lata 1465, 1495, 1500 i na rok 1605, kiedy to zapewne 
dokonano napraw). Pale wbijane pionowo w ziemię (poniżej 
poziomu fosy) tworzyły potrójne rzędy, które wzmocniono 
dranicami, a następnie obsypano ziemią z dużą domieszką 
skórzanych ścinków, drewnianych odpadów, kości zwierzę-
cych, mierzwy. W trakcie prac znaleziono wiele materiału 
ceramicznego, w tym fragmenty gotyckich i renesansowych 
kafli piecowych, przedmiotów z drewna i skóry.

W latach 2001–2002 wybudowano zróżnicowany w wyso-
kości (5–6–7 kondygnacji) budynek mieszkalno-usługowy.

Literatura:

I. Klimaszewska, T. Biedak, Materiały dotyczące projektu architekto-

nicznego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Dominikańskiej–Gar-

bary–Wielkiej w Poznaniu, Poznań 2000 (zb. MKZ); eidem, Projekt 

budynku mieszkalnego, ul. Wielka–Garbary–Dominikańska, Poznań 2001 

(zb. MKZ); T. Biedak, Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Dominikańska–

Garbary–Wielka 14 w Poznaniu. Projekt wykonawczy – architektura, ada-

ptacja kominów budynków sąsiednich, Poznań 2001 (zb. MKZ); P. Pawlak, 

P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z badań i nadzorów archeologiczno-konser-

watorskich (etap B) na placu u zbiegu ul. Dominikańskiej, Garbary i Wielkiej 

w Poznaniu wykonanych na przełomie lat 2000 i 2001 w trakcie budowy 

domu mieszkalno-usługowego, Poznań 2001 (zb. MKZ); P. Wawrzyniak, 

Kafle piecowe ze zbiorów…, s. 15 (zb. MKZ); J. Kaczmarek, Archeologia…, 

t. 1, ss. 264–265.

Kamienica
ul. Wielka 18

1902 (ok.).

W 1970 r. otynkowano elewacje. W 1991 r. wymieniono 
witryny sklepowe. W 2003 r. przeprowadzono remont 
piwnic, a w 2005 r. wymieniono pokrycie dachowe na 
nowe wykonane z dachówki karpiówki (w części 18a) oraz 
zamontowano nowe obróbki blacharskie. W 2013 r. prze-
prowadzono prace konserwatorskie przy elewacji fronto-
wej, polegające na częściowej wymianie tynków, usunięciu 
płytek ceramicznych, konserwacji i częściowej rekonstruk-
cji detalu architektonicznego, żelaznych balustrad, malo-
waniu elewacji, wymianie obróbek blacharskich, rur spusto-
wych i rynien na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.

wraz z wystrojem sztukatorskim, który częściowo zrekon-
struowano. Odtworzono zniszczony w czasie pożaru gzyms 
wieńczący. Kamienicę pomalowano na podstawie wyników 
badań stratygraficznych.

Literatura:

L. Brzozowska, Konserwacja…, s. 41; W. Sobkowski, A. Pryszczewski, Karta 

ewidencyjna obiektu, 2004 (zb. MKZ); K. Sikorski, Odbudowa i remont 

budynku mieszkalno-usługowego ul. Wielka 11 w Poznaniu, Poznań 2005 

(zb. MKZ); idem, Odbudowa i remont budynku przy ul. Wielkiej 11 w Pozna-

niu, Poznań 2005 (zb. MKZ); idem, Odbudowa i remont budynku przy 

ul. Wielkiej 11 w Poznaniu. Brama wejściowa, Poznań 2006 (zb. MKZ); 

A. Lewandowski, Budynek mieszkalno-usługowy Poznań ul. Wielka 11, bada-

nia stratygraficzne i ocena konserwatorska, Poznań 2006 (zb. MKZ); M. May, 

Projekt rozbiórki budynku lewej oficyny, cz. I–II, Poznań 2006 (zb. MKZ); 

A. Miarkowski, M. Zakrzewska, Program prac konserwatorskich. Projekt 

konserwacji i restauracji wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Wiel-

kiej 11 (z uzupełnieniem), Poznań 2006 (zb. MKZ); POZBUD T&R, Dokumen-

tacja wymiany stolarki otworowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wielkiej 11 

w Poznaniu, cz. 1, 2, Poznań 2007 (zb. MKZ); J. Borwiński, Rozpoznanie arche-

ologiczne kamienicy przy ul. Wielkiej 11 w Poznaniu. Dokumentacja konser-

watorska, Poznań 2007 (zb. MKZ); K. Cybulko, Projekt budowlany zamienny. 

Budynek mieszkalno-usługowy w Poznaniu, ul. Wielka 11, Poznań 2007 

(zb. MKZ); K. Zimny, Projekt rozbiórki oficyny prawej budynku mieszkalnego 

Poznań ul. Wielka 11, Poznań 2007 (zb. MKZ); K. Cybulko, Projekt budowlany 

zamienny. Budynek mieszkalno-usługowy w Poznaniu, ul. Wielka 11, Poznań 

2008 (zb. MKZ); P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru przy rozbiórce 

oficyny bocznej – prawej (po stronie wschodniej) kamienicy przy ul. Wielkiej 11 

w Poznaniu. Etap A, Poznań 2008 (zb. MKZ); K. Wypych, Powykonawcza 

dokumentacja konserwatorska do elewacji budynku mieszkalno-usługowego 

przy ul. Wielkiej 11 w Poznaniu, Poznań 2008 (zb. MKZ).

Kamienica
ul. Wielka 12

1805, przebud. 2. poł. XIX.

W 1969 r. otynkowano elewacje. W 2000 r. ujednolicono 
kształt nowych, drewnianych witryn, wykonano remont 
kondygnacji przyziemia wraz z odtworzeniem pseudo-
boniowania. W 2002 r. wyremontowano elewacje wyższych 
kondygnacji.

Literatura:

L. Brzozowska, Konserwacja…, s. 36.

Kamienica
ul. Wielka 13

Przed 1805, rozbud. wraz z oficyną przed 1859.

W 2001 r. rozebrano prawą oficynę.

300. Ul. Wielka 11, dekoracja rzeźbiarska fasady, fot. J. Figuła-Czech, 2015. Ze zb. MKZ

301. Ul. Wielka 14, kafel płytowy narożny z drugiej połowy XVI w. 

z częściowo rekonstruowanym przedstawieniem mężczyzny 

składającego przysięgę, rys. J. Kędelska, 2001. Źródło: P. Wawrzyniak, 

Kafle piecowe ze zbiorów Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ sp. z o.o. 

w Poznaniu, Poznań 2001. Ze zb. MKZ


