
 

Plac Wolności  
– Praktyczna lekcja urbanistyki1

Grażyna Kodym-KozaczKo

1793–1807
Plac Wolności, leżący na styku miasta średniowiecznego i  dziewiętnasto-

wiecznego, powstał w 1793 roku po włączeniu Wielkopolski do Prus w wyniku 
II rozbioru Polski2. Został wytyczony na tzw. Muszej Górze, której nazwa pocho-
dzi od rodu Muszyńskich władających tym terenem w XVI wieku. Graniczyła 
ona od wschodu ze średniowiecznymi i nowożytnymi umocnieniami miejskimi, 
od południa z osadą, która w XII wieku powstała wokół kościoła pw. św. Marci-
na. Na północnym zachodzie leżało przedmieście Kundorf, „gdzie [pod koniec 
XVIII wieku] w dużych ogrodach użytkowych, częściowo ozdobnych sytuowa-
no wolno stojące domy, najczęściej fachwerkowe, ale także murowane o charak-
terze dworów i willi”3. Dzielnica zamieszkiwana była przez bogatych mieszczan 
i  szlachtę. Po północnej stronie terenu przyszłego pl. Wolności znajdował się 
cmentarz żydowski o średniowiecznej metryce, który w 1804 roku został prze-
niesiony w okolice obecnej ul. Głogowskiej4.

Po dokonaniu pod kierunkiem Davida Gilly’ego5 pomiarów miasta i  jego 
przedmieść pruscy budowniczowie zajęli się opracowaniem wariantowych pla-
nów zagospodarowania obszarów położonych na miejscu wyburzanych murów 
średniowiecznych i  zasypanych fos miejskich oraz plantowanych, nowożyt-
nych szańców6. W 1794 roku po zachodniej stronie miasta wytyczono prome-
nadę obsadzoną czterema rzędami topoli włoskich, z dwiema jezdniami i aleją 
spacerową pośrodku (al. Wilhelmowska, dzisiaj Al. Marcinkowskiego), połączo-
ną z miastem nowymi, szerokimi ulicami: Podgórną ozdobioną dwoma rzęda-
mi drzew i Fryderykowską (dzisiaj ul. 23 Lutego). Początkowo mierniczy Busse 
w sąsiedztwie dawnego zamku królewskiego wytyczył zaledwie 11 parcel bu-
dowlanych wyznaczających przebieg pierwszego odcinka al. Wilhelmowskiej. 
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Przy niektórych zanotowane były funkcje i nazwiska7 reflektantów świadczące 
o tym, że stanowiły one początek nowej dzielnicy urzędniczej. W pierwszych 
planach nie było „jeszcze pomysłu założenia nowego placu na Muszej Górze, 
ani dalszego przedłużenia alei w obu kierunkach”8. Według arch. Władysława 
Czarneckiego, autora artykułu poświęconego pierwszym projektom alei i placu 
na Muszej Górze, załamany bieg arterii był w zasadzie przypadkowy, bo wyni-
kał z  linii regulacyjnych istniejącego jeszcze wówczas szańca ziemnego, czyli 
elementu przestrzennego, który wkrótce splantowano.

Pierwszy plan prostopadłego do al. Wilhelmowskiej placu, nazwanego 
początkowo Neuer Markt, powstał w  1795  roku. Trzy jego pierzeje tworzyła 
zabudowa zwarta, natomiast załamaną pierzeję wschodnią – wcześniej roz-
planowane, wolno stojące domy przy alei. Rzut placu w kolejnych projektach 
stopniowo powiększał się, aż „w  końcu ówczesny dowódca korpusu zadecy-
dował, że […] musi mieć taką długość, aby można było ustawić pułk piechoty 
w szyku rozwiniętym”9, czyli ok. 205 m (obecnie plac ma ok. 85 m szerokości 
i ok. 114 m długości, a w liniach rozgraniczających – ok. 300 m długości; ryc. 1).

Forma pl. Wilhelmowskiego, dopasowana do wymogów musztry, zamiast do 
wytycznych funkcjonalno-kompozycyjnych,  była później wielokrotnie kryty-
kowana10 za zbyt wydłużone proporcje wnętrza, różnice poziomów (mimo wy-
równywania Muszej Góry) wzdłuż obu osi i przypadkowe usytuowanie wlotów 

Ryc. 1. Plac Wilhelmowski na Situations Plan von der Königl. südpreus Immediat- Stadt Posen… 1803,  
[w:] Plany Poznania, pod red. D. Książkiewicz-Bartkowiak, Poznań 2011
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i kątów wpadania ulic, co utrudniało jego właściwe zagospodarowanie. Jednak 
niektórzy badacze dostrzegli w kształcie alei i placu elementy celowej kompo-
zycji wpisanej w  kontekst miasta i  odpowiadającej ówczesnej wiedzy urbani-
stycznej. Wybór kierunku urbanizacji uwarunkowany został wysokim (zabez-
pieczenie przed powodzią), suchym, a tym samym zdrowym położeniem tych 
terenów, przebiegiem głównych dróg prowadzących na zachód w kierunku sto-
licy państwa Berlina, a także „lepszym” sąsiedztwem w postaci dwóch mieszkal-
no-ogrodowych przedmieść – Kundorfu i Nowych Ogrodów, co jednocześnie 
wpisywało Nowe Miasto w  popularny w  dziewiętnastowiecznej urbanistyce 
trend lokalizacji bogatych dzielnic mieszkalnych nazywanych z tej racji Westen-
dami. Osie poszczególnych odcinków al. Wilhelmowskiej nieprzypadkowo na-
stawione były na istniejące dominanty architektoniczno-krajobrazowe – kościoły 
Karmelitów Bosych (pełniący funkcję kościoła garnizonowego), św. Wojciecha 
i św. Marcina. Oś placu pokrywała się z ulicą wybiegającą z narożnika Rynku, 
co sugerowałoby planowane połączenie nowej dzielnicy ze Starym Miastem 
i  ostatecznie nastąpiło w  1838  roku po przebiciu ul. Nowej (obecnie ul. Pade-
rewskiego)11. Nowatorskim elementem było też wykorzystanie elementu przy-
padkowości w kompozycji wynikającego z zastanego kontekstu przestrzennego. 
Takie nastawienie pojawia się w  urbanistyce europejskiej na przełomie XVIII 
i XIX wieku pod wpływem angielskiej sztuki ogrodu krajobrazowego. Najbar-
dziej znane przykłady stanowią tutaj Regents Street w Londynie Johna Nasha 
oraz urbanistyka Bath, a w szczególności Landsdowne Crescent Johna Palmera.

Po wielkim pożarze Poznania w 1803 roku pod kierunkiem Davida Gilly’e-
go opracowano plan rozbudowy miasta12 zakładający rozszerzenie w kierunku 

Ryc. 2. Aleja Wilhelmowska i wschodnia pierzeja pl. Wilhelmowskiego w 1904 r.,  
widokówka ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (dalej: BU)
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Ryc. 3. Stary Teatr Miejski na pl. Wilhelmowskim, widokówka ze zb. BU

Ryc. 4. Plac Wilhelmowski na Plan von Posen und Legend… 1820, [w:] Plany Poznania, op. cit.
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zachodnim oraz regulację obszarów wewnątrz i na pograniczu Starego Miasta. 
Powołano Retablissementkomission, która wydała przepisy dotyczące odbu-
dowy i rozbudowy (Reglement). Ograniczono tzw. pruską wolność budowlaną 
przez ścisłe określenie charakteru oraz intensywności zabudowy w  ramach 
każdej posesji. Tkanka wypełniająca nowe zespoły urbanistyczne, w nowocze-
sny sposób oparta na typowych wzorach, wykorzystywała opracowany przez 
Gilly’ego typ jednopiętrowego domu kalenicowego o przeciętnie siedmiu lub 
dziewięciu osiach fasady z najczęściej czterema mieszkaniami. Początkowo więc 
pierzeje placu i alei tworzyły takie właśnie budynki zawierające funkcje admini-
stracyjne, wojskowe i użyteczności publicznej. Zwarta linia zabudowy złożona 
z piętrowych domów przetrwała do początku XX wieku we wschodniej pierzei 
alei (i placu) w sąsiedztwie Muzeum im. Fryderyka III (dzisiaj Muzeum Naro-
dowe, na ich miejscu współcześnie powstało nowe skrzydło muzeum; ryc. 2). 

W połowie lat 90. XVIII wieku rozpoczęto starania o budowę Teatru Miej-
skiego. Ostatecznie powstał on w  latach 1802-04 na dłuższej osi pl. Wilhel-
mowskiego według adaptowanego projektu Friedricha Gilly’ego, nieżyjącego 
już wówczas syna Davida. Budowla przesądziła o  reprezentacyjnym i komu-
nalnym charakterze placu, choć długo jeszcze mieszkańcy Poznania musieli 
się nim dzielić z wojskowymi. Do wnętrza placu gmach zwrócony był dłuższą 
elewacją, natomiast fasada zagłębionym portykiem otwierała się ku południo-
wi. Do połowy lat 70. XIX wieku był to jedyny w mieście komunalny budynek 
użyteczności publicznej wzniesiony z  funduszy państwowych, w  1825  roku 
przekazany miastu jako dar króla13. Jednak na standard użytkowy budynku ne-
gatywnie wpłynęły oszczędnościowe wytyczne Kamery (władzy administracyj-
nej rejencji). Surowa, kubiczna bryła o wyważonych proporcjach, pozbawiona 
detali architektonicznych, nawiązująca do awangardowej architektury z kręgu 
rewolucjonistów francuskich wkrótce stała się dla przeciętnego odbiorcy nie-
zrozumiała14. W 1874 roku teatr zamknięto ze względu na zły stan techniczny 
budynku, niski standard wyposażenia i niefunkcjonalne wnętrze. W relacji mię-
dzy aleją i placem oraz w ich urządzeniu Zofia Ostrowska-Kębłowska dostrze-
gła analogie do berlińskiego zespołu urbanistycznego alei Unter den Linden 
oraz Forum Fridericianum z gmachem opery projektu G.W. von Knobelsdorfa 
z połowy XVIII wieku15 (ryc. 3).

Ważną rolę w przestrzeni publicznej dziewiętnastowiecznego Poznania od-
grywała zieleń publiczna, od 3. ćwierci XVII wieku coraz intensywniej wprowa-
dzana do miast europejskich. Plac i al. Wilhelmowską od początku obsadzono 
drzewami pełniącymi funkcje kompozycyjne i  rekreacyjne. Ustalono tym sa-
mym „normatyw” przestrzeni publicznej Poznania, której niezbędnym skład-
nikiem była wysoka zieleń. W planie rozbudowy miasta z 1803 roku16 wzdłuż 
dłuższej osi placu skierowanej na Teatr Miejski przewidziano sześć grup drzew 
(klombów) tworzących niewielki park. W latach 1925-26 drzewa wykarczowa-
no, a wnętrze, z wyjątkiem pierzei zamkniętej przez Teatr Miejski17, obramowa-
no szpalerami lip otaczających płytę placu dostosowaną do ćwiczeń musztry do 
1861 roku18 codziennie utrudniającej mieszkańcom korzystanie z rekreacyjnych 
walorów placu (ryc. 4). Na planie z 1856 roku19 (ryc. 5) widoczny jest podział 



Grażyna Kodym-Kozaczko12

placu na trzy aneksy będący skutkiem prac z 1846 roku20, który z pewnymi zmia-
nami utrzymał się do początku lat 20. XX wieku: w zachodniej części skwerek 
przed teatrem, obramowane alejami główne wnętrze oraz kolejny, stopniowo 
zwiększany skwer od wschodu. 

1815–1900
Po kongresie wiedeńskim Poznań stał się stolicą cieszącego się pewną nie-

zależnością Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jednak w wyniku polityki eko-
nomicznej państwa region podupadł gospodarczo. Władze centralne rozwijały 
jedynie administracyjne funkcje miasta, a  po uznaniu go w  1828  roku za for-
tecę wielkie nakłady finansowe kierowano na budowle wojskowe, zaniedbując 
rozwój infrastruktury i budownictwa komunalnego. W tej sytuacji podstawowe 
znaczenie dla organizacji nowoczesnych instytucji życia obywatelskiego i kul-
tury w Poznaniu miały prywatne, a w 2. połowie XIX wieku również społeczne 
fundacje, początkowo głównie polskie. Wielki wpływ na ugruntowanie presti-
żowej funkcji oraz wizerunku placu miał mecenat Edwarda Raczyńskiego i jego 
koncepcja Poznania jako „Nowych Aten”. Planowane fundacje Raczyńskiego: 
szpital, wodociąg, biblioteka, muzeum, pomniki, szkoła realna, a wreszcie uni-
wersytet miały przekształcić Poznań w  nowoczesne, wielonarodowe miasto 
o wysokim standardzie cywilizacyjnym. Głównym forum „Nowych Aten”, miał 
być pl. Wilhelmowski. Wzorowana na wschodniej fasadzie Luwru pałacowa Bi-
blioteka Raczyńskich (1821-28) oraz sąsiadująca z nią galeria (1828-29) wzniesio-
na przy al. Wilhelmowskiej według projektu Karla Friedricha Schinkla, jednego 

Ryc. 5. Podział pl. Wilhelmowskiego na aneksy, fragment Grundriss der Stadt Posen, 1856,  
[w:] Plany Poznania, op. cit.
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z  najwybitniejszych europejskich architektów, dla cennej kolekcji malarstwa 
A. Raczyńskiego21 dzięki jakości architektury oraz położeniu stały się dominan-
tami przestrzennymi oraz ideowymi placu i całego górnego miasta, stanowiąc 
punkt odniesienia dla kolejnych powstających tu budowli. Galeria pierwotnie 
miała stanąć w pierzei placu, jednak sprzeciw władz w Berlinie to uniemożliwił. 
W latach 1829-30 obok biblioteki stanął piętrowy dom lekarza Józefa Jagielskiego 
wyróżniający się „bogatą, sztukatorską dekoracją fasady ze znakiem Eskulapa”22.

Śladem Raczyńskich podążyli kolejni mecenasi, którzy, wobec bierności władz, 
podjęli wysiłek rozwijania miasta. Po południowej stronie placu, wzdłuż ul. No-
wej, w latach 1838-42 wzniesiono w wyniku „zbiorowego i demokratycznego dzia-
łania” według projektu Ernesta Steudenera, ucznia K.F. Schinkla, Bazar, ośrodek 
polskiego życia społecznego, umysłowego i gospodarczego. Rozłożysty gmach za-
wierał wielki hotel, lokale handlowe i sale spotkań. Niestety, od strony alei i placu 
pozostawiono skromną kamienicę mieszkalną. Dopiero w latach 1897-99 Bazar zo-
stał rozbudowany przez Rogera Sławskiego, zyskując przy alei „pełną ruchu i fan-
tazji” neobarokową fasadę. Wzniesione obok (na miejscu Naczelnego Dowódz-
twa) na początku XX wieku Muzeum im. Fryderyka III mimo monumentalnych, 
„wilhelmińskich” form fasady nie zdominowało polskich realizacji23 (ryc. 6).

Funkcje bankowe na pl. Wilhelmowskim zainicjowało w 1865 roku niemiec-
kie Ziemstwo Kredytowe zlokalizowane w  północnej pierzei placu na rogu 
z  ul. Lipową (obecnie ul. Nowowiejskiego). Długo działało w  niepozornym 

Ryc. 6. Pierzeja wschodnia al. Wilhelmowskiej w rejonie pl. Wilhelmowskiego, na pierwszym 
planie Muzeum im. Fryderyka III i frontowy gmach Bazaru, dalej starsze budynki zastąpione 

na początku XX w. kamienicą Rechfelda, Bankiem Rzeszy i nowym gmachem Hotelu 
Francuskiego, widokówka ze zb. BU
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budynku, co wynikało nie tylko ze słabości ekonomicznej miasta, ale także 
z przekonania niemieckojęzycznych kupców, że budową siedzib wszelakich in-
stytucji życia społecznego powinien zajmować się rząd lub miasto. Niemieckie 
Ziemstwo dopiero w latach 1881-82 przebudowano według projektu Heinricha 
Kocha. W wyniku tej przebudowy przypominało raczej „elegancki miejski pała-
cyk w guście francuskim niż gmach urzędowy”24.

Od końca lat 30. XIX wieku dzięki położonym przy al. Wilhelmowskiej poczcie 
i stacji dyliżansów wokół placu rozwinęła się „dzielnica” hoteli o najwyższym stan-
dardzie w mieście, która wpłynęła  na skalę i jakość obudowy tego wnętrza urba-
nistycznego. Tendencję wyznaczyły Bazar i Hotel Rzymski, który powstał w latach 
1837-40 na narożniku placu i alei zapewne według projektu Augusta Sollera. Czte-
rokondygnacyjna bryła, pałacowa fasada i  narożna wieża nad ściętym narożni-
kiem akcentująca punkt zbiegu alei i pl. Wilhelmowskiego wpisywała się w proces 
tworzenia sieci kompozycyjnych i widokowych sprzężeń wzbogacających prze-
strzenie publiczne m.in. dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu elewacji budyn-
ków. W 1864 roku fasady budynku zostały podwyższone według projektu Gustava 
Schultza o kondygnację ozdobioną pasem arkadkowych okien. Kolejna przebudo-
wa hotelu przeprowadzona w latach 1902-03 według projektów berlińskiej spółki 
budowlanej Fröhlich i Engels25 zmieniła gabaryt budynku i kostium fasady na styl 
„około 1800”. Jednak nad narożnikiem placu i alei nadal górowała wieża.

Na początku lat 50. architekt Gustaw Schulz przebudował na Hôtel du Nord 
(Północny) piętrowy budynek z 1805 roku położony w pierzei południowej placu. 
Program funkcjonalny obiektu był skromniejszy, ponieważ nie posiadał restauracji, 
natomiast w parterze mieściły się najpierw dwa, a później cztery lokale handlowe.

Gmachy hoteli unaoczniały ewolucję obudowy głównych przestrzeni pu-
blicznych miasta, którą wywołało ożywienie budowlane z lat 1838-48 i przyję-
cie liberalnej ordynacji budowlanej (Bauordnung für die Stadt Posen), w któ-
rej zrezygnowano z ograniczeń zabudowy posesji wyznaczonych w czasach 
Davida Gilly’ego i Reglement. Najpierw zaczęły powstawać domy dwupiętro-
we, ale ponieważ poznańskie „prawo budowlane” dopuszczało na podstawie 
specjalnego zezwolenia magistratu wznoszenie wyższych budynków, toteż 
pierwsze czterokondygnacyjne hotele powstały w Poznaniu już w 1838 roku, 
czyli w czasie wprowadzenia ustawy26, wskazując kierunek rozwoju nowocze-
snej zabudowy głównego forum miasta.

Oprócz Rzymskiego i Północnego w rejonie placu i al. Wilhelmowskiej dzia-
łały hotele: Bawarski, Berliński, Europejski i Francuski. Dzięki nim okolica sta-
ła się centrum życia  towarzyskiego, kulturalnego i ekonomicznego, ponieważ 
poznańskie hotele, o dużej liczbie pomieszczeń recepcyjnych, mieściły rozma-
ite instytucje i stowarzyszenia kulturalne i społeczne, towarzystwa handlowe, 
spółki akcyjne i małe banki, dla których w innych miastach wznoszono odrębne 
budynki. Służyły zatem „w równiej mierze przyjezdnym, jak i stałym mieszkań-
com”27. Ponieważ jednak już od końca lat 30. uwidaczniały się wyraźne polsko-
-niemieckie podziały narodowościowe, które przejawiały się w  preferowaniu 
odrębnych miejsc spotkań i  stopniowym ograniczaniu do niezbędnego mini-
mum kontaktów między dwiema największymi społecznościami miasta, Polacy 
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spotykali się w Bazarze, Hotelu Francuskim i okresowo Drezdeńskim, natomiast 
unikali Europejskiego, Bawarskiego i okresowo Rzymskiego.

W  latach 1844-45 w północnej pierzei placu na rogu z ul. Lipową powstał 
pałac miejski o włosko-renesansowej stylistyce wzniesiony przez Friedricha Au-
gusta Stüllera dla Władysława Radolińskiego. Kompozycyjnie stanowił pendant 
do znajdującej się w tej samej ścianie placu Biblioteki Raczyńskich. W 1846 roku 
rezydencja została sprzedana władzom wojskowym na siedzibę Królewskiej 
Komendantury. Dzięki „rezydencjonalnej” formie dobrze wpisała się w prze-
strzeń placu, szczęśliwie różniąc się od surowych, „średniowiecznych” form po-
zostałych budowli wojskowych wznoszonych wówczas w Poznaniu. Natomiast 
Naczelne Dowództwo, które usytuowano w pierzei wschodniej w sąsiedztwie 
Bazaru (dzisiaj stoi tam gmach Muzeum Narodowego), z powodu nieatrakcyj-
nej formy typowego kalenicowego domu mieszkalnego nie wyzyskało świetne-
go położenia w pobliżu głównej osi widokowej placu (ryc. 7).

Po przeciwnej stronie pl. Wilhelmowskiego, na rogu ul. Berlińskiej, w miej-
scu, które „pozwalało na obserwację centrum miasta”28, zakupiono w 1840 roku 
na potrzeby Dyrekcji Policji dom mieszkalny wzniesiony w latach 1837-38 przez 
Heinricha Buttela i rozbudowano o zlokalizowane w ogrodzie więzienie. Sposób 
pozyskania budynku dla ważnej funkcji użyteczności publicznej potwierdzał 
całkowity zastój panujący w budownictwie rządowym i komunalnym dziewięt-
nastowiecznego Poznania. Skromne formy adaptowanych domów mieszkalnych 
nie spełniały funkcji kompozycyjnych w przestrzeni publicznej, szczególnie gdy 
takie instytucje jak Naczelne Dowództwo czy Dyrekcja Policji sytuowane były 
w węzłowych punktach miasta. Dopiero po rozbudowie zakończonej w 1876 roku 

Ryc. 7. Pierzeja północna i zachodnia pl. Wilhelmowskiego po przebudowie Ziemstwa 
Kredytowego, widokówka ze zb. BU
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„gmach [policji] nabrał bardziej urzędowego wyglądu, choć nie prezentował wy-
bitniejszego poziomu artystycznego”29 (ryc. 8).

W latach 70. XIX wieku, czyli w okresie kulturkampfu i nasilającej się pod 
koniec dekady akcji germanizacyjnej, władze zaczęły powoli rozumieć znacze-
nie jakości architektury i przestrzeni publicznej w rywalizacji narodowościowej. 
W latach 1878-79 w odpowiedzi na kolejną podziwianą polską fundację – Teatr 
Polski wzniesiony ze składek społecznych, zbudowano na miejscu dawnego 
gmachu Friedricha Gilly’ego nowy teatr niemiecki. Finansując realizację pierw-
szej komunalnej budowli użyteczności publicznej w Poznaniu od początku wie-
ku, władze państwowe zażądały, żeby w nowym teatrze przedstawienia odby-
wały się wyłącznie w języku niemieckim oraz by projekt został zatwierdzony 
w  Berlinie. Wzorem wielkich miast rozpisano konkurs publiczny na projekt 
gmachu. Jednak oszczędnościowy kosztorys spowodował, że żadna z 13 nade-
słanych prac nie spełniła warunków konkursu. Architekt miejski Stenzel dopra-
cował koncepcję na podstawie dwóch nagrodzonych projektów, ale „kierujący 
Departamentem Budownictwa architekt Heinrich Hermann, dokonał szeregu 
oszczędnościowych poprawek wnętrz i dodał własny projekt fasady”30. W efek-
cie niefunkcjonalny i za mały budynek musiał zostać w latach 1895-96 przebu-
dowany. Fasada z niewielkim, kolumnowym portykiem umieszczonym na tle 
kwadratowej, boniowanej ściany uznana została za zbyt mało znaczący element 
w kontekście rozległej, głównej osi pl. Wilhelmowskiego. Po kolejnej przebudo-
wie i rozbudowie w 1911 roku budynek zmienił funkcję na komercyjną, a taras 
z frontowym portykiem zajęła Cafe Esplanade, przemianowana w czasie I woj-
ny światowej na Kaffehaus Hohenzollern, parasolami ożywiając plac.

Ryc. 8. Dyrekcja Policji w pierzei ul. 3 Maja (dawniej Teatralnej), widokówka ze zb. BU
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Plac Wilhelmowski był wówczas ludnym, wielofunkcyjnym wnętrzem urba-
nistycznym – głównym punktem spotkań mieszkańców, gdzie mogli spacero-
wać cienistymi promenadami, i  placem zabaw dla dzieci. Gabaryt obudowy 
placu ukształtowany przez czterokondygnacyjne budynki był jednolity, dzięki 
czemu wypełnione zielenią wnętrze sprawiało dobre wrażenie (ryc. 23). Stałym 
punktem programu dziennego były ćwiczenia musztry odbywające się w cen-
tralnej części placu, a okazjonalną gratką parady i defilady wojskowe. Wokół 
placu od lat 60. XIX wieku powstawały eleganckie lokale gastronomiczne (ka-
wiarnie, cukiernie, piwiarnie, restauracje) z ogródkami koncertowymi, salami 
bilardowymi i czytelniami (ryc. 9).

1900–1918
Na początku XX wieku wielki i długo oczekiwany impuls rozwojowy dało Po-

znaniowi rozszerzenie i otwarcie miasta. Na miejscu większej części lewobrzeż-
nych umocnień pierścieniowych powstała dzielnica rządowa oraz ekskluzywne 
obszary mieszkaniowe. „Pomimo ogromnego rozrostu miasta w  kierunku za-
chodnim i południowym teren zakreślony nie istniejącymi już fortyfikacjami […]
utrzymał, a nawet rozwinął swe funkcje śródmiejskie”31. Już pod koniec XIX wie-
ku po raz kolejny zaczęła się zmieniać skala obudowy pl.  Wilhelmowskiego  
– nadbudowywano i unowocześniano hotele, pojawiły się nowe banki oraz wiel-
kie domy handlowe. W  latach 1897–1900 podwyższono do pięciu kondygnacji 
i zmodernizowano w formach neobarokowych Hotel Rzymski, wystawiając nad 
ściętym narożem wieloboczną wieżę (ryc. 10). W 1898 roku na miejscu tzw. ka-
mienicy Łąckich powstał wspomniany już, także pięciokondygnacyjny, frontowy 

Ryc. 9. Dzieci bawiące się na pl. Wilhelmowskim,  
w tle Hotel Rzymski przed przebudową, fot. stereoskopowa ze zb. BU
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gmach Bazaru. Budynki te w pewnym sensie wskazały kierunek zmian budow-
nictwa w   śródmieściu zatwierdzony przez Josefa Stübbena w  tzw. strefowym 
planie rozbudowy miasta (Bauklassen-Plan der Provinzional Hauptstadt Posen) 
z 1905 roku. „Najintensywniejszą” klasę I, czyli tzw. Altstadt, którego częścią był 
pl. Wilhelmowski, tworzyć miała zabudowa zwarta o dopuszczalnych pięciu kon-
dygnacjach mieszkalnych, zajmująca maksymalnie 70% działki przy minimalnej 
powierzchni wewnętrznego dziedzińca wynoszącej 33 m2 i maksymalnej wyso-
kości do okapu dachu 20 m. Jednak pomysłowi inwestorzy potrafili wygospoda-
rować dodatkowe piętro mieszkalne w szerokich szczytach ryzalitów wysokich 
mansardowych dachów, czego przykładem jest dom handlowy firmy G. Haasego  
(Hasse & Co.) o ciężkiej, barokowo-secesyjnej bryle, wzniesiony w 1908 roku we-
dług projektu Hermanna Röhdego z Berlina pod numerem 4. W efekcie warunki 
tzw. higieny urbanistycznej obszarów mieszkaniowych (nasłonecznienie, prze-
wietrzanie, dostęp do terenów rekreacyjnych) w  rejonie pl. Wilhelmowskiego  
osiągnęły stan poniżej wszelkich norm postulowanych przez urbanistów na prze-
łomie XIX i XX wieku (ryc. 11).

W  1900  roku ukończono „pierwszy z  prawdziwego zdarzenia dom han-
dlowy miasta” wzniesiony dla spółki Michaelis i  Kantorowicz w  pierzei za-
chodniej placu pod numerem 6. Wielkie okna pierwszej i drugiej kondygnacji 
„stworzyły nowy model śródmiejskiej fasady”32 (podobny schemat kompozycji 
zaczęto w Poznaniu stosować także w kamienicach mieszkalnych niemieszczą-
cych w dolnych kondygnacjach funkcji handlowych czy banku). W pawilonie 

Ryc. 10. Hotel Rzymski po przebudowie pod koniec XIX w.  
i widok w głąb al. Wilhelmowskiej na budynek drukarni Deckera;  

od wschodu kamienica Rechfelda, widokówka ze zb. BU
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na dziedzińcu posesji powstało kino Palast na 700 miejsc. Po I wojnie świato-
wej działał w tym budynku dom handlowy branż włókienniczo-galanteryjnych 
Stefana Kałamajskiego, a rzutki przedsiębiorca zbudował w 1927 roku w głębi 
posesji największe i najnowocześniejsze w Polsce kino Słońce. Takie zagospo-
darowanie działki było możliwe, ponieważ poznańskie miejscowe prawo bu-
dowlane opracowane w  latach 1903-14 przez Josefa Stübbena i  obowiązujące 
również w  latach 20. XX wieku dopuszczało w strefie budowlanej I  (Altstadt) 
w wyjątkowych sytuacjach zabudowę nawet 100% powierzchni posesji.

W  1912  roku powstała pod numerem 8 tzw. kamienica Brandtów, której 
potężny, środkowy wykusz zamykał oś przeciwległej ul. Lipowej, tworząc, 
zgodnie z  podstawowymi zasadami kompozycji urbanistycznej, nowe sprzę-
żenie między północną i  południową ścianą pl. Wilhelmowskiego. Sąsiedni 
dom mieszczący polski Bank Włościański zrealizowano według projektu Ste-
fana Cybichowskiego i Czesława Leitgebera w formach neobarokowych, a jego 
środkowa oś także została zaakcentowana pseudoryzalitem33. Z kolei narożnik 
placu i ul. Rycerskiej (dzisiaj ul. Ratajczaka) został podkreślony solidną kopułą 
z latarnią wieńczącą dom nr 10 wzniesiony w 1895 roku w stylu neorenesanso-
wym. Po przeciwnej stronie ul. Rycerskiej, na narożniku z ul. Berlińską (obecnie 
ul. 27 Grudnia), w 1903 roku powstał dom ze ściętym narożnikiem i wieżyczką 
akcentujący węzłowy punkt przestrzeni: skrzyżowanie i granicę wnętrza urba-
nistycznego, doskonale widoczne z południowej części wnętrza. W prospekcie 

Ryc. 11. Zdjęcie lotnicze z 1918 r. ukazujące intensywność zabudowy posesji wokół  
pl. Wilhelmowskiego, fot. ze zb. BU
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Pod koniec lat 30. XX  wieku pod wpływem analizy rozwoju komunikacji 
w miastach europejskich53 w Pracowni Urbanistycznej m. Poznania opracowy-
wano studia poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu kołowego i pie-
szego w mieście. Jednym z „wypadkogennych” miejsc w śródmieściu było przed-
pole Bazaru i Muzeum Wielkopolskiego (dzisiaj Muzeum Narodowego), gdzie 
Al. Marcinkowskiego przenikały się z pl. Wolności. Na szerokiej jezdni piesi po-
ruszali się w nieskoordynowany sposób, generując liczne wypadki i kolizje. Aby 
opanować ten chaos, Tadeusz Płończak pod kierunkiem Czarneckiego po od-
powiednich analizach opracował wkrótce zrealizowany projekt regulacji ruchu 
przed Bazarem przy pomocy wysp kierunkowych i  rozdzielenia jezdni (ryc. 21).

W  1918  roku zakończył się trwający ponad stulecie proces formowania 
funkcjonalnej i  architektonicznej specyfiki pl. Wolności jako ekskluzywnej 
przestrzeni publicznej – poznańskiego city. Wyznaczono wówczas obowią-
zujący gabaryt obudowy wnętrza urbanistycznego. Plac stanowił jeden 

Ryc. 21. Studium 
bezpieczeństwa ruchu 
kołowego i pieszego  

na pl. Wolności: 
projekt wysp 

kierunkowych oraz 
rozdzielenia jezdni 

przed hotelem 
Bazar i Muzeum 

Wielkopolskim, górna 
rycina przedstawia 

najbardziej 
uczęszczane drogi 

pieszych.  
T. Płończak, Pracownia 
Urbanistyczna Miasta 

Poznania, 1937,  
[w:] W. Czarnecki, 
Planowanie miast 

i osiedli, T. V, 
Warszawa–Poznań 

1962
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z dominujących składników sekwencji osi ośrodków centralnych Poznania na-
rastającej w kolejnych etapach rozwoju miasta. Tworzyły ją: centrum religijne 
na Ostrowie Tumskim (IX–X wiek), Stare Miasto z rynkiem i ratuszem – dziel-
nica handlu i rzemiosła, pl. Wolności – ośrodek kultury i biznesu, a kończyło 
centrum administracyjno-reprezentacyjne (po I wojnie również uniwersytec-
kie), czyli wzniesiona na początku XX wieku na miejscu pruskich fortyfikacji 
Dzielnica Zamkowa z Forum Cesarskim. Okres międzywojenny dodał do osi 
centrów Poznania dowiązane widokowo tereny Międzynarodowych Targów 
Poznańskich z reprezentacyjnym placem u zbiegu ulic Bukowskiej i Roosevel-
ta ozdobionym pomnikiem Tadeusza Kościuszki (ryc. 22). Poszczególne ele-
menty tej osi, różniące się funkcją, charakterem przestrzeni urbanistycznych 
i  obudowy architektonicznej, ale połączone atrakcyjnymi ciągami uliczny-
mi, synergicznie współdziałały, szczególnie gdy po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości stopniowo zanikał, dzięki nadaniu gmachom nowych funkcji 
i  znaczeń, silny wcześniej element „antypolskich” kostiumów i  programów 
ikonograficznych pruskiej i cesarskiej architektury. To współdziałanie stworzy-
ło jakość przestrzeni publicznej Poznania, która po rozbudowie i modernizacji 
miasta na początku XX  wieku zyskiwała europejski standard. Odpowiednio 
umieszczone elementy architektoniczne, detale, wyposażenie wnętrz urba-
nistycznych w  zieleń i  prospekty widokowe wzmacniały system powiązań, 
budując wielowątkową i wielofunkcyjną  przestrzeń. Okres międzywojenny 

Ryc. 22. Kierunki historycznej ekspansji centrum,  
T. Gałecki, Ś. Tatarkiewicz, „Kronika Miasta Poznania”, 4/1969.
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wprowadził w  przestrzeń miasta i  pl. Wolności kolejne historyczne nawar-
stwienie – architekturę modernistyczną. Paradoksalnie, wbrew ideologii stylu 
nowoczesnego, która kontestowała tradycyjną, miejską tkankę urbanistyczną, 
odbyło się to z poszanowaniem kontekstu przestrzennego i charakteru archi-
tektury, ze świadomością, że w niektórych aspektach ewolucja przestrzenna 
tego wnętrza osiągnęła granice rozwojowe.

Apogeum znaczenia placu prof. Zakrzewski podsumował następująco: 
w  okresie międzywojennym „poznańska Plajta odgrywała w  mieście rolę 
głównego ośrodka towarzyskiego. Deptano tam i z powrotem chodnikiem po 
południowej stronie placu, z nieustannym czapkowaniem  i wymienianiem 
uprzejmych ukłonów i  spojrzeń, spotykano się w  zadymionych lokalach 
Esplanady, Grand Café, Wielkopolanki, Carltonu, czy pobliskiego Fangra-
ta”54. Tymczasem po upływie ponad pół wieku jeden ze znanych poznańskich 
architektów zauważył, że „plac Wolności, choć znajduje się w sercu miasta, 
jest [miejscem] koło którego przechodzi się obojętnie lub przekracza się, idąc 
do określonego celu i przez to jest placem martwym. Dzieje się tak dlatego, 
że w jego obrębie nie ma miejsca, które przyciąga ludzi”55. Upadek znaczenia 
placu i  całego śródmieścia Poznania oraz prowadzone działania mające na 
celu przywrócenie ich roli w  sercach i  zwyczajach mieszkańców miasta to 
materiał na kolejny rozdział praktycznej historii urbanistyki. Podobnie jak 
w przedstawionej wyżej opowieści, rola mieszkańców miasta będzie tu nie-
bagatelna (ryc. 23).

Ryc. 23. Plac Wilhelmowski na przełomie XIX i XX w. przed kolejną zmianą gabarytu 
zabudowy w 1. dekadzie XX w., widokówka ze zb. BU 
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PRZYPISY:

  1 Artykuł jest częścią grantu Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee. 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

  2 Historia powstania placu, ewolucji jego obudowy i  ocena wartości kompozycji 
omówione zostały przez wielu autorów w publikacjach o charakterze naukowym i po-
pularnym. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić: Z. Ostrowska-Kębłowska, 
Architektura i  budownictwo w  Poznaniu w  latach 1780–1880, Poznań 2009 (autorka poda-
je spis publikacji niemieckich dotyczących rozbudowy Poznania na przełomie XVIII 
i  XIX  w.); J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1890–1918, Poznań 1991; W. Czarnecki, 
Plany historyczne miasta Poznania, [w:] Prace Komisji Budownictwa i Architektury, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych, z. 1/1961, s. 3–37; tenże, Plan 
Poznania z 1793 roku, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budownictwo Lądowe, 
z. 8/1966, s. 311–314; tenże, Rozwój urbanistyczny Poznania na przełomie XVIII i XIX wieku, 
[w:] Prace Komisji Budownictwa i Architektury, T. I, z. 4, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Poznań 1968; W. Karolczak, Plac Wolności. Ulice i zaułki dawnego Poznania, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.

  3 Z. Ostrowska-Kębłowska, op. cit., s. 55. 
  4 R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach, Poznań 2012, 

s. 95.
  5 W okresie Prus Południowych (1793–1807) oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego 

sprawami budownictwa miejskiego i  urbanistyki w  Poznaniu kierowały władze pań-
stwowe w Berlinie. Początkowo „bezpośrednim szefem i kierownikiem całej służby tech-
nicznej w Regencji Poznańskiej” był Dawid Gilly, znany pruski architekt, budowniczy 
i kartograf, tajny nadradca Naczelnego Departamentu Budownictwa (Oberbaudeparta-
ment), najwyższej władzy państwowej dla budownictwa w  Prusach, i  drugi dyrektor 
Naczelnego Dworskiego Urzędu Budowlanego (Oberhofbauamt).W 1793 r. zorganizował 
w Poznaniu w ramach Kamery wydział techniczny zajmujący się sprawami „pomiarów 
miasta, regulacji ulic, planów dróg i mostów, a także sprawowania nadzoru budowlane-
go”. Stanowiska kierowników departamentów, inspektorów, a nawet tzw. konduktorów 
obsadził wychowankami szkoły budowlanej w Berlinie, której był organizatorem i dy-
rektorem (Busse, J.A.T. Hermann, F. von Triest).

  6 Według W. Czarneckiego rozbudowa Poznania  postępowała stopniowo w kilku 
etapach na podstawie planów opracowywanych w  wielu wersjach. Kolejność ich po-
wstawania oraz szczegółowe analizy na podstawie materiałów archiwalnych z przed-
wojennych poznańskich zbiorów oraz Archiwum Państwowego w  Merseburgu  
W. Czarnecki zawarł w: Rozwój urbanistyczny…, s. 3. Natomiast Z. Ostrowska-Kębłowska 
sądzi, że procedura powstania planu rozbudowy Poznania była odmienna – od ogółu do 
szczegółu: „w latach 1793–1794 pod kierunkiem Dawida Gilly’ego [powstał] całościowy 
plan rozbudowy oraz szczegółowe projekty wykonywane przez Bussego i Hermanna”;  
Z. Ostrowska-Kębłowska, op. cit., s. 119.

  7 Post Direktor, Krieges Rath, narożna posesja zapisana na D. Gilly’ego; W. Czarnecki, 
Rozwój urbanistyczny…, s. 15–16.

  8 W. Czarnecki, Rozwój urbanistyczny..., s. 15–23. Także P. Biskupski krytykuje niespój-
ność wątków istniejącej i  projektowanej tkanki urbanistycznej, por. P. Biskupski, Prze-
kształcenia i rozwój przestrzeni Poznania oraz wybranych miast, Poznań 2013, s. 180.

  9 W. Czarnecki, Rozwój urbanistyczny…, s. 25.
10 Por. P. Biskupski, op. cit., s. 114 – ocena przesłanek wpływających na położenie 

i  kompozycję projektowanych pod kierunkiem D. Gilly’ego elementów nowej tkanki 
urbanistycznej Poznania: „W  odróżnieniu od opinii prof. Z. Ostrowskiej-Kębłowskiej, 
która taką formę przypisuje wpływom nowych idei, czynnik decydujący o ich ukształto-
waniu miał podłoże bardziej prozaiczne […] autorzy wzięli pod uwagę dwa elementy: 
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istniejący […] podział własnościowy oraz funkcjonującą tam sieć wodociągową wraz 
z ujęciami wody”. 
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