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W  1793  roku, wkrótce po podpisaniu traktatu rozbiorowego i  włączeniu 
Wielkopolski w  granice państwa Hohenzollernów, decyzją władz pru-

skich i za aprobatą ówczesnego, starego jeszcze, poznańskiego magistratu przy-
stąpiono do rozbiórki miejskich murów obronnych oraz niwelacji fos. Przybyły 
wówczas z Berlina tajny nadradca i architekt David Gilly opracował całościo-
wy plan rozbudowy miasta na zachód i  południowy zachód, gdzie powstać 
miała nowa dzielnica o funkcjach mieszkalno-reprezentacyjnych i kulturowo-
-rekreacyjnych nazywana Nowym Miastem. Plan Gilly’ego zaczęto realizo-
wać już w 1794 roku, wytyczając na osi północ–południe główną ulicę o sze-
rokości 40 m z dwiema jezdniami i piękną aleją spacerową pośrodku. Ulica ta, 
której na cześć króla pruskiego nadano nazwę Wilhelmowskiej (obecne Aleje 
Marcinkowskiego), oraz przylegający do niej od zachodu wielki plac z teatrem, 
nazwany podobnie, jak ona, Wilhelmowskim, stanowić miały centralny punkt 
Nowego Miasta. Jako godny do naśladowania wzór wybrano słynną berlińską 
aleję Unter den Linden i Forum Fridericianum z gmachem Opery.

Autorem projektu promenady w ul. Wilhelmowskiej był Lindhorst, a uzu-
pełnił go Johann A.T. Heermann1. Rozpoczęte jesienią 1794 roku, a zakończone 
cztery lata później prace nadzorował bezpośrednio Heermann, którego wspie-
rał nadinspektor budowlany Wernicke, a  zakładaniem zieleni kierował plan-
tator (planteur) Drieschner z Langenwaldau (Grzymalina) koło Legnicy2. Aleję 
obsadzono, podobnie jak berlińską, czterema rzędami drzew. Ponieważ posa-
dzone na niej lipy w większości zmarniały3, zastąpiły je wysokie i smukłe topole 
włoskie zwane piramidalnymi4, dobrze widoczne na znanym gwaszu Karola 
Albertiego pochodzącym z  lat 1798-99. Od gatunku rosnących wówczas na 
alei drzew polscy mieszkańcy Poznania, którym nie bardzo odpowiadała obco 
brzmiąca niemiecka nazwa, nazywali ją ulicą Topolową5. Po 1804 roku wycięto 
drzewa rosnące w alei w przedłużeniu pl. Wilhelmowskiego, aby zyskać lepszy 
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widok na wzniesiony na placu gmach teatru6. Poznańska promenada, w  od-
różnieniu od swego berlińskiego pierwowzoru, nie była ani prosta, ani płaska, 
gdyż posiadała dwukrotne lekkie załamanie biegu i  prowadziła po wyraźnie 
nierównym i miejscami nawet lekko pagórkowatym terenie. Wszystko to czyni-
ło ją ciekawą pod względem widokowym, gdyż za kolejnym rogiem ulicy przed 
oczyma przechodnia ukazywały się nowe perspektywy.

Promenadę oddzielono od jezdni ogrodzeniem z  drewnianych barier, 
a przejścia dla pieszych zamykała krótka bariera ustawiona poprzecznie. W ten 
sposób wyłączono aleję dla jazdy konnej, przeznaczając ją wyłącznie dla space-
rów pieszych. W tym czasie jazda wierzchem była niezwykle modna i amatorzy 
przejażdżek konnych szukali miękkich nawierzchni zamiast twardych i  nie-
równych kocich łbów położonych na jezdniach po obu stronach promenady. 
Wkrótce okazało się, że pomimo zakazu i ustawionych barierek jeźdźcy kłuso-
wali po alei. W związku z nasileniem się tego procederu postanowiono surowo 
karać wysokimi mandatami „lub proporcyonalną cielesną karą” tych wszyst-
kich, którzy nie przestrzegali zakazu jazdy konnej na promenadzie.

Chronić należało także rosnące przy alei świeżo posadzone drzewka. 
Największe szkody w drzewostanie miały miejsce zwłaszcza w godzinach po-
łudniowych i wieczornych, a sprawcami ich były dzieci i służący, którzy odła-
mywali gałązki i potrząsali drzewkami, aby móc bawić się spadającymi z nich 
chrabąszczami. Wyrywano także osadzone w  ziemi tyczki, do których przy-
mocowane były drzewka, osłabiając w  ten sposób nie w  pełni jeszcze rozwi-
nięty system korzeniowy i hamując ich wzrost. Aby chronić świeżo posadzone 
drzewka, na alei postawiono tablice ostrzegawcze, które groziły surowymi ka-
rami tym wszystkim, którzy chcieliby je uszkodzić lub zniszczyć7. 30 czerwca 
1797  roku młody, 18-letni pomocnik introligatora Bączek uszkodził 16 świeżo 
posadzonych drzewek na ul. Wilhelmowskiej. Z uwagi na wykazaną skruchę 
i młodzieńczy wiek skazano go na stosunkowo łagodną karę chłosty. Decyzją 
Kamery Poznańskiej miał on przez dwa dni z  rzędu w  miejscu, w  którym 
uszkodził drzewka, otrzymać po 20 plag (razów), a potem stać godzinę z tablicą 

Ryc. 1. Ulica Wilhelmowska obsadzona modnymi, włoskimi topolami,  
gwasz Karola Albertiego z 1798 r. Ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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z wypisanym rodzajem przestępstwa. Dopiero po odbyciu kary wypuszczono 
go z aresztu8.

W listopadzie 1806 roku ul. Wilhelmowska zmieniła nazwę na ul. Napoleona, 
o czym świadczyły ustawione na obu jej końcach i umieszczone na palach niebie-
skie tablice ze złotym napisem „Rue Napoléon”. Nową nazwę ogłoszono w gaze-
tach, jednocześnie zakazując używania starej9. Okres Księstwa Warszawskiego 
nie był jednak najszczęśliwszy dla tej reprezentacyjnej poznańskiej alei. W tym 
czasie bowiem zaczęła ona służyć jako miejsce ćwiczeń, ujeżdżania koni i skła-
dowania siana. Wycięta została nawet część drzew, a  otaczające ją barierki 
zostały rozkradzione. Aby zapobiec dalszej dewastacji promenady, 29  marca 
1807 roku wydano obwieszczenie, w którym czytamy: „Zakazuje się wyraźnie 
wszystkim oficerom, żołnierzom bądź jakiejkolwiek rangi tudzież urzędnikom 
i obywatelom, aby w Alei na ulicy Napoleona usytuowanej nie jeździli”. Za nie-
przestrzeganie tego zakazu groziły kary grzywny, a w przypadku „popełnienia 
szkody” konfiskowano wierzchowca, natomiast jeźdźca aresztowano10.

Po zakończeniu wojen napoleońskich i ponownym przejęciu miasta przez 
Prusy alei przywrócono jej pierwotną nazwę, odzyskała także dawny wygląd. 
Dokonano zmian w  istniejącym drzewostanie, o  czym świadczy pochodzący 
z 1833 roku rysunek Juliusa Minutolego, na którym widoczne są dwa wewnętrz-
ne rzędy drzew o koronach kulistych i dwa zewnętrzne składające się z topoli 
włoskich oraz potrójne ganki dla spacerowiczów. W 1835 roku wycięto rosną-
ce na promenadzie topole, a  w  ich miejsce posadzono kasztanowce11. Znany 
poznański pamiętnikarz Marceli Motty uzasadniał to tym, że topole były zbyt 
uciążliwe w utrzymaniu porządku, ściągając latem „legiony gąsienic, pająków 

Ryc. 2. Poznaniacy spacerujący ul. Wilhelmowską, gwasz Karola Albertiego z 1798 r.  
Ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
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i białych motyli”12. Na decyzję o wycince mogła mieć wpływ także zmieniająca 
się moda w sztuce ogrodowej (w tym czasie topole uznawano za nieodpowied-
nie do nasadzeń w alejach miejskich13). Już wkrótce kasztanowce ze swoimi roz-
łożystymi konarami oraz gęstym i okazałym listowiem zaczęły dawać bardzo 
wiele cienia szczególnie pożądanego w czasie letnich upałów.

Latem na promenadzie ustawiano drewniane stragany z owocami, ciastkami 
i napojami chłodzącymi, zatrzymywały się tam także objazdowe lodziarnie. Jak 
wspomina Marceli Motty, już w latach 20. i 30. XIX wieku przed parkanem ota-
czającym należące do drukarni Deckera ogrody i podwórza „w miesiącach let-
nich rozbijał kilka razy jeden z cukierników namiot, w którym przechadzający 

Ryc. 3. Obwieszczenie 
o karach za niszczenie 

drzew wydane 
w Poznaniu  

22 września 1797 r. 
Ze zb. Archiwum 

Państwowego 
w Poznaniu.
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się po Alei chłodzić się mogli lodami”14. Ze względu na reprezentacyjny cha-
rakter alei, stragany musiały spełniać określone wymogi estetyczne, a  na ich 
ustawienie niezbędne było pozwolenie władz miejskich. Na posiedzeniu 2 mar-
ca 1859 roku radni miejscy zezwolili piekarzowi Schultzowi na wzniesienie na 
promenadzie dwóch bud, w których zamierzał sprzedawać swoje wyroby cu-
kiernicze. Z tego tytułu Schulz zobowiązał się płacić miastu 30 talarów rocznie15.

Na dodatkowe atrakcje spacerowicze mogli liczyć podczas odbywających 
się w  Poznaniu corocznie w  czerwcu Jarmarków Świętojańskich. Już przed 
1802 rokiem w  czasie ich trwania cukiernicy Tobiaszewski i  Lyza rozbijali na 
alei namioty z ciasteczkami16. W latach 20. XIX wieku przy ul. Wilhelmowskiej 

Ryc. 4. Obwieszczenie 
o karach za niszczenie 

drzew wydane 
w Poznaniu  

22 września 1797 r. 
Ze zb. Archiwum 

Państwowego 
w Poznaniu.
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poznaniacy mogli kupić lub tylko podziwiać wystawione na sprzedaż zwierzę-
ta umieszczone w  specjalnych zagrodach. W  pogodne, czerwcowe wieczory 
prócz degustacji lodów i picia lemoniady mieli także okazję słuchać rozlegającej 
się zewsząd nastrojowej muzyki, „gdzie wędrowni muzykanci i liryści wygry-
wali serenady”17. W  1844  roku na wybrukowanym placyku na skrzyżowaniu 
ulic Wilhelmowskiej i Fryderykowskiej (dzisiaj ul. 23 Lutego), pomiędzy pocztą 
i Ziemstwem Kredytowym, ustawiono studnię Priessnitza ozdobioną medalio-
nem z podobizną propagatora wodolecznictwa Vincenza Priessnitza, której fun-
datorem był hr. Edward Raczyński18.

W 2. połowie lat 50. XIX wieku zarówno cała ulica, jak i biegnąca jej środ-
kiem promenada zaczęły zyskiwać na swym reprezentacyjnym charakterze. 
Ukończono budowę kilku okazałych i  architektonicznie pięknych budynków, 
a partery kamienic zajęły komfortowo urządzone sklepy z ogromnymi witryna-
mi z drogiego szkła kryształowego. W połowie listopada 1856 roku ulicę oświetli-
ły latarnie gazowe. Cztery lata później na dwóch brukowanych placykach przy 
skrzyżowaniach alei z  ul. Fryderykowską i  ul. Nową (dzisiaj Paderewskiego) 
ustawiono dwa stylowe, drewniane kioski, w  których prowadzono sprzedaż 
wody gazowanej z dodatkiem soków owocowych. Pijalnie czynne były w se-
zonie letnim.

W 1860 roku otaczające promenadę stare i nieładne już drewniane bariery 
zastąpiono ogrodzeniem z  granitowych słupów połączonych żelaznymi po-
ręczami. Aby były lepiej widoczne po zapadnięciu zmroku, pomalowano je 
jasnozieloną farbą olejną19. W  1863  roku po obu stronach ul. Wilhelmowskiej 

Ryc. 5. Promenada w ul. Wilhelmowskiej, litografia według rysunku Juliusa Minutolego z 1833 r. 
Ze zb. Muzeum Historii Miasta Poznania (dalej: MHMP).
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położono nowe chodniki z płyt granitowych. Jeszcze w latach 60. XIX wieku ale-
ja przypominała bardziej deptak w jakimś kurorcie niż ruchliwą ulicę w coraz 
bardziej nowoczesnym mieście. Dopiero w 1872 roku z powodu rosnącego ru-
chu ulicznego władza policyjna rozkazała usunąć powystawiane przed domami 
wzdłuż ulicy ławki, na których często i chętnie wypoczywali mieszkańcy20.

Ulica Wilhelmowska pełniła podobne funkcje, jak sąsiadujący z  nią 
pl. Wilhelmowski, będąc tradycyjnym miejscem spacerów, wypoczynku i spo-
tkań towarzyskich mieszkańców miasta. Niezwykle ożywiona i elegancka, była 
wraz z placem najbardziej odpowiednim miejscem do pokazania się w nowo 
zakupionym kapeluszu, modnej sukni, płaszczu czy garniturze. Z oczywistych 
względów celowały w tym przedstawicielki płci pięknej. W 1. połowie 1861 roku 
wśród poznanianek w kolorowych, wiosennych i letnich kreacjach spotykano 
liczne panie ubrane w czarne stroje żałobne, które w ten sposób solidaryzowały 
się z rodaczkami zza kordonu opłakującymi śmierć pięciu młodych mężczyzn, 
którzy 27 marca tego roku polegli od kul carskiej policji w czasie manifestacji pa-
triotycznej w Warszawie, i ofiary masakry, jakiej dopuścili się Rosjanie 8 kwiet-
nia 1861  roku, w  rezultacie której zginęło około stu demonstrantów. Żałobne 
kreacje poznanianek dziwiły korespondentów miejscowych gazet niemieckich. 
„W wczorajsze południe podczas parady przy zmianie warty przechadzała się 
po placu Wilhelmowskim i ulicy Wilhelmowskiej liczna publiczność – donosi-
ła „Posener Zeitung” z 14 kwietnia 1862 roku. – Pomimo chłodnej i kapryśnej 
aury młode damy chciały nadać swojej garderobie wiosennego charakteru 
i dać wyraz swym wiosennym nastrojom. Już eleganckie letnie buty unoszą się 

Ryc. 6. Środkowa część ul. Wilhelmowskiej, po lewej studnia Priessnitza  
i drewniany kiosk pijalni wody mineralnej, rys. i lit. Roberta Geisslera z 1871 r.  

Ze zb. MHMP.
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nad ziemią. Już zimowe nakrycie głowy zostało wyparte przez kapelusz z du-
żym rondem, a ciemna budrysówka przez jasny wiosenny płaszczyk. Pewien 
osobliwy kontrast do tych jasnych toalet tworzą czarne ubiory polskich dam. 
Owe eleganckie Francuzki północy, obdarzone nadzwyczajną gracją i  wdzię-
kiem, wciąż gardzą zrzuceniem swoich żałobnych szat. Czy ta nieco wymuszo-
na żałoba po Ojczyźnie nie powinna ustąpić miejsca zamiłowaniu do pogody 
ducha i rozkoszy życia?”.

Od 1857  roku niepokój służb odpowiedzialnych za miejską zieleń budził 
pogarszający się stan dotąd bujnie rozwijającej się alei kasztanowej. „Gazeta 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego” z 7 września 1858 roku donosiła: „Nasza ale-
ja kasztanowa przepadła, już w roku zeszłym pokazały się skutki suszy zeszło-
rocznej, a na wiosnę na próżno kuszono się o wyleczenie drzew chorych, które 
do reszty osłabły w czasie tegorocznej suszy. Gdzież się podział ów cień, pod 
którego chłodem przechadzano się po tej alei, dziś nagle poczerniałe konary 
sterczą, jak po jakim zgorzelisku”. Każdego roku po zaledwie dwumiesięcznym 
okresie wegetacji, czyli już pod koniec czerwca lub na początku lipca, liście wie-
lu kasztanowców brązowiały, żółkły i usychały. Najbardziej groźne było zamie-
ranie całych drzew. Przez kilkadziesiąt lat bezskutecznie próbowano ustalić, 
co jest tego powodem. Jedni uważali, że wpływ na ten proces mają rury ga-
zowe, z których przy spojeniach miał wydobywać się szkodliwy gaz niszczący 

Ryc. 7. Ulica Wilhelmowska u wylotu ul. Nowej (dzisiaj ul. Paderewskiego), po lewej kiosk pijalni 
wody mineralnej i budka meteorologiczna z zegarem, pocztówka sprzed 1901 r. Ze zb. BU.
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korzenie, drudzy winili osadzający się na liściach uliczny kurz i sadze z komi-
nów, jeszcze inni zwracali uwagę na nieodpowiednie warunki glebowe, zbytnie 
zagęszczenie drzew, posypywanie promenady świeżym żwirem itp. Na wnio-
sek magistratu Rada Miejska co roku przeznaczała znaczne kwoty na ratowanie 
chorych kasztanowców. Stosowano najróżniejsze znane wówczas w ogrodnic-
twie i gospodarce leśnej metody. Znajdującą się wokół pni starą i  twardą zie-
mię przekopywano, spulchniano i wzbogacano kompostem lub zastępowano ją 
nową, żyzną i bogatą w próchnicę. Aby umożliwić łatwiejszy dostęp wody do 
korzeni, wykopywano zagłębienia, które otaczano płytkimi groblami. W okresie 
przedwiośnia i podczas letnich upałów drzewa podlewano nawet codziennie. 
Wszystkie te zabiegi okazały się nieskuteczne. Niemal co  roku usychało kilka 
drzew, na miejscu których sadzono młode kasztanowce. Ponieważ jednak tak-
że one chorowały i przedwcześnie traciły liście, powstałe w drzewostanie luki 
wypełniano klonami i platanami. W latach 80. XIX wieku sadzone na alei klony 
pochodziły ze szkółki drzew Towarzystwa Upiększania Miasta na św. Łazarzu 
i z książęcej szkółki drzew w Muskau. Pracami kierował Jagielski, ówczesny dy-
rektor ogrodów Towarzystwa Upiększania Miasta. Nowe drzewa pięknie rosły, 
dobrze znosząc trudne warunki siedliskowe, jakie panowały w centrum miasta.

W 1883 roku w dwóch najbardziej ruchliwych miejscach alei, pomiędzy wy-
lotem ul. Nowej (obecnie Paderewskiego) i pl. Wilhelmowskim oraz u zbiegu 

Ryc. 8. Hotel Rzymski i dorodne drzewa w południowej części ul. Wilhelmowskiej,  
fot. z ok. 1910 r. Ze zb. MHMP.
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z ul. Fryderykowską, ustawiono ogromnych rozmiarów latarnie uliczne z ga-
zowym palnikiem regeneracyjnym (odnawialnym) systemu Siemensa. W tym 
drugim przypadku latarnię umieszczono na studni Priessnitza, która posłuży-
ła za cokół, co wzbudziło mieszane odczucia poznaniaków. W 1887 roku przy 
promenadzie u wylotu ul. Podgórnej ustawiono jeszcze jedną wielką, gazową 
latarnię Siemensa w kształcie pięcioramiennego kandelabru o dużej sile światła 
i bogato zdobionym trzonie. Cztery lata później na alei pojawiły się już najnow-
sze latarnie gazowe o palnikach okrągłych.

W pierwszych dniach września 1884 roku na promenadzie między Hotelem 
Rzymskim a wylotem ul. Nowej ustawiono budzącą ogromne zainteresowanie 
budkę meteorologiczną (nazywaną słupem meteorologicznym) ufundowaną 
przez Gustawa Kronthala, kupca i radcę miejskiego znanego ze swej mecena-
sowskiej działalności na rzecz Poznania. Żeliwna, zielono oksydowana i niezwy-
kle wytwornie wyglądająca ażurowa budka nie tylko upiększała aleję, ale miała 
także wielkie znaczenie praktyczne. Stała na piaskowcowym cokole wykona-
nym w poznańskim warsztacie rzeźbiarsko-kamieniarskim Benno Sametzkiego. 
Jej projektantem był niemiecki architekt i konserwator prof. Ferdinand Luthmer, 
a  wykonawcą odlewnia żeliwa Johanna Friedricha Macka we Frankfurcie 
nad Menem. W  budce umieszczone zostały instrumenty meteorologiczne 

Ryc. 9. Orszak żałobny prowadzony przez ks. prałata Jana Lewickiego odprowadzający 
zwłoki Zofii z Kaulfussów Jagielskiej z domu żałoby przy ul. Wilhelmowskiej 11,  

fot. z 16 marca 1899 r. Ze zb. MHMP.
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pochodzące z berlińskiej firmy R. Fuess, vor. J.G. Greiner & Geissler specjalizu-
jącej się w dostarczaniu tego rodzaju urządzeń dla niemieckich stacji meteoro-
logicznych. Na północnej stronie słupa znajdował się duży termometr alkoho-
lowy ze stustopniową skalą Celsjusza i  barometr aneroidowy, na wschodniej 
– barometr rtęciowy, termometrograf i higrometr włosowy, na zachodniej – ter-
mometr dla wody wodociągowej oraz manometry: gazowy i wodny, a na połu-
dniowej – tabele i synoptyczne mapy pogody oraz, dzięki „łaskawemu pośred-
nictwu” właściciela „Posener Zeitung”, codziennie ogłaszane przez tę gazetę 
prognozy pogody21. Prócz tego na wschodnim boku budki zawieszony był tzw. 
zegar normalny połączony przewodem elektrycznym z zegarem znajdującym 
się w  głównej stacji Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Masztalarskiej. Dzięki 
synchronizacji obu zegarów wskazywały one ten sam czas z dokładnością do 
sekundy. Miało to ogromne znaczenie z  uwagi na fakt, że publiczne zegary 
w mieście, zwłaszcza te wieżowe, nie były zbyt dokładne i często pokazywały 
różny czas. Odtąd poznaniacy mogli według zegara na budce meteorologicznej 
regulować swoje czasomierze. Cenne instrumenty meteorologiczne były zabez-
pieczone przed przypadkowym uszkodzeniem drucianym okratowaniem, nie 
zapobiegło to jednak aktom wandalizmu. W nocy z 16 na 17 stycznia 1885 roku 
ktoś stłukł duży termometr umieszczony na północnym boku słupa. Magistrat 
wyznaczył wówczas nagrodę za wykrycie sprawcy. W  krótkim czasie budka 
meteorologiczna z zegarem stała się popularnym miejscem spotkań wielu spa-
cerujących po promenadzie poznaniaków.

Ryc. 10. Efektowne kwietniki w środkowej części alei spacerowej przed gmachem  
Muzeum im. Cesarza Fryderyka, pocztówka z ok. 1904 r. Ze zb. MHMP.
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W  1888  roku na północnym krańcu alei stanął niezwykle okazały i  posia-
dający wysokie walory artystyczne pomnik cesarza Wilhelma I  zwany także 
Prowincjonalnym Pomnikiem Wojennym, gdyż upamiętniał żołnierzy pole-
głych w  wojnie francusko-pruskiej w  latach 1870-71. W  czasie uroczystości 
odsłonięcia 22 września 1889 roku północny odcinek ul. Wilhelmowskiej prze-
kształcono w via triumphalis, na której ustawiono baldachimy, a po ich bokach 
zdobyczną broń z lat 1813-15 i 1870-71 wypożyczoną z berlińskiego Zeughausu 
za zgodą ministerstwa wojny. Przed frontem pomnika wzniesiono wsparty na 
kolumnach i bogato udekorowany draperiami, sztandarami i girlandami impo-
nujący namiot cesarski, w którym zasiedli dostojni goście22.

W połowie ostatniej dekady XIX wieku dokonano przekształcenia bulwa-
ru spacerowego w jego południowej i północnej części. Zmieniony został za-
równo układ alei, jak i  istniejący stary drzewostan, zachowano jednak pier-
wotne, czterorzędowe nasadzenia drzew na całej długości promenady. Aby 
wybrać najbardziej odpowiednie drzewa, Miejska Deputacja Budowlana kon-
sultowała to ze słynną Akademią Ogrodniczą w Poczdamie23. Już w 1891 roku 
w południowej części promenady między ulicami Podgórną i Nową zlikwido-
wano dwa boczne ganki spacerowe, a na ich miejscu między rzędami drzew 
powstały ogrodzone niskimi, żelaznymi barierkami osadzonymi na granito-
wych słupkach starannie utrzymywane trawniki z  kwietnikami24. Dla celów 
spacerowych służyła położona pośrodku główna aleja. W 1896 roku na miejscu 
kasztanowców posadzono w  dwóch wewnętrznych rzędach platany, a  dwa 
zewnętrzne tworzyły klony.

Ryc. 11. Perspektywa centralnej części alei spacerowej między ulicami Nową 
i Fryderykowską, pocztówka z ok. 1904 r. Ze zb. BU.
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W  1895  roku w  podobny sposób przekształcono północny odcinek pro-
menady między ulicami Fryderykowską i  Magazynową (dzisiaj ul. Solna). 
Usytuowane po bokach ganki spacerowe zostały przekopane, obsiane trawą 
i ogrodzone żelaznymi barierkami. Na trawnikach założono małe, koliste kwiet-
niki i posadzono ozdobne krzewy25. Odtąd spacerować można było tylko środ-
kową aleją. W następnym roku wykopano stare kasztanowce, zastępując je pla-
tanami i klonami w dwóch podwójnych rzędach.

Przeobrażenia nie objęły środkowej części bulwaru między ulicami Nową 
i Fryderykowską. Uczyniono tak z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że nie 
chciano całkowicie pozbawiać mieszkańców miasta przyjemności odbywania tra-
dycyjnych spacerów po cieszącej się zawsze największą frekwencją części prome-
nady, a po drugie dlatego, że jej stan na tym odcinku był jeszcze stosunkowo dobry 
i pozwalał na bezpieczne użytkowanie. W 1890 roku po usunięciu 30 obumarłych 
kasztanowców w ich miejsce posadzono tyleż platanów dostarczonych z renomo-
wanej Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Spätha w Nixdorfie koło Berlina26. 
W pierwszych dniach września tego roku w tej części promenady naliczono jeszcze 
36 zielono ulistnionych kasztanowców, przy czym, co charakterystyczne, 30 z nich 
znajdowało się po stronie zachodniej a tylko sześć po wschodniej27. W latach 1894-95  
dla wygody publiczności w środkowej części bulwaru usunięto wysokie, żelazne 
bariery z  granitowymi słupami, które przewieziono na teren Prowincjonalnej 
Wystawy Przemysłowej w Poznaniu, gdzie znalazły inne zastosowanie28.

Zaledwie kilka lat później promenada doznała kolejnego, tym razem kom-
pleksowego przekształcenia, które rozpoczęło nowy, przełomowy etap w  jej 

Ryc. 12. Poznaniacy pozujący do zdjęcia w środkowej części alei spacerowej,  
pocztówka sprzed 1908 r. Ze zb. BU.
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dziejach. W rezultacie przeprowadzonych w latach 1900-03 prac bulwar zupeł-
nie zmienił dotychczasowy wygląd, który bardziej odpowiadał wielkomiejskim 
aspiracjom miasta. Głównym powodem tej transformacji była zapowiedziana 
wizyta cesarza Wilhelma II w Poznaniu. Postanowiono wówczas zadrzewić na 
nowo trzy części promenady wyznaczone ulicami poprzecznymi (Podgórną, 
Nową i Fryderykowską) trzema różnymi gatunkami drzew i znacznie upiększyć 
roślinnością dekoracyjną. Najwcześniej, bo już pod koniec maja 1900 roku, ukoń-
czono przekształcanie części północnej alei. W  rezultacie przeprowadzonych 
prac zmieniono położenie osi promenady, którą skierowano dokładnie na poło-
żony na jej północnym końcu pomnik cesarza Wilhelma I i gmach Naczelnego 
Dowództwa V Korpusu Armii. Przez przesunięcie tego odcinka bulwaru jego 
oś uległa wyprostowaniu, a  biegnące po jego bokach jezdnie otrzymały rów-
ne szerokości29. Ponieważ rosnące w czterech rzędach drzewa zasłaniały widok 
na pomnik i Generalną Komendanturę, zostały wycięte. Na miejscu położonej 
pośrodku bulwaru szerokiej alei spacerowej założono obszerne trawniki, a po 
bokach wysypano żwirowe drogi spacerowe, wzdłuż których posadzono po-
jedyncze rzędy lip holenderskich. Dla pragnących wypocząć spacerowiczów 
ustawiono ławki30. Położony pośrodku szeroki pas trawnika ogrodzony niskimi, 
żeliwnymi barierkami został tak zaprojektowany, że tworzył jakby parter ogro-
dowy przed pomnikiem i gmachem Królewskiej Komendantury. Ze względu na 
wyjątkową rolę, jaką pełnił, został upiększony rzędami różnokolorowych kwia-
tów oraz bardzo okazałymi kwietnikami, wśród których powszechną uwagę 
zwracał imponujących rozmiarów kolisty klomb dywanowy31. Prace ukończono 

Ryc. 13. Pamiątkowe zdjęcie przy fontannie Kronthala w pobliżu Poczty Głównej,  
pocztówka z ok. 1911 r. Ze zb. MHMP.
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tuż przed otwarciem prestiżowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu odbywającej 
się od 7 do 12 czerwca tegoż roku. W tym czasie znacznie upiększono także re-
prezentacyjne założenie ogrodowe wokół pomnika cesarza Wilhelma I, gdzie 
posadzono solitery, wiecznie zielone rośliny liściaste i  ozdobne oraz założono 
okazałe kwietniki32. Pomnik wraz z  neorenesansowym gmachem Generalnej 
Komendantury utrzymanym w charakterze pałacowej rezydencji stanowiły od-
tąd niezwykle wytworne zamknięcie promenady. W każde niedzielne południe 
przed pomnikiem orkiestra wojskowa 46. Pułku Piechoty wygrywała serenady33.

W 1901 roku przekształcono część środkową bulwaru, zadrzewiając ją czte-
rema rzędami wiązów i tworząc centralnie położoną szeroką aleję spacerową, 
przy której ustawiono ławki. Zewnętrzne rzędy były niższe od wewnętrz-
nych, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniały trawniki, na których posadzo-
no krzewy liściaste. W miejscu zetknięcia alei z pl. Wilhelmowskim, naprzeciw 
Muzeum im. Cesarza Fryderyka (obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu) za-
łożono podłużne, dość duże trawniki z efektownymi rabatami i trzema wielki-
mi klombami, które wieńczyły równie okazałe palmy34. W sierpniu 1903 roku 
uwagę dziennikarza lokalnej gazety niemieckiej, podziwiającego jeden ze znaj-
dujących się tam klombów, zwróciły użyte do jego dekoracji krzyżówki róży 
bengalskiej i  herbacianej o  przepięknych pąkach będące wówczas nowością 
i rzadką, botaniczną osobliwością35. W 1914 roku kwietniki zostały założone na 
nowo w zupełnie zmienionym kształcie36. Urządzenie w tym miejscu kwietni-
ków nie było przypadkowe, gdyż nie chciano, aby drzewa zasłaniały widok 
na fasadę gmachu Muzeum im. Cesarza Fryderyka, dobrze korespondowały 

Ryc. 14. Północna część ul. Wilhelmowskiej między ulicami Fryderykowską  
(dzisiaj ul. 23 Lutego) i Seeckta (dzisiaj ul. Solna), pocztówka z ok. 1905 r. Ze zb. MHMP.
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one także z położonym w pobliżu pomnikiem cesarza Fryderyka III. Z takiego 
rozwiązania z pewnością zadowolony był także cesarz Wilhelm II, który wraz 
z małżonką, cesarzową Augustą Wiktorią i liczną świtą przyjechał do Poznania 
2 września 1902  roku. W  związku z  jego wizytą aleję przekształcono w  via 
triumphalis, ozdabiając ją łukami triumfalnymi, wysokimi, dekoracyjnymi obe-
liskami, girlandami, wieńcami, flagami niemieckimi i pruskimi. Cesarz z mał-
żonką zamieszkał w położonym na północnym końcu alei pałacowym gmachu 
Generalnej Komendantury.

Południową część promenady przeobrażono już po wizycie Wilhelma II. 
Powodem kolejnej transformacji tego odcinka alei był pogarszający się stan ro-
snących tam drzew. W 1903 roku biegnąca jej środkiem droga spacerowa zo-
stała założona na nowo. Wymieniono ziemię wokół drzew na bardziej żyzną, 
pobudzając do silniejszej wegetacji środkową aleję platanową. Z powodu nie-
dostatecznego nasłonecznienia trawników usunięto pozostałości zewnętrznych 
rzędów klonów. Dzięki temu powiększono miejsca do odpoczynku, które obsa-
dzono krzewami37.

Ryc. 15. Projekt 
kwietnika 

dywanowego 
w północnej części alei 
spacerowej z podaną 

liczbą i rodzajem 
kwiatów oraz datami 
nasadzeń (1904-05). 

Ze zb. Archiwum 
Państwowego 
w Poznaniu.
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W czasie przekształcania bulwaru usunięto dwa drewniane kioski, w któ-
rych sprzedawano wodę sodową. Dzięki temu możliwa była zmiana biegu wy-
brukowanej drogi dla pieszych przy budce meteorologicznej na północnym 
końcu południowej części promenady. W 1902 roku stare słupy ogłoszeniowe 
zastąpiono znacznie bardziej gustownymi, nowymi „litfasami” wykonanymi 
w poznańskiej Fabryce Wyrobów Cementowych „T. Neukrantz”. W Poznaniu 
zwano je potocznie „słupami Jaeckela”38 od nazwiska Roberta Jaeckela, długolet-
niego i bardzo zasłużonego prezesa zarządu Towarzystwa „Ogród Zoologiczny 
w  Poznaniu”, które w  tym czasie było dzierżawcą słupów (kantor znajdował 
się przy ul. Wilhelmowskiej 16). Wykonane z betonu nowe słupy składały się 
z masywnej bazy, na której spoczywała złożona z trzech kręgów wysoka kolum-
na i dekoracyjna kopuła z zębatym gzymsem, czterema pozornymi uskokami 
i opaską zwieńczoną kulą z kutą różą wiatrów.

W styczniu 1908 roku stojąca na alei studnia Priessnitza została przeniesiona 
na południowy koniec promenady u wylotu ul. Podgórnej. Na jej cokole ustawio-
no wysokiej klasy figurę Higiei, którą podarował wnuk Edwarda Raczyńskiego 
– Edward Aleksander. Studnię uroczyście odsłonięto 9 lutego tego roku39. Pod 
koniec lipca 1908  roku na opuszczonym przez nią miejscu ustawiono odlaną 
w brązie figurę Kąpiącej się Maksa Klingera, którą trzy miesiące później usunię-
to, gdy rozpoczęto prace nad wzniesieniem nowej, monumentalnej fontanny 
z delfinami ufundowanej przez Gustawa Kronthala. Uruchomiona 10 kwietnia 
1909 roku fontanna powstała według projektu Hugona Lederera osobiście po-
prawianego przez Wilhelma II. Upiększyła aleję i uprzyjemniła poznaniakom 
spacery40, ale już 24 lipca tego roku stała się miejscem głośnego skandalu oby-
czajowego, o  czym donosił „Kurier Poznański” z  26 lipca: „Wielkie zbiegowi-
sko wywołała onegdaj po południu jakaś bezdomna kobieta, która obnażywszy 
górną część ciała zamierzała się umyć w basenie przy fontannie Kronthala na 
Alejach naprzeciwko głównej poczty. Scena ta przypominała żywo ustawioną 
w zeszłym roku na niejakiś czas w tym samym miejscu statuę dłuta Klingera, 
przedstawiającą kąpiącą się kobietę. Policya, aby dać kobiecie sposobność do-
kończenia swej toalety w miejscu ukrytym, odstawiła ją do aresztu”.

W tym czasie w większym niż dotąd stopniu postanowiono zadbać o czy-
stość bulwaru. Celowi temu miały służyć ustawione w 1901 roku na alei, pierw-
sze tego rodzaju w mieście41 druciane kosze na papier. Miejscowa policja wielo-
krotnie ogłaszała, aby spacerowicze wrzucali do nich nie tylko papier, ale także 
wszystkie pozostałe śmieci, np. ogryzki i pestki owoców. Ustawiono je wówczas 
tylko na próbę, ale ponieważ wypadła ona pomyślnie, kosze zagościły na pro-
menadzie na stałe42.

Przez wiele lat niezwykle dokuczliwą zmorą niedzielnych spacerów po pro-
menadzie w sezonie letnim był wszechobecny kurz, który wzniecały panie no-
szące powłóczyste suknie zakończone rozłożystym trenem zwanym potocznie 
ogonem, którym „zamiatały” aleję spacerową. Na przełomie XIX i  XX wieku 
w Poznaniu i w innych miastach podjęto akcję uświadamiającą na temat szkodli-
wości kurzu i pyłu wielkomiejskiego. Lekarze i higieniści ostrzegali przed znajdu-
jącymi się w kurzu „mikrobami suchotniczymi i szkarlatynowymi”. Problemem 
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tym często zajmowały się także miejscowe gazety. „Niektóre panie umieją nosić 
treny z prawdziwym wdziękiem i inteligencyą, podtrzymując zgrabnie przydłu-
gie suknie – czytamy w „Dzienniku Poznańskim” z 14 czerwca 1901 roku. – Gdyby 
to wszystkie tak robiły! Niestety, bardzo wiele pań opuszcza suknie w ten sposób, 
że wloką je po ziemi i zamiatają ulice. Dotkliwie na tem cierpią przechodnie, po-
stępujący za tak rozpuszczoną suknią zmuszeni połykać tumany unoszącego się 
pyłu. Często zdarza się, że uformuje się cały szereg pań z długimi trenami, a wte-
dy zamiast oddychać powietrzem, oddycha się kurzem”. Ponieważ wszelkie ape-
le nie przynosiły pożądanych rezultatów, dyrekcja tutejszej policji podjęła dzia-
łania prewencyjne. Odtąd policjanci mieli obowiązek czuwać, aby panie swoimi 
powłóczystymi sukniami nie zanieczyszczały powietrza. Funkcjonariuszom na-
kazano, aby w możliwie uprzejmy i dyskretny, ale zarazem stanowczy sposób 
ostrzegali i pouczali te panie, które w nadzwyczajny sposób uprzykrzały życie 
przechodniom. W przypadku bezskutecznego napominania mieli zapisywać na-
zwiska pań niestosujących się do regulaminu. Z wydanego w 1901 roku rozpo-
rządzenia poznańskiej policji drogowej wynika, że za tego rodzaju przewinienie 
groziła kara grzywny do 30 marek43. W kwietniu 1902 roku w lokalnych gazetach 
niemieckich ukazały się urzędowe komunikaty dyrekcji tutejszej policji infor-
mujące, że na publicznych alejach spacerowych, a więc w pierwszej kolejności 
na promenadzie ul. Wilhelmowskiej i na pl. Wilhelmowskim, ustawione zostaną 
tablice zakazujące noszenia trenów. Tablice nie stały długo. Wkrótce panie dobro-
wolnie zrezygnowały z noszenia trenów, gdyż przestały być modne.

Ryc. 16. Północna część promenady, w głębi pomnik cesarza Wilhelma I i gmach Naczelnego 
Dowództwa V Korpusu Armii, pocztówka z ok. 1914 r. Ze zb. MHMP.
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Usytuowane przy alei liczne i renomowane kawiarnie, restauracje, winiarnie 
i piwiarnie, przeważnie połączone z uroczymi ogródkami, były bardzo chętnie 
odwiedzane przez spacerujących po promenadzie gości. Wyjątkową pozycję 
wśród tych lokali przez ponad 80 lat zajmowała słynna ogrodowa cukiernia 
i kawiarnia Beely’ego przy ul. Wilhelmowskiej 5. Uważano ją za „punkt zborny 
lepszej publiczności” i jedną z osobliwości miasta. Była nie tylko najstarszą ka-
wiarnią i cukiernią przy ul. Wilhelmowskiej, ale także pierwszym tego rodzaju 
lokalem na terenie Nowego Miasta. Cukiernię założył w 1830 roku właściciel fa-
bryki czekolady i cukiernik Jacob Beely, a po nim prowadzili ją członkowie jego 
rodziny, także cukiernicy: Johann Peter Beely, Abraham Beely i Johann Georg 
Beely, pod szyldem „J.P. Beely & Co.”. W latach 1873-74 na miejscu starego domu 
rodziny Beely wzniesiono nową, wielką kamienicę, na parterze której mieścił 
się duży sklep z firmowymi wyrobami cukierniczymi. Przez sklep i tzw. pokój 
frontowy przechodziło się do położonego w tylnej części posesji ogrodu koncer-
towego, który oddano do użytku publicznego 12 czerwca 1875 roku. Do ogrodu 
prowadziła piękna alejka ze stojącymi w donicach drzewkami wawrzynowymi. 
Po prawej stronie wejścia do ogrodu stał murowany pawilon, w którym znaj-
dowały się dwie wysokie sale mieszczące wytwornie wyposażone cukiernię 
i  kawiarnię44. Ogród rozplanowany był malowniczo na tarasach założonych 
na zachodnim stoku Góry Zamkowej (dzisiaj Wzgórze Przemysła). Na najwyż-
szym tarasie znajdowała się fontanna, a poniżej trzy groty ze sztucznego trasu 
i stopu ceglanego, spod których wypływała woda. Ogród górny połączony był 
z dolnym szerokimi schodami. Oprócz znajdujących się tam już wcześniej tzw. 
rotundy, w  której występowały orkiestry, kręgielni i  kolumnady, wzniesiono 
nowe altany. Stare orzechowce dawały siedzącym przy kawiarnianych stolikach 
gościom „orzeźwiający cień”45.

W maju 1889 roku Georg Beely z powodu wyjazdu na stałe do Drezna sprze-
dał kamienicę wraz z  cukiernią i  ogrodem właścicielowi hotelu Edmundowi 
Graefe. Nowy właściciel, nie zmieniając starej nazwy firmy, przebudował lokal. 
Mieścił się odtąd w jednej, wielkiej sali, której ściany i sufit upiększały wspaniałe 
malowidła w stylu neobarokowym zaprojektowane i wykonane przez znanego 
miejscowego mistrza malarskiego Ernsta Weckmanna. Dodatkową ozdobą lo-
kalu były umieszczone na suficie okazałe dekoracje sztukatorskie. Uwagę gości 
zwracał bardzo oryginalny herb Schlarafii, niemieckiego stowarzyszenia para-
masońskiego skupiającego mężów, których celem było pielęgnowanie humoru 
i sztuki według określonych form i przy przestrzeganiu pewnego ceremoniału 
oraz kierujących się zasadą przyjaźni46. Odtąd sala ta w szczególny sposób słu-
żyła członkom tego stowarzyszenia jako lokal organizacyjny. Oczywiście Graefe 
wynajmował salę także innym towarzystwom i  stowarzyszeniom na organi-
zowane przez nie uroczystości i zabawy. W 1898 roku w ogrodzie wzniesiono 
nową, otwartą kolumnadę i elegancki pawilon muzyczny, wymieniono umeblo-
wanie i ustawiono dużą, posrebrzaną latarnię kandelabrową.

Lokal słynął z wyśmienitej kuchni i wypieków cukierniczych47. Wielu pozna-
niaków przychodziło tam na regularnie urządzane koncerty, podczas których or-
kiestry wojskowe grały symfonie Haydna, uwertury z oper Webera i Rossiniego, 
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fantazje Leoncavalla, Mascagniego, Riegga i wiele innych. Organizowano tam 
także specjalne koncerty jednego kompozytora, np. 14 czerwca 1898 roku zapre-
zentowano dzieła niemieckiego kompozytora i dyrygenta Johanna Ernsta Bilse.

Od 22 do 27 kwietnia 1890  roku Graefe zorganizował w  swoim lokalu 
w ogrodzie pod werandą pokaz ogromnego rekina żarłacza. Miał 3,75 m dłu-
gości i  ważył 11,5 cetnara. W   styczniu tego  roku złowił go parowiec „Nixe” 
w pobliżu wyspy Helgoland na Morzu Północnym. Jego pojawienie się w mie-
ście wywołało niemałą sensację i wzbudziło ogromne zainteresowanie dzien-
nikarzy wszystkich lokalnych gazet. „Wielkopolanin” z 24 kwietnia 1890 roku 
donosił: „Zakonserwowany płynem Wickersheimera rekin jest tak duży, że mię-
so jego dałoby pożywienia dla 500 osób. Jak żarłoczną jest ta ryba, pokazują 
jej wnętrzności, które zaraz po złowieniu z niej wyjęto i  także tym sposobem 
zakonserwowano. We wnętrznościach tych jest 24 ryb morskich z gatunku dor-
szów, 1 wątłusz (kabeljan), 1 pies morski [foka pospolita – W.K.], 1 delfin ważący 
120 funtów i noga człowieka z częścią buta majtka okrętowego”.

1 czerwca 1900 roku Graefe powiadomił swoich gości i interesantów o tym, 
że z  powodu choroby i  śmierci 24-letniego syna, w  którym pokładał wielkie 
nadzieje, swoją kawiarnię i  cukiernię pod nazwą Café Beely „oddał na wła-
sność” restauratorowi Isidorowi Schwersenzowi, a firmę „J.P. Beely & Co.”, czyli 
„sprzedaż składową, cukiernię i piekarnię” oraz „fabrykę konfitur” przekazał 
w  ręce swoich długoletnich współpracowników Bolesława Danielewskiego 
i  Wilhelma Kühna48. Nowy właściciel, zachowując dawną nazwę Café Beely, 
powiększył lokal o  restaurację, zaprowadzając w  niej specjalny wyszynk 
Münchener Bürgerbräu z browaru Bürgerliche Brauhaus w Monachium, które-
go w Poznaniu był generalnym przedstawicielem.

W 1908 roku Alexander Kampe, nowy właściciel Café Beely, zmienił jej na-
zwę na Cafe und Restaurant Philharmonie (vorm. Beely). Oprócz tradycyjnych 
już płatnych koncertów smyczkowych codziennie po godzinie 16 odbywały się 
tam bezpłatne koncerty zwane kawiarnianymi. W 1910 roku lokal przejęła spół-
ka Eberhardt & Jessner, która otworzyła w nim „wielkomiejski teatr śpiewnych 
obrazów”49. Jeszcze w  tym samym  roku lokal kolejny raz zmienił właściciela, 
którym została spółka A. i M. Schmidt, oraz nazwę na Grand Cafe Alt Bayern 
(vorm. Beely). W  lokalu prowadzono sprzedaż serwowanego z  oryginalnych 
beczek „słynnego na cały świat” monachijskiego piwa Franciskaner Leistbräu, 
na które spółka miała wyłączność na Poznań50. Odtąd etablissement znany był 
w mieście głównie z organizowanych tam różnego rodzaju festynów. W okre-
sie karnawału były to festyny piwa bawarskiego Bock (Koźlak) urządzane „na 
sposób monachijski”, podczas których losowano żywego kozła. Od 22 lipca 
do 22 sierpnia 1911 roku odbywał się tam „Wielki festyn sportu kręglarskiego” 
z  licznymi premiami i  nagrodami. Uczestniczącym w  nim poznaniakom co-
dziennie przygrywała prawdziwa orkiestra tyrolska51.

Na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku niezwykle komfortowym wyposażeniem 
wyróżniała się restauracja Ludwika Kurnatowskiego przy ul. Wilhelmowskiej 
26 mieszcząca „elegancką salę, odpowiednią na uroczystości, obiady i kolacje”, 
wspaniale urządzony salon damski i  kilka mniejszych pokoi dla towarzystw. 
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W latach 60., 70. i 80. XIX wieku wielką renomą cieszyła się cukiernia Stefana 
Sobeskiego przy ul. Wilhelmowskiej 12, narożnik ul. Nowej. Wielu gości zaglą-
dało także do restauracji ogrodowej kupca Antoniego Luzińskiego położonej za 
kamienicą radcy sprawiedliwości Gierscha przy ul. Wilhelmowskiej 13 (po zmia-
nie numeracji nr 11). „Prześliczny ogródek w samem sercu miasta, tj. w najpięk-
niejszej jego okolicy, bo przy Alejach, urządził znany ze swej skrzętnej przed-
siębiorczości p. Antoni Luziński – donosił „Kurier Poznański” 1 maja 1875 roku. 
– Wchodzi się do tej prawdziwej oazy śród miejskiej spieki przez dziedziniec 
kamienicy p. Gierscha, obok Banku Królewskiego. […] Będzie to […] ogródek 
przypominający […] znakomitą swego czasu Aleksandrowę w Krakowie, gdzie 
obok wyśmienitego mleczywa znajdowały się przepyszne pieczone kurczęta 
z bitą śmietaną, poziomki, raki i tem podobne, sielskie przysmaki”.

Na przełomie XIX i  XX wieku chętnie odwiedzaną przez poznaniaków 
była restauracja i  kawiarnia Wilhelma (wcześniej Paula Langego) z  pięk-
nym ogrodem koncertowym mieszczącym się za domem Jakoba Appela przy 
ul. Wilhelmowskiej 7. Ogród ten także posiadał bardzo malownicze położenie, 
gdyż na całej szerokości graniczył z pokrytym pnączami starym, miejskim mu-
rem obronnym przy Wzgórzu Zamkowym. W lipcu 1901 roku ówczesny wła-
ściciel lokalu Reinhold Hoffmann urządził w nim niezwykłą wystawę „osobli-
wości natury afrykańskiego podróżującego Dr Karola Riedhardta”, na której 
zaprezentowana została „prawdziwa syrena (morska kobieta) 3 metry długa, 
2 metry objętości (zob. Bohmsa »Życie zwierząt«) i wiele innych osobliwości”52. 

Ryc. 17. Restauracja „J. P. Beely & Co.” Edmunda Graefe, pocztówka sprzed 1898 r. Ze zb. BU. 
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Tym niezwykłym okazem był diugoń, morski ssak zaliczany do syren żyjący 
w wodach Oceanu Indyjskiego i Spokojnego53. W 1906 roku kolejny gospodarz 
lokalu Joseph Schink zasłynął z  organizowanych w  nim „humorystycznych 
komersów studenckich oraz wieczorów operetkowych i walcowych” pod prze-
wodnictwem „niedoścignionej dyrygentki Ludmilli Gehrecke zwanej żeńskim 
Straussem”.

Naprzeciw Café Beely znajdowały się dwie duże restauracje. Pierwsza z nich, 
nosząca nazwę „Monopol”, połączona z pięknym i obszernym ogrodem kon-
certowym, mieściła się przy ul. Wilhelmowskiej 27. Od 15 sierpnia 1895 roku, 
gdy dzierżawcą Monopolu został kupiec S. Wędzicki, lokal serwował smaczne 
obiady i  śniadania, które przygotowywano pod czujnym okiem nadwornego 
kucharza C. Bürgera. Do przysłowiowego kotleta przygrywała austriacka ka-
pela damska Wiener Blut pod dyrekcją Anny Luplan. Obok, pod numerem 28, 
mieściła się restauracja Brunona Girntha (wcześniej Kuhnkego) znana głównie 
z serwowanych tam piw i kulinarnych specjałów54. Bardzo oryginalna restaura-
cja połączona z piwiarnią i winiarnią Wolfsschlucht (Wilczy Wąwóz) przez kilka-
dziesiąt lat funkcjonowała w suterenach kamienicy przy ul. Wilhelmowskiej 20. 
Gustownie urządzone ogródki restauracyjne znajdowały się także na dziedziń-
cach hoteli Francuskiego i Myliusa.

1 grudnia 1897 roku w kamienicy przy ul. Wilhelmowskiej 17 obok drukarni 
Deckera panie C. Sokołowska i Z. Cwojdzińska otworzyły „kawiarnię wyłącznie 
dla pań”, jedyny tego rodzaju lokal w Poznaniu. Panie polecały przekąski zimne 
„wszelkiego rodzaju”, a przy kawiarni prowadziły „handel towarów kolonial-
nych, krupów i delikatesów”. Równie wyjątkowy był „Zakład kuracyjny i pijal-
nia wód mineralnych” w ogrodzie apteki Nadwornej przy ul. Wilhelmowskiej 
24, której właścicielem był dr Gustaw Mankiewicz. Przebywający w tym wyjąt-
kowym ogrodzie kuracyjnym goście nie musieli odbywać kosztownej podróży 
do wód, gdyż kurować się mogli na miejscu sprowadzanymi z różnych uzdro-
wisk leczniczymi wodami mineralnymi, a także mlekiem i kefirem55.

Na początku XX stulecia poznańska promenada już tylko w niewielkim stop-
niu przypominała swój słynny berliński pierwowzór, była jednak nadal niewąt-
pliwą ozdobą miasta. Jak na początku, tak i sto lat później zadbana aleja spa-
cerowa służyła przede wszystkim mieszkańcom miasta. Na niej się spotykali, 
wypoczywali i pędzili życie towarzyskie, kulturalne i rozrywkowe. Takie same 
funkcje promenada pełniła także po odzyskaniu niepodległości pod nową, pol-
ską nazwą Alei Marcinkowskiego. Po II wojnie światowej Aleje utraciły status 
najpiękniejszej ulicy Poznania. Obecnie trwają intensywne prace nad przywró-
ceniem jej dawnej świetności.
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