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Dzielnica Cesarska to przykład walki pragma-
tyzmu z przesłankami ideologicznymi. Z jednej 
strony tutejsze gmachy z Zamkiem na czele 
symbolizowały okres zaborów i okrutne cza-
sy okupacji, z drugiej wobec ogromu zniszczeń 
decyzja o rozbiórce monumentalnej dawnej 
siedziby Kaisera wydawała się całkowicie nie-
racjonalna. Należało zatem dokonać symbo-
licznego ukarania tej przestrzeni. 

Niechciane i potrzebne

   Widok z Kaponiery na Dzielnicę Cesarską, ok. 1915 r., pocztówka ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
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Założenie, w głównej swej części powstałe w latach 1905 
-1910, miało być wizytówką Poznania i okazale prezento-
wać się przybywającym do miasta od strony dworca ko-
lejowego. Wznoszone tu gmachy traktowano jako żywe  
świadectwo historii starej Rzeszy, czyli zbudowane od 
podstaw quasi-zabytki podkreślające potęgę niemieckiej 
kultury. Kompleks budynków dawał przegląd wszystkich 

Poznań pod koniec XIX wieku, ściśnięty gor-
setem potężnych fortyfikacji i tym samym 
przeludniony, nie miał możliwości normalne-
go rozwoju. W imię realizowanej przez władze 
centralne polityki podnoszenia poziomu cywi-
lizacyjnego wschodnich obszarów Cesarstwa 
Niemieckiego (tzw. Hebungspolitik) decyzją 
cesarza Wilhelma II zniesiono w 1902 roku za-
chodni pas fortyfikacji. Na ich miejscu zreali-
zowano projekt autorstwa wybitnego urbani-
sty H. Josepha Stübbena, oparty na pomyśle 
poprowadzenia szerokiej alei (tzw. Ringu) po 
śladzie dawnego pasa umocnień (obecnie 
oś ulicy Królowej Jadwigi i alei Niepodległo-
ści). Wzdłuż wytyczonej promenady łączącej 
parki utworzone na miejscu dawnych fortów 
rozpoczęto wznoszenie monumentalnych 
gmachów oraz kameralnej zabudowy willo-
wej. W rejonie zniesionej Bramy Berlińskiej 
zdecydowano o stworzeniu reprezentacyjnej 
tzw. Dzielnicy Cesarskiej z dominantą w po-
staci monumentalnego Zamku – rezydencji  
cesarza Wilhelma II.

Budowane jako zabytki

najważniejszych stylów historycznych, od neoromańskie-
go do neoklasycystycznego. Centralne miejsce stanowiło 
założenie parkowe z placem (obecnie plac Adama Mic-
kiewicza), na którym stał pomnik Bismarcka o silnym na-
cjonalistycznym wydźwięku, natomiast po drugiej stronie 
ulicy Święty Marcin znajdowała się fontanna ze statuą 
wojownika brandenburskiego.

   Zamek Cesarski, ok. 1910 r., pocztówka ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
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   Widok na Dzielnicę Cesarską z lotu ptaka, pocztówka z pocz. XX w., ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
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W czasach II Rzeczypospolitej podejmowano 
próby zneutralizowania niemieckiego charak-
teru tej dzielnicy i wtłoczenia weń ducha pol-
skości. Jeszcze w kwietniu 1919 roku zburzono 
pomnik Bismarcka i wojownika brandenbur-
skiego, zaczęły też pojawiać się głosy nawołu-
jące do rozebrania Zamku. 

Gmach przeznaczono jednak na siedzibę prezydenta Rze-
czypospolitej i Uniwersytetu Poznańskiego. Zrealizowaną 
inwestycją mającą na celu zmianę charakteru tego miej-
sca było wzniesienie w 1932 roku monumentalnego Po-
mnika Wdzięczności jako wotum za odzyskaną niepodle-
głość. Ulokowany w rejonie dawnego posągu Bismarcka, 
miał formę łuku tryumfalnego z rzeźbą Chrystusa (Serca 
Jezusowego) pośrodku.

Przedwojenne projekty zmian

   Zamek Cesarski z Pomnikiem Wdzięczności, lata 30. XX w., ze zb. NAC



   Makieta Dzielnicy Rządowej, proj. Walter Bangert, ze zb. MKZ w Poznaniu
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W ramach nazistowskiego planu rozwoju Po-
znania całe założenie miało wejść w skład dziel-
nicy rządowej, tzw. Gauforum. 

Chciano tu stworzyć rozległy plac defilad otoczony monu-
mentalną, resortową zabudową, a sam Zamek przezna-
czyć po przebudowie na siedzibę Adolfa Hitlera. Podjęte 
prace poskutkowały m.in. pewnymi zmianami w deko-
racjach i podziale elewacji gmachu, wyburzeniem kapli-
cy z wystającą absydą i urządzeniem w jej górnej części 
gabinetu Führera z balkonem. Zamiast dotychczasowe-
go wejścia przez wieżę zegarową wykuto główny por-
tal z trzema arkadami we wschodniej części elewacji od 
strony Świętego Marcina. Przebudowano układ komuni-
kacyjny wnętrz, cały wystrój przemodelowano na surowy 
styl III Rzeszy przypominający wnętrza kancelarii w Berli-
nie. Zlikwidowano reprezentacyjną Salę Tronową.

Zmiany w czasie II wojny światowej
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Zamek, jak inne obiekty Dzielnicy Cesarskiej, 
poniósł w czasie działań wojennych umiarko-
wane straty. Została uszkodzona m.in. górna 
partia wieży zegarowej. Jednakże bryła dawnej 
rezydencji Kaisera i niedoszłej Führera wzbu-
dzała głęboko negatywne emocje społeczne. 

Zamek zdobyty

Jeszcze przed kapitulacją okupanta, 21 lutego 1945 
roku, na zebraniu pod przewodnictwem tymczasowe-
go prezydenta miasta, Feliksa Maciejewskiego, podjęto 
decyzję o rozbiórce gmachu, i to rękoma jeńców nie-
mieckich. W czerwcu 1945 roku premier Edward Osób-
ka-Morawski nie wyraził na to zgody i przekazał Zamek 

   Projekt przebudowy Zamku z 1945 r. autorstwa R. Sławskiego, ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu, za zgodą K. Sławskiej–Pawłowskiej    Projekt przebudowy Zamku z 1945 r. autorstwa R. Sławskiego, ze zb. Muzeum
Narodowego w Poznaniu, za zgodą K. Sławskiej–Pawłowskiej

Uniwersytetowi Poznańskiemu. Władze miejskie obsta-
wały jednak przy rozbiórce, odkładając ją w tych trud-
nych czasach na później.

Po 1945 roku oprócz apeli o zburzenie Zamku, poja-
wiały się także postulaty adaptacji gmachu do powo-
jennych potrzeb. 

Przykładem tego była koncepcja architekta Rogera Sław-
skiego, który zaproponował usunięcie górnej części wie-
ży i zamiany jej na neorenesansowy szczyt oraz oddanie 
budynku na stałe Uniwersytetowi.



W ramach planów rozbudowy śródmieścia z 1946 i 1949 
roku pojawiły się także inne, niezrealizowane pomysły 
przebudowy Zamku w modernistycznej odsłonie, czer-
piącej z socrealizmu i surowego klasycyzmu. Projekt 
stworzony pod kierunkiem architekta Bolesława Schmid-
ta, zakładał kompleksową przebudowę gmachu z rozsze-
rzeniem o nowe skrzydło na terenie ogrodu zamkowego.

Ważnym głosem w dyskusji o losie Zamku była opinia hi-
storyka sztuki ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (1878-1961). 
Wbrew powszechnemu przekonaniu o konieczności 

rozbiórki tej budow-
li podkreślał jej walo- 
ry estetyczne. Postulo-
wał zachowanie całego 
obiektu wraz z wieżą 
w formie będącej kon-
sekwencją zniszczeń 
wojennych oraz odno-
wienie wszystkich ele-
wacji w duchu archi-
tektury współczesnej. 
Dettloff argumentował, 
że rozbiórka Zamku 
w kontekście całej dziel-
nicy, czyli sąsiedztwa 

położonych naprzeciw gmachów Ziemstwa Kredytowe- 
go i poczty, w sensie przestrzennym niewiele by zmieniła.

Tym samym względy praktyczne zaważyły na decyzji o za-
chowaniu monumentalnego gmachu zamkowego. Re-
prezentacyjne budynki w centrum miasta potrzebne były 

nowej władzy, a sama rozbiórka bryły musiałaby wiązać 
się ze znacznymi kosztami.

W 1947 roku decyzją wojewody przesądzono o pozosta-
wieniu Zamku i przeznaczeniu go na siedzibę władz mia-
sta jako tzw. Nowy Ratusz. 
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   Szczęsny Dettloff, fot. NN, 
Wikimedia Commons

   Projekt przebudowy Zamku z 1949 r., 1949 r., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu



   „Głos Wielkopolski” 1946.07.20, R. 2, nr 196, wyd. A, s. 2, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
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   „Głos Wielkopolski” 1945.03.01, R. 1, nr 12, s. 2, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

   „Głos Wielkopolski” 1945.03.02, R. 1, nr 13, s. 1, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN



   Współczesny widok na Collegium Maius z zaznaczeniem pierwotnej wysokości i kształtu kopuły oraz zdobiących ją figur, fot. Ł. Gdak 
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Ostatecznie nie dokonano po II wojnie świa-
towej zmian, które zaburzyłyby układ urbani-
styczny Dzielnicy Cesarskiej. 

Zamek pozostawiono w pierwotnej formie neoromań-
skiej. Jednak neutralizacja dominującego charakteru 
gmachów dawnego Forum Cesarskiego wydawała się ów-
czesnym decydentom koniecznością. Większych zmian 
w zewnętrznym wyglądzie nie wprowadzono w postrze-
ganych jako neutralne gmachach dawnej Akademii Kró-
lewskiej (obecne Collegium Minus) i Teatru Miejskiego 
(obecny Teatr Wielki). W przypadku pozostałych budyn-
ków głównym zabiegiem było obniżenie wież i usunięcie 
detali. Najbardziej widoczną zmianą było skrócenie gór-
nej partii wieży zamkowej o około jedną czwartą jej wy-
sokości. Wieżyczki ścięto także gmachom poczty i daw-
nego Ziemstwa Kredytowego, dawnego Banku Spółek 
Raiffeisena (obecne Collegium Iuridicum) i Domu Stowa-
rzyszeń Niemieckich (obecny Uniwersytet Muzyczny). 
W przypadku uszkodzonej fasady dawnej siedziby Kró-
lewskiej Komisji Osadniczej (obecne Collegium Maius) 
usunięto pozostawione po 1918 roku figury przedsta-
wicieli niemieckiej kolonizacji na wschodzie. W ramach 
przeciągających się do 1956 roku prac zrekonstruowano 
kopułę, obniżając ją i zmieniając jej charakter, oraz frag-
menty elewacji od strony ulicy Fredry.

Skazane na ścięcie
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   Współczesny widok na dawne gmachy Ziemstwa Kredytowego i poczty z zaznaczeniem pierwotnej wysokości wież, fot. J.Tritt
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   Współczesny widok na Zamek Cesarski z zaznaczeniem pierwotnej wysokości widocznych na zdjęciu wież, fot. J.Tritt
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W 1947 roku decyzją wojewody przesądzono o pozostawieniu Zamku 
i przeznaczeniu go na siedzibę władz miasta jako tzw. Nowy Ratusz. W ra-
mach projektu Bolesława Szmitda, który opracował w większości niezre-
alizowany kompleksowy program przebudowy Zamku, w jego wnętrzu 
urządzono na potrzeby Miejskiej Rady Narodowej tzw. Salę Błękitną i Mar-
murową. Przestrzeń dawnej Sali Tronowej, zniszczonej w czasie niedo-
kończonej hitlerowskiej przebudo-
wy, zagospodarowano na początku 
lat 60. XX wieku na salę widowiskowo 
-kinową (Salę Wielką).

Dziś budynek jest siedzibą Centrum 
Kultury Zamek.

Przebudowa wnętrza

   Publiczność finału Wielkopolskiego Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Sali Wielkiej, 
1975 r., ze zb. S. Wiktora/cyryl.poznan.pl

   Sala Tronowa w Zamku Cesarskim, okres międzywojenny, fot. R.S.Ulatowski, 
ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl



15Fotorelacja z wystawy
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