
4. Kościół Matki Boskiej 
Bolesnej – duchowe centrum Łazarza 

Do końca XIX wieku katoliccy mieszkańcy 
Łazarza i Górczyna, aby zaspokoić potrzeby reli-
gijne, udawali się do odległej parafii św. Marcina 
w centrum Poznania. Nie dziwi więc aktywne 
wsparcie, jakiego udzielili oni planom budowy 
nowej świątyni. Mimo trudności, z którymi mu-
sieli mierzyć się inicjatorzy przedsięwzięcia,  
już w 1901 roku kościół był ukończony. Wyróżniał 
się on czerwienią cegły, z której został wzniesio-
ny, oraz wysoką wieżą zwieńczoną strzelistym 
hełmem wykonanym w zakładach Hipolita 
Cegielskiego. Świątynia do dziś jest charaktery-
stycznym punktem łazarskiego fyrtla. Jej bryła 
oraz wnętrze utrzymane są w stylu neoromań-
skim. W ołtarzu głównym znajduje się jedna 
z najlepszych i najwierniejszych kopii watykań-
skiej Piety Michała Anioła. Dowodem tego jest 
fakt, iż w latach 70. XX wieku wykorzystano ją do 
wykonania rekonstrukcji elementów rzymskiego 
oryginału, który został uszkodzony.

Gdy sytuacja tego wymagała, mieszkańcy 
Łazarza skutecznie stawiali czoła nie-
sprzyjającym okolicznościom. Nie potrze-
bowali mówców motywacyjnych, by brać 
sprawy w swoje ręce i przejmować inicja-
tywę. Gdy u schyłku XIX wieku uznano,  
że niezbędna jest budowa kościoła 
i utworzenie nowej katolickiej parafii, 
dziesiątki łazarzan zaangażowały się 
w działania, nieraz waląc pięścią w stół 
i twardo negocjując swoje warunki z or-
ganami świeckimi i kościelnymi. Gdy 
robotnicy Poznania upomnieli się o swoje 
prawa w 1956 roku, szczuny z Łazarza 
były wszędzie tam, gdzie płonęła rebelia. 
Także i dziś wielu poznaniaków z Łazarza 
aktywnie działa w inicjatywach związa-
nych z najbliższym otoczeniem.

Łazarz zapalony  
do działania
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8. Kwartał Johowa – 
poznański Westend 

Najokazalsze kamienice na Łazarzu i jedne z bar-
dziej imponujących w Poznaniu zbudowano na 
fyrtlu zwanym Kwartałem Johowa, na zachód od 
ulicy Nowej Ogrodowej (Matejki) i Parku Wilsona. 
W 1902 roku spółka, której współwłaścicielem 
był młody architekt Max Johow, wykupiła ziemie 
należące wcześniej do Heliodora Święcickiego 
i Bolesława Wicherkiewicza (a wcześniej do łazar-
skich bambrów), przeznaczając je na wielkomiej-
ską dzielnicę mieszkaniową. W podzielonym nowo 
wytyczonymi ulicami kwartale pobudowano ściśle 
zaplanowane osiedle przeznaczone dla bogatszej 
grupy mieszkańców Poznania. Blisko trzystume-
trowe, wielopokojowe mieszkania w wystawnych, 
bogato zdobionych domach zamieszkiwali ofice-
rowie, lekarze, profesorowie. Do dyspozycji mieli 
nowe zdobycze techniki, na przykład instalacje 
gazowe i elektryczne. Kwartał nieźle przetrwał 
II wojnę światową i właśnie tutaj ulokowały się 
pierwsze instytucje w odbudowywanym po znisz-
czeniach mieście. „Poznański Westend” robi wraże-
nie do dzisiaj.

1. Skwer Eki z Małeki – w kupie siła 

Najtragiczniejszym momentem w dziejach powo-
jennego Poznania były wydarzenia, które przeszły 
do historii jako Poznański Czerwiec 1956. Pochód 
robotników ulicami śródmieścia i wielka mani-
festacja sprzeciwu wobec komunistycznej tyranii 
przeobraziły się w dramatyczne walki uliczne, 
które zostały zdławione w bezwzględnej wojsko-
wej pacyfikacji miasta. Jednym z legendarnych 
uczestników Czerwca, którego pamięć przywró-
cona została dopiero stosunkowo niedawno, 
był Janusz Kulas. Uczestniczył on w zdobywaniu 
więzienia przy ulicy Młyńskiej i walkach przy ulicy 
Kochanowskiego. Po stłumieniu buntu władze 
uczyniły go jednym z głównych oskarżonych 
i postawiły przed sądem. Kulas był chłopakiem 
z poznańskiej „eki”, czyli grupy kumpli, którzy 
spędzali razem czas na ulicach miasta. Był związa-
ny z Łazarzem. Od niedawna jego imię nosi jedna 
z ulic na Starym Mieście, ale najżywiej pamięta się 
o nim na łazarskiej „Małece”.

3. PeWuKa – największe osiągnięcie 
międzywojnia 

Trudno o lepszy symbol politycznych i społecz-
no-gospodarczych aspiracji Poznania, a także 
marzeń i nadziei jego mieszkańców związanych 
z rozwojem miasta w okresie międzywojennym 
niż PeWuKa, czyli Powszechna Wystawa Krajowa. 
Decyzja o organizacji w 1929 roku wielkiej wy-
stawy prezentującej dorobek 10 lat niepodległej 
Polski była ogromnym wyzwaniem dla miejsco-
wych władz, a zarazem impulsem do przebudowy 
i unowocześnienia znacznej części miasta, przede 
wszystkim Łazarza. W ciągu niecałych 2 lat na 65 
hektarach powierzchni wybudowano ponad 100 
pawilonów wystawowych, prezentujących niezwy-
kle wysoki poziom architektoniczny. Przez 138 dni 
trwania imprezy, którą odwiedziło kilka milionów 
gości, Poznań i Łazarz tętniły życiem od rana do 
wieczora. Wkrótce po zakończeniu PeWuKi wy-
buchł światowy kryzys gospodarczy, który zniwe-
czył plany dalszego rozwoju. 

2. Sołtysówka – ślady wsi w mieście 

Okres przed 1900 rokiem, kiedy Łazarz został włą-
czony w granice administracyjne Poznania, to czas 
funkcjonowania niewielkiej osady, w której wiej-
skim krajobrazie dominowały pola i łąki. Jednak 
pod koniec XIX wieku wkroczył tu intensywny 
ruch budowlany, który przyniósł ze sobą szybki 
wzrost liczby mieszkańców. Gwałtowne przeobra-
żenia oblicza wsi mobilizowały łazarski samorząd 
do działań zmierzających do poprawy poziomu 
życia ludności i tworzenia podstaw jej dalszego 
rozwoju. Sprawami gminy zawiadywała rada, która 
dzieliła się kompetencjami z przewodniczącym, 
czyli sołtysem. Ostatnim sołtysem wiejskiego 
Łazarza był Adam Jeske, wywodzący się z rodziny 
bamberskich osadników, którzy stulecie wcześniej 
zasiedlili przedmieścia Poznania. Pamiątką po 
wiejskim dziedzictwie Łazarza jest tzw. sołtysówka, 
czyli pochodzący z lat 80. XIX wieku dom, w któ-
rym mieszkał Adam Jeske. Zbudowany z żółtej 
i czerwonej cegły niewielki budynek wyróżnia się 
dziś na tle wielopiętrowej kamienicznej zabudo-
wy ulicy Głogowskiej.

Łazarz wystawny 
i wystawowy

Łazarz robotny 
i twórczy

W niektórych kwartałach fyrtla można się 
poczuć jak w którejś z europejskich stolic 
sprzed I wojny światowej. Wystawne, bogate 
kamienice, śmiałe rozwiązania architek-
toniczne tworzą nostalgiczny klimat belle 
époque. Inne części dzielnicy ukształtowała 
PeWuKa – poczynione z bezprecedensowym 
rozmachem inwestycje, potężne publiczne 
gmachy nadają im charakteru do dziś. Nawet 
w zdegradowanych obszarach wyczuwa się 
dawną i być może przyszłą wielkomiejskość. 
Od przeszło stulecia na Łazarzu odby-
wają się rozmaite targi – mało jest rzeczy 
tak emblematycznych dla Poznania jak 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wystawy 
i pewna wystawność – to jedne z cech two-
rzących atmosferę tej części miasta. 

Urzędnicy, naukowcy, nauczyciele, rzemieśl-
nicy, przedsiębiorcy, robotnicy, kolejarze, 
kupcy, artyści różnych gałęzi sztuki, ogrod-
nicy i rolnicy, a także wielu innych. Przez 
dziesięciolecia społeczny pejzaż dzielnicy 
tworzyli ludzie najróżniejszych profesji, 
a to, co robili, zapisywało się w dziełach, 
które możemy podziwiać do dziś. Jedni 
pracowali raczej głową, inni rękoma, jedni 
w biurach, inni w pracowniach twórczych, 
jeszcze inni w warsztatach i halach fabrycz-
nych, a niektórzy na scenach i estradach, 
ale niezależnie od charakteru wykonywanej 
roboty tworzyli klimat dzielnicy. 

5. Wzgórze św. Łazarza –  
zagłębie rozrywki

Niemcy zwali ten teren Wilhelmshöhe (Wzgórze 
Wilhelma), Polacy zaś Wzgórzem św. Łazarza. 
Dziś to przestrzeń między ulicami Niegolewskich, 
Jarochowskiego i Limanowskiego. Na niezabu-
dowanym jeszcze, ale już otaczanym miejską 
tkanką terenie u schyłku XIX wieku powstał 
jeden z kilku usytuowanych na Łazarzu ogro-
dów rozrywkowych. W takich établissements 
koncentrowało się życie towarzyskie. Odbywały 
się tu koncerty i spotkania sąsiedzkie. W 1908 
roku w ogrodzie zorganizowano Wystawę 
Przemysłową – prekursorkę późniejszych imprez 
targowych. Oprócz zapewnienia miejsca rekreacji 
i wypoczynku ogródki odgrywały jeszcze jedną 
rolę: stanowiły enklawy zieleni w szybko urbani-
zującym się otoczeniu. Pozostałości roślinności 
i układu przestrzennego Wzgórza św. Łazarza 
widoczne są do dziś między zabudowaniami.

11. Fabryka krówek 
Pomorskiego – narodziny mordoklejki 

Czy kultowe cukierki krówki narodziły się 
w Poznaniu? Wiele wskazuje na to, że właśnie tak 
było! Feliks Pomorski, uważany za ojca tego przy-
smaku, pochodził ze wschodniej Wielkopolski, 
ale wyrobu słodyczy nauczył się w Żytomierzu na 
Wołyniu. Tam po 1907 roku, pracując u swojego 
wuja, poznał recepturę wyrobu bardzo słodkiej, 
ciągliwej masy z mleka, masła i cukru. Pomysł,  
by wytwarzać ją w formie niewielkich, opako-
wanych pojedynczo cukierków z wizerunkiem 
krowy na papierku zrealizował już po odzyska-
niu niepodległości, gdy postanowił zainwesto-
wać żytomierskie oszczędności w Poznaniu. 
Początkowo fabryki mieściły się na dzisiejszych 
ulicach Szewskiej i Strzeleckiej, a w latach 30. 
otwarto łazarski zakład na Kanałowej. Podczas 
II wojny światowej fabryka została przejęta 
przez Niemców, a Feliks Pomorski w zawierusze 
wojennej wznowił produkcję słodyczy w pod-
warszawskim Milanówku. Tamtejszy zakład, choć 
znacjonalizowany w latach 50., dziś znowu należy 
do rodziny Pomorskich i nadal produkuje krówki 
według receptury stosowanej kiedyś na Łazarzu.

9. Z miłości do metalu – 
łazarskie kwasożłopy  

Dwudziestowieczny Łazarz zamieszkiwało wie-
lu charakternych szczunów. W latach 80. do 
tutejszych ejbrów zaczęły docierać nowe prze-
jawy kontrkultury: muzyka metalowa i punk. 
Mieszkający na Kanałowej Tomasz Pukacki,  
ze względu na talent do udawania małpy zwany 
Titusem (od bohatera komiksów Papcia Chmiela), 
został metalowcem. Po kilku latach wraz z kum-
plem, Robertem Friedrichem zwanym Litzą, 
założyli zespół Acid Drinkers – po polsku „kwa-
sożłopy”. Nazwa pochodzi od ówczesnego ulu-
bionego trunku młodych muzyków – tanich win, 
które zapewne nieraz konsumowali w łazarskich 
bramach. Zespół od lat znajduje się w czołówce 
polskiej muzyki metalowej. Charyzmatyczny 
Titus i ekipa pozostają wierni rockowej stylistyce 
lat 80., zachowując jednak różnorodność swojej 
twórczości: balansują między ciężkimi brzmienia-
mi a rock’n’rollowym luzem i bezpretensjonal-
nym humorem. 

12. Kościół pw. Michała  
Archanioła – świątynia w browarze 

Pod koniec XIX wieku łazarska „strefa browarów” 
obejmowała przestrzeń między ulicami Augusty 
Wiktorii (Grunwaldzką), Bawarską (Stolarską), 
Herdera (Śniadeckich) i sięgała aż do Głogowskiej. 
Jeden z większych zakładów, przy ulicy Bawarskiej 
pod numerem 7, należał do spółki Aktienbrauerei 
Bavaria. Biznes nie przetrwał zmian związanych 
z 1918 rokiem. Budynki zajęła firma zajmująca się 
produkcją mebli, stąd obowiązująca do dziś na-
zwa ulicy. Gdy i ten zakład upadł, u progu lat trzy-
dziestych dawną halę przemysłową kupił Kościół 
rzymskokatolicki, po przebudowie urządzając tu 
dwupoziomową świątynię. Poważnie uszkodzony 
w nalotach podczas II wojny światowej kościół 
odnowiono i odbudowano. Dziś, spoglądając na 
niego, trudno dostrzec, że jest to prawdopodob-
nie jedyna w mieście świątynia mieszcząca się 
w dawnym browarze.

10. Kościół pw. św. Anny –  
ewangelickie dziedzictwo Łazarza 

Na przełomie XIX i XX wieku szybko rozwijają-
cy się Poznań przeżywał boom demograficzny. 
Wzrost liczby miejscowych protestantów spowo-
dował, że w 1902 roku na włączonym w granice 
miasta Łazarzu utworzono samodzielną parafię 
ewangelicką pw. Chrystusa. Przez kolejne lata 
zmagała się ona z problemem budowy własnego 
kościoła, która okazała się kosztownym przedsię-
wzięciem. Projekt świątyni zakładał wzniesienie 
budowli w stylu neogotyckim, z charakterystycz-
ną wieżą umiejscowioną na konstrukcji dachu. 
Budowę ukończono w 1907 roku. Świątynia 
(obecnie katolicka, pw. św. Anny) została po-
święcona w obecności następcy tronu, księcia 
Fryderyka Wilhelma. Z jego wizytą na Łazarzu 
wiązał się wątek spiskowo-kryminalny. Tuż przed 
uroczystością odkryto bowiem przy książęcym 
krześle podejrzane wybrzuszenie dywanu, pod 
którym znajdował się potężny gwóźdź używany 
do robót dekarskich skierowany ostrzem w górę. 
Zamach został w porę udaremniony, a informacje 
o nim na wiele lat okryła tajemnica.

6. Kamienica Suwalskich – 
dom łazarskich potentatów 

Kilka budynków w Poznaniu w czasie swojego 
powstawania zaplanowanych było nie tylko 
jako obiekty użytkowe, ale też swoiste „rekla-
my” działalności prowadzonej przez właścicieli. 
Przykładem może być potężna, wystawna ka-
mienica z charakterystyczną wieżyczką, stojąca 
na narożniku ulic Głogowskiej i Augusty (obec-
nie Niegolewskich). Inwestorem imponującego 
budynku był Jan Suwalski, łazarski potentat, 
właściciel zlokalizowanej w Żabikowie cegiel-
ni. W projektowanie i budowę zaangażował 
się jego syn Stefan. Ozdobienie narożnikowej 
elewacji domu wzorem wykonanym z cegły 
klinkierowej mogło mieć na celu prezentację 
potencjału produkcyjnego zakładu, którego 
właścicielem była głowa rodu. Z czasem znacz-
na część pierzei ulicy Augusty (Niegolewskich) 
została zabudowana kamienicami, których właś-
cicielem był Suwalski. Bogata rodzina łazarskich 
przemysłowców i „deweloperów” trwale wpisała 
się w historię dzielnicy.

7. Wieża Górnośląska –  
architektura na światowym poziomie 

Gdyby wśród znawców światowej architektu-
ry przeprowadzić sondę na temat najwybit-
niejszych budynków powstałych w Europie 
w I połowie XX wieku, to z pewnością wysoko 
w rankingu znalazłaby się Wieża Górnośląska. 
Wybudowano ją w 1911 roku na potrzeby 
Wystawy Wschodnioniemieckiej, prekursor-
ki dzisiejszych Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Projektantem wieży był wybitny 
architekt Hans Poelzig, twórca awangardowych 
dzieł z pogranicza ekspresjonizmu i moderni-
zmu. Monumentalna bryła budowli była pomni-
kiem potęgi przemysłu i techniki. Poza funkcja-
mi ekspozycyjnymi służyła jako wieża ciśnień.  
Na jej najwyższej kondygnacji znajdował się 
zbiornik, który zaopatrywał w wodę Łazarz 
i Jeżyce. Wieża została poważnie zniszczona 
w czasie II wojny światowej. Niestety nie zdecy-
dowano się na jej odbudowę. W 1955 roku w jej 
miejscu wzniesiono pawilon targowy nr 11, tzw. 
iglicę, której dolne kondygnacje bazują na sta-
lowej konstrukcji wieży. Dziś można podziwiać 
piękne połączenia nitowe, które budzą skojarze-
nia z paryską wieżą Eiffla.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu Fest Fyrtel 
jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, insty-
tucja kultury miasta Poznania, która odpowiada 
za takie atrakcje turystyczne jak Trakt Królewsko- 
-Cesarski i Brama Poznania. 

Trakt Królewsko-Cesarski to główna i najpopularniej-
sza trasa turystyczno-kulturowa, przebiegająca przez 
najciekawsze obszary centrum miasta. Trakt nie tyl-
ko prowadzi przez obiekty związane z dziedzictwem 
kulturowym Poznania, ale również pozwala spojrzeć 
na miasto oczami wielu pokoleń mieszkańców.

Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum  
interpretacji dziedzictwa. Nie jest muzeum, lecz dzię-
ki nowoczesnej architekturze, technologii i multime-
diom w ciekawy sposób opowiada historię Ostrowa 
Tumskiego i początków państwa polskiego.

Copyright:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Dyrektor Robert Mirzyński
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ŁAZARZSielskie wille i ogrody rodem z podpo-
znańskiej wsi, gwarny i kolorowy rynek 
pełen warzyw i owoców, handlarzy i ku-
pujących, a może wielka impreza targowa, 
na którą zjeżdżają goście z całego świata? 
Wszystkie te obrazki łączy fakt, iż pocho-
dzą z Łazarza. Przeszłość i teraźniejszość 
tego fyrtla charakteryzują się zabiegami 
jego mieszkańców o takie ukształtowanie 
otoczenia, w którym żyją, by jego rozwój 
nie przeciwstawiał się naturze. Już w XIX 
wieku o zieleń na ulicach i skwerach dba-
ło Towarzystwo Upiększania Miasta, które 
miało tu swoją szkółkę leśną. Dzisiejszy 
park Wilsona był pierwszym ogrodem 
botanicznym w mieście, a największe 
przedsięwzięcie międzywojnia, PeWuKa, 
pozostawiło po sobie obszary zielone, na 
terenie których znajduje się obecnie Park 
Kasprowicza. Witalność i naturalność to 
nieodłączne cechy łazarzan i ich dzielnicy. 

łazarz witalny 
i naturalny

15. Park Wilsona – 
urok starego botanika 

Historia najsłynniejszej łazarskiej enklawy zieleni 
wiąże się z działalnością powstałego w XIX wieku 
poznańskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. 
Urządziło ono w tym miejscu szkółkę drzew 
i krzewów ozdobnych, którymi obsadzano miej-
skie skwery i ulice. Gdy Łazarz stał się dzielnicą 
Poznania, obszar ten został przekazany miastu. 
W 1904 roku powstał tu pierwszy w Poznaniu 
ogród botaniczny, który w 1926 roku nazwano 
Parkiem Wilsona, ku czci zasłużonego dla sprawy 
polskiej prezydenta USA. Park wyraźnie dzielił się 
na dwie części: południową, w stylu angielskim, 
ze stawami, sztucznymi wzniesieniami i alpina-
rium, oraz północną, w stylu francuskim, z geo-
metrycznie urządzonym układem ścieżek i ro-
ślinności. W kolejnych latach pojawiła się w nim 
fontanna oraz muszla koncertowa. Park był nie 
tylko miejscem spotkań poznaniaków, ale także 
ważnym punktem odniesienia w kwestii estetyki. 
Świadczyła o tym historia zaprojektowanych przez 
Władysława Czarneckiego tralek stanowiących 
element parkowego ogrodzenia. Spodobały się 
one poznaniakom tak bardzo, że ich odlewy, zwa-
ne „tralkami Wilsona”, pojawiły się na wielu pry-
watnych posesjach w mieście.

14. Feldschloss – zamek rozrywki  

Ogród rozrywkowy, zwany od znajdującego się 
w nim budynku restauracji naśladującego dwo-
rek „Zameczkiem Polnym” (Feldschloss), znaj-
dował się między późniejszą ulicą Śniadeckich 
a główną łazarską drogą, na wysokości dzisiejszej 
parceli Głogowska 34. Od południa ograniczony 
był obszarem szkółki drzew. Jeszcze na długo 
przed gwałtowną urbanizacją Łazarza i zabudową 
Głogowskiej wielokondygnacyjnymi kamienicami 
w latach 70. XIX wieku mieszkańcy spotykali się 
tutaj, by zażyć kontaktu z naturą i rozerwać się, 
korzystając z tutejszego wyszynku. Feldschloss 
był starszym z łazarskich établissements, choć 
w porównaniu z drugim ogrodem na Wzgórzu 
św. Łazarza cieszył się mniejszym prestiżem. 
Feldschloss powstał na terenach należących 
wcześniej do właściciela pobliskiego browaru 
Neue Posener Bierbauerei i wydaje się, że funk-
cjonowanie browaru i restauracji było ze sobą 
powiązane. Część terenu, na którym działało 
założenie, do dziś pozostała niezabudowana. 
Miejsce to można odnaleźć na tyłach kamienic 
przy ulicy Głogowskiej.

16. Arena – wzorem rzymskiej siostry 

Któż nie zna tego charakterystycznego budynku 
położonego w północnej części zielonych płuc 
Łazarza, czyli Parku Kasprowicza? Wybudowana 
w latach 1972-1974 hala sportowo-widowiskowa 
Arena jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
budowli miasta. Inspiracja dla jej intrygującego 
kształtu przyszła z dalekiego Rzymu, gdzie ponad 
dekadę wcześniej wybudowano późnomoder-
nistyczny Palazzetto dello Sport. Do wykonania 
skomplikowanych obliczeń przy projektowaniu 
Areny wykorzystano moc obliczeniową kompu-
tera Mińsk 22. Wyposażenie hali zawierało kilka 
niekonwencjonalnych jak na owe czasy ele-
mentów, np. wielki składany ekran umieszczony 
w zapadni. Ciekawostką było również to, że przez 
prawie 30 lat Arena ogrzewana była dzięki kot-
łowni, której sercem był kocioł parowy pocho-
dzący z lokomotywy.

13. Palmiarnia – egzotyczne serce Łazarza 

Od ponad stu lat istnieje na Łazarzu tropikalna 
enklawa, która wszystkim spragnionym egzoty-
ki dostarcza wrażeń niezależnie od pory roku 
i bez konieczności opuszczania ukochanego 
fyrtla. Jej początki sięgają 1911 roku, gdy na tere-
nie ówczesnego ogrodu botanicznego powstał 
budynek, w którym eksponowano m.in. palmy 
i kaktusy. Okazją do rozbudowy Palmiarni była 
organizowana w 1929 roku Powszechna Wystawa 
Krajowa. Projektantem kompleksu był Stefan 
Cybichowski. Odtąd w siedmiu pawilonach 
oprócz roślin prezentowano również ryby, gady 
i owady. Zniszczona i odbudowana po II wojnie 
światowej Palmiarnia cieszyła egzotycznymi 
okazami fauny i flory przez kolejne lata. Jednak 
dekady niedoinwestowania i zużycie obiektu 
spowodowały, że groźne dla jego funkcjonowa-
nia były nawet podmuchy wiatru. Zdecydowano 
o budowie nowego budynku, którą udało się 
zrealizować dzięki wsparciu ze strony miesz-
kańców. Otwarta w 1992 roku Palmiarnia mieści 
pod swym dachem ponad tysiąc gatunków roślin 
i zwierząt, a jej powierzchnia jest blisko dziesię-
ciokrotnie większa od tej sprzed stu laty.
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Na początku XX wieku Łazarz przeżył 
niespotykany dotąd rozkwit. Mimo to-
warzyszącego mu tempa nie zapomniano 
o komforcie życia mieszkańców. Ulice, ka-
mienice i gmachy użyteczności publicznej 
powstały według nowoczesnych standar-
dów urbanistyki i architektury. Potrzeby 
codziennego życia zaspokajało handlowe 
centrum dzielnicy, czyli Rynek Łazarski. 
O społeczno-kulturowym charakterze 
fyrtla decydowały kina, sklepy, restau-
racje czy zakłady rzemieślnicze. Ważną 
funkcję pełniły też miejsca rekreacji, 
której łazarzanie mogli oddawać się na 
łonie przyrody uporządkowanej w formie 
nastrojowych parków i ogródków roz-
rywkowych. Dziś wiele z tych atrakcji już 
przeminęło. Jedno pozostało niezmienne: 
o obliczu Łazarza tak kiedyś, jak i dziś 
decyduje potrzeba poprawy jakości  
życia jego mieszkańców. 

Łazarz zabiegający  
o lepszą jakość życia

Wiek XIX przyniósł wraz z postępem 
technicznym rewolucję w transporcie 
publicznym. Mieszkańcy Łazarza obficie 
korzystali z owoców tych zmian, któ-
re wpłynęły bezpośrednio na kształt 
ich dzielnicy – nowa linia kolejowa do 
Wrocławia wyznaczyła z czasem jej 
wschodnią granicę. Komunikacyjnym 
kręgosłupem fyrtla była od zawsze ruchli-
wa ulica Głogowska, po której kursowały 
tramwaje, kończące swój bieg w łazarsko-
górczyńskiej zajezdni (najstarszej z dzia-
łających do dziś w mieście). Na przeciw-
ległym biegunie fyrtla powstał lokalny 
dworzec kolejowy, po PeWuCe przekształ-
cony w Dworzec zachodni, który do dzi-
siaj pełni dla mieszkańców funkcję „okna 
na świat”. A co poza tym? Rowery, hulaj-
nogi, deskorolki i wiele innych środków 
transportu, które pozwalają łazarzanom 
rozwijać swoją mobilność. 

Łazarz mobilny

21. Rynek Łazarski –  
gdzie kupić, gdzie sprzedać 

Trudno wyobrazić sobie Łazarz bez znajdujące-
go się w jego sercu rynku. Główny plac targowy 
i centrum życia społecznego fyrtla został urządzony 
w 1894 roku, jeszcze przed włączeniem łazarskich 
przedmieść do Poznania. Z czasem wokół placu wy-
tyczono ulice, przy których zaczęły powstawać wie-
lopiętrowe kamienice czynszowe. Spośród innych 
poznańskich rynków wyróżniały go nie tylko wiel-
kość i nieregularny kształt trapezu, wydłużonego 
o tzw. lejek od strony ulicy Głogowskiej, ale przede 
wszystkim fakt, że oprócz typowych artykułów 
spożywczych i kwiatów można było na nim kupić 
oraz sprzedać wszelkiego rodzaju starocie. Klimat 
łazarskiego targu, na którym starzy handlarze 
zachwalali swoje skarby dźwięczną gwarą, ściągał 
poznaniaków nawet z odległych dzielnic miasta.

20. Gminna elektrownia – 
energia dla Łazarza 

Jeżyce, Łazarz i Wilda u schyłku XIX wieku coraz 
silniej ciążyły ku Poznaniowi. Ambicją lokalnych 
władz było, by ich fyrtle zostały przyłączone do 
miasta już jako dobrze zorganizowane, „cywili-
zowane”  przedmieścia. Jednym z kluczowych 
celów związanych ze wzrostem jakości życia 
mieszkańców była elektryfikacja domostw. Włas-
ne elektrownie dla gmin powstawały w ostat-
niej dekadzie stulecia. Łazarski obiekt, łączący 
funkcje energetyczne i wodociągowe, otwarty 
został w 1894 roku. Niewielki budynek siłowni 
i przepompowni ulokowano przy ówczesnej 
ulicy Jagowa (obecna ulica Sczanieckiej). W 1897 
roku w związku z rosnącym zapotrzebowaniem 
na prąd dobudowano kolejny budynek miesz-
czący generatory. Produkcję energii zakończono 
tutaj w 1910 roku, po uruchomieniu na Grobli 
nowej kotłowni zdolnej zaspokajać potrzeby 
energetyczne przedmieść. Pozostałe budynki 
pełniły funkcje przemysłowe, stając się siedzibą 
rozmaitych przedsiębiorstw. Ostatnie zabudo-
wania wyburzono już w XXI wieku. Dziś stoją tu 
budynki mieszkalne.

22. Dawne kino Miniaturka – 
ulotny czar celuloidu 

Przedwojenni łazarzanie wspominają dwa kina 
mieszczące się w ich dzielnicy: jedno przy ulicy 
Głogowskiej (Marszałka Focha) w okolicach gmachu 
poczty, a drugie przy Małeckiego 11. Kolejne mieś-
ciły się przy terenach PeWuKi (Stylowe, późniejszy 
Bałtyk) i na Górczynie. W okresie PRLu niedaleko 
było do dwóch stosunkowo dużych kin – Bałtyku 
i Olimpii. Poza tym na Łazarzu odnaleźć można 
było jeszcze jedną niewielką salę przy ulicy Cheł-
mońskiego 21. Urządzono ją w 1955 roku w kamieni-
cy mieszczącej się obok stacji pogotowia ratunko-
wego, w lokalu mieszkalnym. Widownia mieściła 
jedynie 20 osób. W Miniaturce wyświetlano filmy 
niewyświetlane już – lub w ogóle – w innych kinach, 
w pewien sposób realizowała ona więc ideę kina 
studyjnego. Wspominaną przez bywalców specy-
ficzną cechą kina był projektor często zrywający 
taśmy, co dawało nieraz możliwość wyjścia z seansu 
„na ćmika”. Kino zamknięto, jak wiele podobnych 
obiektów, w latach 90.

17. Hotel Dworcowy –  
przy ulicy, której nie ma 

Otwarcie dworca kolejowego na skraju Łaza-
rza otworzyło nowe możliwości i perspektywy 
rozwoju dla Poznania i ówczesnych podpoznań-
skich gmin. Zaczęły wyrastać przedsiębiorstwa 
związane z ruchem kolejowym – w tym hotele. 
Utrudnienie dla rozwoju stanowiły obowiązujące 
aż do przełomu XIX wieku ograniczenia bu-
dowlane związane z funkcjonowaniem Twierdzy 
Poznań – wojskowi zarządcy miasta nie chcieli 
nawet zaakceptować murowanej konstrukcji 
budynku dworca. Z podobnymi problemami 
borykał się powstały pod koniec XIX wieku 
hotel, zlokalizowany przy nieistniejącej dziś 
ulicy Lenaua, w miejscu, gdzie obecnie znajdują 
się zabudowania targowe. Inwestorem i pierw-
szym właścicielem hotelu był znany poznański 
kupiec zajmujący się głównie importem i hurtem 
win, August Cichowicz. Funkcjonujący jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym obiekt kil-
kukrotnie zmieniał nazwy i właścicieli: przez jakiś 
czas na przełomie wieków znany był jako hotel 
Concordia, a także Bahnhof Hotel i w końcu 
w spolszczonej formie – Hotel Dworcowy.

19. Pod auspicjami wojska – 
Łazarz huzarski i ułański  

Dzisiejsza ulica Grunwaldzka, nieraz uznawana za 
północną granicę Łazarza, po swym wytyczeniu 
u schyłku XIX wieku zwana była Kawaleryjską. 
Znaczna część powstałych wzdłuż niej zabudowań 
związana była nie tylko z kawalerią, ale w ogóle 
z wojskiem. Wyrastające tu potężne komplek-
sy koszarowe odpowiadały wciąż rosnącemu 
zapotrzebowaniu niemieckiego garnizonu. Po 
łazarskiej stronie charakterystyczny był zespół 
zabudowań przeznaczonych dla niemieckiego  
2 Regimentu Lejbhuzarów Gwardii, a w II RP uży-
wany przez słynny 15 Pułk Ułanów Poznańskich. 
Zajmował tereny między dzisiejszymi ulicami 
Grunwaldzką, Matejki, Ułańską i Grottgera. Dziś 
znajduje się tam parking. Po drugiej stronie Ułań-
skiej ulokowano kompleks 5 Batalionu Taborów, 
po odzyskaniu niepodległości przejęty przez 7 
Dywizjon Artylerii Konnej. Od południa założenie 
uzupełniała część magazynowa z „remizami” dla 
taborów, obecnie kompleks hotelowo-handlowy 
przy ulicy Wyspiańskiego.

18. Kazimierz Nowak – życie na przekór 

Jego biografią można by obdzielić co najmniej 
kilka osób. Był pionierem i niewyczerpanym 
źródłem inspiracji w dziedzinach, które stanowiły 
kwintesencję jego niedługiego życia: podróżach 
w nieznane, reportażu i fotografii. W pojedynkę 
dokonał rzeczy niemoż-
liwej – w ciągu pięcio-
letniej wyprawy w latach 
1931-1936 przebył Afrykę 
z północy na południe 
i z powrotem, pokonując 
tę trasę na rowerze, pie-
szo, konno oraz czółnem. 
Podczas podróży Nowak 
wykonał tysiące unika-
towych zdjęć. W swoich 
reportażach przesyłanych 
prasie poznańskiej i ogól-
nopolskiej pisał zarówno o pięknie kontynentu, 
jak i zagrożeniach, jakie niosły za sobą kolonializm 
i przedmiotowe podejście do człowieka. Po prze-
byciu dziesiątek tysięcy kilometrów podróżnik 
powrócił do Poznania. Mieszkał wówczas w kamie-
nicy przy ulicy Lodowej. Jego odczyty na temat 
wyprawy połączone z pokazem zdjęć gromadziły 
rzesze zainteresowanych odbiorców. Dziś doko-
nania tego związanego z Łazarzem podróżnika 
upamiętnia skwer jego imienia.
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