
Pozory mylą! O Wildzie gdzieniegdzie 
krążą jeszcze opinie sprzed lat, które każą 
doszukiwać się wśród jej mieszkańców 
władcy piekieł tudzież wierzyć w to, że 
jest smutna, szara i nieciekawa. Jednak 
nie ulegajmy stereotypom. Wystarczy 
rozejrzeć się dookoła. To właśnie na 
Wildzie powstał najbardziej reprezenta-
cyjny z poznańskich rynków śródmiej-
skich. To tu do dziś stoją monumentalne 
gmachy użyteczności publicznej i pięknie 
zdobione, wielkomiejskie kamienice, 
a koncepcja przestrzenna północnej 
części fyrtla wyszła spod ręki wybitne-
go urbanisty przełomu XIX i XX wieku, 
Josefa Stübbena. Mimo tych przeobrażeń 
sprawne oko bez trudu dostrzeże też śla-
dy Wildy przedmiejskiej, której historia 
ściśle splatała się z losami Poznania. 

6. Elektrownia Wildecka
– energetyczne miejsce spot.kań  

Jeżyce, Łazarz i Wilda w przeddzień włączenia 
w granice Poznania żywotnie interesowały się 
budową nowoczesnej infrastruktury zapewniają-
cej mieszkańcom dostęp do podstawowych me-
diów. Kluczową kwestią poprawiającą jakość życia 
była elektryfikacja domostw. Pomysł budowy na 
Wildzie gminnej elektrowni zrealizowano w 1895 
roku. Przy dzisiejszej ulicy Dolna Wilda stanął  
utrzymany w stylu arkadowym ceglany obiekt za-
opatrujący gminę w energię elektryczną. Funkcję 
tę pełnił do 1910 roku. Przez niemal wiek budynek 
służył różnym celom – produkowano w nim m.in. 
sery, wyroby tytoniowe i zapalniki do silników 
spalinowych. W związku z kryzysem społeczno- 
-gospodarczym w drugiej połowie lat 30. XX 
wieku urządzono tu schronisko dla bezdomnych. 
W początkach XXI wieku po kapitalnym remon-
cie obiekt przekształcono w restaurację, miejsce 
kultury i concept store, siedzibę Fundacji SPOT.

1. Wierzbięcice 
– Wilda wielkomiejska

Chyba najbardziej reprezentacyjne kamienice 
Wildy wznoszą się wzdłuż ulicy Wierzbięcice. 
Zabudowa składająca się z wysokich jak na 
Poznań, kilkupiętrowych kamienic z lokalami 
handlowo-usługowymi w przyziemiu, do tego 
poprowadzone w jezdni tory tramwajowe – 
wszystko to nadaje Wierzbięcicom wielkomiej-
skiego sznytu. Obrazu „porzundnej” miejskiej 
ulicy dopełniała niegdyś niezachowana do dziś 
zieleń. Obecny charakter okolicy ukształtował 
się u progu XX wieku, zaraz po włączeniu Wildy 
w granice Poznania. Odpowiedzialny za niego był 
m.in. Joseph Leimbach, architekt projektujący 
wiele gmachów w urbanizującej się dzielnicy. 
Nazwa jest jednak znacznie starsza – pochodzi 
od średniowiecznego właściciela tych terenów, 
zwanego Wierzbą lub Wierzbiętą, i jego potom-
ków – Wierzbiców lub Wierzbięciców.

4. Kościół Maryi Królowej 
– wieża z Wrocławia 

Pod koniec XIX wieku blisko połowę mieszkań-
ców Wildy stanowili ewangelicy. Formalnie na-
leżeli oni do parafii św. Pawła w Poznaniu, której 
kościół mieścił się przy dzisiejszej ulicy Fredry. 
Spora odległość była jednym z powodów podję-
cia starań o utworzenie własnej parafii. W pełni 
udało się to w 1902 roku. Z czasem powstał 
cmentarz i różne instytucje parafialne, brako-
wało jednak świątyni. Wzniesiono ją na Rynku 
Wildeckim w latach 1904-1907 i nadano jej we-
zwanie św. Mateusza. Projektant Oskar Hossfeld 
postanowił ubrać ją w kostium neorenesansowy. 
Charakterystycznym elementem budowli stała 
się wysoka czworoboczna wieża. Jej zwieńczenie 
wzorowane było na hełmie kościoła św. Elżbiety 
we Wrocławiu. Świątynia od 1945 roku służy miej-
scowym katolikom, od początku lat 90. XX wieku 
jako kościół parafialny Maryi Królowej.

3. Brama Wildecka 
– jedna z trzynastu  

Do początków XX wieku aby opuścić Poznań – 
ograniczony wówczas do rozmiarów dzisiejszego 
centrum – należało, niemalże jak w średniowieczu, 
przekroczyć jedną z bram miejskich. Budowli ta-
kich wzniesiono w sumie 13. W większości były one 
zamykane na noc. By przedostać się do podmiej-
skiej Górnej Wildy, należało przekroczyć Bramę 
Wildecką, położoną mniej więcej u południowego 
wylotu dzisiejszej ulicy Półwiejskiej. Brama, wyglą-
dem nawiązująca nieco do gotyckiego zamku, wy-
różniała się najdłuższymi w Poznaniu przejazdami. 
By ją przekroczyć, trzeba było pokonać 35 metrów 
zakrzywionym tunelem. Utrudniającą komunikację 
bramę rozebrano w ramach likwidacji umocnień 
fortecznych w 1904 roku.

Wilda zabiegająca 
o lepszą jakość życia

Wilda fifna 
i charakterna

Wilda dobrze 
zbudowana

Od co najmniej dwóch stuleci wildzianki 
i wildzianie aktywnie uczestniczą w działa-
niach, których celem jest uczynienie włas-
nego fyrtla lepszym miejscem do życia. 
W szczególności przełom XIX i XX wieku 
okazał się dla Wildy czasem niespotykane-
go dotąd rozwoju. Przy nowo wytyczanych 
ulicach zaczęły powstawać nowoczesne, 
eleganckie kamienice. Faktycznym han-
dlowym centrum dzielnicy stał się Rynek 
Wildecki, na którym spotykali się przed-
stawiciele wszystkich warstw społecznych. 
Trudną do przecenienia rolę odegrało 
wybudowanie lokalnej elektrowni, jednego 
z wielu służących mieszkańcom obiek-
tów użyteczności publicznej. Przemiany 
społeczne i kulturowe wpłynęły na jakość 
życia w dzielnicy w różnych jej momentach 
dziejowych. Jednak komfort mieszkania 
i najbliższego otoczenia pozostały do dziś 
wartością uniwersalną.

Wildzianie jak mało kto wiedzą, co to zna-
czy postawić na swoim, gdy w grę wchodzą 
sprawy najwyższej rangi. I nie boją się po-
nosić konsekwencji dokonanych wyborów. 
W 1956 roku wzięli udział w historycznych 
wydarzeniach, odznaczając się odwagą 
i bezkompromisowością. Symboliczną 
twardość i determinację wildeckich robot-
ników wyrażał przejmujący stukot „oku-
loków” – na zawsze zapamiętany przez 
świadków i uczestników Poznańskiego 
Czerwca. Wildzianie to także niepokorni 
indywidualiści. Jak Konrad Doberschütz, 
który nie kalkulował, czy opłaca mu się 
sprzeciwić niszczącemu i nieludzkiemu 
systemowi, czy też jak Maria Rataj, która 
jako mała dziewczynka mimo skrajnie nie-
sprzyjających warunków potrafiła wziąć 
sprawy w swoje ręce i przewyższyć swą 
dojrzałością otaczających ją dorosłych. 
Także dziś łamanie utartych schematów  
to wildecka specjalność.

5. Rynek Wildecki 
– ruch jak na Wildzie

Życie poznańskich fyrtli koncentruje się wokół 
lokalnych rynków. Ten na Wildzie, pamiętający 
jeszcze odległe czasy funkcjonowania miejskiego 
folwarku, inaczej niż w przypadku pozostałych 
dzielnic, faktycznie stanowił centrum dawnej wsi. 
W początkach XIX wieku stanął tutaj wiatrak. 
Domy, z początku drewniane i kryte strzechą, 
stopniowo zastępowane były niewysokimi bu-
dynkami fachwerkowymi. Kilkadziesiąt lat później 
boom inwestycyjny doprowadził do obudowania 
rynku gmachami użyteczności publicznej. Całość 
utworzyła harmonijny układ o bardzo reprezen-
tacyjnym charakterze, co do dziś wyróżnia wil-
decki rynek na tle innych placów dzielnicowych 
w mieście. Od niepamiętnych czasów płytę placu 
wypełnia gwar codziennych zakupów. Na stra-
ganach wildzianie kupują między innymi kwiaty, 
owoce, warzywa i inne artykuły spożywcze.

12. Maria Rataj 
– grzeszne miasto  

Poznań miał szczęście do wybitnych pamiętnika-
rzy, którzy stworzyli jego osobisty, choć czasem 
nazbyt uładzony portret. Wilda jest pod tym 
względem przypadkiem szczególnym. Dzięki 
wspomnieniom Marii Rataj (właściwie Marianny 
Rudowicz) możemy poznać codzienne życie fyrtla 
w okresie międzywojennym z wyjątkowej per-
spektywy – kilkuletniej dziewczynki. To wyprawa 
fascynująca, a zarazem przejmująca. Maria opisuje 
nieznany, „grzeszny” świat pełen ogromnych kon-
trastów. Wspomnienia z miasteczek bezdomnych, 
wypraw na „gymelę”, drobnego handlu na Rynku 
Wildeckim przeplatają się z okruchami szczęścia 
doświadczanymi podczas zabaw na Fogielce, 
nadwarciańskich plażach i na dziecińcu „Pod 
Słońcem”. Maria Rataj spędziła dzieciństwo w do-
mach przy ulicach Dolina i Dolna Wilda wśród 
najuboższych mieszkańców dzielnicy. Ślady tego 
nieistniejącego już świata pozostały na kartach jej 
niesamowitych wspomnień.

11. Poznański Czerwiec 1956 
– stukot „okuloków”

28 czerwca 1956 roku po fiasku negocjacji z ko-
munistyczną władzą rozczarowani i oszukani 
robotnicy Ceglorza ogłosili bunt. Zmusiła ich do 
tego drożyzna, zwiększanie planów produkcyj-
nych, oszukiwanie na premiach i wynagrodze-
niach, a także odrzucanie zgłaszanych postulatów. 
Strajkujący robotnicy utworzyli pochód i skiero-
wali się w stronę miasta. Niektórzy mieszkańcy 
Wildy do dziś pamiętają stukot „okuloków”, 
roboczych butów na drewnianej podeszwie, 
który niósł się po kamiennym bruku. Pochód, do 
którego dołączali poznaniacy z innych zakładów, 
dotarł na tzw. plac Stalina (obecnie Mickiewicza), 
gdzie odbyła się wielka demonstracja. Napięcie 
eskalowało, rozgorzały dramatyczne walki ulicz-
ne, bezwzględnie stłumione przy pomocy woj-
ska. Zginęło kilkadziesiąt osób, kilkaset zostało 
rannych, tysiące spotkały represje. Poznański 
Czerwiec był pierwszym w Polsce tak dużym wy-
stąpieniem robotniczym przeciw władzom PRL.

9. Patyczak 
– w ramach walki ze wszystkimi schematami  

Zapewne nie każdy wie, że na Wildzie spotkać 
można jednego z ciekawszych artystów polskiej 
sceny punkowej. To Grzegorz Kmita, znany jako 
Patyczak, kojarzony przede wszystkim z projek-
tem Brudne Dzieci Sida. Nazwa owego zespołu, 
tworzonego przez muzyka oraz jego gitarę, nawią-
zuje oczywiście do Sida Viciousa, legendy punko-
wej sceny. Patyczak to autor protest-songów (Fak 
Mak), narracyjnych opowieści o życiu subkultury 
(Rzuć jakieś drobne na wino) czy celnych komen-
tarzy społecznych (Piosenka o kwadratowym 
mieście). Jego utwory, celowo charakteryzujące 
się oszczędną warstwą kompozycyjną (Trzy akordy 
darcie mordy), śpiewane są przy ogniskach i na 
imprezach w całej Polsce. Poza działalnością mu-
zyczną Patyczak jest m.in. magistrem socjologii, 
członkiem społeczności wolnego oprogramowa-
nia, przewodnikiem miejskim oraz zaangażowa-
nym w życia fyrtla i miasta społecznikiem.

7. Poplińskich 
– eleganckie przedogródki  

Do kamienicznego fasonu początku XX wie-
ku należało posiadanie dobrze utrzymanych 
przedogródków –  przestrzeni zielonych na 
fragmentach posesji przed fasadami budynków. 
Były to nie tylko swoiste wizytówki „porzundku” 
panującego w danej kamienicy, ale i oazy natu-
ry w coraz gęściej zabudowanym mieście. Ich 
forma podlegała ścisłemu uregulowaniu. Dzięki 
temu nie tylko ożywiały one przestrzeń, popra-
wiając estetykę ulic, ale i pozytywnie wpływały 
na właściwą wentylację i regulację temperatury 
między kamienicami. Tradycja przedogródków 
stopniowo zanikała, zwłaszcza po II wojnie świa-
towej, i dziś stanowią one rzadkość w krajobrazie 
śródmiejskich dzielnic. Tym cenniejsze są zatem 
miejsca takie jak ulica Poplińskich, gdzie przed-
ogródki zachowały się na całej jej długości. 

Jeżyce, Łazarz i Wilda to śródmiejskie dzielnice Pozna-
nia. Choć z pozoru wydają się do siebie podobne, róż-
nią się znacząco. 

Projekt FEST FYRTEL jest próbą zdefiniowania ich cha-
rakteru i tożsamości – tego, co mają wspólnego, a co 
niepowtarzalnego. Szczególnie wiele do powiedzenia 
na temat swoich FYRTLI mają mieszkańcy. Efektem 
wspólnych spotkań z nimi są MAPY ATRAKCJI Jeżyc, 
Łazarza oraz Wildy. To unikatowa propozycja dla każ-
dego, kto w poszukiwaniu śladów historii i współczes-
ności zdecyduje się na spacer poza utartym szlakiem.

Celem projektu FEST FYRTEL jest realizacja działań 
turystyczno-kulturalnych dla poznańskich dzielnic 
śródmiejskich: Jeżyc, Łazarza oraz Wildy. Jego pomy-
słodawcą jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 
miejska instytucja kultury będąca operatorem Bramy 
Poznania oraz Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Rozszerzona wersja map dostępna pod adresem: www.festfyrtel.pl
Więcej informacji na: www.facebook.com/festfyrtel

Projekt graficzny:
Marcin Dzbanuszek

Redakcja językowa: 
Aleksandra Deskur

Realizacja projektu i teksty:
Maciej Moszyński, Marcin Słomiński

8. Dzieciniec miejski  
„Pod Słońcem” 
– bezchmurne dzieciństwo  

W czasie inwestycyjnej gorączki, która ogarnęła 
Poznań w przededniu PeWuKi, wznoszono nie tyl-
ko obiekty targowe. Jedna z realizacji miała cha-
rakter szczególnie nowatorski, powstała bowiem 
z myślą o dzieciach. W 1928 roku w wildeckim 
klinie zieleni zrealizowano kompleks ozdobio-
nych kolumnadami budynków projektu Jerzego 
Tuszowskiego. Zaplanowano w nim m.in. jadalnię, 
ogólnodostępną kuchnię, bawialnię, a także łaź-
nię z natryskami, w której dzieci mogły za darmo 
otrzymać mydło i czysty ręcznik. Wokoło urzą-
dzono ogromny, sześciohektarowy teren rekrea-
cyjny. Dzieciniec Miejski „Pod Słońcem” wpisywał 
się w ówczesną politykę społeczną miasta – miał 
chronić dzieci przed „złymi wpływami ulicy”. 
Współcześnie odbudowane po wojnie obiekty 
nadal służą młodym poznaniakom.

2. Willa Beierleina 
– pod mocnym aniołem 

 
„Niektórzy (…) do wielkiej doszli zamożności” – pisał o Bambrach Oskar Kolberg. Jednym z nich był wilde-
cki gospodarz i społecznik Michał Beierlein. Gdy na początku XX wieku zniesiono ograniczenia forteczne 
i na Wildzie rozpoczął się intensywny ruch budowlany, zdecydował się on postawić wyróżniający się 
formą dom o cechach kamienicy willowej. Niecodzienność budynku brała się stąd, że punktem wyjścia 
dla jego projektu była figura archanioła Michała, nabyta przez właściciela w 1900 roku na Wystawie 
Światowej w Paryżu. Do dziś przykuwają uwagę malownicze położenie wildeckiej willi, bogate sztukaterie, 
a przede wszystkim – przylegająca do ściany na wysokości pierwszego piętra i wsparta na toskańskiej 
kolumnie „kapliczka” z anielską figurą.
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10. Konrad Doberschütz 
–poeta zakazany  

Mieszkający przez lata przy Rynku Wildeckim Konrad Doberschütz był postacią 
o niezwykle bogatym życiorysie, którym można by obdzielić wiele osób. Jako żoł-
nierz AK, a później utalentowany dziennikarz i poeta odznaczył się bezinteresowną 
odwagą, pozostając przy tym człowiekiem niezwykle skromnym. Kontestując ko-
munistyczną rzeczywistość powojennej Polski, pisał zaangażowane wiersze i nowele 
m.in. o Czerwcu 1956 i sowieckiej interwencji na Węgrzech. Początkowo większość 
tych utworów trafiała do szuflady. W 1959 roku na trop jego działalności wpadła 
SB, która doprowadziła do aresztowania poety i skazania na trzy lata więzienia. 
Wśród zakazanych utworów znalazł się poruszający wiersz-kołysanka Śpij spokojnie, 
mój mały chłopczyku, poświęcony pamięci najmłodszej ofiary Czerwca – Romka 
Strzałkowskiego. Konrad Doberschütz jest dziś symbolem twórcy-opozycjonisty 
idącego na przekór systemowi, z którym się nie zgadzał.
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Wilda rzeźwa 
i wypoczęta

16. Dawna Królewska Szkoła 
Budowy Maszyn 
– Panie inżynierze! 

Nad placem Marii Skłodowskiej-Curie, dawniej 
noszącym imię Gotthilfa Bergera, wznosi się cha-
rakterystyczny budynek o skomplikowanej bryle 
i z wieżyczką zwieńczoną hełmem. To dzisiejszy 
rektorat Politechniki Poznańskiej, dawniej miesz-
czący Królewską Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. 
Gmach zbudowano według pomysłu ówczesnego 
architekta miejskiego Heinricha Grüdera między 
1904 a 1907 rokiem. Neorenesansowa budowla 
stanowiła ważny element w powstającej wówczas 
historyzującej obudowie Rynku Wildeckiego. W 
szkolnych salach przez lata kształcono fachowców 
od maszyn. Po odzyskaniu niepodległości przy-
miotnik „Królewska” zmieniono na „Państwowa”. 
Po II wojnie reaktywowano ją jako Szkołę 
Inżynierską, z której tradycji czerpie dzisiejsza 
Politechnika Poznańska.

15. Kolonia na Wspólnej 
– największe podwórze Europy  

W latach 20. XX wieku Poznań przygo-
towywał się do PeWuKi – wystawy pre-
zentującej osiągnięcia pierwszej dekady 
niepodległej Polski. Warunki życia miejskiego robotnika znacznie odbiegały jednak od ideału. 
Na długo przed wystawą zdecydowano o wyburzeniu znajdujących się w jej bliskości „ruder” 
i zbudowaniu dla ich lokatorów nowych mieszkań na Wildzie. Architekt Władysław Czarnecki 
podszedł do zadania z rozmachem: między ulicami Tokarską, Wspólną a Rolną powstało in-
spirowane wzorcami wiedeńskimi największe w mieście osiedle robotnicze. Mieszkania wy-
posażone były w kuchnię i toaletę, co nie było wówczas oczywiste. Na dziedzińcu kompleksu 
stanąć miały budynki mieszczące wspólną pralnię, czytelnię i ochronkę dla dzieci. Planowano 
także plac zabaw i teren zielony. Tych ostatnich planów nie zrealizowano, ale za to kolonia 
poszczycić się może niemal hektarowym podwórzem, uchodzącym za największe w Europie.

13. Willa Brunona Hermanna 
– Wilda fabrykancka 

Nim na Wildzie pojawił się „Ceglorz”, na jego późniejszych terenach swoje przedsięwzięcia rozwijali lo-
kalni fabrykanci. Jednym z nich był Bruno Hermann, który pod koniec XIX wieku zainwestował w zakład 
obróbki i handlu drewnem. Jednocześnie, co nie było częstą praktyką w Poznaniu i okolicy, wybudował 
po sąsiedzku dom, z którego mógł doglądać swego interesu. O Hermannie nie wiadomo zbyt wiele. Raczej 
nie należał on do osób nadmiernie skromnych: swą willę przyodział w zdobny „francuski” kostium. Pałacyk 
charakteryzuje się wymyślną formą, licznymi detalami, a jeden z jego dwóch narożników zwieńczony jest 
hełmem. Tak ozdobiona wieżyczka górowała nad okolicą, jasno dając do zrozumienia, kto jest właścicie-
lem. Zapewne niejeden wildzianin w dzieciństwie miał okazję zapoznać się z wnętrzami pałacyku, przez 
lata pełnił on bowiem funkcję zakładowego przedszkola zakładów HCP.

20. Pomnik Pyry 
– o bulwa!  

Z Poznaniem kojarzą się koziołki, pracowitość, 
nadmierna oszczędność, ale przede wszystkim 
– pyry. Faktycznie już od XVIII wieku uprawa 
ziemniaków upowszechniła się w Wielkopol-
sce, a potrawy z nich znalazły poczesne miejsce 
w lokalnej kuchni. Wprawdzie nie ma zgody co 
do źródła pochodzenia gwarowego określenia tej 
pożywnej bulwy. Z pewnością jednak brzmi ono 
poznaniakom zdecydowanie bardziej swojsko 
niż popularny gdzie indziej „kartofel”. O „po-
znańskich pyrach” słyszano w całej Polsce. Nic 
dziwnego więc, że właśnie w stolicy Wielkopolski 
postawiono pomnik… pyry. Pięciotonowy głaz 
kształtem przypominający bulwę umieszczono 
w 2007 w parku Jana Pawła II. To jeden z dwóch 
pomników ziemniaka w Polsce – drugi znajduje 
się w zachodniopomorskim Biesiekierzu.

Wildzianie nieraz mieli okazję sprawdzić 
się w działaniu. Nie potrzebowali do tego 
specjalnych zachęt. Gdy sytuacja tego 
wymagała, po prostu brali sprawy w swo-
je ręce. Aktywnie wsparli ideę budowy na 
swoim fyrtlu świątyni-symbolu odrodze-
nia zniewolonej ojczyzny. Sprawę nie-
podległości stawiali bowiem jasno i bez 
ogródek. Postrzegali ją jednak szeroko, 
jako prawo do bycia niezależnym w myśli 
i czynie. Świetnie przełożyło się to na 
aktywność społeczną, prowadzoną nieraz 
wbrew niesprzyjającym okolicznościom. 
Świadczy o tym działalność integrującego 
mieszkańców ośrodka kultury miesz-
czącego się w schronie i społeczna akcja 
ratowania najstarszego wildzianina – 
dębu Krzysztofa. W końcu w grupie siła 
i wildzianie doskonale o tym wiedzą. 

Wilda w szwungu 
i na fleku

18. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego 
– Świątynia Niepodległości 

Katoliccy mieszkańcy Wildy przez stulecia należeli do parafii św. Marcina, a od 1899 roku – do parafii 
Bożego Ciała. Ponieważ dla wielu z nich udział w niedzielnym nabożeństwie był nie lada wyprawą, dążyli 
oni do budowy własnej świątyni. Przypadająca w 1916 roku rocznica 950-lecia chrztu Polski i odzyskanie 
niepodległości w 1918 roku nadały sprawie sprzyjającego kontekstu. Postanowiono wznieść monumental-
ną świątynię „jubileuszową i pamiątkową” projektu Rogera Sławskiego, dla której planowano miejsce na 
wschodnim końcu ulicy Pamiątkowej (stąd nazwa). Z braku funduszów zdecydowano się tymczasowo na 
inne rozwiązanie. Do Poznania sprowadzono księży zmartwychwstańców, którym powierzono utworzenie 
wildeckiej parafii. Nowy kościół w stylu neoklasycystycznym z chwilą wzniesienia świątyni pamiątkowej 
miał zostać przekształcony na salę zebrań religijnych. Tak się jednak nie stało, a budowla już od blisko stu 
lat jest charakterystycznym elementem dzielnicy.

17. Schron Kultury Europa 
– mocny głos z Rolnej 

Na pierwszy rzut oka blok, który ciągnie się 
południkowo wzdłuż ulicy Rolnej od skrzyżowa-
nia z ulicą Hetmańską, niczym specjalnie się nie 
wyróżnia. Początkowo należał on do Zakładów 
HCP, później, w latach 90., na fali przemian włas-
nościowych powstała tutaj niewielka spółdzielnia 
mieszkaniowa. Wydawałoby się, że to historia 
jakich wiele. Prawdziwe unicum kryje się jednak 
w podziemiach budynku, gdzie mieści się zimno-
wojenny schron. Nie zabezpiecza on już miesz-
kańców na wypadek wojny, lecz jest siedzibą lo-
kalnego, oddolnego centrum kultury. W Schronie 
Kultury Europa odbywają się koncerty, spotkania, 
prelekcje, funkcjonuje sala prób dla muzyków, 
jest też siłownia i stół do ping-ponga. Swoją pra-
cownię malarską urządził tu Jerzy Łuczak. Miejsce 
z jednej strony integruje lokalną społeczność, 
złożoną w dużej mierze z mieszkańców spółdziel-
ni, z drugiej zaś jest otwarte dla każdego. 

19. Dąb Krzysztof 
– najstarszy wildzianin

Na Wildzie rośnie jedno z najstarszych drzew 
w Poznaniu. To rozłożysty dąb szypułkowy 
o imieniu Krzysztof, którego konary ocieniają róg 
ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego. Jego wiek 
szacowany jest na 300 lat – bez wątpienia to 
najstarszy żyjący wildzianin! Co więcej, wszystko 
wskazuje na to, że jest w pełni sił, wolny od więk-
szych uszkodzeń czy ciężkich chorób. Staraniem 
Anny Siwczyk i wildeckich radnych osiedlowych 
przed kilkoma laty Krzysztof został wpisany na li-
stę pomników przyrody, a wokół niego urządzono 
niewielki skwer. Cieszy się szczególnymi wzglę-
dami u lokalnej społeczności. Świadczy o tym 
zdecydowana reakcja i pewna nieufność, z jaką 
spotykają się wszelkie próby przycinania jego 
konarów. W porównaniu do innych poznańskich 
dzielnic Wilda wydaje się całkiem nieźle zaziele-
niona. Dąb Krzysztof wśród wildeckiej zieleni ma 
jednak wagę szczególną.

14. Hutnicza   – „angielska” osada robotnicza 

Dynamiczny rozwój Wildy u progu XX wieku związany był m.in. z rozbudową przemysłu i infrastruktury 
kolejowej. By zapewnić sobie godne warunki zamieszkania, możliwie blisko miejsca pracy, kolejarze powo-
łali do życia pierwszą w Poznaniu spółdzielnię mieszkaniową – Towarzystwo Oszczędnościowo-Budowlane 
(Spar-und Bauverein). Krótko przed I wojną podjęło się ono dużej inwestycji na obszarze południowej 
Wildy. Wzdłuż obecnej ulicy 28 Czerwca 1956 roku zbudowano długi blok mieszkalny z otwartymi, arka-
dowymi bramami. Za nim, przy ulicy Hutniczej, ukryły się szeregi niewielkich, ciekawie zaprojektowanych 
domków z surowej cegły, ustawionych przy krętych wewnętrznych uliczkach. Wytworzony w ten sposób 
klimat przypominać może atmosferę któregoś z angielskich miast przemysłowych. 

Oderwać się choć na chwilę od trudów 
codziennego życia to marzenie niejed-
nego zapracowanego mieszkańca miasta. 
Przez dziesiątki lat Wilda miała w tej 
dziedzinie wiele do zaoferowania. Już 
w XIX wieku na piaszczystych wildeckich 
łąkach i nad pobliską Wartą koncen-
trowało się życie sportowe aglomeracji 
poznańskiej. Tu wykuwały się wielkie 
talenty piłkarskie, których grę w najlep-
szych dla wildeckiego stadionu latach 
70. XX wieku mogły obserwować nawet 
dziesiątki tysięcy kibiców. Tu królowały 
także zabawa i rozrywka. Tętniły życiem 
restauracyjne ogródki. Gwarem i atrakcja-
mi nęciła niezwykle popularna Fogielka. 
Choć dziś nie ma już słynnego kina Wilda 
i nad Wartą wypoczywa się jakoś tak ina-
czej, Wilda nadal pełna jest miejsc, które 
służą mieszkańcom jako oazy kultury 
i wypoczynku.

Wilda rzeźwa 
i wypoczęta

21. Stadion im. 22 Lipca/E. Szyca 
– arena sportu i dożynek 

Wielu poznaniaków łączy z Wildą wspomnienia 
gorących sportowych emocji związanych z funk-
cjonującym tu przez lata stadionem miejskim. 
Jego powstaniu pod koniec lat 20. XX wieku 
towarzyszył pośpiech. W konsekwencji podczas 
inauguracji trybuna honorowa o mało nie zawa-
liła się na prezydenta RP Ignacego Mościckiego. 
W latach powojennych stadion wielokrotnie 
przebudowywano. Dziesiątki tysięcy kibiców 
ściągały tutaj oglądać sukcesy Warty Poznań i re-
prezentacji Polski. W 1972 roku na meczu gościn-
nie występującego Kolejorza padł rekord Polski, 
a niewykluczone, że także Europy w frekwencji 
na spotkaniu drugoligowym – 60 tysięcy osób. 
W 1974 roku zorganizowano tu centralne dożynki, 
jedną ze sztandarowych imprez masowych Polski 
„ludowej”. Po 1989 roku dawny stadion miejski, 
którego imię zmieniono z 22 Lipca na zasłużone-
go dla Warty Poznań Edmunda Szyca, podupadł 
i stopniowo zmienił się w zachwaszczoną ruinę. 

22. Chwiałka 
– plusk późnym popołudniem  

Od stuleci tereny zielone wschodniej Wildy były 
popularnym miejscem uprawiania sportów i za-
baw ruchowych, także wodnych. Nic dziwnego, 
że w latach 60. XX wieku właśnie tu wzniesiono 
kompleks basenów miejskich. Tak powstała dzia-
łająca do dziś „Chwiałka”, której potoczna nazwa 
wzięła się od zdekomunizowanego patrona obec-
nej ulicy Spychalskiego – Marcina Chwiałkow-
skiego. Wielu poznaniaków stawiało tu pierwsze 
kroki w nauce pływania. Profesjonalni sportowcy 
mogli zaś szlifować kondycję na jedynym w mie-
ście basenie olimpijskim. Latem wielką popular-
nością cieszyła się część zewnętrzna – w od-
krytych basenach pływano, skakano ze skoczni, 
a na brzegach opalano się, tworząc w ten sposób 
namiastkę wypoczynku nad wodą w samym sercu 
miasta. Świeżo wybudowana Chwiałka świetnie 
sprawdziła się też w roli scenerii nastrojowego 
czarno-białego filmu Późne popołudnie  
w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego.

23. Kino Wilda 
– kino premier  

W 1962 roku przy Wierzbięcicach, noszących 
wówczas imię Gwardii Ludowej, otwarto nowo-
czesne jak na owe czasy kino „Wilda”. Ulokowano 
je w modernistycznym budynku, który oprócz 
funkcji mieszkalnej łączył cele usługowe z kultu-
ralnymi. Kino zdobił rozświetlający ulicę elegan-
cki neon. Komfortowa sala z balkonem mogła 
pomieścić około 750 widzów. Przez lata „Wilda” 
utrzymywała wysoką renomę. To tu najwcześniej 
wyświetlano sprowadzane do Poznania hity, jak 
Siedmiu wspaniałych czy Przeminęło z wiatrem. 
W latach 90. XX wieku kino przeszło gruntowny 
remont, po którym zyskało jeszcze bardziej re-
prezentacyjny charakter. Zawirowania ery multi-
pleksów okazały się jednak dla niego zabójcze, 
doprowadzając do jego upadku w 2005 roku, 
a następnie przekształcenia na sklep popularnej 
sieci dyskontów. O kinie przypomina jedynie 
odtworzony niedawno neon.

24. Droga Dębińska 
– rozrywka bez ogródek

Las Dębiński na początku XIX wieku stał się 
własnością księżnej Ludwiki, żony namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Antoniego 
Radziwiłła. By zapewnić małżonce dogodny 
dojazd do jej pałacyku, książę zarządził budowę 
Drogi Dębińskiej. Wzdłuż niej zaczęły powstawać 
gospody, wille i ogródki rozrywkowo-restaura-
cyjne. Obiekty o modnych wówczas wymyślnych 
nazwach: „Nowa Ameryka”, „Dolina Szwajcarska”, 
„Wyspa św. Heleny” czy „Dziurka albo Syberya” 
zapewniały możliwość odpoczynku, spożycia 
posiłku, napicia się piwa czy zażycia tabaki 
w „tabażerii” oraz innych rozrywek, takich jak np. 
gra w kręgle. Co ciekawe, ogródki pełniły także 
funkcję centrów życia społecznego, w których 
spotykali się przedstawiciele różnych organizacji. 
Na przełomie XIX i XX wieku Polacy organizowali 
w nich wydarzenia polityczne i kulturalne o pa-
triotycznym, antypruskim charakterze.

WILDA

Wilda ma kolor fabrycznej cegły. 
Rozłożone do dziś na wielkich obszarach 
fyrtla hale i zakłady pozostają ledwie 
wspomnieniem niedawnej jeszcze indu-
strialnej przeszłości. Jej początki przy-
padają na drugą połowę XIX wieku, gdy 
Wilda zaczęła gwałtownie przeobrażać 
się w dzielnicę zamieszkałą w znacznej 
części przez robotników. To z myślą 
o nich budowano inspirowane nowo-
czesnymi wzorcami osiedla. Symbolem 
wildeckiej „ziemi obiecanej” stały się 
rzadkie w Poznaniu wille fabrykanckie. 
To tu powstały dwa największe zakłady 
w mieście – ZNTK i HCP. W parze z ich 
rozwojem szedł postęp techniczny, po-
nieważ fachowców od maszyn na Wildzie 
nie brakowało. Uczyli się oni w założonej 
tu w początkach XX wieku poprzedniczce 
dzisiejszej Politechniki. Dziś robotniczą 
Wildę pamiętają głównie starsi mieszkań-
cy. Młodszym o dawnym industrialnym 
dziedzictwie fyrtla przypominają współ-
czesne nazwy ulic.

Wilda robocza, 
fabryczna
i przemysłowa
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