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Nowy Stary Rynek
Stary Rynek po 1945 roku stał się największą
w Poznaniu kompleksową realizacją odbudowy w historycznej, przedrozbiorowej szacie.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Zachwatowicza wykorzystano okazję do pozbycia się XIX i XX-wiecznych warstw architektonicznych i stworzenia dzielnicy na nowo. Miała
przypominać czasy I Rzeczypospolitej, pełniąc
jednocześnie funkcje turystyczne, kulturalne
i mieszkalne.

Fasada Ratusza, lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ/WUOZ

Majestat królewskiego miasta
Miasto lewobrzeżne, lokowane w 1253 roku,
było przez wieki miejskim sercem aglomeracji
poznańskiej, która rozwijała się do drugiego
rozbioru Polski. Po 1793 roku władze pruskie
rozpoczęły proces rozbiórki dawnych murów,
a po wielkim pożarze z 1803 roku dokonały
znaczących zmian w przebiegu ulic na terenie
Starego Miasta. Od drugiej połowy XIX wieku
następowały głębokie przemiany w zabudowie staromiejskiej. Podwyższano kondygnacje,
przebudowywano fasady i łączono parcele na
Starym Rynku, tworząc m.in. domy towarowe.
W 1880 roku poprowadzono przez Stary Rynek
pierwszą linię tramwajową w mieście. Znaczną
ingerencją była rozbiórka będącej w złym stanie dawnej wagi miejskiej i wzniesienie na jej
miejscu pod koniec XIX wieku neorenesansowego tzw. nowego ratusza.
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rządkowania estetyki Starego Rynku i okolic, uznanych
wtedy za przestrzeń zabytkową i podlegającą ochronie.
Zbigniew Zieliński opracował niezrealizowane projekty
uwzględniające m.in. ujednolicenie wysokości kamienic,
wprowadzenie dachów dwuspadowych i ustandaryzowanie kolorystyki elewacji i szyldów.

Do 1945 roku Stary Rynek pełnił taką samą funkcję jak
przed wiekami. Tu była siedziba władz miejskich z prezydentem na czele, tu funkcjonowały sklepy i lokale usługowe, a na podwórkach kamienic warsztaty i fabryczki, tu było centrum komunikacyjne z przejeżdżającymi
tramwajami i autobusami. W okresie międzywojennym,
od połowy lat 30. XX wieku, podejmowano próby upoStary i nowy Ratusz, lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ/WUOZ

Widok z wieży ratuszowej w kierunku wschodnim, lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ/ WUOZ
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Ratusz i Stary Rynek po zniszczeniach wojennych w lutym 1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl

Działania władz okupacyjnych i przede wszystkim destrukcyjne walki o Poznań z 1945 roku zniszczyły przedwojenne Stare Miasto. Na Starym Rynku ze 100 budynków aż 80 strawił pożar. Część domów została zburzona

Ratusz, fot NN, przed 1939 r., ze zb. MKZ/WUOZ.

całkowicie, w innych zachowały się przyziemia, a większość, pozbawiona dachów i stropów, miała nadwątlone
mury obwodowe. Przetrwały za to licznie zachowane gotyckie sklepione piwnice o średniowiecznej metryce.

Wskrzesić serce
Poznania
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Gdy kurz bitewny opadł i wykonano pierwsze
szacunki strat, rozpoczęła się wśród specjalistów i mieszkańców dyskusja dotycząca kształtu odbudowy i funkcji, jakie powinien pełnić
Stary Rynek. Ścierały się dwie koncepcje. Jedna,
reprezentowana przez niektórych przedstawicieli władz miasta i obywateli, w tym właścicieli nieruchomości, zakładała utrzymanie funkcji handlowo-administracyjno-usługowej i tym
samym częściowe zachowanie przedwojennego charakteru zabudowy. Druga koncepcja, za
którą opowiadali się konserwatorzy, zakładała
stworzenie tu, wraz z zabudową mieszkalną, kulturalnego i turystycznego centrum w formach
architektonicznych nawiązujących do czasów
dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek).

B. Stelmachowska, Stwarzamy „Nowy” Stary Rynek, „Kronika Miasta Poznania”,
1945, R. 18, nr 1, s. 29–30 (fragmenty).

Kazimierz Ulatowski, Jak zabudować Stary Rynek, „Kronika Miasta Poznania” 1946,
R. 19, nr 2, s. 155.

Ostatecznie zwyciężyły argumenty konserwatorów, powołujących się na odkryte podczas prac zabezpieczających fragmenty dawnej, historycznej zabudowy. Zniszczenia wojenne dały możliwość usunięcia XIX-wiecznych
nawarstwień. Koncepcja polegała na stworzeniu reprezentacyjnego salonu miasta, ale z budynkami mieszkalnymi pozbawionymi ciasnej zabudowy podwórzowej.
B. Stelmachowska, Stwarzamy „Nowy” Stary Rynek, „Kronika Miasta Poznania”,
1945, R. 18, nr 1, s. 29–30 (fragmenty).

J. Powidzki, Notatki Konserwatorskie, „Kronika Miasta Poznania” 1947, R. 20, nr 4, s. 281.
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Mgr inż. Zbigniew Zieliński
(1907-1968), urodzony w Poznaniu, był pracownikiem Wydziału Planowania i Rozbudowy
Miasta. Już przed wojną stworzył koncepcję uporządkowania
Starego Rynku. Rozpoczął prace
nad pierwszym po 1945 roku
planem rozwoju całego miasta
oraz stworzył szczegółowy projekt dotyczący śródmieścia. Był
twórcą zrealizowanego planu
odbudowy Starego Rynku, ale
także znakomitym wykładowcą
w poznańskiej Szkole Inżynierskiej (poprzedniczce Politechniki Poznańskiej) w dziedzinie historii architektury polskiej.

Henryk Kondziela, ze zb. prywatnych

Już w kilka miesięcy po wyzwoleniu Zbigniew Zieliński przedstawił
pierwszy szkicowy plan ogólny, a w 1946 roku szczegółowy plan zabudowania zabytkowego centrum. Generalnym założeniem, zaakceptowanym przez Jana Zachwatowicza, była odbudowa w historyzującej formie nawiązującej do architektury Rzeczypospolitej sprzed
zaborów. Konsultantem tego projektu został dr Piotr Biegański, miejski konserwator zabytków Warszawy, mający doświadczenie w procesie podnoszenia z ruin warszawskiej Starówki. Zaangażowani byli
tu najlepsi historycy sztuki – kolejni wojewódzcy konserwatorzy zabytków w Poznaniu: Zdzisław Kępiński (1945-1949), Teresa Ruszczyńska (1949-1954), Jerzy Łomnicki (1954-1969) oraz Henryk Kondziela
(ur. 1931), pierwszy miejski konserwator zabytków w Poznaniu.

Pracownicy Wydziału Planowania i Rozbudowy Zarządu Miejskiego przy makiecie Starego Rynku,
pierwszy po lewej to S. Sawicki, obok Z. Zieliński, fot. R.S. Ulatowski, ok. 1949 r.,
ze zb. M. Sawickiej/cyryl.poznan.pl
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Jako wizualizacja planu odbudowy Starego
Rynku w 1949 roku pod kierunkiem Zielińskiego powstała gipsowa makieta. Na potrzeby
tego przedsięwzięcia powołano specjalną pracownię, w której stworzono model zabudowań
rynkowych w skali 1:100.
Służył on jako argument w dyskusji nad odbudową, np.
podczas prezentacji projektu Miejskiej Radzie Narodowej, decydującej w tej materii o kierunku dalszych działań. Makieta eksponowana była m.in. w Zamku Cesarskim
i na wystawie w Muzeum Narodowym. Przechowywana
później w piwnicznych warunkach, uległa zniszczeniu na
przełomie lat 50. i 60. XX wieku.

Zbigniew Zieliński (w środku) ze współpracownikami przy makiecie prezentującej
projekt odbudowy Starego Rynku, ok. 1949 r., ze zb. Fundacji Gawrońskich
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Zestawienie pokazuje, jak podczas powojennej odbudowy zmieniony został układ kwartałów, pozbawionych ciasnej zabudowy
podwórzowej.

Porównanie zabudowy kwartałów wokół Starego Rynku sprzed 1945 roku
Podkład: fragment planu śródmieścia Poznania z 1945 r.,
ze zb. Archiwum Państwowego w Poznaniu/cyryl.poznan.pl

i obecnie

.

Fasady kamienic
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Przy projektowaniu poszczególnych kamienic
i gmachów wykorzystywano przekazy ikonograficzne, źródła pisane, a w przypadku braku
materiałów kreowano wygląd kamienicy zgodnie z przyjętymi założeniami.
Postanowiono opracować kompleksową koncepcję kolorystyczną starorynkowych kamienic. W tym celu w 1954
roku zorganizowano ogólnopolski konkurs, który wygrał
młody plastyk Zbigniew Bednarowicz. Jako generalny
projektant i koordynator opracowanie poszczególnych
fasad powierzył w większości poznańskim artystom.
Wśród najrozmaitszych wykorzystanych przez nich technik było sgraffito, polegające na wydrapywaniu zdobień
na warstwach nieutwardzonego tynku. Umiejętne połączenie historyzującego projektu architektonicznego ze
współczesną koncepcją fasad stało się ikoną tamtych
czasów i wartością samą w sobie.

Stary Rynek, fragment pierzei wschodniej, zdjęcie współczesne, fot. J. Tritt
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Uratować poznańską perłę
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Ratusz, nazywany perłą renesansu na północ
od Alp, powstał na przełomie XIII i XIV wieku.
Pełną formę uzyskał dzięki wykonanej w połowie XVI wieku przebudowie według projektu Jana Baptysty Quadro. Do 1945 roku zwieńczony był wieżowym hełmem z drugiej połowy
XVIII wieku projektu Efraima Schroegera.
Pod koniec XIX wieku poznański Ratusz, z odpadającymi tynkami i plamami na elewacjach, był w opłakanym
stanie. Władze podjęły decyzję o remoncie obiektu,
zlecając jednocześnie profesjonalne badania konserwatorskie. To wielkie przedsięwzięcie z lat 1910-1913
zaowocowało stworzeniem fasady w ciemnej tonacji
z wszechobecnymi elementami złoceń i nowym układem zdobień. Wówczas też przekształcono dachy mające renesansową formę wklęsłą w dachy płaskie, dzięki czemu uzyskano dodatkową kondygnację. Tak jak
w przypadku rozebranej Wagi Miejskiej, przed remontem wykonano dokładną dokumentację, w tym fotograficzną, stanu wyjściowego.

Fasada Ratusza z czasów okupacji, 1942 r., fot. Kappel, ze zb. MKZ/WUOZ

Fasada Ratusza, lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ/WUOZ
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W wyniku ostrzału i pożaru z lutego 1945 roku zniszczeniu uległa wieża ratuszowa. Uszkodzono także partię attyki i wieżyczki fasady w narożu południowo-wschodnim i elewacje w wyższych partiach. Spłonęły wnętrza drugiego piętra i poddasza. Najcenniejsze
pomieszczenia, w tym Sień Renesansową z zabytkowym sklepieniem, uratował, gasząc
z poświęceniem pożar, kasztelan Ratusza Józef Jóźwiak. Wydarzenia te w barwnych słowach opisał przewodnik i krajoznawca Franciszek Jaśkowiak:

Zniszczona Sala Królewska w Ratuszu, 1945, fot. Z. Zielonacki,

Po ustaniu walk na polecenie Konserwatora Wojewódzkiego zabezpieczono dobrze
zachowaną bryłę Ratusza, zinwentaryzowano detale i opanowano zagrożenie katastrofą budowlaną z powodu zalewania piwnic wodami zaskórnymi. Poznańska Dyrekcja Odbudowy utworzyła specjalne Kierownictwo Odbudowy Ratusza i powierzyła
je architektom Rogerowi Sławskiemu i Stefanowi Sawickiemu. Z pomocą sztabu pomocniczego (złożonego ze studentów Szkoły Inżynierskiej) odtworzono plany obiektu,
zniszczone w czasie wojny.
Odbudowa Ratusza, kosztowna i niełatwa, była sprawą dla miasta priorytetową.
W przywrócenie świetności symbolowi Poznania włączyło się wiele instytucji i organizacji. Odbywały się w tym celu liczne zbiórki i bale charytatywne.
F. Jaśkowiak, Huragan nad Ratuszem, „Kronika Miasta Poznania” 1945, R. 18, nr 1, s. 20–21.
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„Głos Wielkopolski”, 1946.03.17, R. 2, nr 75, wyd. A, s. 5, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
Przekrój poprzeczny ratusza z 1913 r., wykorzystywany przy powojennej odbudowie gmachu, ryc. J. Schneider, ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl
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„Głos Wielkopolski” 1946.07.05, R. 2, nr 181, wyd. A, s. 5, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

„Głos Wielkopolski” 1946.02.22, R. 2, nr 51, wyd. A, s. 3,
ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

„Głos Wielkopolski” 1946.04.04, R. 2, nr 92, wyd. A, s. 4,
ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

„Odbudowa zabytków”, Kronika Miasta Poznania 1948, R. 21, nr 4, s. 348.
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Wieża
Kluczową kwestią była odbudowa wieży ratuszowej. Dominował pogląd, że należy przywrócić jej dotychczasową, klasycystyczną formę
z XVIII wieku. Pojawił się także pomysł nawiązania do dawniejszej, XVII-wiecznej wersji, nazywanej renesansową. Rachunki władz miejskich z tamtych czasów dowodzą, że wieża
była niezwykle wysoka i okazała. Nie zachował się jednak wizerunek na tyle dokładny, by
umożliwiał jej rekonstrukcję. Zdecydowano
zatem o odbudowie wieży w formie bezpośrednio sprzed destrukcji.
W 1947 roku rozpoczęto prace nad rekonstrukcją klasycystycznej wieży na podstawie planów autorstwa
Rogera Sławskiego i Stefana Sawickiego. Projekt konstrukcji stalowej wykonał bezpłatnie inż. Lucjan Ballenstaedt jako dar dla miasta. W ramach tych działań
odtworzono kamienną balustradę wieńczącą kwadratową partię wieży, odtworzono herb Rzeczypospolitej

Zniszczony Stary Rynek i Ratusz w trakcie odbudowy, 1947 r., fot L. Perz,
ze zb. MKZ/WUOZ

oraz herb Nałęcz z monogramem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przywrócono renesansową formę dachów wklęsłych w miejsce płaskich, stworzonych
podczas remontu z 1913 roku, i zlikwidowano wzniesioną wtedy dodatkową kondygnację.

Ratusz w trakcie odbudowy, po 1950 r., fot L. Perz, ze zb. MKZ/WUOZ
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K. Ulatowski, Jak odbudujemy Ratusz Poznański, „Kronika Miasta Poznania” 1945, nr 1, s. 23–24 (fragment).
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Ratusz w trakcie odbudowy, ok. 1948 r., fot. NN, ze zb. MKZ/WUOZ

K. Ulatowski, O wieży i dachu ratusza słów kilka, „Głos Wielkopolski” 1946.04.04, R. 2, nr 92, wyd. A, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
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Orzeł
Montaż wieży zakończył się w grudniu 1947
roku. 27 grudnia, w rocznicę powstania wielkopolskiego, zawieszono na niej oryginalnego
orła z czasów stanisławowskich.
Orzeł ten został zdjęty we wrześniu 1939 roku na rozkaz niemieckiego komendanta miasta. Przeznaczony do
wywiezienia, wędrował między Ratuszem, koszarami artyleryjskimi a Muzeum Miejskim. Ukryty przez polskich
pracowników muzealnych, ostatecznie trafił do magazynu Archiwum Miejskiego przy ulicy Szewskiej, gdzie
przetrwał do końca wojny.

Uroczystość umieszczenia zabytkowego orła na odbudowanej wieży ratuszowej, pierwszy z prawej Stefan Sawicki, 1947 r., ze zb. M. Sawickiej/cyryl.poznan.pl
Wieszanie orła na stalowej konstrukcji odbudowywanej wieży Ratusza, 27 grudnia 1947 r., ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl
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Wizytówka staropolskiego Poznania
Przy odbudowie Ratusza dążono
do usunięcia wielu elementów
wprowadzonych podczas zleconej
przez władze niemieckie renowacji z lat 1910-1913. Zdecydowano
o rozbiórce łącznika między starym a nowym ratuszem oraz przywróceniu jasnej, renesansowej
kolorystyki elewacji. Pokrywające je zdobienia wykonano, korzystając z tradycyjnej technologii
z epoki renesansu.
Projekt dekoracji elewacji opracował
prof. Jan Piasecki z zespołem plastyków.
Na fasadzie przywrócono galerię portretów królewskich dynastii Jagiellonów
(Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Kazimierz
Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander
Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt
August), które wobec braku przekazów
ikonograficznych stanowiły kreację artystyczną autora. Stworzono także pas me-

dalionów z głowami czołowych postaci
świata antycznego. Część elewacji bocznych zrekonstruowano na podstawie
zdjęć wykonanych przed konserwacją
Ratusza z lat 1910-1913.
Z powodu trudności w odtworzeniu inskrypcji pokrywających attykę, które przy
poprzedniej renowacji przykryto motywami roślinnymi, zdecydowano o umieszczeniu tam wybranych łacińskich tekstów
o postępowym wydźwięku autorstwa
polskich humanistów. Osobliwym dodatkiem były dwa polskojęzyczne fragmenty
z konstytucji PRL-u.
Przeprowadzono konserwację uratowanych zabytkowych wnętrz Wielkiej Sieni,
tj. dekoracji sklepienia i gotyckich portali, a w Sali Sądowej malowideł zdobiących sufit. W Sali Królewskiej pozostawiono sklepienia z początku XX wieku,
będące udaną rekonstrukcją dawnych,
renesansowych.
Drogomira Krajewska w czasie wykonywania prac malarskich na kartuszu Stanisława Augusta Poniatowskiego na fasadzie Ratusza,
1954 r., fot. E. Kręglewska, ze zb. MKZ/cyryl.poznan.pl
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W przestrzeni spalonego drugiego piętra przywrócono
wzmiankowane w źródłach stropy belkowe. Ze względu
na pierwotny zamysł umieszczenia tu ponownie siedziby władz miejskich i instalacji windy, która nigdy ostatecznie nie powstała, zmieniono znacznie układ wnętrz.
W partii wieży zbudowano nieistniejącą tu wcześniej
główną klatkę schodową, wyburzając sklepienie nad
parterem i dwoma piętrami.

stanem wiedzy. Zmieniono treść inskrypcji na cytaty
z dzieł, które znane były w kręgu kulturowym poznańskiego, bogatego mieszczaństwa z XVI i XVII wieku. Teksty
te stanowiły inspirację dla ówczesnych zdobień umieszczanych na fasadach gmachów publicznych i domów prywatnych w tej części Europy.

Ratusz oddano do użytkowania 22 lipca 1954 roku, w 10.
rocznicę wydania manifestu PKWN (był to dzień najważniejszego święta państwowego w PRL-u). Zabytkowy
gmach stał się siedzibą Muzeum Historii Miasta Poznania. Uruchomiono wtedy także odtworzony mechanizm
zegarowy z uratowanymi figurami koziołków, które ku
uciesze publiczności ponownie zaczęły się trykać. Od
tego momentu zyskiwały stopniowo status ogólnopolskiego symbolu Poznania.
Ponowną kompleksową renowację elewacji Ratusza przeprowadzono w latach 1999–2001. Po wykonaniu szeregu
badań odkryto na elewacji południowej fragment renesansowego tynku i dekoracji w dawnej technice sgraffito.
Stworzono nowe wizerunki królewskie na fasadzie i przeprowadzono szereg działań podnoszących estetykę i poprawiających program zdobień zgodny ze współczesnym
Malowanie portretu władcy z dynastii Jagiellonów w zwieńczeniu głównej fasady
Ratusza, 1954 r., ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl

Wykonywanie dekoracji na północnej elewacji Ratusza, 1954 r., ze zb. MKZ
w Poznaniu/cyryl.poznan.pl

A co pośrodku?
Największe problemy stwarzała kwestia zabudowy śródrynkowej ze względu na brak źródeł
ukazujących jej przedrozbiorowy kształt. Po
wojnie pojawiały się rozmaite koncepcje odbudowy bloku śródrynkowego, postrzeganego
ciągle jako centrum handlowo-administracyjne.
Z powodu braku przekazów ikonograficznych
proponowano rozbiórkę wszystkiego poza Ratuszem i Odwachem oraz zabudowanie kwartału na nowo. Ten nurt myślenia o odbudowie Starego Rynku reprezentowała koncepcja
Kazimierza Ulatowskiego.
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K. Ulatowski, Jak zabudować Stary Rynek, „Kronika Miasta Poznania” 1946, R.19, nr 2, s. 154.

Projekt zabudowy śródrynkowej autorstwa K. Ulatowskiego, „Kronika Miasta Poznania” 1946, r.19, nr 2, s. 57
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W 1948 roku ogłoszono konkurs na projekt zabudowy śródrynkowej, w którym wzięli udział
Zbigniew Zieliński, Roger Sławski i Wacław Podlewski z Warszawy. Przedstawione prace nie
przekonały jednak ówczesnych decydentów.
Ze względu na brak konsensu w tej sprawie
władze miejskie i konserwatorzy ograniczyli
się do wydania zgody na odbudowę mniej kontrowersyjnych gmachów: Odwachu, fragmentu dawnych jatek rzeźnickich, domków budniczych i Wagi Miejskiej na miejscu rozebranego
nowego ratusza.

Jeden z projektów konkursowych na odbudowę bloku śródrynkowego, ok. 1948, fot. NN, ze zb. MKZ/cyryl.poznan.pl
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Domki budnicze
Prace zabezpieczające i badawcze prowadzone na obszarze zniszczonych domków budniczych (dawnych bud śledziowych) umożliwiły
odsłonięcie kilku kolumienek, a później całego
rzędu renesansowych podcieni i fragmentów
gotyckich murów. Odkrycia te, a także wykorzystanie źródeł ikonograficznych, pozwoliły
na odtworzenie charakterystycznych kamieniczek stanowiących optyczne przedłużenie
ratuszowej fasady.
Wizualnie ich szerokość odpowiada dawnej szerokości
poszczególnych domków budników (wznosili je na miejscu drewnianych kramów, dlatego były tak wąskie). Wytyczone wewnątrz lokale nie uwzględniają jednak podziału
fasad i ciągną się na szerokość kilku kamieniczek. Pierwotnie zamierzano przeznaczyć je na bursę szkół artystycznych. Ostatecznie partery zaadaptowano na lokale
handlowe i usługowe, a piętra na mieszkania i biura.

Domki budnicze, ok. 1900 r., fot NN, ze zb. MKZ/WUOZ.
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Projekt odbudowy domków budniczych, fot. NN 1945-1947 r., ze zb. MKZ/WUOZ

Odkryta kolumienka podcienia domów budniczych, ok. 1950 r., fot L. Perz, ze zb. MKZ/WUOZ

Domki budnicze w trakcie odbudowy, 1953 r., fot. W. Czarnecki, ze zb. MKZ/WUOZ
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Waga
Nie było po II wojnie światowej wśród decydentów obrońców tzw. nowego ratusza.
Wzniesiony pod koniec XIX wieku na miejscu
dawnej Wagi Miejskiej gmach uszkodzony został w czasie walk z 1945 roku. Rok później
rozpoczęto jego rozbiórkę.

Projekt gmachu Wagi Miejskiej z ok. 1949 r., fot. NN, źródło: MKZ/WUOZ

W latach 1958-1960 Wagę zrekonstruowano według projektu Zbigniewa Zielińskiego i Reginy Pawuły, stworzonego na
podstawie dawnych wizerunków i dokładnej dokumentacji
fotograficznej wykonanej przez
Niemców przed XIX-wieczną
rozbiórką. Celem było odtworzenie obiektu w kształcie, jaki
zyskał po przebudowie dokonanej w połowie XVI wieku przez
Jana Baptystę Quadro. Pierwotnie budynek przeznaczony był
na siedzibę Instytutu Zachodniego, jednak w związku z protestem pracowników przeciwko
umieszczeniu biur we wspólnej
przestrzeni pierwszego piętra,
placówkę przeniesiono do nieodległego Pałacu Działyńskich.
Ostatecznie w Wadze Miejskiej
znalazła się Sala Ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego.
Ratusz i Waga Miejska przed rozbiórką, fot. NN, przed 1890 r., ze zb. MKZ/WUOZ usz w trakcie odbudowy, po 1950 r., fot
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„Głos Wielkopolski” 1946.08.23, R. 2 nr 230, wyd. A, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

Prace budowlane przy rekonstrukcji Wagi Miejskiej na Starym Rynku,
ok. 1958 r., fot. A. Holas, ze zb. MKZ/cyryl.poznan.pl

Stary i nowy Ratusz, lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski,
ze zb. MKZ/WUOZ
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Arsenał i sukiennice
Najwięcej problemów stwarzał obszar dawnych kramów szewskich i garncarskich oraz
arsenału i sukiennic, które w XIX wieku zostały poddane całkowitej przebudowie. Badania
prowadzone w latach 50. XX wieku pozwoliły
na odtworzenie układu dawnych działek średniowiecznej zabudowy, ale potwierdziły brak
wizerunków i innych materiałów ikonograficznych. Projekt Zielińskiego, prezentowany
m.in. na gipsowej makiecie z 1949 roku, zakładał powstanie w miejscu arsenału i sukiennic
dwóch historyzujących budynków z renesansowymi szczytami.

Model odbudowy arsenału wg. Z. Zielińskiego, 1949 r., fot. St. Laskowski,
ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl

Model gipsowy odbudowy Starego Rynku z widocznym projektowanym arsenałem i sukiennicami, 1949 r.,
fot. St. Laskowski, ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.plska, ze zb. MKZ/cyryl.poznan.pl
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Zamierzenia Zielińskiego nie zrealizowano z powodu
zmiany trendu w architekturze – socrealizm i historyzm
zastąpiła nowoczesność. W międzyczasie zorganizowano konkurs, który nie przyniósł rozstrzygnięcia, ale na
jego podstawie można było wytyczyć kierunek dalszych
działań. Zespół architektów w składzie Jan Cieśliński, Zygmunt Lutomski i Regina Pawuła zaprojektował dwa modernistyczne, częściowo przeszklone pawilony nakryte
płaskim dachem, które powstały w latach 1959-1962.
Arsenał uzyskał charakterystyczny element – trzy proste szczyty. Dotyczy to fragmentu gmachu, pod którym
w trakcie badań archeologicznych odkryto gotyckie piwnice dawnej zabudowy. Pierwotnie w budynku miał się
znajdować sklep ze sprzętem radiowym i telewizyjnym
oraz serwis tych urządzeń, jednak po ukończeniu budowy obiekt przeznaczono na Biuro Wystaw Artystycznych
(obecnie Galeria Miejska Arsenał).

Widok z wieży ratuszowej na zabudowę śródrynkową, 1980 r., fot. K. Kucharska,
ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl
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Drugi budynek wzniesiono na miejscu dawnych renesansowych sukiennic i kramów bogatych kupców.
Przeznaczono go pierwotnie na Dom Mody Poznańskiego Przedsiębiorstwa Krawiecko-Kuśnierskiego, czego pozostałością jest wewnętrzna kręta klatka schodowa. Ostatecznie stał się siedzibą Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego.
Lokalizacja obu budynków nie pokrywa się z historycznymi parcelami, a wewnętrzna uliczka Jana Baptysty
Quadro (dawna Wiankowa), przy której usytuowane są
pawilony, została ze względów komunikacyjnych poszerzona. Jej dawną szerokość wyznacza pas kamiennych
płyt w posadzce.

Uliczka Jana Baptysty Quadro w wewnętrznej zabudowie Starego Rynku, 1968 r., fot. J. Korpal/cyryl.poznan.pl

Miejskie pałace
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Ostatnim reprezentacyjnym gmachem w rejonie rynku niepodniesionym z ruin był Pałac
Górków. Sytuacja tego budynku była odmienna od dwóch pozostałych przyrynkowych pałaców miejskich, pochodzących z przełomu
XVIII i XIX wieku. W Pałacu Działyńskich mimo
znacznych zniszczeń w dużej mierze zachowała się fasada i część murów, a Pałac Mielżyńskich, choć doszczętnie zniszczony i wypalony,
był dobrze udokumentowany wizualnie.
Pałac Górków, pochodzący w swej okazałej w formie
z XVI wieku, ulegał przez wieki wielu architektonicznym
przemianom. Mowa tu przede wszystkim o dwóch przebudowach: XVII-wiecznej, na klasztor benedyktynek, oraz
o XIX-wiecznej, na kamienice czynszowe. Wykorzystując zachowane elementy renesansowe (oryginalny portal z 1548 roku, kolumienki na dziedzińcu) i bazując na
XIX-wiecznej rycinie, dokonano odtworzenia nie tyle samego pałacu, ile późniejszego klasztoru. Oddanie gmachu do użytku w 1967 roku jako siedziby Muzeum Archeologicznego stanowiło symboliczną datę zakończenia
złożonego procesu odbudowy Starego Miasta.

Pałac Górków, współcześnie, fot. J. Tritt
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Zachowana kolumna na dziedzińcu Pałacu Górków, 1946 r., fot. NN, ze zb. MKZ/WUOZ

Zniszczony Pałac Górków, 1946 r., fot. NN, ze zb. MKZ/WUOZ

Zachowany renesansowy portal w Pałacu Górków, 1946 r., fot. NN, ze zb. MKZ/WUOZ
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Zniszczony w czasie działań wojennych Pałac Działyńskich, 1945 r., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ/cyryl.poznan.pl
Pałac Działyńskich, lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ/WUOZ

Fotorelacja z wystawy
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