
Koziołki, międzynarodowe targi, rogale świętomarcińskie? To pierwsze skojarzenia 
związane z Poznaniem. Jednak miasto z ponad 1000-letnią historią ma do zaoferowania 
dużo więcej niż te najbardziej znane symbole. Dzięki połączeniu lotniczemu z Krakowa 

nie tylko odwiedzisz ten ważny ośrodek gospodarczy i akademicki, ale odbędziesz 
prawdziwą podróż w czasie, aż do samych początków Polski! 

Goats, international fairs, St. Martin’s croissants? These are the first thoughts associated 
with Poznań. However, this city with over 1,000 years of history has much more to offer 
than these best-known symbols. Thanks to a flight connection from Kraków, you will not 

only visit this important economic and academic centre, but also take a real trip back in time 
to the very beginnings of Poland! 

POZNA! " DISCOVERING THE SECRETS
OF THE CAPITAL OF GREATER POLAND

# ODKRYWAMY TAJEMNICE STOLICY WIELKOPOLSKI

POZNA!
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Stary Rynek w Poznaniu
- jeden z najpi!kniejszych w Europie

Old Market Square in Pozna!
- one of the most beautiful in Europe
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Poznań ma swój niepowtarzalny charakter, wspaniałe 
zabytki i oryginalną kuchnię. Studiuje tu ponad 110 000 
osób i działa ok. 100 000 firm. Jest przy tym bardzo do-
brze urządzone (Wielkopolanie słyną z racjonalności i po-
rządku), a przez to łatwe do zwiedzania. Wzdłuż jednej 
trasy ze wschodu na zachód, w ciągu 3 dni zobaczysz, jak 
miasto rozwijało się od X wieku, aż po czasy współczesnej 
metropolii.

DZIE! PIERWSZY
PODRÓ& W CZASIE DO POCZ'TKÓW
POLSKI I POZNANIA

Jeśli nie lubisz marnować czasu i chcesz od razu zobaczyć 
to, co najważniejsze, wybór jest prosty. To trzy najcen-
niejsze przestrzenie miasta, czyli Ostrów Tumski, Sta-
ry Rynek i Dzielnica Cesarska. Tu znajdują się znane 
zabytki, tu bije serce miasta. Odwiedzając te miejsca, 
zyskasz poczucie, że nie ominęło cię nic ważnego!

Ostrów Tumski to najstarsza część Poznania i zarazem 
miejsce związane z początkami Polski. Archeolodzy 
odkryli tu pozostałości palatium Mieszka I i kaplicy Do-
brawy, najstarszego znanego dziś murowanego budynku 
w Polsce. Najnowsza ekspozycja palatium w formie arty-
stycznego szkła, otrzymała właśnie nagrodę CODAawards 
2022 dla najlepszej tego typu realizacji na świecie. Uka-
zuje ona przebieg murów dawnego budynku i informuje 
o życiu pierwszego polskiego władcy w Poznaniu.

TU SI( WSZYSTKO ZACZ()O
Na Ostrowie Tumskim najważniejsza jest jednak katedra, 
która uchodzi za najstarszą w Polsce. Koniecznie trzeba 
tu obejrzeć Złotą Kaplicę. Uważa się, że właśnie tutaj 
w XIX wieku przeniesiono szczątki Bolesława Chrobrego 
z wcześniejszego gotyckiego grobowca. Czy spoczywały 
tam również szczątki Mieszka I, o czym wspominają daw-
ne kroniki? Nad tym ciągle zastanawiają się historycy.

Poznań has its own unique character, magnificent mon-
uments and original cuisine. It is home to over 110,000 
students and around 100,000 businesses. At the same 
time, it is very well laid out (Greater Poland’s citizens 
are renowned for their rationality and orderliness) and, 
therefore, easy to explore. Along one route from east 
to west, in 3 days you will see how the city has developed 
from the 10th century to today’s modern metropolis.

DAY ONE
A JOURNEY BACK IN TIME TO THE BEGINNINGS 
OF POLAND AND POZNA!

The choice is simple if you don’t like wasting time 
and want to see the essentials straight away - the three 
most precious spaces of the city, namely the Ostrów 
Tumski (Cathedral Island), the Old Market Square 
and the Imperial Quarter. Here are the famous monu-
ments; here is where the heart of the city beats. By vis-
iting these places, you will feel you have not missed 
anything important!

Ostrów Tumski is the oldest part of Poznań and a place 
associated with the beginnings of Poland. Archaeolo-
gists have uncovered the remains of the palace of Prince 
Mieszko I (the first Polish ruler) and Dobrawa Chap-
el, the oldest-known brick building in Poland today. 
The most recent exhibition of the palatium, in the form 
of artistic glass, has just been awarded the CODAawards 
2022 for the best realisation of its kind in the world. 
It shows the course of the walls of the former building 
and provides information about the life of the first Polish 
prince in Poznań.

THIS IS WHERE IT ALL BEGAN
However, the most essential thing in Ostrów Tumski 
is the cathedral, considered to be the oldest in Poland. 
The Golden Chapel is a must-see here. It is believed 
that this is where the remains of the first King of Poland 
– Bolesław the Brave (992–1025 a.d.), were transferred 
from an earlier Gothic tomb in the 19th century. Did 
the remains of his father – Prince Mieszko I, also rest 
there, as mentioned in ancient chronicles? Historians 
are still pondering this question. The Golden Chapel 
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Złota Kaplica to prawdziwy unikat, nie tylko ze względu 
na rangę historyczną, ale również z uwagi na niezwykłą 
dekoracyjność. Pracowali przy niej artyści z Włoch, Nie-
miec i Polski, tworząc przepiękne dzieło. Z kolei w pod-
ziemiach katedry obejrzysz fragmenty budynku sprzed 
ponad 1040 lat – to niezwykła podróż w czasie!

Warto przespacerować się kameralnymi uliczkami 
Ostrowa Tumskiego. Nie ma się tu poczucia przebywania 
w centrum dużego miasta. Można natknąć się nie tylko 
na muzea i historyczne budynki, ale również ciekawą 
sztukę współczesną. Przekrój Poznania to nietypowa 
rzeźba przy ul. Posadzego, która przypomina o daw-
nych monumentalnych wałach obronnych, otaczających 
Poznań w X wieku. Część rzeźby wykonano z fragmentów 
tysiącletnich dębów, które ułożyli tu pierwsi poznaniacy. 
To samo drewno dębowe posłużyło współcześnie do wy-
konania unikatowej biżuterii. Nie można jej jednak kupić 
w sklepie, jest prezentowana jedynie w muzeach. Aby 
na własne oczy zobaczyć drewniane fragmenty dawnego 
grodu, wystarczy odwiedzić znajdujący się w tym miejscu 
rezerwat archeologiczny Genius Loci.

Historię tej części miasta opowiada również znajdująca 
się tuż obok Brama Poznania. Nie jest to klasyczne 
muzeum, to raczej multimedialna wystawa, która przy 
pomocy audioprzewodnika i filmów w wielu językach 
wyjaśnia, skąd wzięło się nasze państwo i sam Poznań. 
To miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez zagranicz-
nych gości.

is a real rarity, not only because of its historical impor-
tance, but also because of its extraordinary decoration. 
Artists from Italy, Germany, and Poland worked on it, 
creating a beautiful work of art. On the other hand, 
in the cathedral’s basement, you can see fragments 
of the building from more than 1,040 years ago – an ex-
traordinary journey through time!

Take a stroll through the intimate streets of Ostrów Tum-
ski. Here you don’t have the feeling of being in the centre 
of a big city. You will come across not only museums 
and historical buildings but also interesting contempo-
rary art. Cross-section of Poznań is an unusual sculpture 
on Posadzego Street, which reminds us of the former 
monumental defensive ramparts that surrounded Poznań 
in the 10th century. Part of the sculpture was made from 
fragments of thousand-year-old oak trees laid there 
by Poznań’s first inhabitants. The same oak wood was 
used today to create a unique piece of jewellery. How-
ever, it cannot be bought in a shop; it is only displayed 
in museums. To see the wooden fragments of the former 
castle with your own eyes, you only need to visit the Ge-
nius Loci archaeological reserve located here.

The history of this part of the city is also told by the Gate 
of Poznań, located right next door. It is not a classic 
museum, but rather a multimedia exhibition which, with 
the help of an audio guide and films in many languages, 
explains where our country and Poznań itself originated. 
It is a very popular place for foreign visitors.

S#ynne walcz$ce kozio#ki na wie%y 
zegarowej pozna&skiego Ratusza; 

uruchamiaj$ si! codziennie w samo po#udnie

The famous fighting goats 
on the clock tower of Pozna! Town Hall; 

activated every day at noon

Most prowadz$cy do Katedry Pozna&skiej 
na Ostrowie Tumskim

Bridge leading to the Pozna! Cathedral
in Ostrów Tumski
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DZIE! DRUGI
SPACERKIEM PRZEZ STARY RYNEK

Nieważne, czy przyjdziesz tu podziwiać zabytki, spró-
bować regionalnej kuchni, do pubu czy muzeum – za-
wsze znajdziesz coś dla siebie. Poznański rynek powstał 
w 1253 r. i wydaje się nieco starszy od krakowskiego. 
Nie jest jednak tak duży, choć uznawany jest za trzeci co 
do wielkości w Polsce. Ikoną Starego Rynku jest renesan-
sowy ratusz z połowy XVI wieku. W tym miejscu poja-
wiają się również poznańskie koziołki, najbardziej znany 
symbol miasta. Poznań ma również swój średniowieczny 
hejnał. Jest grany na żywo na cztery strony świata, gdy 
o godz. 12:00 turyści oglądają trykające się koziołki. 
Niedaleko znajduje się słynna fara. Ta spektakularna 
barokowa budowla jest jedną z najpiękniejszych świątyń 
w Polsce i nie można jej pominąć podczas wizyty na Sta-
rym Mieście. Tuż obok, w dawnym kolegium jezuickim 
znajduje się pięknie położona siedziba prezydenta i rady 
miasta. 

Wśród wielu zabytkowych budowli, znajdziesz dawne pa-
łace miejskie, domy mieszczańskie, ale również niezwykle 
wąskie kamieniczki. To właśnie domki budnicze, które ze 
względu na swój oryginalny wystrój i kameralny rozmiar, 
częściej zachwycają turystów, niż monumentalne pałace. 
W domkach budowanych na szerokość lady sklepowej 
handlowano dawniej przedmiotami codziennego użytku 
oraz… śledziami (stąd ich inna nazwa: budy śledziowe). 

DAY TWO
WALKING THROUGH THE OLD MARKET SQUARE

Whether you come here to admire the sights, sample 
the regional cuisine, or visit a pub or museum, you 
will always find something to your liking. Poznań’s 
market square was established in 1253 and seems a little 
older than Kraków’s. However, it is not as large, although 
it is considered the third largest in Poland. The icon 
of the Old Market is the Renaissance Town Hall from 
the mid-16th century. The Poznań goats, the city’s most 
famous symbol, also appear here. Poznań also has its 
own mediaeval bugle call. It is played live to the four 
corners of the world as tourists watch the goats clat-
ter at noon. Not far away is the famous parish church. 
This spectacular Baroque building is one of the most 
beautiful churches in Poland, and should not be missed 
during a visit to the Old Town. Right next door, 
in the former Jesuit college, is the beautifully located seat 
of the mayor and city council. 

Among the many historic buildings, you will find former 
city palaces and bourgeois houses, but also extreme-
ly narrow tenement houses. It is the builders’ houses, 
which, due to their original design and intimate size, 
more often delight tourists than monumental palac-
es. In the past, the houses, built to the width of a shop 
counter, were used to sell everyday items and… herrings 
(hence their other name: herring stalls). Today, just 

Charakterystyczne kamienice
na pozna&skim Starym Rynku

Characteristic tenement houses
in Pozna!'s Old Market Square
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Dziś, podobnie jak pięćset lat temu, nadal trwa tu handel. 
Zmienił się tylko asortyment – kupić tu można m.in. pa-
miątki z Poznania. Natkniesz się tutaj na pręgierz z figurą 
kata, który ustawiono w centralnym punkcie dawnego 
Poznania. Dziś to ulubione miejsce spotkań mieszkańców 
i studentów.

Wybierz się także do jednego z wielu działających w tej 
okolicy muzeów. Niektóre są jedynymi tego typu w Pol-
sce, jak Muzeum Sztuk Użytkowych, czy Muzeum Instru-
mentów Muzycznych. 

DZIE! TRZECI
WIELKOMIEJSKI POZNA!

W odległości ok. 700 metrów od rynku znajduje się młod-
sza, wielkomiejska część Starego Miasta, czyli Dzielnica 
Cesarska. Powstała na początku XX wieku, gdy Poznań 
był jeszcze pod  zaborem pruskim. Niemiecki rząd miał 
ambicję stworzenia nowego centrum miasta, które miało 
być alternatywą dla Starego Rynku. Być może nikt w Eu-
ropie nie budował wtedy zupełnie nowej dzielnicy z takim 
rozmachem. W jej centrum umieszczono monumentalny 
Zamek Cesarski (dzisiejsze Centrum Kultury Zamek). 
Powstały tu także budynki teatru (opery), uniwersyteckie 
i urzędowe.

Obecnie dzielnica jest rodzajem forum naukowo-kultu-
ralnego, z budynkami Collegium Maius i Minus Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Muzycznej 
czy Filharmonii Poznańskiej. Jedną z najpiękniejszych 
pamiątek z Poznania jest zdjęcie na tle opery z fontanną, 
znajdujących się w parku obok dawnego Zamku Cesar-
skiego. Powstała tu także nowoczesna atrakcja turystycz-
na, czyli Centrum Szyfrów Enigma. To interaktywna 
wystawa o złamaniu przez polskich naukowców kodu 
niemieckiej maszyny szyfrującej i o metodach zabezpie-
czania danych. Stąd niedaleko już do Międzynarodowych 
Targów Poznańskich (najstarszych w Polsce, niektóre 
hale targowe są dziś zabytkami) i współczesnego symbolu 
miasta, czyli Starego Browaru.

Stary Browar w 2005 roku otrzymał tytuł najlepszego 
centrum handlowego świata (w kategorii średniej wiel-
kości) i jest bez wątpienia najlepszą jak dotąd realizacją 
architektoniczną Poznania w XXI wieku. Twórcy w umie-
jętny sposób połączyli tradycyjne budynki przemysłowe 
z najnowszymi rozwiązaniami budowlanymi. To nie 
tylko centrum handlowe o niezwykłej estetyce, ale także 
miejsce poświęcone sztuce współczesnej i podobnie jak 
na krakowskim rynku, zobaczysz tu rzeźby Igora Mitora-
ja. Jest też rzeźba-instalacja artystyczna, którą Stary Bro-
war reklamuje jako największy (działający!) kufel do picia 
piwa na świecie. W takim razie to chyba najlepsza pora, 
aby sprawdzić, co się je i pije w tej części Polski!

as five hundred years ago, trade still exists here. The only 
thing that has changed is the range of products on offer, 
including souvenirs from Poznań. You will come across 
a pillory with a hangman’s noose erected in the centre 
of old Poznań. Today, it is a favourite meeting place for 
locals and students.

Also, check out one of the many museums operating 
in the area. Some are the only ones of their kind in Po-
land, such as the Museum of Applied Arts or the Museum 
of Musical Instruments.

DAY THREE
BIG,CITY POZNA!

About 700 metres from the market square is the young-
er, metropolitan part of the Old Town, the Imperial 
Quarter. It was established at the beginning of the 20th 
century, when Poznań was still under Prussian annexa-
tion. The German government had the ambition to create 
a new city centre as an alternative to the Old Market 
Square. Perhaps no one in Europe at the time was build-
ing an entirely new district on such a grand scale. 
At its centre was the monumental Imperial Castle 
(today’s Castle Cultural Centre). Theatre (opera), 
university and official buildings were also built there.

Today, the district is a kind of scientific and cultural 
forum, with buildings of the Collegium Maius and Mi-
nus of the Adam Mickiewicz University, the Academy 
of Music and the Poznań Philharmonic. One of the most 
beautiful souvenirs of Poznań is a photo against the back-
drop of the opera house with its fountain, located 
in the park next to the former Imperial Castle. There 
is also a modern tourist attraction, the Enigma Cipher 
Centre. It is an interactive exhibition about Polish scien-
tists breaking the code of the German cypher machine 
and methods of securing data. From here, it is not far 
to the Poznań International Fair (the oldest in Poland, 
some of the fair halls are now monuments) and the mod-
ern symbol of the city, the Old Brewery (Stary Browar).

Stary Browar was awarded the title of the best shop-
ping centre in the world (in the medium-sized category) 
in 2005 and is undoubtedly the best architectural devel-
opment of Poznań so far in the 21st century. The creators 
skilfully combined traditional industrial architecture 
with the latest building solutions. It is not only a shop-
ping centre with unusual aesthetics, but also a place 
dedicated to contemporary art and, a  market square, you 
will see sculptures by renowned Polish artist – Igor Mito-
raj. There’s also an art sculpture installation that the Old 
Brewery advertises as the largest beer mug (working!) 
in the world. It’s probably the best time now to check out 
what they eat and drink in this part of Poland!



#. Centrum Handlowe Stary Browar 
/ Stary Browar Shopping Centre 
*. Zamek Cesarski – dzisiejsze Centrum Kultury Zamek 
/ Imperial Castle - today's Castle Cultural Centre
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Zabytkowy budynek 
Collegium Minus 

Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu

Historic building of the 
Collegium Minus 

of the A. Mickiewicz
University in Pozna!
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ZOBACZ WI(CEJ    SEE MORE

Uwaga: tradycje kulinarne traktuj) poznaniacy równie* 
z nale*yt) powag), poniewa* pyra i rogal +wi,tomarci(-
ski maj) tu swoje osobne muzea! 

Nie spodziewaj si, jednak gablot i nudnych tabliczek 
z podpisami. Czekaj) ci, tam pe'ne humoru, zaskakuj)ce 
opowie+ci, degustacja i nauka gwary pozna(skiej! To naj-
popularniejsze atrakcje muzealne w tej cz,+ci Poznania, 
dlatego wizyt, warto zarezerwowa- z wyprzedzeniem.

Note: culinary traditions are also taken seriously 
by the people of Pozna(, as pyra (regionalism for ‘potato’) 
and rogal +wi,tomarci(ski (St. Martin’s croissant) have 
their own separate museums here! 
However, don’t expect showcases and dull signs. Humor-
ous, surprising stories, tasting and learning the Pozna( 
dialect await you there! These are the most popular 
museum attractions in this part of Pozna(, so it’s worth 
booking your visit in advance.

Zeskanuj kod QR, by wej'( na stron! 
Rogalowego Muzeum Poznania!

Scan the QR code to enter the website
of the Pozna! Croissant Museum!

Zeskanuj kod QR, 
by wej'( na stron! Muzeum Pyry!

Scan the QR code, 
to enter the Pyra Museum website!

MI)O./ DO ZIEMNIAKA 
Wielkopolanie znani są w Polsce z wyjątkowego zami-
łowania do ziemniaków, zwanych tutaj pyrami (woje-
wództwo potocznie bywa określane Pyrlandią). Nie może 
zatem dziwić, że głównym składnikiem popularnych 
regionalnych dań są ziemniaki. Każde dziecko zna tu pyry 
z gzikiem. To postne danie składa się tak naprawdę tylko 
z gotowanych w mundurkach ziemniaków, podawanych 
z dobrze przyprawionym twarogiem, najczęściej z cebulką 
lub szczypiorkiem – dziś w restauracjach często oferowa-
ne jako przystawka. Z kolei kultowe szare kluchy to tarte 
i gotowane ziemniaki, zasmażane później z aromatyczną 
kapustą kiszoną, np. z dodatkiem boczku. Nieco bardziej 
konkretnym daniem jest kaczka po poznańsku, podawa-
na zawsze z modrą kapustą i pyzami poznańskimi. Tutaj 
uwaga: pyzami nazywają poznaniacy drożdżowe kluski 
na parze (gdzie indziej zwane pampuchami lub kluchami 
na łachu). W listopadzie jada się natomiast gęsinę.
Poznańskie pyzy to nie jedyne danie, które w Wielko-
polsce ma swoją osobną nietypową nazwę. Mieszkańcy 
uwielbiają oczywiście placki ziemniaczane, które tu na-
zywają się plendze (lub plyndze) oraz kopytka, nazywane 
szagówkami (bo kroi się je na ukos, czyli po poznańsku: 
„na szagę”). Zjesz tu również ślepe ryby, czyli… zupę 
ziemniaczaną! Po solidnym obiedzie „chodzi się na słod-
kie”, np. na sznekę z glancem (rodzaj drożdżówki oblanej 
lukrem i zwiniętej w kształt ślimaka) i oczywiście kultowe 
rogale świętomarcińskie. Ten wspaniały przysmak jest 
chroniony prawem unijnym, dlatego oryginalne rogale 
mogą być wypiekane tylko tutaj. Obowiązkowymi skład-
nikami jest biały mak, aromat migdałowy, bakalie i orze-
chy; nawet waga jest ważna i musi wahać się pomiędzy 
150 a 250 gramami. Odwiedzając Poznań, nie zapomnij 
spróbować tego najsłodszego symbolu miasta!

LOVE FOR POTATOES 
The people of Wielkopolska (Greater Poland) are known 
in Poland for their exceptional fondness of potatoes, 
known here as pyry (the voivodeship is colloquially 
referred to as Pyrland). It should, therefore, come as no 
surprise that potatoes are the main ingredient in popular 
regional dishes. Every child here knows pyry z gzikiem. 
This Lenten dish is actually just potatoes cooked in their 
skins and served with well-seasoned cottage cheese, usu-
ally with onions or chives – often offered as a starter in 
restaurants today. The iconic szare kluchy, on the other 
hand, are grated and boiled potatoes later fried with aro-
matic sauerkraut, e.g. with bacon. A slightly more specific 
dish is duck in the Poznań style, always served with red 
cabbage and poznańskie pyzy. Note here: Poznanians call 
pyzy the steamed yeast dumplings (otherwise known as 
pampuchy or kluchy na łachu). In November, however, 
goose meat is eaten.
Poznań's dumplings are not the only dish with an 
unusual name in Wielkopolska. The locals, of course, 
love potato pancakes, which here are called plendze (or 
plyndze), and dumplings, called szagówki (because they 
are cut diagonally, or in Poznanian: “na szaga”). You’ll 
also find blind fish or… potato soup! After a hearty lunch, 
it’s time for some sweet treats, such as szneka z glancem 
(a type of yeast cake covered in icing and rolled into the 
shape of a snail) and, of course, the iconic Saint Martin’s 
croissants. This wonderful delicacy is protected by EU 
law, so authentic croissants can only be baked here. 
The obligatory ingredients are white poppy seeds, 
almond flavouring, dried fruits and nuts; even the weight 
is important and must be between 150 and 250 grams. 
When visiting Poznań, don’t forget to try this sweet 
symbol of the city!


