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Realizowałem w Poznaniu kilka moich wczesnych ﬁlmów telewizyjnych. Poznań ma dużo zalet jako lokacja do ﬁlmu. Są tu klimatyczne
dzielnice pełne secesyjnych i modernistycznych kamienic a obok nowoczesna architektura. Jest przestrzenny ład i architektoniczna spójność, rzadka w niszczonej wojnami Polsce. Dodatkowym walorem
z punktu widzenia ﬁlmowca jest zwartość Poznania. To duże miasto
ale wystarczy pół godziny by z centrum dojechać np. do rezerwatu niesamowitych dębów.

Some of my early ﬁlms for television were made in Poznan. This city
has a lot of advantages as a ﬁlming location. Right next to contemporary buildings, you can ﬁnd incredible districts full of Art Nouveau
and modernist architecture. There is also a lot of harmony and order
in the architectural structure of Poznan - a rare thing in a country almost utterly destroyed by war. Another great advantage of Poznan,
from a ﬁlmmaker’s point of view, is its compactness. It’s a big city, but it
takes only half an hour to get from the centre to some unique forested
landscape parks.

Poznań, grudzień / december 2013
Andrzej Maleszka

Urodzony 3 marca 1955 roku w Poznaniu reżyser i scenarzysta, był
nominowany i nagradzany wieloma prestiżowymi nagrodami na festiwalach na całym świecie; w 2007 roku zdobył Międzynarodową
Nagrodę Emmy w kategorii produkcji telewizyjnych dla dzieci i młodzieży za serial „Magiczne Drzewo”.
Born March 3rd 1955 in Poznan, Poland, in addition to being a
Director, is a Screenwriter. Mr. Maleszka has been nominated
and won numerous international ﬁlm festival awards. In 2007 Mr.
Maleszka won the International Emmy Award in the catergory of
Televison Production for Children and Young People for the series
„Magic Tree”.
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O Poznan Film Commission
About the Poznan Film Commission
Poznan Film Commission jest biurem ﬁlmowym Miasta Poznania
funkcjonującym w strukturach poznańskiej instytucji kultury – Estrady
Poznańskiej. Zajmuje się promowaniem potencjału ﬁlmowego Poznania wśród producentów i reżyserów ﬁlmowych projektów fabularnych,
dokumentalnych, reklamowych oraz programów telewizyjnych i innych
inicjatyw audiowizualnych.

The Poznan Film Commission is a ﬁlm ofﬁce of the City of Poznań
operating within the structures of the Poznań institution of culture –
“Estrada Poznańska” [the Poznań Stage]. Its task is to promote ﬁlm
potential of Poznań among ﬁlm producers and directors of feature,
documentary, and advertisement ﬁlm projects as well as television
programs and other audiovisual initiatives.

Głównym zadaniem Poznan Film Commission jest ułatwianie twórcom organizacji produkcji ﬁlmowej w Poznaniu. Biuro nie tylko informuje o dostępnych zasobach Miasta, lecz także o formalnych wymogach stawianych przez służby miejskie. Umożliwia i pomaga w szybkim
i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego na terenie
Metropolii Poznań.

The main task of the Poznan Film Commission is to facilitate ﬁlm production organization for ﬁlm makers in Poznań. The ofﬁce not only
informs about available resources of the City but it also provides information on formal requirements set forth by the city services. Is enables and assists a quick and efﬁcient dealing with formalities as well as
obtaining qualiﬁcations required to establish a given movie set on the
territory of the Metropolis of Poznań.

Poznan Film Commission posiada również niezwykle bogatą bazę lokacji ﬁlmowych na terenie Miasta, wśród których znajdują się zarówno
historyczne zabudowania, nowoczesne biurowce, jak i malownicze tereny zielone i klimatyczne dzielnice z zabudową kamieniczną i willową
czy nawet blokowiska. Dzięki wyczerpującym opisom i pełnej specyﬁkacji technicznej każdej z lokacji możliwe jest szybkie odnalezienie
pożądanego planu ﬁlmowego w Poznaniu. Ponadto Komisja pomoże
w realizacji formalności i kontakcie z jednostkami wydającymi pozwolenia a także pomoże ustalić producentowi zarządcę obiektu czy terenu.

Additionally, the Poznan Film Commission is in the possession of an
extremely rich base of ﬁlm locations on the area of the City, which include both historical developments, modern ofﬁce buildings as well as
picturesque greeneries and climatic districts with tenement and villa developments or even sets of blocks. Thanks to comprehensive descriptions and a full technical speciﬁcation of each location it is possible to
ﬁnd quickly a required movie set in Poznań. Furthermore, the Commission will assist ﬁlm producers in dealing with formalities and contacts
with units issuing permits as well as the administrator of a given facility
or area.

Jednym z głównych narzędzi Poznan Film Commission jest różnorodna baza ﬁrm funkcjonujących w branży ﬁlmowej z rejonu Poznania
i Metropolii Poznańskiej, która umożliwia dostęp do najbardziej kompetentnych fachowców i profesjonalnego sprzętu ﬁlmowego – czyli
pomocy w kompleksowym zbudowaniu zespołu.
Poznan Film Commission wspiera również twórców w zakresie informacji dotyczących współﬁnansowania projektów ﬁlmowych przez Regionalny Fundusz Filmowy Poznań, którego jest operatorem.

One of the main tools of the Poznan Film Commission refers to a
vast base of companies operating in the ﬁlm industry in the region of
Poznań and the Metropolis of Poznań, which enhances access to the
most competent experts and professional ﬁlm equipment – assisting in
a comprehensive creation of the team.
Additionally, the Poznan Film Commission supports ﬁlm makers providing them with information on subsidies for ﬁlm projects offered by
the Regional Film Fund of Poznań being its operator.

www.poznanﬁlmcommission.pl
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Informacja o Poznaniu
Poznań to miejsce, w którym energia krajów Nowej Europy miesza się
z kulturą cywilizacyjną Zachodu. Ponad półmilionowa metropolia leży
w najbardziej rozwiniętej części kraju. Mieszkają tu ludzie, na których
można polegać - wykształceni, otwarci i kompetentni.

polskiej. Jednocześnie prowadzona jest intensywna rozbudowa infrastruktury miejskiej, powstaje też wiele nowych biurowców, które spełniają oczekiwania przedsiębiorstw nie tylko o zasięgu krajowym, ale
również międzynarodowych korporacji.

Poznań stawia na technologię osiągania sukcesu podpartą 1000-letnią tradycją skuteczności - tu nawet najbardziej ambitne przedsięwzięcia i najodważniejsze wizje maja największe szanse powodzenia. Tutaj
narodziło się państwo polskie, a rozpoczęte w Poznaniu Powstanie
Wielkopolskie było jedynym zwycięskim zrywem niepodległościowym
w Polsce i potwierdzeniem wyjątkowej zaradności Poznaniaków.

Na wyjątkowy klimat Poznania składa się także zróżnicowana i bogata oferta rekreacyjna. Ulubionym miejscem, w którym poznaniacy
spędzają swój wolny czas, od lat są okolice Jeziora Maltańskiego. Jest
to niezwykle malowniczy obszar i nowoczesne centrum rekreacyjne,
którego infrastruktura jest stale rozbudowywana. Dodatkową atrakcją
tej okolicy są powstałe w 2011 r. Termy Maltańskie, w których znajduje
się nowoczesny aquapark, kilka basenów rekreacyjnych i solankowych
wewnątrz i na zewnątrz budynku, oraz nowoczesne baseny sportowe,
z których korzystać mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Razem ze znajdującymi się wokół ścieżkami dla rowerzystów, biegaczy
i rolkarzy, szybką kolejką górską oraz Nowym Zoo, Malta zarówno
w cieplejsze, jak i w chłodniejsze dni Malta przyciąga tłumy odwiedzających.

Największymi atrakcjami turystycznymi Poznania – obok Starego
Rynku i Ratusza jest Katedra na Ostrowie Tumskim, gdzie znajdują się
grobowce Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego władcy
Polski i jego ojca - księcia Mieszka I. Niezwykłe wrażenie robi też potężna bryła zamku cesarskiego (dawna rezydencja cesarza Wilhelma
II), który obecnie spełnia szereg różnych funkcji - jest jednocześnie
galerią, salą koncertową i kinem.
Stolica Wielkopolski od wielu lat stanowi prężny ośrodek akademicki
i naukowy. O jego potencjale świadczą chociażby liczby – na 28 wyższych uczelniach, oferujących aż 200 kierunków nauczania, studiuje
ponad 120 tysięcy osób. Poznań od lat plasuje się też w czołówce
polskich miast jeżeli chodzi o liczbę studentów przypadających na
1000 mieszkańców. Wykwaliﬁkowani specjaliści to mocne argumenty przyciągające do miasta światowe koncerny. Poznańska przedsiębiorczość sprawia, że miasto może pochwalić się jednym z wyższych
współczynników rejestrowanych podmiotów gospodarczych w kraju.
Lokalny biznes wspiera ponadto innowacyjny projekt stworzony pod
koniec 2011 r. - Konsorcjum Marki Poznań. Jest to pierwsza w Polsce platforma trwałej współpracy marketingowej pomiędzy miastem
i partnerami komercyjnymi. Należące do niego marki tworzą biznesową
wizytówkę miasta, wykorzystując ścisły związek swojego know-how
z poznańską tradycją skuteczności. Dzięki połączeniu poznańskich
zasobów ludzkich i kompetencji reprezentowanych przez należące
do projektu marki, Poznań jest ważnym ośrodkiem biznesu na arenie

Poznań to nie tylko miasto historii i tradycji, ale także współczesności tętniąca życiem metropolia. Dzięki tym cechom zyskuje
również nowe, ﬁlmowe oblicze. W Poznaniu odbywają się festiwale
ﬁlmowe o zasięgu międzynarodowym. Do największych i najbardziej
popularnych należą: „Transatlantyk” - festiwal organizowany przez
muzyka ﬁlmowego, zdobywcę Oskara, Jana A.P. Kaczmarka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz festiwale
„OFF Cinema” i „Animator”. Poznań jest też siedzibą ﬁrm zajmujących
się szeroko rozumianą działalnością ﬁlmową. Wśród nich jest między
innymi „Hero Collection” - jedna z najbardziej znanych na świecie ﬁrm
szyjących mundury historyczne, z którą od czasu „Listy Schindlera”
współpracuje Steven Spielberg. W ostatnich latach w Poznaniu zrealizowano kilka polskich i zagranicznych produkcji ﬁlmowych. Nakręcono
tu między innymi ﬁlm „Poznań 56” opowiadający o tragicznych wydarzeniach poznańskiego powstania robotników z fabryki H. Cegielskiego oraz wysokobudżetowy ﬁlm fabularny „Hiszpanka”, osnuty wokół
wydarzeń związanych z wybuchem powstania wielkopolskiego.
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Information about Poznań
Poznań is the place where the energy of countries of the New Europe
mixes with the civilization and culture of the West. Over a half-million
metropolis is located in the most developed part of the country. People
on whom one may rely - educated, open, competent people, live in
here.
Poznań relies on the technology of reaching a success supported by
a 1000-year tradition of efﬁciency – here, even the most ambitious undertakings and the boldest visions have a chance to come true. It is
here, that the Polish state arose, whereas, the Great Poland uprising
instigated in Poznań, was one of the biggest victorious independence
spurts in Poland and it constituted the conﬁrmation of an exceptional
ingenuity of inhabitants of Poznań.
The biggest tourist attractions of Poznań – apart from Stary Rynek
[the Old Market Square] and the Town Hall - include the Ostrów Tumski Cathedral with tombs of Bolesław Chrobry, the ﬁrst crowned king
of Poland and his father - Mieszko I prince. An enormous impression
is offered also by a massive body of the caesarian castle (an old residence of the emperor Wilhelm II), which currently serves a number of
functions – being simultaneously a gallery, concert hall and the cinema.
The capital of Great Poland for many years has been a thriving academic and scientiﬁc center. Its potential is conﬁrmed by ﬁgures– there
are 28 universities offering over 200 majors with over 120 thousand
students. Poznań for many years has been one of the leading Polish
cities with regard to the number of students per 1000 inhabitants. Qualiﬁed specialists constitute strong arguments attracting world concerns
to the City. Thanks to the Poznań entrepreneurship, the City may boast
with one of the highest ratio of registered economic entities in the country. Local business is additionally supported by an innovative project
created at the end of 2011 – the Poznań Brand Consortium. This is the
ﬁrst in Poland platform of a permanent marketing cooperation between
the City and its commercial partners. Brands being members of the
Consortium create a business showcase of the City, utilizing a strict
relation between their know-how and the Poznań tradition of efﬁciency.
Thanks to the combination of the Poznań human resources with competences represented by brands of the project, Poznań is an important

business center in the Polish arena. Simultaneously, an intensive development of urban infrastructure is run, many new ofﬁce buildings which
meet expectations of national range companies and also international
corporations are constructed here.
An exceptional atmosphere of Poznań stems also from a diversiﬁed
and rich recreation offer. The vicinity of the Maltańskie Lake has been
for years a favorite place for inhabitants of Poznań to spend their free
time. It is an exceptionally picturesque area with a modern recreation
center, whose infrastructure is continually developed. An additional
attraction refers to constructed in 2011 Termy Maltańskie [Maltese
Baths] with a modern aqua park, several indoor and outdoor recreation and brine bath pools, as well as modern sports pools, which may
be used by both professionals as well as amateurs. With its paths for
bikers, runners and funs of rollerblading, as well as a fast roller coaster
and the New Zoo, Malta attracts crowds of visitors both on warmer as
well as colder days.
Poznań is not only the City of history and tradition, but also
a vibrant metropolis of contemporary times. Thanks to such features,
Poznań acquires a new, ﬁlm character. Poznań hosts ﬁlm festivals of
an international range. The biggest and most popular of them include:
“Transatlantic” Festival – the festival organized by a ﬁlm musician, Oscar
winner, Mr. Jan A.P. Kaczmarek, the International Young Audience Film
Festival Ale Kino! as well as festivals of “OFF Cinema” and “Animator”.
Poznań is also the seat of companies dealing with broadly understood ﬁlm activity, including “Hero Collection” – one of the best known
companies in the world sewing historical uniforms, with which Steven
Spielberg has been cooperating since the time of “Schindler’s List”. In
recent years, several Polish and foreign ﬁlm productions have been
made in Poznań. The ﬁlm of “Poznań 56” depicting a tragic history of
the Poznań uprising of workers from the H. Cegielski factory as well
as a high-budget ﬁlm of “Hiszpanka” [Spanish ﬂu] based on events
related to the outbreak of the Great Poland uprising were made here.
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Regionalny Fundusz Filmowy
Poznań
The Regional Film Fund of Poznań
Regionalny Fundusz Filmowy Poznań prowadzony przez Poznan Film
Commission ma na celu ﬁnansowe wspieranie produkcji ﬁlmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem poprzez tematykę, twórców, a przede
wszystkim miejsce realizacji lub udział mieszkańców i instytucji tutaj
działających. Po doﬁnansowanie mogą zgłaszać się twórcy projektów
ﬁlmów fabularnych, fabularnych seriali telewizyjnych, ﬁlmów dokumentalnych oraz ﬁlmów animowanych na różnych etapach ich produkcji.
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The Regional Film Fund of Poznań run by the Poznan Film Commission is intended to support ﬁnancing of ﬁlm and television productions
related to Poznań through subjects, ﬁlm makers, and primarily the place
of the execution or the participation of inhabitants of Poznań and institutions operating in here. Subsidies may be granted to creators of
projects of feature ﬁlms, feature television series, documentary ﬁlms,
and animated ﬁlms at various stages of their productions.
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Warunki realizacji ﬁlmów
w Poznaniu
Terms of ﬁlm making in Poznań
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Twórcy ﬁlmowi zainteresowani realizowaniem swoich projektów w Poznaniu mogą liczyć na wsparcie Poznan Film Commission, które posiada wiedzę na temat warunków udostępniania wszelkich obiektów
użyteczności publicznej, prywatnych oraz infrastruktury miejskiej i terenów zielonych.

Film makers interested in the implementation of their projects in Poznań may count on the support of the Poznan Film Commission, which
possesses knowledge on terms of rendering available any facilities of
public utility, private facilities as well as objects of urban infrastructure
and green areas.

Komisja Filmowa współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu Miasta Poznania, dzięki czemu usprawnia procedury załatwiania wszelkich
pozwoleń, co wpływa na oszczędność czasu i środków przeznaczonych na produkcję.

The Film Commission cooperates with all the departments of the Poznań Municipal Ofﬁce, thanks to which it enhances procedures of obtaining all permits, which subsequently helps to save time and funds
intended for the production.
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POZnan*
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Lokacje
Locations
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Baraki drewniane - ul. Opolska Wooden barracks - Opolska Street
Dwa rzędy baraków zbudowanych w 1936 r. jako mieszkania socjalne
dla osób biednych i bezdomnych. Stanowią przykład międzywojennego budownictwa socjalnego dla najuboższych ﬁnansowanego przez
władze miasta. Do dzisiaj mają formę i kształt nieomal niezmienione
od czasu ich powstania. Jedyna zmiana to zlikwidowanie zewnętrznych
ubikacji i wydzielenie ich we wnętrzach budynków. Baraki nadal spełniają swoją pierwotną funkcję. Droga między nimi pozostała do czasów
współczesnych gruntowa. Mieszkania są bardzo skromne, najczęściej
jednopokojowe, choć w oknach niektórych mieszkań widać czasze telewizji satelitarnej! Przed barakami stoją przedogródki, niektóre bardziej,
a niektóre mniej zadbane.

Two rows of wooden barracks. The barracks were constructed in 1936
as social ﬂats for the poor and homeless. It is an example of inter-war
social construction for the poorest ﬁnanced by the city authorities.
Until today their forms and shapes remain almost unchanged since
their establishment. The only change refers to the decommissioning
of outside toilets and their construction inside the buildings. They still
fulﬁll their initial role. The road between the barracks has remained an
unsurfaced road until today. Flats in the barracks are very modest, most
often one-room. The windows of some ﬂats with satellite TV dishes!
Little front gardens in the front of the barracks, some of them more and
some of them less neat.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 21’ 41.34”
E: 16° 53’ 23.29”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 45 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 97 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 105 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 70 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm
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City Park City Park
Kompleks trzech budynków powojskowych z przełomu XIX i XX w. wybudowany z czerwonej cegły z przeznaczeniem na koszary ułanów.
Po remoncie i adaptacji budynku koszar i stajni oraz zmianie przeznaczenia zachowany został układ urbanistyczny oraz w części elewacje
zewnętrzne niektórych budynków. Stanowi świetne połączenie historycznej architektury z nowoczesnością. Na jego terenie można znaleźć
miejsca bardzo zbliżone do stylu obowiązującego w okresie powstania
tych zabudowań. W jednym z budynków znajduje się galeria handlowa
z ciągiem sklepów, natomiast pięciokondygnacyjny budynek to część
hotelowo-mieszkalna. W City Parku znajdziemy także liczne kawiarnie
i restauracje o zróżnicowanym wystroju.

A complex of three post-military buildings of the turning of XIX and XX
centuries built with red bricks and intended for the Ulan barracks. After
the renovation and adaptation of the building of barracks and the stable
as well as after the change in purpose, the urban layout and partially external facades of some buildings have been retained. A splendid combination of historical architecture with modernity. The area of the City
Park presents architectures approximate to the time of the construction
of those developments. One of the buildings hosts a shopping mall
with a series of shops, whereas, a ﬁve – storey building constitutes a
hotel and residential part. Numerous cafes and restaurants of various
decorations.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 0.74”
E: 16° 53’ 39.66”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:33

CK Zamek Castle Cultural Centre
Zamek Cesarski zbudowano w latach 1905–1910 na planie nieregularnego wieloboku w stylu neoromańskim, stanowił on część niemieckiego założenia urbanistycznego z lat 1903–1910, tzw. Dzielnicy Cesarskiej. Elewacje zewnętrzne w przeważającej części zachowano, choć
w pierwszych latach XXI w. odnowiono je poprzez zdjęcie zewnętrznej
warstwy patyny. Wnętrza w czasie II wojny światowej przebudowane
zostały w stylu totalnej architektury III Rzeszy. Od tego czasu pozostały w większości niezmienione - m.in. gabinet Hitlera wykonany na wzór
gabinetu w Kancelarii III Rzeszy w Berlinie. Pod podwórzem, od strony
ul. Świętego Marcina, znajduje się schron przeciwlotniczy. W 2010 r.
przebudowano wnętrza kompleksu Sali Wielkiej i nadano jej współczesny charakter.

Emperors’ Castle built in the period 1905-1910 on the plan of irregular
polygon in a neo-roman style. Constituted a part of the German city
development plan of the period 1903-1910 of the so called Emperor’s
District. Outer elevations are mostly kept in their original design – in
the ﬁrst years of XXI century renovated by removing external layers of
patina. Interiors rebuilt during World War II in a style of the totalitarian
architecture of the 3rd Reich. Under courtyard from the Święty Marcin
street the antiaircraft shelter is located. Since the World War II the interiors have mostly remained unchanged – among others Hitler’s cabinet
designed in accordance with the design of the Chancellery of the 3rd
Reich in Berlin. In 2010 the Great Chamber was rebuilt and gained more
modern character.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 28.27”
E: 16° 55’ 7.03”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 32 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:33

Cmentarze na Cytadeli Cemeteries within the Citadel Park
Ciąg cmentarzy zlokalizowany na południowych zboczach wzgórza
Cytadeli Poznańskiej.
Teren w części zalesiony, w części odkryty.
Alejki zarówno brukowane, jak i gruntowe, utwardzone. Na wschodnim
krańcu znajduje się Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej założony w 1925 r. Jest to miejsce spoczynku żołnierzy brytyjskich przeniesionych z różnych miejsc w Polsce z lat 1918–1945. Kolejna część
to Cmentarz Bohaterów Polskich, którzy zginęli w walkach o Cytadelę
w 1945 r. i osób, które straciły życie, walcząc o niepodległość w latach
1939–1956. Innymi segmentami są Cmentarz Bohaterów Radzieckich
z 464 mogiłami, w których pochowano 3678 osób, oraz zbiorowa mogiła 1333 żołnierzy francuskich z wojen napoleońskich, wojny francusko pruskiej z lat 1870–1871 oraz z czasów I wojny światowej.

Cemeteries located on the southern slope of the Poznań Citadel Hill.
The area is partly covered with forest and partly opened. There are
cobbled and unmaid hardened roads. At the eastern end there is located the British Military Cemetery established in 1925. It is cemetery
of British soldiers brought here from various places in Poland in the
period 1918-1945. Another cemetery is the Polish Heroes’ Cemetery
of victims who died in battles of the Citadel in 1945 and victims ﬁghting
for freedom in the period 1939-1956. There is also the Soviet Heroes’
Cemetery with 464 graves of 3678 people. In other cemeteries, there
is a collective grave of 1333 French soldiers from the Napoleonic Wars,
French-Prussian War of 1870-1871 and from the period of World War I.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 25’ 5.96”
E: 16° 55’ 52.65”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 105 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 105 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:34

Collegium Iuridicum Novum Collegium Iuridicum Novum
Nowoczesny budynek wybudowano w latach 2009–2011 na dawnych terenach wojskowych. Zachowano jeden z wcześniej istniejących
obiektów z początku XX w. Collegium zbudowano w stylu postmodernistycznym, jego wnętrze zaaranżowano nowocześnie. Wyjątkowym
elementem architektonicznym jest aula Zygmunta Ziembińskiego,
a szczególnie jej dach oraz zewnętrze. Sale wykładowe, w większości
audiowizualne, wyposażono w nowoczesny sprzęt. Bogatą, zróżnicowaną infrastrukturę dostosowano do różnorodnych potrzeb studentów.

A modern building constructed in years 2009 – 2011 on a former military area. One of the previously existing buildings of the beginning of XX
century has been retained. A new building constructed in a postmodern
style. The interior of the building is arranged in a modern manner. The
Zygmunt Ziembiński Hall is a unique architectonic unit, and in particular
its roof and the exterior. Lecture rooms are in most cases audiovisual
rooms furnished with a modern equipment. Rich, however, diversiﬁed
infrastructure is adjusted to various needs of students.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 58.44”
E: 16° 55’ 32.17”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:34

Dworzec Letni Summer Station
Zabytkowy dworzec wybudowano w 1902 r., obecny kształt ma od
1913 r. Jest jednym z budynków należących do stacji kolejowej Poznań
Główny. Wnętrza odrestaurowanego obiektu są w części zaaranżowane historycznie. Zewnętrzne otoczenie ma współczesne oblicze. Architektura peronu przylegającego do dworca również jest współczesna.
Perspektywa północna otwarta, natomiast południowa otwarta, z widokiem na nowy dworzec kolejowy stacji Poznań Główny. Dworzec
Letni wielokrotnie wykorzystywano w produkcjach ﬁlmowych.

Listed railway station in its original design built in 1902, in present design
since 1913. It is one of the buildings belonging to the main railway station
of Poznań. Renovated, original railway station building with part of interiors arranged in a historic manner. External surroundings of contemporary fashion. Architecture of the neighboring platform contemporary.
Northern perspective open. Southern perspective open with a view on
the new building of the main railway station of Poznań. The Summer
Station was used in numerous ﬁlm productions.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 18.04”
E: 16° 54’ 44.79”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 4.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 88 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 4.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:34

Dziedziniec PTPN Courtyard of the Poznań Society of Friends of Science [PTPN]
Otoczony jest kamienicami należącymi do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W sieni łączącej go z ul. Mielżyńskiego znajdują
się tablice poświęcone zasłużonym dla nauki i kultury Polski naukowcom i artystom. Na dziedzińcu stoi kopia pierwszego postawionego na
terenach polskich pomnika Adama Mickiewicza. Na ścianach okalających dziedziniec budynków są tablice poświęcone poznańskim luminarzom nauki oraz postaciom zasłużonym dla historii miasta. Przestrzeń
wokół pomnika zagospodarowano, wykorzystując zieleń oraz ścieżki
z małą architekturą ogrodową.

The courtyard is surrounded by tenements belonging to the Poznań
Society of Friends of Science. The vestibule connecting the courtyard
with the Mielżyńskiego street presents commemorative plagues devoted to scientists and artists with merits for science and Polish culture.
The courtyard presents a replica of the ﬁrst erected in Poland monument of Adam Mickiewicz. The wall surrounding the courtyard present
commemorative plagues devoted to science luminaries of Poznań and
persons of merits for the history of the city. The monument is surrounded by green areas with paths and small garden architecture.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 33.47”
E: 16° 55’ 22.87”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 40 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 35 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:34

Fort VI Fort VI
Jeden z poznańskich fortów okalających miasto, który był elementem
systemu obronnego Twierdzy Poznań z drugiej połowy XIX w. Zbudowany został zgodnie ze wzorem niemieckiego budownictwa wojskowego obowiązującego przy okalaniu twierdzy fortami obronnymi.
Wokół ich wieńca znajduje się droga rokadowa otaczająca system zewnętrznego kręgu umocnień miasta. Z fortów, które przetrwały różne
okresy historyczne, ten jest najbliższy pierwotnemu wyglądowi. Ingerencja budowniczych późniejszych okresów nie była duża, zachowano w kształcie niezmienionym budynki koszar, kaponiery, suchą fosę,
bramy zewnętrzne.

A set fortiﬁcations surrounding Poznań which used to be part of the
defensive system of the Poznań Fortress built in the second half of XIX
century. Constructed in accordance with a German military construction
system for surrounding fortresses with the defensive walls. Along the
circle of forts leads the road encompassing the city’s outer defensive
ring. Out of all forts that survived many historical periods, Fort VI is to
the largest extent resembling its original design. There was very a small
construction interference into the facility in the later centuries. Until this
moment, buildings of the defensive barracks, caponniere, dry ditch and
outer gates remain in the same shape.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 26’ 35.78”
E: 16° 53’ 52.49”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 12.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 12.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 12.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:34

Hotel Bazar Bazar Hotel
Zlokalizowano go wzdłuż pierzei ulic Plac Wolności i Paderewskiego.
Budynki wchodzące w jego skład pochodzą z różnych okresów historycznych. Budynek przy ul. Paderewskiego wybudowano w latach
30. XIX w. Odrestaurowano go z zachowaniem pierwotnego wyglądu
elewacji i detalu architektonicznego. Jest to najbardziej reprezentacyjny
obiekt od strony Placu Wolności z lat 90. XIX w., o odmiennej architekturze od budynku od strony ul. Paderewskiego. Zachowano także detal
architektoniczny oraz pierwotny wygląd fasady. Wnętrze wyremontowano z dbałością o szczegóły historyczne, odrestaurowano salę
balową - Białą Salę. Część pokoi hotelowych zaaranżowana została
w stylu nawiązującym do architektury wnętrz z pierwszego dziesięciolecia XX w.

The Bazar Hotel is located along the frontage of the streets of Plac
Wolności and Paderewskiego. The buildings of the Bazaar date back
to various historical periods. The building at the Paderewskiego street
was constructed in the thirties of XIX century. Renovated with the original look of the façade and architectonic detail preserved. The most representative building is located from the side of the Plac Wolności street
dating back to the nineties of XIX century demonstrates architecture
different than the building at the Paderewskiego street. In this case, the
original look of the façade and the architectonic detail also preserved.
The interior renovated with care about historical detail. A renovated ball
room – the White Room. A part of hotel rooms arranged in the style
refrying to the architecture of interiors of the ﬁrst decade of XX century.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 27.70”
E: 16° 55’ 45.86”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:34

Hotel Kolegiacki Kolegiacki Hotel
Obiekt zlokalizowano przy Placu Kolegiackim, który aktualnie spełnia
rolę parkingu samochodowego. Wejście główne jest od południa.
Wejście zachodnie, od ul. Ślusarskiej, ma zabudowę historyczną. Hotel
posiada patio, pomieszczenia restauracyjne na parterze i w piwnicach
budynku. Obiekt znajduje się w połączonych kamienicach - Gotﬁlda
Bergera zbudowanej w latach 1802-1803 oraz tej z lat 80. XVII w. Na
piętrach budynku były mieszkania czynszowe, natomiast w parterach
i piwnicach składy win i kantory. W chwili wybudowania kamienica należała do największych budynków mieszkalnych w Poznaniu.

The facility located at the Kolegiacki Square, which currently is used as
a parking. The main entrance from the south. The western entrance
from the side of the Ślusarska street with a historical development. A
patio, restaurant rooms on the ground ﬂoor and in the cellars of the
building. The hotel is located in connected tenements – the Gotﬁld
Berger tenement constructed in years 1802-1803 and the tenement of
the eighties of XVII century. The storeys of the building used to offer
rental apartments, whereas, wine stores and currency exchanges were
located on the ground ﬂoors and in cellars. At the moment of its construction the tenement was one of the biggest residential buildings in
Poznań.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 25.29”
E: 16° 56’ 9.14”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 35 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:35

Jezioro Kierskie - przystań Kierskie Lake - marina
Największe jezioro w administracyjnych granicach Poznania i zarazem
jedno z największych w Wielkopolsce - ok. 300 ha. Centrum turystyki
i sportów wodnych miasta. Wokół jeziora znajduje się wiele ośrodków
rekreacyjnych, w tym przystanie żeglarskie będące zapleczem dla żeglarzy zarówno w okresie letnim, jak i zimowym (bojery). Mariny mają
różny stopień zagospodarowania – od skromnych z pomostami na
kilka–kilkanaście łodzi, do dużych z miejscami przy pomostach na kilkadziesiąt łodzi. Ośrodki zagospodarowano na wiele sposobów – od
dużych budynków z drugiej połowy XX w. do kameralnych, zabudowanych niewielkimi domkami zawodniczymi.

The biggest lake within administrative borders of Poznań and at the
same time the biggest one in the Great Poland region – approximately
300 ha. A center of tourism and water sports of the city. There are
numerous recreation establishments around the lake, including sailing
marinas offering a base for sailors both in the summer and winter time
(iceboating). Marinas with a various level of development ranging from
modest ones with piers for several dozens of boats to big ones with
mooring places for several dozens of boats. The establishments are
developed in various manners ranging from big buildings dating back
to the second half of XX century to cozy ones with small houses for
competitors.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 28’ 18.87”
E: 16° 45’ 51.31”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 55 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 105 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:35

Klatka schodowa - ul. Matejki 57 Staircase - Matejki 57 Street
Znajduje się w budynku z początku XX w. Odrestaurowana została wg
wskazań konserwatora zabytków z zachowaniem oryginalnego detalu
i kolorystyki. Zachowano i odnowiono tralki, nastopnice, zabiegi klatki
schodowej. Pomiędzy przednim a tylnym domem stoi minidziedziniec
- studnia z odrestaurowanymi fasadami wewnętrznymi budynku. Dom,
którego częścią jest klatka, stanowi jeden z elementów założenia urbanistycznego Johow-Gelände, powstałego w pierwszych latach XX w.,
które miało zaspakajać potrzeby mieszkaniowe wyższych urzędników administracji niemieckiej oraz przedstawicieli wolnych zawodów.
Mieszkania były przestronne, do 360 m2, wyposażone m.in. w centralne ogrzewanie. Klatka schodowa znajduje się po przeciwnej stronie
ul. Park Wilsona.

The staircase is situated in the building of the beginning of XX century. It
is renovated according to the guidelines of the restorer of monuments
with preserving its original detail and colors. Preserved and renovated balusters, stair treads, ﬂights of stairs. Between the front and back
houses there is a mini yard – a narrow courtyard with renovated internal
façades of the building. The house with the staircase constitutes one
of the elements of the urban layouts of Johow-Gelände. The above
mentioned urban layout was created in ﬁrst years of XX century and it
was supposed to meet housing needs of high rank ofﬁcials of the German administration as well as independent professionals. Flats were
spacious covering the area up to 360 m2 and they were equipped with
central heating systems. On the opposite side of the street there is the
Wilson Park.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 2.16”
E: 16° 53’ 59.91”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:35

Klub Dragon - ul. Zamkowa 3 Dragon Club - Zamkowa 3 Street
Restauracja zlokalizowana w zabytkowej kamienicy z drugiej połowy
XIX w. Elewację i klatkę schodową z ażurowymi metalowymi poręczami odrestaurowano. Jedną czwartą kamienicy zajmują przestronne
mieszkania, pozostałą część zajmuje klub. Jego wnętrza mają wyposażenie pochodzące z różnych epok, od mebli stylizowanych na te
z początku wieku, po meble oraz urządzenia gastronomiczne współczesne. Dragon posiada wiele sal na różnych kondygnacjach. Ciasne
klatki schodowe mają drewniane stopnie. Podwórko o charakterze kilkupoziomowego patio.

A restaurant located in a historical tenement of the second half of XIX
century. A renovated façade and the staircase with openwork metal
rails. One fourth of the tenement offers spacious apartments, whereas
the Club occupies three quarters of the tenement. The interiors of the
restaurant present equipment dating back to various historical epochs
ranging from furniture styled for furniture of the beginning of the century to modern furniture and gastronomic devices. The restaurant offers many rooms on various storeys. Narrow staircases with wooden
steps. The yard has a character of multi-level patio.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 33.74”
E: 16° 55’ 55.32”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:35

Kościół Wszystkich Świętych All Saints Church
Neoklasycystyczny odrestaurowany budynek sakralny zbudowano
w drugiej połowie XVIII w. wg projektu wybitnego poznańskiego architekta Antoniego Hoene, na planie prostokąta z eliptycznym, amﬁteatralnym wnętrzem. Osadzono go na 300 dębowych palach. Był to
pierwszy oﬁcjalny kościół ewangelicki w Poznaniu. Wnętrze ma rokokowy styl z elementami empire. Na środku znajduje się barokowy ołtarz, a nad nim chór. W części środkowej 8 ﬁlarów podpiera konstrukcję
pseudokopuły, m.in. 2 kondygnacje empor. Kościół ma rzadko spotykaną akustykę, wyposażony został w świetne organy zbudowane
przez Saura w 1869 r. Składają się one z 65 głosów i 4200 piszczałek.
Nad głównym portalem są ﬁgury świętych Piotra i Pawła, patronów
Poznania. Na terenie okalającym kościół usytuowano pastorówkę
z przełomu XVIII i XIX w.

A neoclassical renovated church dating back to the second half of XVIII
century. Constructed according to the design of an eminent Poznań
architect, Antoni Hoene, built on the plan of a rectangle with an elliptic,
amphitheatrical interior. It was constructed on 300 oak piles. It was the
ﬁrst ofﬁcial Evangelical church in Poznań. The interior constructed in
rococo style with empire element. In the middle of the church there is a
baroque altar with a choir above it. In the middle part, there are eight pillars supporting the construction of the pseudo-dome, with two storeys
of galleries. The church demonstrates unique acoustics, equipped with
magniﬁcent organs constructed by Saur in 1869. The organs consist
of 65 voices and 4200 pipes. Figures of Saint Peter and Paul, patrons
of Poznań located above the main portal. The area surrounding the
church attracts with a pastors’ lodge dating back to the turning of XVIII
and XIX centuries.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 25.80”
E: 16° 56’ 22.63”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 32 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 65 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:35

Muzeum Archeologiczne Archeological Museum
Kiedyś był to Pałac Górków, powstały w latach 1545-1549 wskutek
przebudowy kilku kamienic wybudowanych w stylu gotyckim. Przebudowane utworzyły jednorodny pałac zbudowany na planie prostokąta
w stosunku ścian 1:2. W częściach budynku wypełniających krótsze
boki prostokąta pomieszczenia mają mniejszą powierzchnię, co wynika z ich pierwotnych, mieszkalnych funkcji. W częściach budynku
o dłuższych bokach prostokąta są przestronne pomieszczenia - sale
wystawowe Muzeum. We wnętrzu Pałacu znajduje się kwadratowy
dziedziniec z arkadami w stylu renesansowym. W fasadzie od strony
ul. Klasztornej zachowano renesansowy portal.

Previously, the Górków Palace established in years 1545-1549 as a
consequence of the redevelopment of several tenements constructed
in the gothic style. Reconstructed tenements formed a homogenous
palace built on the plan of a rectangle with the ratio of walls 1:2. The
parts of the building located on shorter sides of the rectangle offer
premises with lower area which stems from their original, residential
functions, whereas, the parts of the building on longer sides of the
rectangle offer spacious premises – exhibition halls of the Museum. A
square courtyard with arcades in the renaissance style inside the Palace. The façade from the side of the Klasztorna street attracts with a
renaissance portal preserved.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 26.84”
E: 16° 56’ 4.55”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:36

Okrąglak Okrąglak (Rotunda) Building
Ten były dom handlowy powstał w latach 1948–1955. Pomimo że
budynek powstawał w okresie dominacji socrealizmu, zbudowany został w stylu nawiązującym do modernizmu. Ma wysokość 45 m, powierzchnię 5,9 tys. m2. Okrąglak posiada 9 kondygnacji nadziemnych
oraz 2 podziemne, ma kształt walca. Wewnątrz obiektu znajduje się
centralnie położona klatka schodowa z trzema biegami schodów wijącymi się wzdłuż ścian wewnętrznych. Po przebudowie wnętrze zaaranżowano współcześnie z zachowanym detalem z czasów powstania
budynku. Z tarasu rozciąga się widok na panoramę miasta.

A former department store constructed in years 1948-1955. In spite of
the fact that the building was constructed at the time when the architectonic style of socrealism dominated, it was constructed in the style
referring to modernism. The height of the building is 45 m, and its area
is 5.9 thousand m2. Nine storeys above the ground and two underground storeys. The building is of a cylinder shape. Inside centrally
located staircase with three ﬂights of stairs meandering along internal
walls of the building. After the reconstruction, the interior arranged in a
contemporary style with preserved detail dating back to the construction of the facility. The view over the panorama of the city from the
terrace.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24.494’
E: 16° 55.319’
Dodatkowe informacje / Additional info
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ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24x36 mm

ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24x36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24x36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24x36 mm

13-12-12 11:36

Ostrów Tumski Cathedral Island
Duży plac z umiejscowioną w jego centrum Katedrą Poznańską. Jest
to najstarsza część miasta założonego na przełomie IX i X w. Zabudowa wokół katedry zróżnicowana – część zachowanej architektury
to m.in. kanonie z XVII, XVIII i XIX w. Katedra gotycka poddana została
regotyzacji przeprowadzonej po zniszczeniach będących skutkiem II
wojny światowej. W jej wnętrzu znajduje się wiele wartościowych zabytków, np. kopia miecza św. Piotra podarowana przez Cesarza Ottona II Bolesławowi Chrobremu oraz Złota Kaplica zbudowana w XIX w.
w stylu bizantyjskim poświęcona Mieszkowi i jego synowi, pierwszemu królowi Polski Bolesławowi Chrobremu. Nieopodal katedry sytuuje
się klasycystyczny pałac arcybiskupi z zadbanym ogrodem w stylu
angielskim. Perspektywa północna zamknięta, wschodnia zamknięta
z widokiem na Śródkę, południowa otwarta z widokiem na nowe osiedla, zachodnia otwarta z widokiem na Stare Miasto.

A large square with the Cathedral of Poznań. The oldest part of the city
established at the turn of IX and X centuries. Buildings surrounding the
cathedral are in various architectural styles. The remaining architecture
refers to, among others, canonries from the XVII, XVII and XIX centuries.
The Cathedral was built in a gothic style and rebuilt in the same style after damage suffered during the World War II. Inside the cathedral, there
are numerous valuable monuments including copy of the St. Peter’s
sword donated by Emperor Otton II to Bogusław Chrobry and Golden
Chapel built in XIX century in a byzantine style dedicated to Mieszko I
and his son – ﬁrst King of Poland Bolesław Chrobry. Nearby the cathedral a classicist archbishop’s palace is located with an impressive
garden in an English style. Closed northern perspective, closed eastern perspective with view over Śródka, southern perspective open with
view over new housing districts and western perspective presenting
view over the Old Town.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 41.19”
E: 16° 56’ 52.48”

Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 65 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:36

Park Leśny Dębina Dębina Forest Park
Obszar mający ok. 80 ha. Był miejscem wypoczynku mieszkańców
Poznania. Na jego terenie znajdowała się willa księżnej Luizy, żony
księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika króla pruskiego w Wielkopolsce w latach 1815–1831. Zalesiony przede wszystkim drzewostanem
liściastym, pozostałością lasu łęgowego. W parku rośnie 400 ponadstuletnich dębów. Stanowi on stałe siedlisko ok. 50 gatunków ptaków.
Jeziora są starorzeczami bogatymi w różne gatunki ryb. W Dębinie
znajdziemy wiele gatunków roślin naczyniowych, porostów, mchów
i grzybów. Obszar bardzo zróżnicowany - od odkrytych polan i odkrytych brzegów jezior do gęstego zalesienia. Na terenie parku są meandry i zakola rzeki, znajdują się tam również zabudowania o różnym
charakterze, w tym murowana leśniczówka oraz wiadukt kolejowy.

The area of the park covers about 80 ha. The Park constitutes the resting place for inhabitants of Poznań. An attraction of the park is the villa
of Duchess Louise, the wife of Duke Antoni Radziwiłł, the governor
of the King of Prussia in the Great Poland Region in years 1815-1831.
The park is forested mainly with deciduous forest – the remaining of
the riparian forests. There are over 400 hundred-year old oaks. It is
a permanent habitat for about 50 species of birds. The lakes are oxbow lakes rich in various species of ﬁsh. Numerous species of vascular
plants, lichens, mosses and fungi. The area is very diversiﬁed – from
open glades and uncovered lake banks to thick forestation. The area of
the park includes meanders and bends of the river. There are developments of a forester’s lodge and a railway viaduct.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 22’ 5.13”
E: 16° 55’ 23.73”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 40 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 80 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:36

Park Wieniawskiego / Most Teatralny Wieniawski Park / Theatrical Bridge
200 metrowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi, zbudowany
w 1908 r. 90 lat później odrestaurowano go na podstawie zachowanej dokumentacji. Perspektywa południowa otwarta z widokiem na
dworzec kolejowy Poznań Główny, na zarówno nowy, jak i stary budynek. Perspektywa zachodnia jest z kolei otwarta, z widokiem na ul.
Dąbrowskiego. Perspektywa północna - pierzeja zachodnia ul. Roosevelta z secesyjnymi kamienicami, a wschodnia - ul. Fredry z budynkami
Opery i Collegium Maius z początku XX w. zamknięta kościołem Najświętszego Zbawiciela z drugiej połowy XIX w. Na moście znajduje się
willa z początku ubiegłego wieku, w której mieszkał Wojciech Korfanty,
jeden z przywódców powstania wielkopolskiego i powstań śląskich.
U podnóża Mostu Teatralnego usytuowano ok. 1910 r. park Henryka
Wieniawskiego, wokół którego istnieje zabudowa mieszkalna z początku XX w.

The 200 m long road viaduct above rails dating back to 1908. In 1998 it
was renovated according to the preserved documentation. The southern perspective open with the view over the railway station of PoznańGłówny, with the view over both the new and the old buildings. The
western perspective open with the view over the Dąbrowskiego street.
The northern perspective – the western frontage the Roosevelta street
with secession tenements. The eastern perspective – the Fredry street
with the buildings of the Opera and Collegium Maius of the beginning
of XX century, the perspective closed with the Holiest Savor Church
dating back to the second half of XIX century. There is a villa of the beginning of XX century at the bridge. The villa hosted Wojciech Korfanty
one of the leaders of the Greater Poland and Silesian Uprisings. At the
foot of the theatre bridge, there is the Henryk Wieniawski park established around 1910. The park is surrounded by housing developments
of the beginning of XX century.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 37.40”
E: 16° 54’ 57.33”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 98 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:36

Park Wilsona Wilson Park
Zajmuje obszar 7,2 ha, posiada urozmaicony drzewostan, m.in. aleję
platanową. Park podzielono na kilka stref. We wschodniej części są
trawiaste polany ze stawami oraz różnorodną roślinnością. Znajduje
się tam też pagórek skalny z sączącą się wodą. W zachodniej części
jest strefa otwarta z budynkiem palmiarni wybudowanej w latach 1911
1912, muszlą koncertową z 1936 r. z ławkami dla publiczności, rzeźbą
„Uwolnienie Andromedy przez Perseusza” z 1891 r. oraz zaniedbanym
budynkiem browaru z początku XX w. i obiektem byłego zarządu PWK
z okresu międzywojennego z salą gimnastyczną. Pod płytą parku są
schrony przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej, jeden z nich został udostępniony publiczności. Od zachodu ul. Matejki - główna ulica ekskluzywnej dzielnicy mieszkaniowej z kamienicami secesyjnymi
z początku XX w. Perspektywy zamknięte.

The park covers the area of 7.2 ha. It is characterized by diversiﬁed
trees including platanus avenue. The park is divided into a few zones.
In the eastern zone we can ﬁnd grassy ﬁelds with ponds and diversiﬁed
greenery. There is also a rocky hill with z sipping water. In the western
part of the park there is an open space with palmhouse (Palmiarnia)
build in the period 1911-1912, concert shell from 1936 with benches for
audience and sculpture “Perseus Saving Andromeda” from 1891 and
two buildings - rundown building of brewery from the beginning of the
XX century and building of the former Polish General Exhibition with the
gym from the interwar period. Under the surface of the park there are
anti-craft bunkers from the period of World War II. One of the bunkers
is open to public. From the west of Matejko street – main street of the
upper-class housing district with the art-nouveau tenement houses
from the beginning of the XX century. Closed perspectives.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 23’ 59.70”
E: 16° 54’ 5.40”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 100 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 80 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:37

Pasaż Wielka 21 - Woźna 9 Wielka 21 - Woźna 9 Arcade
Zlokalizowano go na Starym Mieście – zgodnie z nazwą – pomiędzy
ulicami Wielką 21 a Woźną 9. Zabudowa pochodzi z początku XX w., jest
jednym z przykładów poznańskiej secesji. Oprócz drobnych elementów zachowano pierwotną architekturę. Podczas remontu w latach 90.
XX w. wymienione zostały w obiektach handlowych stolarka drzwiowa
i okienna. Ta druga w części mieszkalnej zachowuje pierwotny podział.
W północnej klatce schodowej w części kamienicy od ul. Wielkiej do
dzisiaj czynna jest winda z początku ubiegłego wieku. W klatce schodowej w południowej części pasażu działa winda towarowa - jedyna
czynna w Poznaniu od początku XX w. po czasy współczesne.

The arcade is located at the Stare Miasto [the Old Town] between
the streets of Wielka 21 and Woźna 9. The development dates back
to the beginning of XX century and it constitutes one of the examples
of the Poznań secession. Apart from minor elements, the architecture
has been preserved in compliance with its initial appearance. In the
course of the renovation in the nineties of XX century, window and door
woodwork has been replaced. In the living part, window woodwork has
retained its initial division. In the northern staircase, in the part of the
tenement from the side of the Wielka street, a lift of the beginning of XX
century has been operating until today. In the staircase, in the southern part of the arcade, a freight elevator has been working – the only
elevator operating in Poznań since the beginning of XX century until
nowadays.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 29.55”
E: 16° 56’ 11.89”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 35 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:37

Plac Andersa / ul. Kościuszki Anders Square / Kościuszki Street
Przebiega po okręgu, wyznaczona powstała na przełomie XIX i XX w.
wzdłuż rozbieranych wówczas murów miejskich. Jej długość wynosi
2,9 km. Na wschodnim końcu znajduje się „poznańskie City”. Wzdłuż
pierzei południowej usytuowano 3 przeszklone wieżowce zbudowane
w latach 80. XX w. oraz w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. W wieżowcach sytuują się centra ﬁnansowobiznesowe oraz hotel. Pierzeja północna zabudowana została Centrum Sztuki i Biznesu „Stary Browar”.
W trakcie jego powstawania zadbano o zachowanie starej substancji
budowlanej, zachowując m.in. fragment muru z drugiej połowy XIX w.

The street running in a circle. Set out at the turning of XIX and XX centuries along demountable at that time city walls. The length of the street
is 2,900 km. The so called “Poznań City” located at the eastern end
of the street. Along the southern frontage, there are three glassed
skyscrapers constructed in the eighties of XX century and in the ﬁrst
decade of XXI century. The skyscrapers host a hotel and business and
ﬁnance centers. The northern developed with the “Stary Browar” Art
and Business Center. In the course of the construction of the “Stary
Browar” the old construction substance was retained. Among others, a
fragment of the wall dating back to the second half of XIX century has
been preserved.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 5.57”
E: 16° 55’ 32.88”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:37

Sąd Rejonowy - Stare Miasto District Court – the Old City
Budynek wybudowano w latach 1905–1908 w stylu baroku wilhelmińskiego. Główny portal z alegoriami prawa i sprawiedliwości. Reprezentacyjne hol i główna klatka schodowa mają balustrady z kutego żelaza.
We wnętrzu odrestaurowano zgodnie z ich pierwotnym wyglądem
sale sądowe. Odnowiono także boczne klatki schodowe. Zachowano
z epoki drobne detale architektoniczne, takie jak ławki, grzejniki, stolarkę
drzwiową. Budynek sąsiaduje z czynnym do dzisiaj aresztem zbudowanym pod koniec XIX w.

The building was constructed in years 1905-1908 in the Karl Wilhelm
baroque style. The main portal presents allegories of Law and Justice. A representative hall and the main stair case with balustrades of
wrought-iron. The interior presents court halls renovated according to
their initial looks. Petty architectonic details preserved over the epoch,
such as benches, heaters, and door woodwork. Renovated side staircases. The building borders with the prison erected at the end of XIX
century operating until nowadays.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 40.14”
E: 16° 55’ 36.16”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 5.00 PM
ogniskowa / focal length - 32 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 67 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:37

Schron Prezydenta Poznania Shelter of the Mayor of Poznań
Podziemny schron przeciwatomowy zbudowano w latach 50. i 60. XX
w. Nad nim znajduje się pochodząca z tego samego okresu willa, która
miała maskować jego istnienie. Ściany mają grubość 1 m, a strop – 2
m z lanego betonu. Wnętrze podzielono na niewielkie pomieszczenia
o różnym przeznaczeniu - centralę telefoniczną, gabinety przeznaczone dla służb miejskich, salę map, salę operacyjną. Do 2000 r. istnienie
schronu było utajnione, a jego lokalizacja tajna do 2010 r. Wyposażenie, w skład którego wchodzą mapy, aparaty telefoniczne, biurka i inne
przedmioty, pochodzą z czasów powstania budowli.

The underground atomic shelter constructed in the ﬁfties and sixties of
XX century. Above the shelter there is a villa dating back to the same
period, was supposed to camouﬂage the existence of the underground
shelter. Walls one-meter thick and the ceiling two-meter thick made of
cats concrete. The interior divided into small rooms of various purposes – a telephone switchboard, rooms intended for city services, a map
room, and an operating room.
Until the year 2000 the existence of the shelter had been kept in secret,
and its located had been conﬁdential until 2010. The equipment has
been fully retained. It consists of ﬁttings dating back to the time of the
construction of the shelter. There are maps, telephones, desks and the
similar.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 26’ 28.43”
E: 16° 48’ 28.59”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ogniskowa / focal length - 32 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:37

Stara Ławica Old part of the Ławica District
Kompleks zabudowań wojskowych. Część budynków pochodzi
z okresu powstania pierwszego na ziemiach Polski lotniska cywilnego, a niedługo po jego uruchomieniu również wojskowego. Z pierwotnej zabudowy z 1913 r. zachowały się wieża lotnicza, w której wnętrzu
znajduje się zbiornik wodny zabezpieczający potrzeby lotniska, oraz
3 budynki koszarowe. Z okresu międzywojennego pochodzi budynek dowódcy lotniska. Na terenie obiektu są także budynki koszarowe z późniejszych lat międzywojnia oraz plac ćwiczeń. Perspektywy
otwarte, głównie z jednorodną architekturą charakterystyczną dla budownictwa wojskowego z pierwszego dwudziestolecia XX w.

A complex of military developments. Some buildings date back to the
time of the establishment of the ﬁrst civilian airport in Poland, and soon
after its start-up the establishment of a military airport. The air-trafﬁc
control tower with a water tank securing the needs of the airport has
been preserved since the initial development of 1913. Apart from the
tower, 3 barracks buildings have been preserved. The existing building
of the airport commander dates back to the inter-war period. The area
of the facility includes additionally barracks of the later inter-war period
as well as the training ﬁeld. Open perspectives mainly with a homogenous infrastructure characteristic for military construction of the ﬁrst
twenty-year of XX century.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 25’ 31.40”
E: 16° 50’ 48.16”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 82 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 88 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:38

Stare ZOO Old ZOO
Jeden z trzech najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce, jedyny
działający do dzisiaj bez żadnych przerw. Dzięki temu zostały zachowane małe klatki pochodzące z czasów utworzenia zoo oraz – w części – pierwotny układ licznych, wijących się alejek. Z wczesnego okresu
pozostały również: pomieszczenie dla słoni i pawilon dużych drapieżców zaprojektowane w stylu mauretańskim, grota zbudowana na wzór
Lazurowej Groty na Capri oraz późniejsza woliera. Obecnie liczba zwierząt jest bardzo ograniczona. Od 2009 r. ogród spełnia rolę parku. Perspektywy zamknięte, oprócz południowej z widokiem na ul. Bukowską.

One of the three oldest zoological gardens in Poland. The only garden operating until nowadays without any discontinuance of operation.
Thanks to the above mentioned fact, small cages dating back to the
time of the establishment of the garden have been preserved as well as
partially the initial layout of numerous, meandering alleys. Additionally,
the garden has also elephants’ housing and the pavilion for big predators constructed in the Moorish style, a cave resembling the Azure
Cave on Capri preserved from the early stage of the garden as well
as the aviary of the later period. Nowadays the number of animals is
limited. Since 2009, the garden has been fulﬁlling the role of the park.
Closed perspectives apart from the southern perspective with the view
over the Bukowska street.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 29.30”
E: 16° 54’ 17.76”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:38

Stary Browar Stary Browar
Stary Browar - Centrum Sztuki i Biznesu, powstało w drodze przebudowy i rozbudowy budynków browaru z połowy XIX w. Zadbano
o zachowanie jak największych fragmentów substancji budowlanej
z pierwotnych zabudowań. Od strony ul. Kościuszki są najstarsze fragmenty elewacji zewnętrznej. Na zewnątrz od strony północnej znajduje
się park ze starodrzewem. Wnętrze z zachowaną zabytkową tkanką
budowlaną uzupełnione jest nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Wielopoziomowe ciągi handlowe o urozmaiconej stylistyce
wzbogacono elementami małej architektury o charakterze artystycznym.

Arts and Business Center - Stary Browar, was established in the
course of the reconstruction and development of buildings of the browar dating back to the middle of XIX century. The biggest fragments of
the construction substance of the original developments have been
preserved. The oldest fragments of the external façade from the side of
the Kościuszki street. A park with the old trees stand from the northern
side. Numerous elements of small architecture. The interior with preserved historical construction substance supplemented with modern
architectonic solutions. Multi-level shopping passageways with diversiﬁed architecture enriched with elements of small architecture of the
artistic character.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 5.75”
E: 16° 55’ 38.35”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - listopad / november 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - listopad / november 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - listopad / november 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 70 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - listopad / november 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:38

Stary Rynek Old Market Square
Ma kształt prostokąta o długości pierzei 140 m, zabudowanych budynkami w wielu stylach architektonicznych – od gotyku, przez barok,
klasycyzm, do zabudowy z przełomu XIX i XX w. Stanowił centrum średniowiecznego miasta. Kamieniczki w większości zostały odrestaurowane. Od Rynku odchodzi 12 ulic ze zróżnicowanymi perspektywami
– od zamkniętych, z zabudową od XVII w., do otwartych, z zabudową
współczesną. Na jego płycie są 4 fontanny, z czego jedna pochodzi
z XVIII w., a pozostałe z przełomu XX i XXI w. Zabudowa wewnątrzrynkowa jest zróżnicowana – renesansowy ratusz, murowane domki
budnicze (tzw. budy śledziowe), socrealistyczny obiekt BWA oraz
neoklasycystyczny budynek Odwachu. Nawierzchnia płyty Rynku
brukowana.

The market in the rectangular shape with the frontage 140 m long.
Closed perspective. Frontages developed with buildings constructed
in many architectonic styles ranging from gothic, through baroque,
classicism, and ﬁnally the developments of the turning of XIX and XX
centuries. The center of the medieval city. Tenements renovated in
most cases. 12 streets with various perspectives spread from the Market – including streets with closed perspectives with the developments
dating back to XVII century, as well as streets with open perspectives
with modern developments. There are four fountains at the Market
out of which one dates back to XVIII century and others to the turning
of XX and XXI centuries. The intra-market development is diversiﬁed
– a renaissance Town Hall, brick Budnik tenements (so called herring
stalls), a socrealistic building of the Artistic Exhibitions Ofﬁce as well as
a neoclassic building of Odwach. The surface of the market is paved.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 30.73”
E: 16° 56’ 3.20”

Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 14 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 88 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:38

Szkoła Baletowa Ballet School
Obiekt powstał w wyniku połączenia kilku kamienic, stoi w miejscu
nieistniejącego budynku szkoły jezuickiej z XVI w. Budowla pochodzi
z XVII w., w kolejnym stuleciu została rozbudowana i przebudowana.
Kształt dziedzińca nawiązuje do tego przy kościele San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie. Dziedziniec (mający świetną akustykę) oraz
elewacja budynku zostały odrestaurowane, zachowano jednak dużo
detali architektonicznych, których pozbawione zostały sale lekcyjne
w trakcie licznych remontów oraz odbudowy po II wojnie światowej.
Sień z bramą wejściową wychodzą na ul. Gołębią.

The facility has been established as a result of combining several
tenements in the place of non-existing building of the Jesuit school
of XVI century. The contemporary building constitutes a developed
seventeen-century school building reconstructed in XVIII century. The
shape of the courtyard resembles the courtyard of the San Carlo alle
Quattro Fontane church in Rome. The courtyard as well as the façade
of the building have been renovated. Numerous architectonic details
have been preserved. The courtyard demonstrates perfect acoustics. School rooms in the course of numerous renovations and in the
course of reconstruction after the II World War have became devoid of
architectonic details. The entrance hall together with the entrance gate
face the Gołębia street.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52°24’31.92”
E: 16°55’54.00”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 35 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:38

Tor Poznań Poznań Racetrack
Tor samochodowo motocyklowy wybudowano w latach 1975–1977.
Ma długość 4,083 km, w jego obrębie znajduje się również tor kartingowy o długości 1,480 km, otwarty w 1980 r. Kierunek jazdy zgodny
jest z ruchem wskazówek zegara. Tor przystosowano do wyścigów
samochodowych i motocyklowych. Wokół niego są trybuny z niewielką liczbą miejsc siedzących. Otoczenie toru jest urozmaicone topograﬁcznie, występują zarówno przestrzenie otwarte, jak i obszary zalesione. Zlokalizowano go w pobliżu pasażerskiego lotniska Ławica.

Car and motor racetrack constructed in years 1975-1977. The length of
the racetrack is 4.083 km. The direction of driving is clockwise. The
area of the racetrack includes also the go-kart track with the length of
1.480 km, opened in 1980. The track is adjusted for car and motor racing. Tribunes with a low number of seats are located around the track.
The surrounding of the track is topographically diversiﬁed. There are
both open as well as forested areas. The track is located in the vicinity
of Ławica passenger airport.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 25’ 7.61”
E: 16° 48’ 19.40”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 92 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 80 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 57 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:39

Tunel tramwajowy Franowo Franowo tram tunnel
Linia tramwajowa wytyczona między osiedlami mieszkaniowymi budowanymi od lat 70. XX w. do czasów współczesnych. Tory wyznaczono poza ruchem samochodowym. Trasa torowiska ma 2 km,
w znacznej części przebiega w tunelu, zorientowanym w kierunku
południowy wschód - północny zachód, w którym istnieje możliwość
imitacji metra. Przystanki i perony na pętli tramwajowej Franowo urządzono nowocześnie. Przy pętli końcowej znajduje się kompleks nowoczesnych galerii handlowych, w pobliżu jest zajezdnia tramwajowa
Franowo, największa i jedna z najnowocześniejszych w Polsce.

The tram line set out between housing districts, which have been
constructed within the period since the seventies of XX until the contemporary time. Tram rails set out beyond the car trafﬁc. A 2 km long
tram route goes mainly through a tunnel. The tram tunnel directed from
south east to north west. Modern stops and tram platforms at the
Franowo tram terminal. The possibility to imitate the underground in the
tunnel. A complex of modern shopping malls in the vicinity of the ﬁnal
tram terminal. In the proximity, the biggest and one of the most modern
tram depots in Poland – the Franowo depot.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 23’ 6.11”,
E: 16° 59’ 15.33”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 93 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:39

Ul. Czartoria 5 Czartoria 5 Street
Jej długość wynosi 200 m, orientowana jest w kierunku wschód–południowy zachód. Nawierzchnia brukowana oraz w części gruntowa.
Budynek nr 5 stanowił część zabudowy budynków robotniczych. Zbudowany został z czerwonej cegły, składa się z mieszkań jedno i dwupokojowych, zlokalizowany na zakończeniu ulicy w pobliżu rzeki Warty
z trawiastym nabrzeżem. Z całego założenia urbanistycznego pozostała jedna budowla, pozostałe uległy zniszczeniu podczas II wojny
światowej oraz w latach 60. XX w., gdy regulowano Wartę. Perspektywy północna i południowa zamknięte. Zabudowa wzdłuż ulicy, w jej
odrestaurowanej części, pochodzi z XIX i XX w., są też obiekty powstałe
już w XXI stuleciu. Obok budynku znajduje się dobrze zachowany mur
oporowy chroniący tę część miasta przed powodziami.

The length of the street is 200 m, the street directed from east to south
west. The surface paved and in part unsurfaced. Building No. 5 constituted a part of the development of the working class buildings. The
building built of red brick, consisting of one – or two – room ﬂats located
at the end of the street in the vicinity of the Warta River with grassy
embankment. Only one building has been preserved out of the whole
urban layout, the others were destroyed during the Second World War
as well as in the sixties of XX century during the regulation of the Warta
River. Northern and southern perspectives closed. Along the river, in
its renovated part, there is a development of ranging from XIX century, through XX century, to XXI century. Next to the building, a well preserved retaining wall protecting that part of the city against ﬂoods.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 28.18”
E: 16° 56’ 39.92”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 7.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:39

Ul. Filipińska Filipińska Street
Jedna z ostatnich ulic Poznania o nawierzchni brukowanej z początku
XX w. orientowana jest w kierunku wschód-zachód, ma długość 150 m.
W części występuje również bruk z okresu międzywojennego. Zaułek
posiada zróżnicowaną zabudowę – od zniszczonych zaniedbanych
kamienic z XIX i początku XX w., po rokokowe, odrestaurowane zabudowania poklasztorne klasztoru Filipinów. Zachodnie skrzydło budynku klasztornego wybudowano w latach 1746–1777. W latach 1899–1900
siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, które prowadziły w budynku sierociniec, wybudowały skrzydło północne, zachowując architekturę skrzydła zachodniego. Powtórzono nie tylko bryłę budynku, ale
zachowano również detal architektoniczny. Perspektywa na wschód
zamknięta ul. Bydgoską (przełom XIX i XX w.), od zachodu otwarta na
most Jordana.

A 150-meter long street directed from east to west. One of the last
Poznań cobbled streets as of the beginning of the 20th century. In part
of the street there are also cobbled stones from the interwar period. A
nook with diversiﬁed buildings – from devastated rundown tenement
houses from XIX century and beginning of XX century to renovated
buildings of former Philippine Monastery built in rococo style. Western
wing of monastery building was built in the period 1746-1777. In the period 1899-1900 Sisters of Charity of Saint Vincent de Paulo, who established an orphanage in the building, have erected northern wing which
was designed in the same style as the western wing. Not only was it
built in the same shape but also including the same architectural details.
The eastern perspective closed with the Bydgoska street (the turning
of XIX and XX centuries), open to the east with view to Jordan Bridge.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 41.17”
E: 16° 57’ 14.87”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 40 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 6.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:39

Ul. Gołębia Gołębia Street
Ma długość 230 m, orientowana w kierunku wschód-zachód. Nawierzchnią jezdni jest współczesny stylizowany bruk, a chodnika płytki chodnikowe. Ulica wytyczona w czasie lokacji lewobrzeżnego
Poznania w połowie XIII w. Perspektywa wschodnia zamknięta barokowym kolegium jezuickim będącym dzisiaj siedzibą władz miasta
Poznania, w którym na początku XIX w. koncertował Fryderyk Chopin. Pierzeja zachodnia zamknięta dziewiętnastowiecznym budynkiem
szpitalnym przy ul. Szkolnej. Zabudowa wzdłuż pierzei od gotyckiej
(budynek probostwa farnego), przez barok (kościół Farny z XVII w.), do
odrestaurowanego budynku mieszkalnego z elementami architektury
renesansowej.

A 230-meter long street directed from east to west. Road surface –
modern designed cobbled stones. Pavement surface – pavement
slabs. Street established in the period of the establishment of the leftbank Poznań in the mid of XIII century. Eastern perspective closed with
the former Jesuit College in a baroque style, currently the place serves
as location city of Poznań authorities, in XIX century it was a place
where Fryderyk Chopin gave his concerts. Western frontage closed
with the XIX-century hospital building at the Szkolna street. Developments along the frontage includes buildings constructed in gothic style
(building of the Parsonage of Poznań Parish Collegiate), baroque style
(Parish church of XVII century) and renovated housing building with elements of the renaissance architecture.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 23.60”
E: 16° 56’ 1.14”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 85 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - lipiec / july 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:39

Ul. Góra Przemysła Góra Przemysła Street
Jej nazwa nie jest oczywiście przypadkowa, wszak leży u podnóża
Góry Przemysła. Ma bardzo zróżnicowaną topograﬁę terenu i zabudowę. Na szczycie znajduje się nowo wybudowany Zamek Królewski,
którego estetyka nawiązuje do XIII wiecznej architektury. Przy jego
budowie wykorzystano pozostałości po wieży z XIII w. oraz piwnice
i fundamenty zamku z XVI stulecia, który połączono z budynkiem pochodzącym z tego okresu, a odbudowanym w XVIII w. w stylu renesansowym z elementami klasycystycznymi. Z wieży rozciąga się widok
ogólny na miasto we wszystkich kierunkach. Na zboczu wzgórza zamkowego są ścieżki oraz schody z XIX w. Od południowego zachodu
zachowano duże fragmenty średniowiecznych murów miejskich. Zabudowa ulicy jest bardzo bogata: od architektury XIII wiecznej (Zamek
Królewski), przez XVII w. (Kościół św. Antoniego Padewskiego), do
zabudowy mieszkalnej od XVIII do XX w.

The street is located at the foot of the Góra Przemysła [Przemysła
Mountain], with a very diversiﬁed topography of the area. The summit
of the Mountain attracts with a newly constructed Royal Palace corresponding with its appearance to XIII-century architecture. For the construction of the castle, remains of the XIII-century tower together with
cellars and foundations of the castle dating back to XVI century were
used. The Castle was combined with the existing XVI-century building reconstructed in XVIII century in the renaissance style with classicist elements. From the tower of the castle one may admire a general
view in all directions over the city. There are paths and stairs dating
back to XIX century at the slope of the castle hill. Closed perspectives.
From the south west side, large fragments of the medieval municipal
wall have been preserved. The development ranging from XIII-century
architecture (the Royal Castle) through XVII century (the Saint Antoni
Padewski Church) and ﬁnally to residential developments of XVIII, XIX,
and XX centuries.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52°24’31.92”
E: 16°55’54.00”

Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august, 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 32 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august, 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august, 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 70 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august, 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 70 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:40

Ul. Kozia - podwórze Kozia Street – the yard
Orientowana jest w kierunku wschód-zachód, ma długość 400 m. Zlokalizowana w jednej z najstarszych dzielnicy Poznania - Starym Mieście. Wytyczona została na stoku wzgórza. Wschodnia część ulicy posiada zachowaną XIX wieczną zabudowę. W części zachodniej z kolei
występuje zabudowa eklektyczna z różnych okresów historycznych,
od XVIII do XX w. Pierzeje północna i południowa mają wysoką zabudowę. Ulica równoległa do ul. Paderewskiego, wytyczona na tyłach
Hotelu Bazar. Zachodnim zwieńczeniem jest podwórko – dziedziniec z
tzw. schodami hiszpańskimi z odrestaurowanym wnętrzem i zachowaną historyczną architekturą. Perspektywa wschodnia otwarta z widokiem na Plac Kolegiacki. Pozostałe perspektywy zamknięte.

The east-south directed street with the length of 400 m. Localized in
one of the oldest districts of Poznań - Stare Miasto. Set out on the
slope of the hill. Eastern part of the street with XIX-century development preserved. In western part of the street, electrical development of
various historical periods ranging from XVIII to XX centuries. North and
southern frontages with high developments. The street parallel to the
Paderewskiego street set out at the back of the Bazaar Hotel. Western
ﬁnial of the street is a yard with so called Spanish Stairs with a renovated inside part of the yard and architecture preserved from the epoch.
Western perspective open with the view over the Kolegiacki Square.
Other perspectives closed.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 26.48”
E: 16° 55’ 47.72”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 105 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:40

Ul. Krasińskiego The Krasińskiego Street
Ma długość 380 m, jest orientowana w kierunku wschód-zachód. Stanowi zespół willi miejskich wielomieszkaniowych. Mieszkania w nich są
skromniejsze, ale można spotkać również większe o zróżnicowanym
standardzie. Przed willami znajdują się placyki tworzące podwórka. Ulica posiada sporo urozmaiconego detalu architektonicznego. Pierzeje
północna i południowa są jednorodne architektonicznie. Perspektywy
ul. Roosevelta otwarte, a wschodnia i zachodnia zamknięte.

The Krasińskiego street is 380 m long, directed from east to west.
There is a complex of multi-family houses located along the street. The
ﬂats in these houses are modest but of diversiﬁed standard. In front
of these houses there are squares constituting internal playgrounds.
Diversiﬁed architecture. Northern and southern frontages are of homogeneous architecture, eastern and western perspectives closed.
Closed perspective to the Roosevelt street.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 43.84”
E: 16° 54’ 46.09”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 97 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 8.00 AM
ogniskowa / focal length - 58 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:40

Ul. Zakręt Zakręt Street
400 metrowa ulica, orientowana w kierunku północ-południe. Stanowi
część założenia urbanistycznego z okresu międzywojennego, zgodnie
z którym dzielnicę wypełnioną willami przeznaczono do zamieszkania
przez elitę intelektualną Poznania. Wille te, pochodzące z lat 20. i 30.
XX w., znajdują się wzdłuż pierzei wschodniej i zachodniej. Część z nich
budowano jako domy jednorodzinne, inne z kolei jako kilkurodzinne
z mieszkaniami na wynajem. W dużej mierze zachowano detal architektoniczny oraz układ mieszkań. Otoczenie jest bardzo spokojne. Na
południowym krańcu ulicy znajduje się skwer o charakterze parkowym.
Perspektywy zamknięte z jednolitą architekturą międzywojenną.

A 400-meter long street directed from north to south. A villa development. The street constitutes a part of the urban villa layout dating back
to the inter-war period. Villas dating back to the twenties and thirties
of XX century along the eastern and western frontages. An architectonic detail and the layout of apartments preserved to considerable
degree. The district was intended to be inhabited by the intellectual elite
of Poznań. Some villas were constructed as single-family houses, and
some of them were constructed as several-family houses with apartments for rent. A very calm surrounding. A square of a park character at
the south end of the street. Perspectives closed with a homogenous
inert-war architecture.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 24’ 9.65”
E: 16° 52’ 55.45”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 75 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - październik / october 3.00 PM
ogniskowa / focal length - 95 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:40

Zajezdnia tramwajowa Głogowska
Głogowska tram depot
Zajmuje powierzchnię 2,9 ha. Zbudowano ją w 1907 r. Na przestrzeni
przeszło 100 lat funkcjonowania kilkukrotnie modernizowano ją i rozbudowywano. W 1962 r. wybudowano siedmiokondygnacyjny biurowiec
w części zajezdni przylegającej do ul. Głogowskiej. Na terenie zajezdni
znajdują się hale do obsługi, naprawy i konserwacji taboru tramwajowego. Hale zmodernizowano bez zachowanych elementów architektonicznych z czasów powstania zajezdni, oprócz jednego budynku.
Wyposażenie jest nowoczesne. Na terenie zajezdni stoi zabytkowy
tabor tramwajowy, do zgromadzonych eksponatów należy np. czynny
do dzisiaj tramwaj konny. Perspektywy północna, wschodnia, południowa są zamknięte, a zachodnia otwarta.

The tram depot covers the area of 2,9 ha. The depot was constructed
in 1907. Over 100 years of its operation it has been modernized and developed several times. In 1962, a seven-storey ofﬁce building was constructed in the part of the depot adjacent to the Głogowska street. The
area of the depot includes halls for servicing, reparation and maintenance of the tram ﬂeet. The halls were modernized without preserving
architectonic elements of the time of the construction of the depot with
the exception of one building. Modern equipment. The depot attracts
with a historical tram ﬂeet, among the collected exhibits a horse tram
is operational until nowadays. Closed northern, eastern and southern
perspectives, western perspective open.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 23’ 16.55”
E: 16° 53’ 38.55”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 2.00 PM
ogniskowa / focal length - 70 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 9.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - wrzesień / september 11.00 AM
ogniskowa / focal length - 50 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:40

Zakłady H. Cegielskiego H. Cegielski Plants
Ostatnia pozostała część Zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Zabudowa industrialna pochodzi z pierwszej połowy XX w., a budynki
biurowe z końca ubiegłego stulecia. Wiele budynków wielokrotnie rozbudowywano i przebudowano, niewiele obiektów pozostało w kształcie niezmienionym. Wewnątrz znajduje się bogata infrastruktura produkcyjnotechniczna i wykonane przez zakład maszyny - m.in. silnik
okrętowy z pierwszej dekady XX w. Na terenie fabryki jest bocznica kolejowa. Zakład przylega do ul. 28 czerwca 1956 r. przebiegającej przez
środek robotniczej dzielnicy Poznania.

The last part of the Hipolit Cegielski’s Plants in Poznań. An industrial
development dating back to the ﬁrst half of XX century together with
ofﬁce buildings of the end of XX century. Many buildings have been
developed and rebuilt. Not many buildings have been preserved in an
unchanged shape. Interiors of buildings with a rich production and technical infrastructure as well as machines manufactured by the plant –
among others, a ship engine dating back to the ﬁrst decade of XX century. There is a railway siding within the area of the Factory. The plant
borders with the 28 czerwca 1956 street passing through the center of
the working class district of Poznań.

Link do lokacji:
Link to the location:

N: 52° 22’ 55.36”
E: 16° 54’ 40.43”
Dodatkowe informacje / Additional info
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ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 10.00 AM
ogniskowa / focal length - 28 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 12.00 PM
ogniskowa / focal length - 24 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

ekspozycja słońca / solar exposure - sierpień / august 1.00 PM
ogniskowa / focal length - 65 mm
klatka ﬁlmowa / ﬁlm frame - 24 x 36 mm

13-12-12 11:41

POZNAN FILM COMMISSION
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, Polska
tel. +48 61 8528833 ext. 35
fax. +48 61 8528835
info@poznanﬁlmcommission.pl

PFC_katalog_okladka.indd 2

11.12.2013 21:23

