SEVERDIGHETER

Poznań er over 1000 år gammel og har en rik historie. Nedenfor finner du en liste over steder som
du ikke kan gå glipp av.
Domkirkeøya
På begynnelsen av det 9. århundre fantes det en festning på domkrikeøya. I det 10.
århundre ble festningen et av de viktigste stedene i landet. Nettopp her lot fyrst Mieszko I fra
Piastdynastiet seg døpe og Polen begynte å være et kristent land. Det første polske bispedømme ble
stiftet i 968. Her bygget man også den første domkirken hvor Polens herskere fra Piastdynastiet er
begravet.
flere

Rådhuset
Rådhuset er den viktigste bygningen på det gamle markedet. I
dag sier man at det er en av de fineste bygningene bygget i
renessansestil nord for Alpene.

flere

Kaiserslottet
Den siste og yngste kongelige residens i Europa. Slottet ble bygget for kaiseren Wilhelm
II på begynnelsen av 1900-tallet etter prosjektet laget av Franz Schwechte. Inspirasjon for slottet
var de middelalderlige slottene. Slottet skulle være en symbol på tysk regime i Storpolen.

flere

St. Stanislaus Kirke
St. Stanislaus Kirke er en av de mest imponerende
barokkirker i Polen. Kirken ble bygd i årene 1651 - 1701.
Kirkens imponerende fasade ser du på slutten av gata. Du må
gå innom og se kirkens vakkert og rikt interiør.

flere

Stary Browar - kjøpe-, business og kunstsenter
Det prisbelønte kjøpe-, business og kunstsenteret befinner seg
i bygninger til et gammelt bryggeri fra 1800-tallet. I 2006 ble
Stary Browar kåret til det beste kjøpesenteret i verden. Her
vil du finne usedvanlig arkitektur forbundet med bygningens
idustriell fortid, mange skjulte kroker med minner fra tiden da
bryggeriet fortsatt var i drift.
flere

Jesuittenkollegium
Tidligere Jesuittenkollegium etablert i 1573. Bygningen med
fire etasjer i form av en hestesko, med stor gård og korsgang
gjør en imponerende inntrykk. I dag huser bygningen Poznań
Bykontor.

flere

Palasset til Górka-familien
Palasset til Górka-familien er en ev de mest praktfulle
magnatresidenser i Polen. Górka-familien var en av de
mektigste familiene i Storpolen på 1400- og 1500-tallet.
Mange ordførere, staroster, voivoder og biskoper stammet fra
denne familien.

flere

Rotunden
Et symbol på modernismen i Poznań og en av de mest kjente
bygningene i byen. Rotunden ble prosjektert av profesor
Marek Leykam. Kjøpesenteret ble åpnet den 29 januar 1954.

flere

Flere severdigheter
Flere severdigheter finner du på det digitale bykartet. HERE
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