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Efekty działań uczestników projektu.

Celem projektu było zdobycie wiedzy o rozwoju osadnictwa i zabudowie obszaru, który dzisiaj stanowi 
centrum miasta Gniezna oraz wpływie, jaki wielki pożar z 1819 r. miał na powstanie nowego miasta.



C/ Alicja Kurowska, Michalina Barciszewska- klasa VI d,

D/ Natalia Iglińska, Urszula Zielińska- klasa VI d, 

E/ Martyna Lewandowska, Maja Tomczyk, Klaudia Tomaszewska- klasa VI c,      

napis do czołówki- Szymon Skonieczka- klasa VI e.

A/ Zofia Pućka, Lilianna Staszewska, Wiktoria Szymanek- klasa VI e, 

B/ Oliwier Goździński, Joachim Tomczak- klasa VI d,



Klasa 6a przedstawiła 7 wzgórz, na których powstało Gniezno ( * Lecha, * Panieoskie, *Zajezierze zwane Piotrowem, 
* Świętokrzyskie, *Krzyżackie, * Zbarskie, (od XIII w. Wójtostwo) * Jelenia Głowa) a także płynącą między nimi rzekę 

Srawę oraz 4 jeziora Jeleo (Jelonek), Święte, Bielido (Świętokrzyskie), Długie (Winiary).

Klasa 6b przedstawiła i opisała zabudowę 7 wzgórz. Na Wzgórzu Lecha powstał gród z podgrodziami, później zamek, a od XV w.
istniało tam miasto katedralne. Na Wzgórzu Panieoskim lokowano miasto królewskie Gniezno (miasto w murach). Na Wzgórzu
Krzyżackim powstało miasto Grzybowo, do którego przyłączono wioskę istniejącą na Wzgórzu Świętokrzyskim. Na Zajezierzu,
zwanym Piotrowem, istniały osady wiejskie, będące własnością duchowieostwa katedralnego. Na wzgórzu Jelenia Głowa
powstało miasto zwane Jędrzejewem a później Cierpięgami. Częśd wzgórza, Targowisko, zostało zakupione przez miasto
królewskie. Wzgórze Zbarskie było częścią osady Wójtostwo, którą posiadał wójt, urzędnik władcy w mieście.



Klasa 6c przedstawiła miasto królewskie Gniezno, własnośd władców Polski. Miasto na Wzgórzu 
Panieoskim, otoczone nie tylko murami obronnymi z blankami, ale także płynącą wokół rzeką 

Srawą. Miasto, do którego wjeżdżało się przez drewniane mosty i jedną z trzech bram: 
Toruoską, Poznaoską (Tumską), Pyzdrską (Warszawską).

Klasa 6f przedstawiła nową siatkę ulic na tle dawnych zabudowao. Po zburzeniu resztek murów obronnych
dotychczasowe miasto w murach zostało połączone z przedmieściami. Główną ulicą od tej pory miała stad się nowo
wytyczona ulica (dzisiejsza Chrobrego), która z ul. Tumską stworzyła oś widokową na katedrę. Pokazano nowe
budynki w architekturze typu Retablissement z dwuspadowymi dachami (przy narożnikach trójspadowe), które
zachowały się w centrum miasta do dziś.



Zestawienie pracy uczniowskiej z makietą 

z MPPP w Gnieźnie.

Klasa 6d przedstawiła zabudowę miasta królewskiego w murach. 

Makieta z Muzeum Początków Paostwa Polskiego w Gnieźnie.



Na makietach pojawiły się nazwy ulic, zabudowa rynku miejskiego (ratusz, budynek  
wagi miejskiej, smartuz, łaźnia, studnia) a także budowle sakralne znajdujące się 

w mieście - kościół farny oraz kościoły i klasztory klarysek i franciszkanów.



Klasa 6e przedstawiła zasięg wielkiego pożaru w 1819 r., który prawie w całości 
zniszczył miasto w murach. Ocalały  kościoły: franciszkanów i klarysek, oddzielone 
od reszty miasta kamiennym murem. Zdołano uratowad kościół farny, wyburzając 
częśd domów, co uniemożliwiło przeniesienie się ognia. Na makietach znalazły się 

też informacje o stratach oraz pomocy dla pogorzelców.



Rysunek Johanna Rudolfa Storna z 1661 r. przedstawia mury miejskie z blankami
i wieżę z wysokim, szerokim przejazdem; także drewniany most, prowadzący do
Bramy Pyzdrskiej, którą w ostatnich latach XVIII w. rozebrano z uwagi na niespeł-
nianie już od 1795 r. swej roli. W ciągu 150 lat z powyższego obrazu zniknęły
jedynie mury i bramy miejskie. Samo miasto niewiele się zmieniło.

Ryc. [za:] Wichniewicz R., Pożar, dzięki któremu powstało nowe Gniezno, www.gniezno24.com; dostęp z dnia 12 lutego 2019. 



Jadąc dzisiejszą ulicą Warszawską, należało minąd osady i

przedmieścia, aby stanąd przed tzw. Bramą Pyzdrską. W jej

pobliżu, płynąca wzdłuż wsch. umocnieo miejskich (ul.

Rzeźnicka), rzeka Srawa rozszerzała się w niewielki staw,

kierując swe wody dalej ku jezioru Jelonek. Do stawu tego

zlewano, przez otwory w murze, nieczystości miasta.

DANE DOTYCZĄCE BRAMY PYZDRSKIEJ:

• wysunięta przed linię murów;

• wysokośd - do 9 metrów; 

• dach czterospadowy;

• zbudowana na kwadracie 7 x 7 m;

• szerokośd przejazdu 3,9 m; 

• wysokośd przejazdu ok. 5 m (obliczenia na 

podstawie rysunków);

• konstrukcja wykonana w formie tzw. oślego 

grzbietu;

• zamykanie wrotami drewnianymi  z okuciem.

Między bramą a stawem, tuż przy murze stał dom

z ogrodem zamieszkały przez kata zwanego

mistrzem (ul. Warszawska 3).

W 1772 r. zasypano staw sąsiadujący z murem,

a w 1798 najpewniej na miejscu domu kata, przed

bramą zbudowano odwach o konstrukcji szkiele-

towej. (Odwach - wartownia, w której stacjonowa-

ły warty; budynki tego typu powstawały od XVIII

wieku.)



Gniezno i przedmieścia w XV wieku. Makieta z Muzeum Początków Paostwa Polskiego w Gnieźnie.



Ryc. [za:] Ewa Staszak, Małgorzata Dutkiewicz, Andrzej Jakubowski, 
Ochrona przeciwpożarowa w Gnieźnie i powiecie gnieźnieoskim,  

KPPSP Gniezno 2008, s. 28. 

W 1795 r. Gniezno przejęło
tereny Wójtostwa. Specjalna
komisja opracowała w 1803
roku plan zabudowy tegoż
rejonu. Projekt przewidywał
wytyczenie nowych ulic
i parcel.

Obowiązkiem ich nabywców
było wystawienie w określo-
nym terminie budynku
murowanego, zniwelowanie
terenu przed domem
i wybrukowanie chodnika.

W trakcie realizacji okazało
się, że konieczne jest osusze-
nie bagien, zlikwidowanie
cmentarza żydowskiego
i dodatkowe wykupienie te-
renów prywatnych.

Realizację tych planów unie-
możliwiło powstanie w 1807 
r.  Księstwa Warszawskiego.



Wjeżdża się do Gniezna przez liche, nieludne i opuszczone ulice; ulice te są wąskie, 
krzywe, domy po większej części drewniane; żydostwo jak wszędzie, liczne i brudne, 
mieszka osobno; rzadki na ulicach przechodzień. Cała pycha miasta tego jest w 
katedrze, cała wartość we wspomnieniach. Jaki obraz miasta zastał wędrowiec? 
Katedra, górująca nad okolicą, widoczna była z wielu kilometrów. Bliżej już można było 
dojrzeć inne świątynie wznoszące się na horyzoncie, ale wjeżdżając do niego, Gniezno 
nie przypominało miasta, które mogłoby się szczycić chlubną historią. 
Przez ostatnie 200 lat jego losy były tak zmienne, że trudno byłoby uchwycić w miarę 
stabilny okres, w którym miało szansę na rozwój. Wojny, przemarsze wojsk, pożary, a 
także zarazy wyludniające okolicę - przeglądając karty historii Gniezna, takich 
wydarzeń można napotkać wiele. Stąd też na początku XIX wieku Gniezno raczej nie 
stanowiło istotnego punktu na mapie i jedynie wspomniana przez Niemcewicza 
katedra mogła przyciągać czyjąkolwiek uwagę.

Opis napawa smutkiem. Autorem tych słów jest Julian Ursyn Niemcewicz, 
który w 1812 roku przyjechał do Gniezna. Poeta przemierzał kraj, rozdzielony 
przez zaborców, poszukując historycznych śladów świetności utraconej Polski.



W 1815 r. Wielkopolska znalazła się ponownie pod panowaniem 
pruskim. Obszar miasta był wtedy niewielki a jego wygląd bardzo skromny. 

Komisarz Kutzer w trakcie inspekcji budowlanej z 1818 roku wyliczał:

 Liczba domów w Gnieźnie - 451 (32 murowane, 113 z muru pruskiego, 
306 z drewna).

 Budynki rozlokowane wzdłuż wąskich, krętych ulic, których układ nie 
zmienił się od średniowiecza.

 Mury miejskie - w większości już rozebrane, ślad po bramach 
wjazdowych nie pozostał. 

 Na rynku gmach ratusza w ruinie; w 1817 r. decyzja o jego sprzedaży 
i rozbiórce.

 Kościoły- jedyna chluba miasta; stan niektórych z nich nie był zbyt dobry.
[W 1818 r. rozebrano kościół św. Ducha, (stojący u zbiegu dzisiejszej ul. 
Dąbrówki i Krzywe Koło); natomiast służący jako zbór dla ewangelików 
kościół św. Mikołaja (przy dzisiejszej ul. Łubieoskiego) został rozebrany 
w 1820 r. z uwagi na katastrofalny stan.]



Na terenie Regencji Poznaoskiej 
w okresie zaboru pruskiego 
zostały wydane przepisy mające 
na celu zapobieganie pożarom.
W istocie jednak nie istniały 
wtedy jednostki straży 
ogniowej, a gaszenie pożaru 
odbywało się na zasadzie 
pospolitego ruszenia z użyciem 
wiader, łopat czy bosaków.
Stąd też najczęściej akcja 
gaśnicza kooczyła się 
niepowodzeniem. 
Wymienid warto chodby 
rozporządzenie z 9.11.1819 r. 
„O pożarach przez się 
powstających i zapobieganiu 
takowym”, Dziennik Urzędowy 
król. Regencji w Poznaniu, 1918, 
nr 46. 

[cyt. za:] Staszak Ewa, Dutkiewicz 
Małgorzata, Jakubowski Andrzej, 
Ochrona przeciwpożarowa w Gnieźnie 
i powiecie gnieźnieoskim, KPPSP 
Gniezno 2008, str. 36; 
[ryc. z lewej, s.28].

Chociaż w rozporządzeniu zawierającym przepisy policji budowlanej 
z 18 lipca, 11 sierpnia i 31 września 1816 r. widniał wyraźny zakaz krycia 

dachów gontem i słomą ze względu na niebezpieczeostwo pożaru, 
w rzeczywistości większośd zabudowy Gniezna była  jeszcze drewniana, 

co sprzyjało pojawianiu się zarzewia ognia.
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r.
Od zarania dziejów ogieo bywał źródłem ludzkich dramatów. 

Gniezno zostało, i to niejednokrotnie, dotknięte pożarami, które 
wpłynęły na losy miasta i jego mieszkaoców. 

Zniszczenie, panika i strach, dewastacja mienia, a nawet śmierd 
w płomieniach - to tylko niektóre 

następstwa takich zdarzeo.

Domy mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze, majątek ruchomy, ale też obiekty 
zabytkowe, typu kościoły czy klasztory, ginęły bezpowrotnie trawione ogniem.



Do alarmowania 
o pożarach 
zobowiązani byli 
wszyscy: 

mieszkaocy, 
właściciele     
obiektów   
miejskich 
a także 

specjalnie 
wyznaczani 
stróże nocni.    

Mówiły o tym 
wyraźnie 

przepisy prawa.

Staszak E., Dutkiewicz M., Jakubowski A., Ochrona 
przeciwpożarowa w Gnieźnie i powiecie gnieźnieoskim, KPPSP 
Gniezno 2008, s. 29.



O dokumencie z Archiwum Paostwowego w Poznaniu, Oddział Gniezno; Akta miasta 
Gniezna, sygnatura 1412 można dowiedzied się więcej z książki Staszak E., Dutkiewicz M. , 

Jakubowski A., Ochrona przeciwpożarowa w Gnieźnie i powiecie gnieźnieoskim, 
PPSP Gniezno 2008, s.39.



r.
Zielone podłoże na makiecie uczniowskiej zakreśla 

obszar objęty pożarem w maju 1819 r.



Pożar Gniezna wybuchł 
wieczorem 27 maja 1819 r. 
między godziną 21 a 22, w 
niepozornym, drewnianym 

domu galanternika
Icka Ephraima, położonym 

w dzielnicy żydowskiej. 
Trwało wesele i w trakcie 
beztroskiej zabawy miało 

dojśd do zaprószenia ognia. 
W pewnym momencie ktoś 
dostrzegł ogieo. Wybuchła 
panika - płomienie zaczęły 
obejmowad cały budynek, 

szybko wzbijając się po 
jego drewnianej 

konstrukcji. 

Tragiczny maj 1819 roku





W ciągu dziesięciu minut od 
wybuchu pożaru w płomieniach 
stała już cała dzielnica żydowska, 
która znajdowała się rejonie 
skrzyżowania dzisiejszych ulic 
Dąbrówki, Mieszka I i Chrobrego. 
Ogieo objął także synagogę, dom 
rabina, a następnie trawiąc 
zabudowania ul. Trzemeszeoskiej, 
wtargnął do centrum, obejmując 
zabudowania w obszarze Rynku. 

Wkrótce też pożar zaczął rozdzielad 
się w dwie strony - w kierunku 
kościoła farnego oraz w stronę 
katedry.



Przechodząc z budynku 
na budynek wzdłuż 
pierzei zabudowy, 
w koocu ogieo zaczął 
pochłaniad ratusz na 
środku Rynku. 
Kiedy płomienie zajęły 
budynek kupca 
Müntzberga, stojący 
w północnej części 
placu, doszło do 
potężnej eksplozji 
w znajdujących się 
wewnątrz magazynach 
prochu. 
To sprawiło, iż ogieo 
rozprzestrzenił się w 
kierunku ul. Tumskiej. 



Fotomontaż E. Kubiak na podst. starej ryc. *Źródło:+ Staszak E. Dutkiewicz M. Jakubowski A., Ochrona 
przeciwpożarowa w Gnieźnie i powiecie gnieźnieoskim, KPPSP Gniezno 2008, str. 28.

Podczas trwania 
pożaru nie można było 

skorzystad z pomocy 
wojska, które udało się 
na dwiczenia w rejonie 

Trzemeszna. Dzięki 
pomocy mieszkaoców 
przedmieśd udało się 

jednak wyburzyd częśd 
drewnianych domów, 

przez co uratowano od 
ognia zabudowania ul. 
Warszawskiej i okolicy 
kościoła farnego. Po 

pięciu godzinach pożar 
został opanowany, ale 

dogaszanie trwało 
jeszcze przez kilka dni.



PLAN

Kirszensteina zaginął  
przed II wojną światową.

Plan Karola Kirszensteina z 1787 r. [w:] Wolioski Ferdynand, Karty krajopisarskie Gniezna i Ziemi Gnieźnieoskiej, Szczecin 2003.



Gnieźnianie bez dachu nad głową

Kupiec Müntzberg, który w 1817 roku kupił od miasta zrujnowany ratusz za kwotę 
200 talarów, teraz dostał za niego odszkodowanie na kwotę 1115 talarów.

W wyniku działania ognia 300 rodzin 
straciło dach nad głową. Z pomocą jako 
pierwsi szli mieszkaocy okolicznych wsi, 
którzy przywozili pszenicę, żyto, groch, 
masło, mąkę, płótna, ziemniaki, sól i 
pieniądze. Nazajutrz po pożarze do Gniezna 
przyjechało 20 korców żyta i tyle samo 
grochu, które przesłał hrabia Wołłowicz
z nieodległego Działynia. 

Z pomocą miastu pośpieszyli nie tylko 
Wielkopolanie, ale także mieszkaocy 
Berlina. Straty były poważne i wyceniono je 
na kwotę 331 525 talarów. 

Odszkodowania przyznano na kwotę 95 116 
talarów, przy czym niektórzy na tym 
zdarzeniu zbili niezły „interes”. 



Uprzątanie miasta zajęło pogorzelcom kilka 
tygodni. Od początku rozmyślano, w jakim 
kierunku należy iśd podczas odbudowy. 

W ciągu miesiąca przeprowadzono wstępne 
prace pomiarowe i 1 lipca 1819 roku na 
zebraniu Komitetu Odbudowy Adler - szef 
budowlany Regencji Bydgoskiej, której 
podlegało Gniezno - przedstawił projekt 
regulacji tkanki miejskiej.
Zakładał on dosłownie „wyprostowanie” 
niektórych ulic, takich jak: Tumska, 
Dąbrówki, likwidację wąskich dróżek 
pomiędzy domami itp.

Z całej pierzei na Rynku pozostawiono 
niezmienioną, południową stronę-
- jedyną, która ocalała. To przez to plac nie 
ma dziś regularnego, prostokątnego 
kształtu, ale posiada nieznacznie ścięty 
jeden bok.

Poza tym propozycją Adlera było to, żeby 
wyburzyd północną pierzeję i odsłonid w 
ten sposób kościół OO. Franciszkanów.

Zakładano pobudowanie szerokich, mu-
rowanych domów z oficynami w głębi.

Cały ten plan oznaczał, iż znaczna częśd 
dotychczasowych właścicieli posesji 
musiała je utracid na rzecz regulacji. 
Otrzymaliby oni inne, położone z dala od 
Rynku. Taki projekt wywołał ogromne 
oburzenie mieszkaoców, którzy woleli 
odbudowad miasto według starego układu.



przerywana linią 
obramowano 
obszar miasta 

zniszczony przez 
pożar w 1819 r. 

Plan Cruciusa z 1819 r. 

Za: Münch Henryk: Geneza rozplanowania miast wielkopolskich w XIII i XIV w, tabl. XII. Kraków 1946.

Przebieg nowo 
planowanych ulic 

wskazują linie 
niebieskie. 

Powstaje nowe Gniezno



Po dyskusjach przywrócono północną 
pierzeję na Rynku oraz zdecydowano się 

na mniej radykalną regulację ul. 
Trzemeszeoskiej. Rozmowy w tej sprawie, 

działania administracyjne oraz próby 
znalezienia „złotego środka” sprawiły, iż 
prace nad projektem przeciągnęły się do 

wiosny 1820 roku.
W międzyczasie mierniczy Abicht
przeprowadził prace regulacyjne 

w okolicy Rynku - obniżono już płytę 
placu, zburzono resztę murów 

obronnych, zasypano rów w rejonie ul. 
Nad Przekopem (dziś ul. Rzeźnicka), 

rozebrano kościół św. Anny 
(przy ul. Tumskiej).

Planowano, że na terenie obecnych 
koszar będzie się znajdował rynek,
a wybiegające z niego ulice miały 

docierad do Kawiar. 

Niestety, ponieważ nikt nie zakupił 
wytyczonych tam parcel, trzeba było 

zrezygnowad z tych planów.

Ostatecznie plan nowego miasta, po 
odrzuceniu propozycji Adlera, 

wykonali Windisch i Backhoff przy 
pomocy mierniczego Crusiusa. 

W rok po pożarze nowe, szersze ulice 
i działki zostały już wytyczone i wte-
dy ponownie wybuchła awantura -
- 52 właścicieli mogło powrócid na 

swoje nowe działki, a 54 pozostałych 
straciło je na rzecz nieruchomości 

położonych dalej. 
Sprawę postanowiono załatwid 

ugodowo; niekiedy wręcz losowano 
posesje. Główną ulicą miasta od tej 
pory miała stad się nowo wytyczona 
ulica (dzisiejsze Chrobrego), która z 
ul. Tumską stworzyła oś widokową 

na katedrę.



Widok Gniezna z wieży kościoła ewangelickiego w Tygodniku Ilustrowanym z 1861. 
[za:] Dzieje Gniezna, red. Jerzy Topolski, Warszawa 1965. 

Rysunek Trelewskiego z połowy XIX wieku najlepiej obrazuje  niską, parterową lub piętrową 
zabudowę miasta wkrótce po odbudowie. Widoczna główna oś nowej ulicy w kierunku 
katedry. Po lewej trzypiętrowy gmach Synagogi otwartej w 1846 roku.



Fot. Budynek przy ul. Tumskiej 14 (Marek Szczepaniak)

Odbudowa postępowała szybko, gdyż
dekretem króla pruskiego z 7.09.1819 r.
przyznano bezzwrotne kredyty budowlane.
Przewidywały one budowę domów mieszka-
lnych, przynajmniej jednopiętrowych, muro-
wanych, krytych dachówką.
Ci, którzy wybudowali się w 1820 lub 1821
roku, mogli liczyd na 40% ulgi. Im później,
tym była ona coraz mniejsza.

Odbudowa miasta trwała do 1824 roku,
a w efekcie powstało prawie sto nowych
budynków o bardzo charakterystycznej
architekturze typu Retablissement. Ich
cechą charakterystyczną były przeważnie
dwuspadowe dachy (przy narożnikach
trójspadowe), także fryzy na elewacji
między parterem a pierwszym piętrem.
Do dziś zachowało się sporo budynków
w centrum miasta.

Fot. Budynek przy ul. Tumskiej 4 (Marek Szczepaniak)



Oprócz makiet szóstoklasiści wykonali też plansze podsumowujące. Ich ekspozycja w pracowni 
historycznej pozwoliła na efektowne podsumowanie całego projektu. Uczniowie zostali nagrodzeni 
wspaniałymi ocenami, a wytwory ich pracy posłużą jako materiał poglądowy kolejnym miłośnikom 

historii rodzinnego miasta. 
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Autorki prezentacji, dziękując wszystkim 

za zainteresowanie, wyrażają nadzieję, 

że tragedia sprzed dwustu lat nie powtórzy 

się już nigdy,  a nad naszym rodzinnym 

Gnieznem czuwad będzie św. Florian,

który od XVI w. czczony jest jako 

patron strzegący od ognia. 
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Gniezno, 27 maja 2019 roku 


