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Obecne miasto powstało z połączenia mniejszych osad średniowiecznych, pobudowa-

nych na sąsiadujących wzniesieniach. 

Pomiędzy wzniesieniami znajdowały się jeziora Jeleo, Święte, Bielidło i Długie oraz 

płynęła rzeka Srawa, dzisiaj całkowicie skanalizowana.  

Gniezno rozpościera się na siedmiu wzniesieniach. 

1. Wzgórze Lecha zwane Górą Królewską jest największym wzniesieniem w mieście- 120,6 m 

n.p.m. – wybudowano na nim gród z podgrodziami, katedrę, później zamek książęcy oraz 

arcybiskupi. 

Obecnie na wzgórzu znajdują się: Katedra, kościół św. Jerzego Muzeum i Archiwum Archi-

diecezjalne. 

2. Wzgórze Panieoskie mieści się nieopodal Wzgórza Lecha na wysokości 121-122 m n.p.m. 

Otoczone od zachodu i północy rzeką Srawą, od wschodu i południa jarem ze zbiornikiem 

wodnym, przez który przepływała zdążająca do jeziora Jeleo odnoga rzeki Srawy. 

Nazwa pochodzi od klasztoru Panien Klarysek, które zamieszkały tutaj w XIII wieku.  

Początkowo była w tym miejscu osada targowa. W XIII wieku powstało miasto królewskie 

Gniezno otoczone murami obronnymi. Obecnie znajduje się tam Rynek miasta z zabudo-

wą, klasztor Ojców Franciszkanów Konwentualnych wraz z kościołem oraz kościół farny. 

3. Zajezierze zw. Piotrowem, mieszczące się na północny zachód od jeziora Jelonek i Jeziora 

Świętego. Znajduje się tam kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z cmentarzem, 

na którym chowano ludzi zasłużonych dla Gniezna. 

4. Wzgórze Świętokrzyskie mieści się przy Jeziorze Świętokrzyskim. Nazwa pochodzi od 

drewnianego wówczas kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża, który ok. 1198 r. otrzy-

mali bożogrobcy, tzn. rycerze zakonni z Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. 

Znakiem zakonu był czerwony krzyż z dwoma poprzecznymi ramionami różnej długości. 

Obecnie znajduje się tam kościół Świętego Krzyża wraz z najstarszym w Gnieźnie cmenta-

rzem miejskim. 

5. Wzgórze Krzyżackie położone jest nieopodal Wzgórza Panieoskiego, obecnie oddzielone 

od niego tzw. Doliną Pojednania. W 1243 r. właścicielami znajdującego się na wzgórzu 

szpitala zostali rycerze krzyżowi, czyli bożogrobcy. Książęta wielkopolscy Przemysł I i Bole-

sław Pobożny ufundowali bożogrobcom kościół pod wezwaniem św. Jana oraz klasztor. 

Obecnie znajdują się tam: kościół św. Jana, najstarsza szkoła w Gnieźnie (Szkoła Podsta-

wowa nr 1) oraz szpital. 

6. Wzgórze Zbarskie z kościołem św. Michała Archanioła. Wcześniej był tam gród zwany 

Zbarem. Wzgórze to nazywane jest polskimi Termopilami poprzez związaną z nim legen-

dę. Tam ponod dwunastu wojów miało bronid Gniezna przed najazdem nieprzyjaciela. 

Wszyscy ponieśli bohaterską śmierd, która doprowadziła do wycofania wrogich wojsk. 

Wzgórze Zbarskie było jednym ze wzniesieo na wzgórzu, którego pierwotnej nazwy nie 

znamy, a które od XIII wieku nazywano Wójtostwem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_Lecha_(Gniezno)
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7. Wzgórze Jelenia Głowa położone na wschód od jeziora Jeleo. Nazwa ta pojawiła się 

w źródłach dopiero w XVI wieku, ale można ją uznad za pierwotną. 

Wzgórze to posiadało trzy naturalne wzniesienia: 

 Góra Lubuska (Lubuszka)- dzisiejszy Bednarski Rynek. 

 Miejsce, gdzie zbudowano kościół św. Wawrzyoca. 

 Gródek - strażnica w pobliżu mostu dworcowego, broniąca drogi Gniezno - Słupca; 

spalona podczas najazdu księcia czeskiego Brzetysława.  

  
Rys. 1. Gniezno na 7 wzgórzach. Na podstawie planu Gniezno od lokacji do 1820 r. *w:+ Dzieje Gniezna, 

red. Jerzy Topolski, Warszawa 1965. 
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Rzeka Srawa 

Rzeka Srawa do XIX wieku płynęła w Gnieźnie w otwartym korycie, później została ska-

nalizowana. Jej źródła znajdowały się w okolicach Jelitowa. Wody płynęły na północ 

w okolicach miejscowości Jarząbkowo, Czechowo, Gurowo, Niechanowo, Żelazkowo, Szczyt-

niki Duchowne. 

Następnie wypływała ona w okolicy Kawiar, na południowy wschód od Gniezna i płynę-

ła obok obecnego Parku Miejskiego, kościoła św. Michała, skąd łukiem skierowała się do głę-

bokiego jaru (Dolina Pojednania) między kościołem św. Jana a franciszkaoskim.  

Następnie u wylotu z tego jaru się rozgałęziała. Jedna odnoga biegła na północ 

i wpadała do Jeziora Świętego. Druga prowadziła na południe pomiędzy Wzgórzem Lecha 

a Wzgórzem Panieoskim, skręcała na zachód i wpadała do jeziora Jeleo. 

Szerokośd rzeki wzdłuż Wzgórza Lecha wynosiła ok. 10 m, a głębokośd między 2 - 4 m. 

Jeziora 

1. Jezioro Jeleo (Jelonek) 

Jezioro o długości ok. 3,2 km i szerokości 630 m, w okolicach grodu łączyło się z Jezio-

rem Świętym przepływem o szerokości 60 - 70 m. W tym miejscu usypano groblę 

i zbudowano most. Od XV wieku jezioro powoli zarastało. 

2. Jezioro Święte  

Sięgało na zachodzie wzniesienia z kościołem św. Krzyża a na wschodzie Wzgórza Le-

cha. Na jeziorze znajdowała się wyspa, tzw. Florencja o wymiarach 100 x 70 m.  

Do Jeziora Świętego wpadała jedna z 2 odnóg Srawy. Jezioro zarastało od XVIII wieku. 

3. Jezioro Bielidło (Świętokrzyskie) najgłębsze z nich o powierzchni ok. 16 ha. Łączyło się 

z Jeziorem Długim. 

4. Jezioro Długie (Winiary) o szerokości od 100 do 250 m i długości 1,5 km. Jezioro z wo-

donośnymi poziomami oddawało nadmiar wód jeziorom Bielidło i Skrzynka. 

 

 

Gród z podgrodziami 

Gród w Gnieźnie został wzniesiony na Wzgórzu Lecha w latach 940 - 941. Znacznie roz-

budowany i zmodernizowany w czasach Mieszka I stał się siedzibą władców piastowskich 

jako główny gród paostwa Polan. Mieszko I po 966 r. w pierwszym podgrodziu zbudował 

kościół, w którym pochowano jego żonę Dobrawę. Na obszarze grodu wzniósł kamienne pa-

latium z kaplicą. W miejscu kaplicy wzniesiono później kościół św. Jerzego.  

W czasach Bolesława Chrobrego było to już czteroczłonowe założenie grodowe składa-

jące się z grodu i trzech podgrodzi. 

W 1000 roku odbył się w Gnieźnie zjazd, w którym uczestniczył Bolesław I Chrobry 

i Otton III. Utworzono wtedy arcybiskupstwo w Gnieźnie na czele z bratem św. Wojciecha -  

- Radzymem Gaudentym.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_Lecha_(Gniezno)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrawa_Przemy%C5%9Blidka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jerzego_w_Gnie%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_gnie%C5%BAnie%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_III_(cesarz_rzymski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_gnie%C5%BAnie%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzim_Gaudenty
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W 1018 roku pożar strawił podgrodzie wraz z kościołem katedralnym, który do 1025 

roku przebudowano na romaoską katedrę. W 1025 roku w Gnieźnie miała miejsce korona-

cja Bolesława Chrobrego na króla Polski.  

W 1038 roku do Gniezna 

wtargnął książę czeski 

Brzetysław I,  pozosta-

wiając po sobie spalone 

podgrodzia i zniszczoną, 

ograbioną katedrę oraz 

zburzony zamek książę-

cy. Na skutek tego Kazi-

mierz Odnowiciel prze-

niósł stolicę do Krakowa.  

Później na Wzgórzu Lecha pojawiły się zamki 

Według najnowszych badao, w Gnieźnie najprawdopodobniej były dwa zamki obronne: 

Zamek książęcy 

Niewiele wiadomo na temat tego zamku. Znajdował się w północnej części Wzgórza 

Lecha, zwanej Górą Żnioską, w miejscu grodu. Zajmował teren między kościołem św. Jerzego 

a północnym skrajem Wzgórza Lecha, tam, gdzie obecnie znajdują się kanonie i czworobok, 

w którym mieści się Muzeum i Archiwum Archidiecezji Gnieźnieoskiej. 

Źródła wspominają o tym, jak w czasie ataku wojsk z Małopolski w 1192 r. spłonął za-

mek w Gnieźnie. Częste wojny pomiędzy książętami piastowskimi sprawiły, że książę wielko-

polski Władysław Odonic w 1234 roku przystąpił do odbudowy zamku. Północna częśd wzgó-

rza w czasach Odonica nie należała wówczas do kościoła. 

Była miejscem, którym w całości zawiadywał książę.  

W skład tego założenia zamkowego wchodziły: 

 mury, wały - prawdopodobnie zamek książęcy był częściowo otoczony wałem drew-

niano - ziemnym a częściowo murami z kamienia lub cegły; 

 kościół św. Jerzego - powstał z fundacji książęcej u schyłku XII wieku; zawsze określa-

ny był jako in arce, czyli „na zamku”; 

 baszty zamkowe - jedynym dowodem na istnienie zamku książęcego na Wzgórzu Le-

cha jest fragment tzw. baszty łuskowej, która pełniła funkcję obronną. Jej relikty 

znajdują się pod ziemią od strony ul. św. Wojciecha, między domami Kolegiaty 4 i 4a. 

Ryc.2. Gniezno - gród i podgrodzia. Makieta z Muzeum Początków Paostwa 
Polskiego. Źródło: http://www.mppp.pl/, pobrano 28.05 2019. 

……………………………………………….. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzetys%C5%82aw_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://www.mppp.pl/
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 tzw. kamienica zamkowa - siedziba główna - prawdopodobnie pośrodku północnej 

części wzgórza, czyli tam, gdzie obecnie jest Archiwum Archidiecezjalne; 

 brama; 

 inne budynki. 

Z późniejszych zapisków 

dowiadujemy się, że w 1314 

roku dokonywana była re-

stauracja "Zamku Odonica", 

który znajdował się w złym 

stanie technicznym. 

W połowie XIV wieku Kazi-

mierz Wielki upomniał się o 

ten zamek pytając, dlaczego 

niszczeje.  

W 1357 r. wysłał kogoś w rodzaju "specjalisty od warowni", by ten sprawdził stan budynku 

i jego wartośd obronną. Okazało się, iż zastał taką nędzę, że napisał o tym do króla. Władca 

wkrótce przysłał pismo, iż zamek ma byd w trybie pilnym przywrócony do użytku i stanu 

obronności. Remont przeprowadzono prawdopodobnie tylko w sposób doraźny. Wiemy, że 

zamek dogorywał do połowy XV wieku, kiedy zupełnie utracił swoją funkcję obronną.  

W 1457 r. król Kazimierz Jagiellooczyk podarował Wzgórze Lecha  Jakubowi z Sienna  

proboszczowi katedry, późniejszemu prymasowi. 

 W oparciu o resztki murów zamku książęcego na Wzgórzu Lecha stworzono szkołę dla 

wikariuszy gnieźnieoskich. To właśnie fragmenty tych przeróbek, opartych na dawnych fun-

damentach zamkowych, zostały odnalezione przez archeologów w trakcie prowadzonych 

wykopalisk. 

Ostatnie informacje o zamku książęcym pochodzą z XIX wieku. W roczniku Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk z 1890 roku zawarto informację: „Północny spadek wzgórza Lechowego 

zwano górą żnioską, i tu miał stad stary zamek, którego szczęty jeszcze podobno przed laty 

kilkudziesięciu oglądano”. 

Zamek arcybiskupi 

Zbudowany nad jeziorem Jelonek (poniżej katedry, pomiędzy ul. Łaskiego a ul. Jeziorną) 

z fundacji prymasa Jana Łaskiego w 1518 roku. Prymas zlecił budowę obiektu obronnego, 

w którym duchowieostwo mogłoby się bronid przed najazdami. „Rozruchy wojenne, znisz-

czenia przez najazdy dóbr arcybiskupich i próżny zawsze skarb arcybiskupi pozwoliły mu za-

ledwie założyd obszerne i silne fundamenta pod gmach rzeczony na południe od kościoła 

metropolitalnego nad jeziorem Jelonek zwanym, który dopiero następni prymasi według 

Ryc. 3. Zamek książąt piastowskich na Wzgórzu Lecha - próba rekonstrukcji. J. Grygud [w:] Encyklopedia Gnie-
zna i Ziemi Gnieźnieoskiej, red. A. W. Mikołajczak, Gniezno 2011. 
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Ryc. 4. Zamek arcybiskupi nad jeziorem Jelonek z pocz. XVI wieku wg T. 
Sawickiego, rys. J. Grygud [w:] Encyklopedia Gniezna i Ziemi 
Gnieźnieoskiej, red. A. W. Mikołajczak, Gniezno 2011. 

pierwotnego planu lubo niecałkowicie wykooczyli". Założenie nigdy nie zostało zrealizowane 

do kooca. Mury obronne zostały pobudowane w znacznej części bezpośrednio na wałach 

drewniano- ziemnych daw- 

nego zespołu grodowego. 

Budowniczy Jan Wysocki, 

który na polecenie Łaskiego 

podjął się budowy, za swoją 

pracę jako zapłatę otrzymał 

w dożywocie wieś Sławno. 

W 1613 r. pożar miasta po-

chłonął także zamek, który 

został odbudowany z pole-

cenia prymasa Macieja Łu-

bieoskiego. 

Z opisu dóbr arcybiskupich 

z 1685r. dowiadujemy się, że 

była to budowla na planie 

nieregularnego czworoboku, 

z dziedziocem o przekątnych 

pokrywających się z kierunkami świata. Do zamku prowadził most. Teren budowli był oto-

czony murem obwodowym. Obok znajdowała się kamienica z piwnicą. Wymieniono także 

drugą kamienicę nakrytą dachem oraz kuchnię, stajnie, oficyny, nowy browar nad jeziorem.  

Opis nie wspomina o bastejach (basteja to budowla w formie baszty obronnej, wysu-

nięta przed mur obronny). Fundamenty jednej z nich, bastei zachodniej o średnicy 20 m, 

znajdują się w podziemiach kanonii na ul. Łaskiego 11. Fundamenty baszty wschodniej odkry-

to na skrzyżowaniu ul. Jeziornej i Łaskiego. Odkopano, zachowany w całości, fundament ka-

mienicy zamkowej. 

Zamek pomimo odbudowy systematyczne podupadał. W 1724 roku ponownie uległ 

zniszczeniu w ogniu. Było ono tak duże, że planowano sprzedad cegłę z rozbiórki.  

Odremontowany zamek służył okazjonalnie arcybiskupom. Ostatnim dostojnikiem ko-

ścielnym, który zamieszkiwał zamek do 1730 r., był arcybiskup. Adam Komorowski. Kolejni 

już wybierali pobyt w pobliskich kanoniach. 

W 1813 roku przeprowadzający lustrację stwierdzili, iż zamek znajduje się w ruinie i stąd 

w 1831 roku został rozebrany.  
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Gniezno miasto królewskie „w murach” 

Gniezno otrzymało przywileje lokacyjne na prawie niemieckim w roku 1238 lub 1239. 

Granice terytorium miejskiego, objętego prawem niemieckim, udało się historykom wytyczyd 

na podstawie najstarszych planów Gniezna z XVIII wieku. Miasto od strony zachodniej grani-

czyło ze Wzgórzem Lecha, oddzielone od niego doliną rzeki Srawy. Granica biegła wzdłuż ul. 

Wawrzyoca i Stromej, przecinała ul. Warszawską i dalej ul. Rzeźnicką.  

Przecinając ul. Dąbrówki, dochodziła Grzybowem do rzeki Srawy, dalej Doliną Pojedna-

nia w kierunku Wzgórza Lecha. 

Centralnym punktem miasta był plac targowy, obecny Rynek. 

Mury miasta Gniezna 

Nie wiadomo, czy fortyfikacje murowane w Gnieźnie poprzedzone były obwarowa-

niami drewniano - ziemnymi. Murowane mury obronne zostały wzniesione w koocu XIII lub 

w XIV wieku. Wzgórze miejskie bezpośrednio od zachodu i północy opływała rzeka Srawa. 

Sztuczną odnogę tej rzeki poprowadzono wzdłuż wschodniego i południowego boku miasta, 

zamykając wokół niego krąg wodny. 

Ryc. 5. Plan miasta Gniezna Z. Dolatowskiego. 1.  Brama Poznaoska, 2. Brama Toruoska, 3. Brama Py-
zdrska, 4. kościół farny, 5. kościół i klasztor klarysek, 6. kościół i klasztor franciszkanów, 
[w:] Widawski J., Miejskie mury obronne w paostwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 
1973. 
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Mury obronne utrzymywane były do XVII wieku. Wydaje się, że po pożarze w 1613 ro-

ku, który zrujnował miasto, mury nie zostały już doprowadzone do zadowalającego stanu. 

Niemniej jednak w 1629 roku miasto otrzymało od Zygmunta III przywilej pobierania podat-

ku „rogowego” z przeznaczeniem na naprawę obwarowao, a starosta zarzucał mieszczanom, 

że nie dbają o fortyfikacje miejskie.  

W koocu XVII wieku mury obniżono, w celu m.in. uzyskania cegły rozbiórkowej. 

W XVIII wieku pewną, chod już nie obronną rolę pełniły tylko bramy miejskie. Systematyczne 

rozbiórki rozpoczęły się w 1797 roku od zburzenia obu zachowanych do tego czasu bram: 

Toruoskiej i Pyzdrskiej, a od 1800 roku następowała stopniowa rozbiórka zachowanych resz-

tek murów i zasypywanie fos.  

Obwód murów obronnych Gniezna był nieregularny, dostosowany do formy wzgórza. 

Powierzchnia miasta w murach wynosiła niecałe 6 ha, a długośd linii obwarowao około 850 

metrów. Miasto obiegała od wnętrza ulica Podmurna, która w związku z ukształtowanym już 

przed budową murów układem urbanistycznym była nieregularna i o zmiennej szerokości. 

Ceglany mur obronny zwieoczony był blankami ze strzelnicami, umieszczonymi, sądząc ze 

starych widoków miasta, w każdej blance. Wymiary muru nie są znane, nie miał baszt. Reszt-

ki murów miejskich znajdują się między kościołem św. Trójcy a ul. Stromą, można je także 

spotkad w niektórych piwnicach domów wznoszonych od XIX w. na linii obwarowao. 

 

  Ryc. 6. Gniezno miasto królewskie w XV wieku. Makieta z Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie. 
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Bramy miejskie 

Miasto miało trzy bramy umieszczone w prostokątnych wieżach osadzonych syme-

trycznie w linii muru obronnego. Ściany wieży bramnej wystawały około 3 m poza lica umoc-

nieo. J. R. Storn autor ryciny z 1661r. przedstawił m.in. mury miejskie z blankami i dominują-

cą nad nimi czworoboczną warowną wieżę z wysokim i szerokim przejazdem. 

Pierwotnie wszystkie bramy miejskie były zamykane drewnianymi wierzejami, lecz w 1621 r. 

ich już nie było. 

Brama Pyzdrska (Farska, Warszawska) 

Jadąc dzisiejszą ulicą Warszawską, należało minąd osady i przedmieścia, aby stanąd 

przed Bramą Pyzdrską. W jej pobliżu rzeka Srawa, płynąca wzdłuż wschodnich umocnieo 

miejskich (ul. Rzeźnicka), rozszerzała się w niewielki staw, kierując swe wody dalej ku jezioru 

Jelonek. Do stawu tego zlewano przez otwory w murze nieczystości miasta. Przepływająca 

rzeka oczyszczała staw do czasu, kiedy wskutek obniżenia się poziomu wód rzeka zanikła. 

Między bramą a stawem, 

tuż przy murze stał dom 

z ogrodem zamieszkały 

przez kata, zwanego mi-

strzem (miejsce dotyczy  

ul. Warszawskiej 3). 

Na rycinie z 1661 r. J. R. 

Storna widad mury miej-

skie z blankami i wieżę 

z wysokim i szerokim prze-

jazdem. 

Dostrzec można tam rów-

nież prowadzący doo drewniany most. Niespełniającą swej roli bramę rozebrano w ostatnich 

latach XVIII w. 

Brama, wysunięta przed linię murów, wysokością dochodziła do 9 metrów. Posiadała 

dach czterospadowy. Była zbudowana na kwadracie 7 x 7 m. Szerokośd przejazdu wynosiła 

3,9 m i wysokośd przejazdu ok. 5 m (obliczenia na podstawie rysunków).  

Konstrukcja bramy została wykonana w formie tzw. oślego grzbietu. Brama była zamykana 

wrotami drewnianymi z okuciem. 

W 1772 r. zasypano staw sąsiadujący z murem, a w 1798 r., najpewniej na miejscu do-

mu kata, przed bramą zbudowano odwach o konstrukcji szkieletowej (odwach, wartownia to 

budynek, w którym stacjonowały warty). Budynki tego typu powstawały od XVIII wieku. 

Przez wspomnianą bramę wjeżdżali m.in. arcybiskupi gnieźnieoscy przybywający na in-

gresy. Zatrzymywali się w kościele farnym, skąd w procesji udawali się do katedry. 

  

Ryc. 7. Widok na Gniezno od południowej strony. Rysunek Johanna Ru-

dolfa Storna z 1661 r. [za:] http://www.gniezno24.com; data po-

brania 20 marca 2019 r. 
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Brama Toruoska 

Od strony Trzemeszna do miasta wchodziło się przez most zwodzony nad przekopem 

i Bramę Toruoską. Częściowo wysunięta poza linię murów obronnych czworoboczna wieża 

bramna utrudniała dostęp do murów. Zbudowana na kwadracie 8 x 8 m, była wysoka na 

około 12 m, z dachem prawdopodobnie namiotowym. Jej kamienne fundamenty miały gru-

bośd 110 do 130 cm. Przejazd wewnątrz bramy miał 9 m długości, a całe wnętrze nieco więk-

szą szerokośd. Oprócz wrót posiadała bronę i urządzenia do mostu zwodzonego.  

Z zachowanej ilustracji z 1661 r. wynika, że górna częśd wieży była wyższa od samego 

muru zwieoczonego blankami i miała kilka kondygnacji, na co wskazują widoczne na rysunku 

otwory okienne. Gdy w 1790 r. brama była jeszcze cała, to wówczas podziemne kondygnacje 

pełniły rolę więzienia. W 1797 r., w rok po rozebraniu bramy, w sąsiedztwie wzniesiono mu-

rowany odwach.  

Także tę bramę przekraczali arcybiskupi gnieźnieoscy, którzy przybywali na ingres. Za-

trzymywali się w kościele św. Michała Archanioła, skąd w procesji udawali się do katedry. 

Brama Poznaoska (Tumska) 

Do Bramy Poznaoskiej wchodziło się po drewnianym moście nad strugą, która w pobli-

żu (ul. Tumska 3) tworzyła staw, a nad którą do XVI w. był czynny młyn. 

O wyglądzie Bramy Poznaoskiej istnieją skromne informacje, zarówno na szkicu z 1512 

r. jak i na drugim z kooca XVII w. Została ona tylko schematycznie zaznaczona. Należy jednak 

sądzid, że nie różniła się ona od Bram Toruoskiej i Pyzdrskiej, bowiem powstała także na 

przełomie XIII/XIV w.  

Rozebrano ją wcześniej. W 1765r. w pobliżu dawnej bramy stał już tylko kawałek muru 

miejskiego. 

Poza murami znajdowały się ulice prowadzące do miasta: 

1. Ulica Poznaoska prowadziła od Bramy Poznaoskiej przez most na Srawie do grobli 

usypanej pomiędzy jeziorami i mostem nad przepływem wód z jeziora Jeleo do Świę-

tego w kierunku Poznania. 

2. Ulica Toruoska od Bramy Toruoskiej dochodziła do kościoła św. Michała i dalej prze-

chodziła w ul. Wójtostwo w kierunku Trzemeszna i Torunia. 

3. Ulica Pyzdrska była poza murami przedłużeniem ulicy Farskiej lub biegła do Targowi-

ska jak dzisiejszy Zielony Rynek 

4. Ulica Wrzesioska byd może to ona była przedłużeniem ulicy Farskiej, usytuowana bli-

żej murów miejskich tam, gdzie ul. Warszawska. 

Ulice w mieście 

Odtworzenie nazw i przebiegu ulic miasta w murach jest bardzo trudne.  

Plany Kirchensteina z 1787 r. i kolejne z 1797/1798 nie są w tym wypadku pomocne, ponie-

waż nie zawierają nazw ulic.  
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Dane możemy czerpad z ksiąg miejskich oraz ze spisów podatkowych. Nazwy ulic zmieniały 

się, a odcinki tej samej ulicy nosiły różne nazwy. 

1. Najważniejszymi były ulice biegnące od Rynku do kolejnych bram:  

a. Poznaoska, zwana też Kościelną lub Tumską - jej szerokośd wynosiła 525 cm 

i wychodziła na rynek na wprost ratusza 

b. Toruoska, obecnie Dąbrówki, 

c.  Św. Trójcy, zwana także Farną lub Farską 

2. Pozostałe ulice to:  

a. Szewska, w okolicach dzisiejszej Kaszarskiej,  

b. Żydowska, zajmowała dużą częśd płn. części miasta w pobliżu klasztoru francisz-

kanów i klarysek. Ulica miała kształt łuku opadającego do ul. Tumskiej 

c. ulica Solny Targ, możemy jedynie przypuszczad, że w okolicy styku ul. Św. Trójcy z 

południową pierzeją Rynku.  

Rynek 

Centralnym punktem miasta był wydłużony plac targowy, obecny Rynek. Jego kształt to 

czworobok zbliżony do trapezu o wymiarach około 60 x 110 m. Rynek był zamknięty od pół-

nocy murem otaczającym kościół i klasztor klarysek i franciszkanów. 

Pierzeja zachodnia rynku (pierzeja - ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych 

w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu) zamykała dzielnicę żydowską razem z ulicą Tum-

ską i Podwałową.  

Pierzeje, oprócz północnej, były zabudowane domami mieszkalnymi, przeważnie parte-

rowymi z drewna, krytymi słomą lub gontami (deseczka z drewna iglastego, o przekroju kli-

na, z wpustem, łączona poprzez wsunięcie jednej deseczki w drugą). Do domu przylegał 

ogród i zabudowania gospodarcze. Domy kupców z innych miast to jednopiętrowe, ozdobne 

budynki z cegły. Po wielkim pożarze w 1613r. wzrosła ilośd domów murowanych. 

Charakterystyczną budowlą na rynku każdego miasta lokowanego był ratusz czyli siedzi-

ba władz miejskich. Pierwsze wiadomości o budynku, w którym obradowała Rada Miejska 

pochodzą z 1388 r. Ratusz został postawiony w płn. części rynku. Przez kilka wieków był re-

montowany i odbudowywany po pożarach miasta w 1503, 1512, 1538 r., w czasie których 

nie wiemy, czy spłonął w części, czy w całości. Na pewno uległ całkowitemu zniszczeniu 

w czasie wielkiego pożaru w  1613 r. - odbudowano go około 1637 roku. Nie do kooca wie-

my, jak wyglądał. Była to na pewno wieża, może z zegarem. Ratusz zniknął dopiero po poża-

rze miasta w 1819 r. 

Naprzeciw ratusza znajdowała się waga miejska - budynek, w którym umieszczono ofi-

cjalną wagę miejską (korzystali z niej kupcy) oraz przyrządy związane z pomiarami handlo-

wymi, w tym wzorce wag i odważniki. 
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Jedną z pierwszych czynności, po założeniu miasta, było wybudowanie studni, która 

zaopatrywała wszystkich mieszkaoców miasta. Mieściła się ona w rynku w pobliżu Bramy 

Poznaoskiej. 

 W pobliżu wagi miejskiej wybudowano łaźnię. Służyła biednym mieszkaocom miasta.  

Nie wiadomo kiedy zbudowano smatruz, czyli dom handlowy, gdzie kupcy dokonywali 

poważniejszych transakcji jak również magazynowali cenniejsze towary. Spłonął w 1613 r. 

Odbudowano go w pierwszej kolejności, aby umożliwid prowadzenie handlu w odbudowują-

cym się mieście. 

W czasie lustracji w 1765 r. w rynku stał ratusz, smatruz, waga, 4 domki, kamieniczka, 

dom a wokół Rynku 19 domów drewnianych, 6 kamienic. 

W drugiej połowie XVIII wieku Rynek jak i wszystkie główne ulice były już brukowane. 

Wokół Rynku stały domy najbogatszych mieszczan. Z placu targowego wychodziło 6 lub 7 

krótkich, wąskich uliczek, lecz nie według regularnego schematu jak w innych lokowanych 

miastach. 

Budowle poza Rynkiem 

Kościół św. Trójcy w Gnieźnie 

Kościół miejski (farny) ufundowany został w II poł. XII wieku. Obecny budynek, zbudo-

wany za czasów księdza Mikołaja Grossmana, pochodzi z lat 1420 -1430. 

W 1611 r. dobudowano kaplicę Bractwa Literackiego. Towarzystwo to, istniejące od 

1594 r., stawiało sobie za cel naukę czytania i pisania. Statut nakładał na członków obowią-

zek nauczenia czytania i pisania trzech mężczyzn lub jednej kobiety rocznie. 

W 1613 roku, w okresie jarmarku św. Wojciecha w Gnieźnie miał miejsce pożar, 

w którym ucierpiało całe miasto, w tym kościół św. Trójcy, który doszczętnie spłonął. Znisz-

czeniu uległa także znajdująca się przy nim szkoła parafialna. Jego odbudowa trwała niemal 

20 lat, a konsekracji nowo powstałego kościoła dokonał w 1632 roku bp Andrzej Gembicki. 

Po pożarze odbudowano także kaplicę Bractwa Literackiego. 

Kościół św. Trójcy został gruntownie przebudowany w czasach baroku. We wnętrzu 

uwagę przyciąga ambona w formie Łodzi Piotrowej z 1787 roku. Bryłę wieoczy gotycka wieża 

z barokowym hełmem z 1687 r. 

W murze otaczającym współczesny dziedziniec przykościelny, od południa są fragmen-

ty średniowiecznych murów obronnych. 

Klasztory: franciszkanów i klarysek 

Tuż za rynkiem, aż do głębokiego jaru (Dolina Pojednania) znajdują się zabudowania 

klasztorne franciszkanów z kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny i św. Antoniego. W miejscu, gdzie wznoszą się gmachy sądu i dawnego więzienia, 

znajdował się (do XIX wieku) klasztor klarysek. 
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Wybudowane pomieszczenia klasztorne były otoczone murem od strony rynku. Przez 

zbudowanie murów i wałów obronnych od strony dzisiejszej Doliny Pojednania zespół klasz-

torny został włączony w system obrony miasta. 

Franciszkanie zostali sprowadzeni do Gniezna w 1259 r. staraniem księcia Bolesława 

Pobożnego i jego żony błogosławionej Jolenty. Budowę kościoła i klasztoru rozpoczęto ok. 

1275 r.; przerwała ją śmierd fundatora w 1279 r. Wkrótce książę Przemysł II rozpoczął budo-

wę klasztoru klarysek, w którym znaleźd miała schronienie księżna Jolenta. Jednonawowy 

kościół (oratorium) klarysek był gotowy prawdopodobnie w 1283 r. Dopiero później przystą-

piono do dalszych prac w kościele franciszkaoskim. Jego budowę zakooczono prawdopodob-

nie ok. 1295 r. Świątynie do siebie przylegały. 

Kościoły oraz zabudowania klasztorne spłonęły w 1613 r. Po odbudowie, a zwłaszcza 

po gruntownej przebudowie w 2. poł. XVIII w. zatraciły one wiele pierwotnych cech stylo-

wych. W 1836 r. władze pruskie zamknęły klasztor franciszkanów, rok później ten sam los 

dotknął klaryski. 

Klasztor franciszkaoski zajęło wojsko, dom klarysek rozebrano na przełomie lat sześd-

dziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. Franciszkanie powrócili do swej dawnej siedziby 

w 1928 r. W latach 1930 - 32 przeprowadzili konserwację świątyni, przywracając jej częścio-

wo formy gotyckie. Wtedy też połączono z kościołem dawne oratorium klarysek.  

W głównym barokowym ołtarzu widnieje obraz Matki Bożej Pocieszenia- Pani Gniezna 

z I dw. XVII w., koronowany przez Jana Pawła II podczas papieskiej pielgrzymki do Polski. 

W dawnym oratorium znajdują się relikwie bł. Jolenty. 

Synagoga 

Do XVI wieku grupa gnieźnieoskich Żydów, gromadziła się prawdopodobnie w jakimś 

budynku modlitewnym, zlokalizowanym w ich dzielnicy. Ta zaś znajdowała się w rejonie 

ograniczonym dzisiejszymi ulicami Tumską, Podgórną, Franciszkaoską i Rynkiem. Nie znamy 

jej kształtu ani wielkości.  

W 1582 roku pojawia się wzmianka o rozpoczęciu budowy nowej synagogi u zbiegu 

dzisiejszej ulicy Tumskiej i Podgórnej, niedaleko Bramy Poznaoskiej. Zlecenie wydano mura-

rzowi o imieniu Dawid. Wiemy tylko tyle, że była ona murowana, otynkowana a ściany po-

kryte bielą. W 1584 roku budynek poświęcił rabin Eliezer Aszkenazy. 

Nowa świątynia jednak długo nie cieszyła oka lokalnej gminy. W 1613 roku spłonęła 

z całym miastem. Odbudowana i ponownie zniszczona w czasie „potopu” szwedzkiego - do-

szło wtedy do pogromów i dewastacji tej części miasta. 

Narastały też konflikty ze znajdującymi się w pobliżu klasztorami franciszkanów i klary-

sek, które zarzuciły Żydom zakłócanie modlitw hałasami dochodzącymi z dzielnicy.  

W 1660 r. król Jan Kazimierz odnowił Żydom prawo do zamieszkiwania w Gnieźnie oraz 

możliwośd odbudowy zniszczonych budynków oraz dozwolił na odnowienie starej lub wybu-

dowanie nowej synagogi.  
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Ostatecznie sprawę synagogi rozwiązała konstytucja sejmowa z 1661 roku. Czytamy 

w niej, że ze względu na szkody, jakie ponosi kościół katedralny oraz klasztory franciszkanów 

i klarysek, „kiedy bóżnica Żydów jest założona tak, że żydowskie wrzaski zatłumiają śpiewa-

niu kościołów…”, dzielnica żydowska została przeniesiona poza mury miejskie, na tereny po-

łożone za Bramą Toruoską. Dzisiaj to rejon wyznaczony ulicami Dąbrówki, Mieszka I i Chro-

brego. Tam zlokalizowano nową synagogę, która jednak nie musiała byd zbyt wyszukanym 

budynkiem. 

Dopiero w 1796 roku ukooczono budowę nowej bóżnicy, zlokalizowanej we wschodniej 

części dzielnicy, nieopodal kościoła św. Mikołaja (w rejonie ul. Chrobrego i Mieszka I). Budy-

nek był wykonany metodą szkieletową, zwaną pruskim murem i miał dośd okazałe rozmiary. 

Niedaleko zlokalizowany został także cmentarz dla wyznawców religii mojżeszowej.  

Cała dzielnica spłonęła 27 maja 1819 roku. 

 

Miasto katedralne 

Cały teren Wzgórza Lecha, darowany przez króla Kazimierza Wielkiego arcybiskupowi 

Jarosławowi Bogorii Skotnickiemu, od XV wieku nazywany był miastem katedralnym. Mogły 

go zamieszkiwad tylko osoby duchowne. 

Centrum miasteczka stanowiła katedra przez wieki remontowana i odbudowywana po 

pożarach. W większości murowane domy kapłanów wieocem otaczały świątynię i zamek. 

Znajdował się tam też zamek arcybiskupów gnieźnieoskich. 

W XVI wieku na tym terenie wolno było handlowad nie tylko książkami i dewocjonalia-

mi, ale także wszelkiego rodzaju towarami i artykułami spożywczymi. 

W 1613r. w dniu św. Wojciecha pożar pochłonął całe miasto z przedmieściami. Spłonę-

ła katedra, pałac arcybiskupi, dzwonnica, kościół św. Jerzego, kanonie. Natychmiast po poża-

rze przystąpiono do odbudowy w pierwszej kolejności katedry i kanonii.  

Miasteczko katedralne zostało ograbione w czasie „potopu” szwedzkiego a później wy-

ludnione w wyniku zarazy. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku restaurowano i zmieniano wystrój katedry i zamku ar-

cybiskupiego. 

Po zajęciu Gniezna przez Prusy w 1793r. miasteczko katedralne liczyło 24 domy - pozo-

stałe spłonęły w 1760 r. Władze pruskie skonfiskowały większośd majątków kościelnych. 

W zamku arcybiskupim urządzono arsenał, magazynując tam zapasy prochu. 
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Jędrzejewo, Cierpięgi 

Osada na wzgórzu Jelenia Głowa. Pierwotna nazwa wzgórza zanikła w XVI wieku. 

W 1580 r. pojawiła się nazwa Jędrzejewo. 

Jędrzejewo to własnośd kapituły gnieźnieoskiej. W XV wieku uzyskało prawa miejskie. 

Posiadało rynek (Bednarski Rynek), ratusz, plac targowy, kościół św. Wawrzyoca. Legenda 

głosi, że zręby kościoła wznoszono za panowania Bolesława Śmiałego, z dokumentów histo-

rycznych wiadomo, że istniał on już w połowie XIII wieku wraz z otaczającą go osadą, zwaną 

Targowisko.  

W 1348 r. w źródłach pojawia się nazwa placu Targowisko na wzgórzu Jelenia Góra. W 

1487 roku rozwijające się miasto „w murach” zakupiło Targowisko, które stało się miejscem 

handlu bydłem i koomi. 

Na początku XVII wieku pojawia się nowa nazwa tego miasta Cierpięgi. Według tradycji 

na Bednarskim Rynku znajdowała się szubienica (w języku staropolskim szubienica to Cier-

piączka) stąd miejsce to nazywano też Wzgórzem Szubienicznym. 

Prymas Karnkowski kupił Cierpięgi i w 1602 r. kazał zbudowad drewniany budynek se-

minarium duchownego dla 12 kleryków. Seminarium spłonęło w czasie pożaru w 1613 r. 

W 1749 r. dołączono do Cierpięg wieś Słomiankę. 

W 1791 r., na mocy prawa o zniesieniu jurydyk i wcieleniu do miast właściwych, 

Cierpięgi włączono do miasta Gniezna. 

Słomianka 

Wieś między zespołem grodowym, miastem królewskim Gnieznem a Cierpięgami stano-

wiła własnośd arcybiskupów gnieźnieoskich. Znajdował się tam staw Słomianka, młyn wodny 

oraz zamek arcybiskupów gnieźnieoskich.  W 1749 r. została włączona do Cierpięg 

Ryc. 8. Gniezno i przedmieścia w XV wieku. Makieta z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
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Wójtostwo  

Na wschód od miasta „w murach” znajdowało się faliste wzgórze o kilku wzniesieniach 

od kooca XIII wieku nazywane Wójtostwem. Później jego zachodnią częśd w pobliżu Bramy 

Toruoskiej nazywano Przedmieściem Toruoskim 

Należało do wójta - dziedzicznego urzędnika, przedstawiciela pana miasta. Miał on 

liczne dochodowe przywileje, między innymi: 1/6 czynszów, 1/3 kar sądownych, liczne parce-

le w mieście. Zasiadał ponadto w ławie miejskiej i miał prawo posiadania jatek. 

Wójtostwo składało się z 2 wsi służebnych Wągielnik i Łagiewnik. Zostało nadane 

w 1289 r.przez księcia Przemysława II wójtowi Piotrowi Winiarczykowi. 

W Wójtostwie, na Wzgórzu Zbarskim znajdował się kościół św. Michała Archanioła.  

Niewykluczone, że Wójtostwo za przykładem Grzybowa przyjęło status miasta. Źródła 

z 1520 r. mówią o istnieniu ratusza, zbudowanego naprzeciwko kościoła św. Michała. 

Między ratuszem a kościołem był plac targowy.  

Grzybowo  

Miasto na Wzgórzu Krzyżackim. W 1427 r. proboszcz Grzybowski nazwał je Grzybo-

wem i nadał mieszkaocom prawa miejskie. Wybudował ratusz na placu przed kościołem 

i ustanowił władze miejskie dla około 200 - 250 mieszkaoców. 

Dzieliło się na 2 części: Grzybowo Świętojaoskie, będące własnością  zakonu bożo-

grobców i Grzybowo Panieoskie, należące do zakonu klarysek.  

Władzę w Grzybowie Panieoskim sprawował wybierany wójt, zatwierdzany przez ksie-

nię klarysek. Nie wiadomo, gdzie znajdował się budynek władz miasteczka. 

Władzę w Grzybowie Świętojaoskim sprawował burmistrz zatwierdzany przez probosz-

cza kościoła św. Jana. Rynek miasteczka z ratuszem znajdował się na placu przed szpitalem 

św. Jana. Do Grzybowa Świętojaoskiego przyłączono wioskę z kościołem św. Krzyża. 

W 1791 r. na mocy prawa o zniesieniu jurydyk i wcieleniu do miast właściwych Grzy-

bowo włączono do miasta Gniezna. 

Kawiary 

Osada wiejska położona w południowo - wschodniej części miasta, częściowo należała 

do pierwszego penitencjarza katedralnego (penitencjarz - w kościele katolickim duchowny, 

upoważniony do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach popełnienia najcięższych grzechów, 

których rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi). 

Pozostałe zaś tereny były własnością miasta. Tu usytuowano „drogę wielką, co przez 

Kawiary idzie”, którą jeździli wrocławscy i śląscy kupcy. 

Kustodia  

W połowie XV wieku księża wikariusze katedralni otrzymali wyspę na Jeziorze Świętym 

i tereny nad jeziorem Bielidło, które nazwano Kustodią. Obszar Kustodii powiększał się 

w miarę zarastania jezior. W XIX wieku, po konfiskacie dóbr kościelnych znajdował się tam 

folwark. 
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Zajezierze, później Piotrowo 

Osada leżąca na wzniesieniu za jeziorem Jeleo i Świętym. Prowadziły przez nią stałe 

drogi do Kłecka, Lednogóry. Od XIV wieku, po zbudowaniu kościoła pod wezwaniem św. Pio-

tra, nazywane Piotrowem.  

Obszar osady zwiększał się w miarę zmniejszania się jezior, osuszania mokradeł. Na po-

czątku XV wieku na brzegu jeziora, przy dzisiejszej ulicy Poznaoskiej zbudowano łazienki dla 

duchowieostwa. 

Północna częśd Piotrowa, położona nad jeziorem Bielidło, nazwana Kustodią, przeka-

zana została księżom wikariuszom. 

Obszar na zachód od kościoła św. Piotra nazywany Kleryką, arcybiskup Wojciech Ja-

strzębiec przekazał na uposażenie penitencjarzy. 

Pas jezior skutecznie chronił Piotrowo przed pożarami, które wybuchały w mieście w 

murach. Zabudowa ulicy Poznaoskiej sprawiła, że wielkie pożary z 1613 r. i 1760 r. zniszczyły 

również Piotrowo. 

 

 

Gniezno przed pożarem 

Pierwsze lata panowania pruskiego w niewielkim stopniu zmieniły układ urbanistyczny 

miasta. W 1797 r. rozebrano bramy: Pyzdrską i Toruoską. Od 1800 r. rozpoczęto rozbiórkę 

murów.  

W 1795 r. Gniezno przejęło tereny Wójtostwa (za Bramą Toruoską). W 1803 r. specjal-

na komisja opracowała plan zabudowy tych terenów. Projekt ten przewidywał wytyczenie 

nowych ulic, a przy nich nowych parcel. Obowiązkiem ich nabywców było wystawienie 

w określonym terminie budynku murowanego, zniwelowanie terenu przed domem i wybru-

kowanie chodnika. W trakcie realizacji okazało się, że konieczne jest osuszenie bagien, zli-

kwidowanie cmentarza żydowskiego i dodatkowe wykupienie terenów prywatnych. 

 Powstanie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. ostatecznie uniemożliwiło realizację 

tych planów. Udało się jednak wybudowad kilka znaczących obiektów: szkołę ewangelicką, 

wspaniały budynek loży masooskiej, nową synagogę. 

„Liche miasto” 

W 1812 roku do Gniezna przyjechał Julian Ursyn Niemcewicz. Poeta przemierzał kraj, 

rozdzielony przez zaborców, poszukując historycznych śladów świetności utraconej Polski. 

Jego zapiski najlepiej pokazują stan, w jakim znajdowało się Gniezno na początku XIX wieku. 

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 osob-

no; rzadki na ulicach przechodzieo. Cała pycha miasta tego jest w katedrze, cała wartośd w 

wspomnieniach. Jaki obraz miasta zastał wędrowiec?  
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Katedra, górująca nad okolicą, widoczna była z wielu kilometrów. Bliżej już można by-

ło dojrzed inne świątynie wznoszące się na horyzoncie, ale wjeżdżając do niego, Gniezno 

nie przypominało miasta, które mogłoby się szczycid chlubną historią. Przez ostatnie 200 

lat jego losy były tak zmienne, że trudno byłoby uchwycid w miarę stabilny okres, w którym 

miało szansę na rozwój. Wojny, przemarsze wojsk, pożary, a także zarazy wyludniające 

okolicę - przeglądając karty historii Gniezna, takich wydarzeo można napotkad wiele.  

Stąd też na początku XIX wieku Gniezno raczej nie stanowiło istotnego punktu na mapie 

i jedynie wspomniana przez Niemcewicza katedra mogła przyciągad czyjąkolwiek uwagę. 

W 1815r. Wielkopolska znalazła się ponownie pod panowaniem pruskim. Obszar miasta był 

wtedy niewielki, a jego wygląd bardzo skromny.  

Jak odnotował komisarz Kutzer w trakcie inspekcji budowlanej z 1818 roku: 

 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), a 

służący jako zbór dla ewangelików kościół św. Mikołaja (przy dzisiejszej ul. Łubieoskie-

go) z uwagi na katastrofalny stan został rozebrany w 1820 roku]. 

  

Ryc. 9. Johann Rudolf Storn. Widok na Gniezno od południowej strony, rok 1661 W ciągu 150 lat z powyższego 

obrazu zniknęły jedynie mury i bramy miejskie. Samo miasto niewiele się zmieniło.  

*źródło jak podano na s. 10]. 
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Pożar Gniezna w 1819 roku 

Pożar wybuchł 27 maja 1819r. między godziną 9 a 10 wieczorem, 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 momen-

cie ktoś dostrzegł ogieo. Wybuchła panika - płomienie zaczęły obejmowad cały budynek, 

szybko wzbijając się po jego drewnianej konstrukcji.  

Przez dwa tygodnie poprzedzające to zdarzenie, panował duży upał, a od kilku dni wiał 

silny wiatr z północy. To przyczyniło się do tego, że drewniana zabudowa miasta była bardzo 

wysuszona. 

Ryc. 10. Gniezno - plan Karola Kirszensteina z 1787 r. [w:+ Wolioski Ferdynand, Karty 

krajopisarskie Gniezna i Ziemi Gnieźnieoskiej, Szczecin 2003. 



21 
 

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 koo-

cu ogieo zaczął pochłaniad ratusz na środku Rynku. W pewnym momencie, kiedy płomienie 

zajęły stojący w północnej części placu budynek kupca Müntzberga, doszło do potężnej eks-

plozji - wybuchły magazyny prochu, które znajdowały się wewnątrz. To sprawiło iż ogieo roz-

przestrzenił się w kierunku ul. Tumskiej. 

Początkowy chaos po pewnym czasie udało się opanowad. Nie można było skorzystad z 

pomocy wojska, które udało się na dwiczenia w rejonie Trzemeszna. Dzięki pomocy miesz-

kaoców przedmieśd udało się wyburzyd częśd drewnianych domów, przez co uratowano od 

ognia zabudowania ul. Warszawskiej i okolicy kościoła farnego. Pożar został w ten sposób 

opanowany po pięciu godzinach, a dogaszanie trwało jeszcze przez kilka dni. W wyniku dzia-

łania ognia trzysta 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 przy-

jechało 20 korców żyta i tyle samo grochu, które przesłał hrabia Wołłowicz z nieodległego 

Działynia. 

Na ratunek 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". Kupiec 

Müntzberg, który w 1817 roku kupił od miasta zrujnowany ratusz za kwotę 200 talarów , 

teraz dostał za niego odszkodowanie na kwotę 1115 talarów. 

 Powstaje nowe Gniezno 

Uprzątanie miasta zajęło pogorzelcom kilka tygodni, ale od początku rozmyślano, 

w jakim kierunku należy iśd podczas odbudowy.  

W ciągu miesiąca przeprowadzono wstępne prace pomiarowe i 1 lipca 1819 roku na ze-

braniu Komitetu Odbudowy, Adler - szef budowlany Regencji Bydgoskiej, której podlegało 

Gniezno, przedstawił projekt regulacji tkanki miejskiej. 

 Zakładał on dosłownie „wyprostowanie” niektórych ulic, takich jak: Tumska, Dą-

brówki, likwidację wąskich dróżek pomiędzy domami. 

 Z całej pierzei Rynku pozostawiono niezmienioną jedynie południową stronę - jedyną, 

która ocalała. Przez to plac nie ma dziś regularnego, prostokątnego kształtu, ale po-

psiada 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, murowanych domów z oficynami w głębi.  
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 Cały ten plan oznaczał, iż znaczna częśd dotychczasowych właścicieli posesji musiała 

je utracid na rzecz regulacji i otrzymaliby inne, położone z dala od Rynku. Taki projekt 

wywołał ogromne oburzenie mieszkaoców, którzy woleli odbudowad miasto według 

starego układu. 

Po dyskusjach przywrócono północną pierzeję na Rynku oraz zdecydowano się na 

mniej radykalną regulację ul. Trzemeszeoskiej. Rozmowy w tej sprawie, działania administra-

cyjne 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.  

 
Ryc.11. Plan Cruciusa z 1819 r. [w:] Münch Henryk, Gniezno. Geneza rozplanowania miast wiel-

kopolskich w XIII i XIV w, tabl. XII. Kraków 1946. 
Linia czerwona - obszar spalonego miasta, linia niebieska -  nowa siatka ulic.  

iezno,  plan z 1819 r. 
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W rok po pożarze nowe, znacznie szersze ulice i działki zostały już wytyczone i wtedy po-

nownie wybuchł awantura- 52 właścicieli mogło powrócid na swoje parcele, a 54 pozostałych 

straciło je na rzecz nieruchomości położonych dalej. Ostatecznie sprawę załatwiono ugodo-

wo, czasem losując posesje. Główną ulicą miasta od tej pory miała stad się nowo wytyczona 

arteria (dzisiejsza ul. Chrobrego), która z ul. Tumską stworzyła oś widokową na katedrę. 

Rysunek z natury Trelewskiego z Poznania z połowy XIX wieku najlepiej obrazuje zabudowę 

miasta wkrótce po odbudowie - niska, parterowa lub piętrowa zabudowa. Widoczna główna 

oś nowej ulicy w kierunku katedry. Po lewej trzypiętrowy gmach Synagogi otwartej w 1846 r. 

Na rys. m. in.: archikatedra, bożnica, kościół Świętej Trójcy, kościół i klasztor franciszkaoski.  

Odbudowa postępowała szybko, gdyż dekretem króla pruskiego z 7 września 1819 

roku, przyznano bezzwrotne kredyty budowlane. Przewidywały one postawienie domów 

mieszkalnych, przynajmniej jednopiętrowych, murowanych, 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 bu-

dynków o bardzo charakterystycznej architekturze typu Retablissement. Ich cechą charakte-

rystyczną były przeważnie dwuspadowe dachy (przy narożnikach trójspadowe) a także 

fryzy na elewacji między parterem a pierwszym piętrem. Do dziś zachowało się sporo bu-

dynków w centrum miasta. 

 

 

Ryc.12. Widok z wieży kościoła ewangelickiego w Tygodniku Ilustrowanym z 1861 [za:]: Dzieje Gniezna, 
red. Jerzy Topolski, Warszawa 1965 oraz S. Pasiciel, Gniezno. Widoki miasta 1505-1939, Warsza-
wa-Poznao 1989. 
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Ryc. 12. Kamienice w stylu Retablissement z lat 20- tych  XIX wieku. 

U  góry od lewej: ul. Tumska 4, ul. Tumska 14; fot. Marek Szczepaniak,  
U dołu od lewej: ul. Sienkiewicza 25, ul. Dąbrówki 17, fot. Grażyna Tyrchan. 
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