
Wystawa powstała w ramach projektu Fest Fyrtel realizowanego  
w poznańskich dzielnicach śródmiejskich – Łazarzu, Jeżycach i Wildzie – 
w celu popularyzacji ich lokalnego dziedzictwa. Dla każdego z obszarów 
powstała „mapa atrakcji”, z której można skorzystać w wersji papierowej  
oraz elektronicznej. 
 
Więcej informacji: 
www.festfyrtel.pl
www.facebook.com/festfyrtel/ 

W imieniu Poznańskiego Centrum Dziedzictwa oraz Rady 
Osiedla Wilda zapraszamy do odwiedzenia wildeckich 
sklepów oraz punktów usługowych, w których witrynach 
zawisły plakaty ukazujące dawne życie Górnej Wildy, 
Rynku Wildeckiego oraz ich bliskiego sąsiedztwa. 
Wystawa ma charakter czasowy.

Tekst: Maciej Moszyński (Poznańskie 
Centrum Dziedzictwa) 

Współpraca: Rada Osiedla Wilda  

Projekt graficzny: dobosz.studio 
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Do początków XX wieku aby opuścić Poznań – ograniczony wówczas do rozmiarów 
dzisiejszego centrum – należało, niemalże jak w średniowieczu, przekroczyć jedną 
z bram miejskich. Budowli takich wzniesiono w sumie 13. By przedostać się do 
podmiejskiej Górnej Wildy, należało przekroczyć Bramę Wildecką, położoną mniej 
więcej u południowego wylotu dzisiejszej ulicy Półwiejskiej. Budowla powstała  
w pierwszej połowie XIX wieku. 

Brama, nawiązująca nieco wyglądem do gotyckiej architektury zamkowej,  
nie należała do najokazalszych, wyróżniała się jednak najdłuższymi w Poznaniu 
przejazdami. By ją przekroczyć, trzeba było pokonać 35 metrów zakrzywionym 
tunelem. Po obu stronach bramy znajdowały się tablice z regulaminem jej 
użytkowania. Była ona otwarta codziennie od godziny 4.00 lub 5.30 rano (zależnie 
od pory roku) do 23.00 w nocy. Po tej godzinie wrota zamykano na klucz (zachował 
się do naszych czasów), a pilnujący bramy żołnierze nikogo nie przepuszczali.  
Jeżeli ktoś nie posiadał specjalnej przepustki, musiał obejść umocnienia i skorzystać  
z Bramy Berlińskiej, która była czynna całą dobę. Utrudniającą komunikację  
Bramę Wildecką rozebrano w ramach likwidacji umocnień fortecznych w 1904 roku.  

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Brama Wildecka widziana 
od strony ulicy Półwiejskiej  

z tramwajem jadącym  
w kierunku Wildy,  
koniec XIX wieku.

Rozbiórka Bramy Wildeckiej,  
początek XX wieku.

Klucz do Bramy 
Wildeckiej.
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W drugiej połowie XIX wieku Wilda w szybkim tempie przeobrażała się  
z gminy o charakterze wiejskim w intensywnie zabudowujące się przedmieście. 
Niegdysiejsze pola uprawne i łąki zamieniały się w kwartały zabudowy.  
Najpierw jednak, zgodnie z praktyką dobrego planowania, wytyczano siatkę ulic, 
która tworzyła niezbędne ramy dla organizacji przestrzeni. Początkowo ulice miały 
nawierzchnię gruntową i nie różniły się zbytnio od dróg wiejskich. Z czasem,  
w miarę rozwoju infrastruktury, na Wildzie wprowadzono kamienny bruk, który 
przez dekady zapewniał mieszkańcom trwałość i komfort użytkowania.  
W XX wieku ten typ nawierzchni zaczął być jednak stopniowo wypierany  
przez asfalt, którym nieraz po prostu zalewano „przestarzałą” kostkę. 

Dziś nawierzchnia brukowa nadal zachowała się na części wildeckich ulic,  
co pozytywnie wpływa na estetykę dzielnicy. Wyróżnia się pod tym względem  
ulica Różana, do której budowy użyto nie kamienia, lecz cegły klinkierowej.  
To stosunkowo rzadkie w Poznaniu rozwiązanie przywodzi na myśl nawierzchnię  
ulic któregoś z miast holenderskich, w których do dziś jest bardzo popularne.

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Ulica Różana widziana  
w kierunku północnym na 

wysokości skrzyżowania  
z ulicą Spadzistą,  

początek XX wieku.

Ulica Różana widziana  
w kierunku południowym, 

lata 60. XX wieku.
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Na przełomie XIX i XX wieku Wilda przeżywała szybki rozwój budowlany.  
Obok okazałych wielkomiejskich kamienic, których mieszkania wyposażone 
były we wszystkie dostępne wygody, powstawały też budynki tańsze, a zarazem 
znacznie skromniejsze. W tych ostatnich często brakowało urządzeń sanitarnych, 
w szczególności łazienek. Ponieważ kwestia utrzymania higieny była jednym 
z kluczowych elementów polityki komunalnej, w 1908 roku władze miejskie 
postanowiły wybudować na Wildzie łaźnię publiczną. 

Niewielki neobarokowy pawilon z gankiem ozdobionym kolumnadą wzniesiono 
w centrum dzielnicy, w pobliżu innych gmachów użyteczności publicznej. 
Dopasowanie się do panujących tutaj form architektonicznych spowodowało, 
że wkomponował się on w istniejącą tkankę urbanistyczną dzielnicy. Stał się on 
popularnym miejscem odwiedzin dla części wildzian, którzy z różnych powodów 
nie mogli korzystać z domowych ablucji. „Łazienki miejskie i natryskowe”, jak 
nazywano tę placówkę w latach międzywojennych, pełniły swoją funkcję do  
drugiej połowy XX wieku. Obecnie budynek należy do Politechniki Poznańskiej.

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Widok na dzisiejszy plac 
Marii Skłodowskiej-Curie, 

po lewej budynek łaźni, 
początek XX wieku.

Ulica Przemysłowa widziana 
w kierunku południowym,  

na pierwszym planie 
budynek łaźni,  

lata 60 XX wieku. 
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Życie poznańskich fyrtli koncentruje się wokół lokalnych rynków. Ten na Wildzie, 
pamiętający jeszcze odległe czasy funkcjonowania miejskiego folwarku, inaczej  
niż w przypadku pozostałych dzielnic, faktycznie stanowił centrum dawnej wsi.  
W początkach XIX wieku stanął tutaj wiatrak. Domy, z początku drewniane i kryte 
strzechą, stopniowo zastępowane były niewysokimi budynkami fachwerkowymi, 
czyli w konstrukcji szkieletowej. Kilkadziesiąt lat później postanowiono 
uporządkować plac. W latach 1895–1896 podwyższono jego poziom poprzez 
nawiezienie ziemi i żwiru, obsadzono dębami i przeznaczono na miejsce targowe.  

Z czasem boom inwestycyjny doprowadził do obudowania rynku i pobliskiego 
placu (dziś imienia Marii Skłodowskiej-Curie) gmachami użyteczności publicznej. 
Nadano im popularny wówczas historyczny kostium architektoniczny.  
Całość utworzyła harmonijny układ o bardzo reprezentacyjnym charakterze,  
co do dziś wyróżnia wildecki rynek na tle innych placów dzielnicowych w mieście.  
Od niepamiętnych czasów płytę placu wypełnia gwar codziennych zakupów. 
Na straganach wildzianie kupują między innymi kwiaty, owoce, warzywa i inne 
artykuły spożywcze. 

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Wiatrak na dzisiejszym 
Rynku Wildeckim,  

lata 90. XIX wieku.

Handel na Rynku 
Wildeckiem w latach 

międzywojennych.

Rynek Wildecki na początku XX wieku
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Wśród dzisiejszej zabudowy Wildy wyróżnia się kamienica na rogu ulic Wierzbięcice 
i św. Czesława, zbudowana w konstrukcji szkieletowej (tzw. fachwerk). Przykuwa 
ona uwagę malowniczym narożnikiem w kształcie wieży, który zwieńczony został 
wysokim, spadzistym dachem. To pozostałość większego kompleksu wzniesionego 
w ostatniej dekadzie XIX wieku dla pracowników kolei przez pierwszą poznańską 
spółdzielnię mieszkaniową – Towarzystwo Oszczędnościowo-Budowlane (Spar- und 
Bauverein). Budowa domów spółdzielczych była jednym ze sposobów zaspokojenia 
rosnącego głodu mieszkaniowego. Umożliwiała gorzej sytuowanej ludności 
uzyskanie mieszkania, za które czynsz był niższy niż w prywatnych kamienicach.

Choć budynki miały zaledwie dwie kondygnacje, w momencie powstania uchodziły 
za wysokie. Dziś w ich miejscu znajduje się współczesna zabudowa. Gdy kolejarska 
spółdzielnia stawiała tu domy, Wilda była jeszcze formalnie podpoznańską wsią, 
wchodzącą w okres gwałtownej urbanizacji. Za stanem faktycznym nie nadążało 
jednak prawo – zastosowana technika budowlana była skutkiem ograniczeń 
związanych z funkcjonowaniem w Poznaniu twierdzy. Wilda, która spośród 
podmiejskich gmin leżała najbliżej murów fortecznych, najsilniej odczuła wieloletni 
zakaz trwałej, murowanej zabudowy.

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Kamienica Spar- und 
Bauverein widziana od 

strony skrzyżowania 
ulic Wierzbięcice  

i św. Czesława,  
początek XX wieku. 

Nieistniejący już zespół 
domów spółdzielczych  
po północnej stronie ulicy  
św. Czesława widziany  
od ulicy Przemysłowej,  
lata 70. XX wieku
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Na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem społecznym Wildy rosły potrzeby 
w zakresie opieki zdrowotnej jej mieszkańców. Dzielnica miała szczęście do 
praktykujących na jej obszarze lekarzy, którzy z oddaniem poświęcali się pomocy 
najuboższym. Wśród nich był opisywany we wspomnieniach przez Marię Rataj  
doktor Roman Konkiewicz. Niemniej ważną rolę odgrywały apteki, w których 
mieszkańcy zamawiali i kupowali przepisywane im specyfiki. 

Właścicielem najstarszej samodzielnej wildeckiej apteki był Richard Linke, który 
w 1898 roku otrzymał od władz „koncesję osobistą” na prowadzenie placówki 
w kamienicy u zbieg ulic Górna Wilda i Różana. Interes ten okazał się na tyle 
dochodowy, że w 1904 roku farmaceuta zdecydował się wybudować własną 
kamienicę przy ulicy Górna Wilda 107. Była ona przykładem kamienicy  
z mieszkaniami o wysokim standardzie i luksusowym wyposażeniu. W przyziemiu 
bogato dekorowanego budynku wzniesionego w stylu neorenesansowym Linke 
otworzył aptekę „Pod Koroną”, która funkcjonuje w tym miejscu do dziś. Prowadziły 
do niej pierwsze na Wildzie obrotowe drzwi. W latach międzywojennych placówką 
kierował Władysław Marcinkowski, który specjalizował się w wytwarzaniu kremu 
„Bella”. Specyfik ten miał być bardzo skutecznym środkiem przeciwko piegom.

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Rynek Wildecki na 
początku XX wieku, w tle 

kamienica z apteką 
 „Pod Koroną”. 

Kamienica z apteką  
„Pod Koroną”,  

lata 80. XX wieku. 
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Właściciele kamienic czynszowych, których wiele powstało na przełomie XIX i XX 
wieku zarówno na Wildzie, jak i w innych częściach miasta, starali się wyróżnić na 
tle sąsiadów. Jednym ze sposobów na wybicie się z szeregu „miejskich wypełniaczy” 
było zlecenie projektu budynku znanemu architektowi, który potrafił odwołać 
się z jednej strony do klasycznych kanonów sztuki budowlanej, z drugiej zaś do 
najnowszych mód z dziedziny architektury. Mnogość stylów i dekoracyjnych 
odwołań powodowała, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ograniczeniem były 
„jedynie” posiadane fundusze. Właściciele najbardziej okazałych domów mogli 
pozwolić sobie na upiększanie fasad licznymi, nieraz wymyślnymi i indywidualnie 
dobranymi, detalami. Ci mniej majętni mogli skorzystać z oferty przedsiębiorstw 
produkujących sztukaterię dla bardziej masowego odbiorcy. 

Kamienicę przy ulicy Górna Wilda 95 można zaliczyć do tych bardziej 
reprezentacyjnych, choć dość oszczędnie udekorowanych. Została wzniesiona przez 
Jana Genslera, potomka osadników z Bambergu, o czym świadczy umieszczony 
na niej ozdobny kartusz z inicjałami „JG”. Tym, co niewątpliwie wyróżnia ten 
budynek, jest ukryta w jednej z nisz fasady figura świętego Walentego. Nieznane 
są powody pojawienia się akurat tej postaci w wildeckiej przestrzeni. Możliwe, 
że zadecydowała o tym wiara właścicieli w moc świętego, którego, nim stał się 
popularnym patronem zakochanych, uważano za skutecznego obrońcę przed 
ciężkimi chorobami.

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Ulica Górna Wilda  
widziana w kierunku  

południowym na wysokości 
skrzyżowania z ulicą Różaną,  

początek XX wieku.

Ulica Górna Wilda widziana 
w kierunku północnym na 

wysokości skrzyżowania  
z ulicą Spadzistą,  

początek XX wieku. 
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Plac Marii Skłodowskiej-Curie, dawniej noszący imię Gotthilfa Bergera, otoczony 
jest okazałymi gmachami użyteczności publicznej zbudowanymi w historyzującym 
kostiumie architektonicznym. Najwcześniej, w 1899 roku, został oddany do użytku 
budynek wildeckiej szkoły gminnej. Wyróżniał się on okazałą formą nawiązującą 
do popularnej wówczas stylistyki gotyckiej. Wnętrze gmachu rozplanowano 
funkcjonalnie i dostosowano je do potrzeb szkoły koedukacyjnej. Drugi w kolejności 
wzniesiono w 1907 roku budynek Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, 
któremu nadano kostium neorenesansowy. Zyskał on dość skomplikowaną bryłę  
z wieżyczką zwieńczoną widocznym z wielu punktów miasta hełmem. W szkolnych 
salach przez lata kształcono fachowców od maszyn. Po odzyskaniu niepodległości 
przymiotnik „Królewska” zmieniono na „Państwowa”. Po II wojnie reaktywowano ją 
jako Szkołę Inżynierską, z której tradycji czerpie dzisiejsza Politechnika Poznańska. 

Jako ostatni z zespołu gmachów wzniesiony został w 1910 roku neobarokowy dom 
starców. Mieścił on funkcjonującą od 1877 roku instytucję, która powstała dzięki 
fundacji ustanowionej przez społecznika i radnego miejskiego, Gotthilfa Bergera. 
Zakład pomagał poznaniakom i poznaniankom bez względu na narodowość  
i wyznanie. Pomoc świadczona była osobom po 50. roku życia, które przez co 
najmniej dziesięć lat mieszkały w Poznaniu, ciesząc się dobrą opinią. Miały one 
zapewnioną opiekę dzięki odsetkom od kapitału przekazanego przez fundatora. 
Również budowę gmachu sfinansowano z odsetek. Wszystkie budynki służą obecnie 
Politechnice Poznańskiej. 

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Budynek dawnej 
wildeckiej szkoły gminnej 

na początku XX wieku. 

Budynek dawnej 
Królewskiej Wyższej 

Szkoły Budowy Maszyn  
na początku XX wieku.

Budynek dawnego zakładu fundacji 
Bergera na początku XX wieku.
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Do kamienicznego fasonu początków XX wieku należało posiadanie dobrze 
utrzymanych przedogródków – przestrzeni zielonych na fragmentach posesji przed 
fasadami budynków. Były to nie tylko swoiste wizytówki „porzundku” panującego  
w danej kamienicy, ale i oazy natury w coraz gęściej zabudowanym mieście. 
Ich forma podlegała ścisłemu uregulowaniu. Dzięki temu nie tylko ożywiały 
one przestrzeń, poprawiając estetykę ulic, ale pozytywnie wpływały na kwestie 
związane z właściwą wentylacją i regulacją temperatury między kamienicami.  

Tradycja przedogródków stopniowo zanikała, zwłaszcza po II wojnie światowej,  
i dziś stanowią one rzadkość w krajobrazie śródmiejskich dzielnic. Tym cenniejsze 
są zatem miejsca takie jak ulica Poplińskich, gdzie przedogródki zachowały się na 
całej jej długości i nadają okolicy wyjątkowy, niegdysiejszy charakter. Sama ulica 
została wytyczona w 1903 roku. W jej projektowaniu uczestniczył Josef Stübben, 
jeden z najwybitniejszych urbanistów epoki. Rok wcześniej rozpoczął on prace nad 
projektem zagospodarowania poznańskich obszarów pofortecznych, współpracując 
też przy tworzeniu koncepcji urbanistycznej Wildy. 

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Ulica Poplińskich widziana 
w kierunku północnym  
na początku XX wieku. 

Ulica Poplińskich widziana 
w kierunku południowym 

na początku XX wieku.
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„Niektórzy (…) do wielkiej doszli zamożności” – pisał o Bambrach Oskar Kolberg. 
Jednym z nich był wildecki gospodarz i społecznik Michał Beierlein. Gdy na 
początku XX wieku zniesiono ograniczenia forteczne i na Wildzie rozpoczął się 
intensywny ruch budowlany, zdecydował się on postawić wyróżniający się formą 
dom o cechach kamienicy willowej. Plan zagospodarowania przestrzennego Wildy  
z tego okresu, w odróżnieniu od Łazarza i Jeżyc, nie zakładał powstania na jej 
terenie domów w typie willi. Jedną z nielicznych tego typu wildeckich inwestycji 
była właśnie kamienica Beierleina.   

Niecodzienność budynku brała się też stąd, że punktem wyjścia dla jego projektu 
stała się figura archanioła Michała, nabyta przez właściciela w 1900 roku 
na Wystawie Światowej w Paryżu. Beierlein przywiózł ją do Poznania z myślą  
o ustawieniu przy ulicy Różanej. Do dziś przykuwa uwagę malownicze położenie 
wildeckiej willi, bogate sztukaterie, kute balustrady balkonowe, a przede  
wszystkim – przylegająca do ściany na wysokości pierwszego piętra i wsparta  
na toskańskiej kolumnie „kapliczka” z anielską figurą. 

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Ulica Różana widziana 
w kierunku północnym, 

pośrodku willa Beierleina, 
lata 60. XX wieku. 

Ulica Różana widziana  
w kierunku południowym, 
po prawej willa Beierleina, 

lata 60. XX wieku.
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Pod koniec XIX wieku kluczową sprawą dla mieszkańców Wildy było zaprowadzenie 
dogodnego połączenia komunikacyjnego z miastem. W 1880 roku na ulicach 
Poznania pojawiły się pierwsze tramwaje konne, ale nie docierały one na tereny 
podmiejskie. Rozbudowę linii tramwajowej i jej późniejszą elektryfikację zainicjowali 
sami wildzianie. Staraniem samorządu gminnego 16 listopada 1896 roku zaczęły 
kursować tramwaje konne ze Starego Rynku do Bramy Wildeckiej. Rok później 
przejechał tą trasą pierwszy pojazd elektryczny. Wagony oznaczano w ciągu dnia 
odpowiednimi tablicami, po zmroku zaś światłem czerwonym. Sytuacja, w której 
skorzystanie z tramwaju wymagało pokonania dalekiego dystansu pieszo, była dla 
wildzian jednak mało satysfakcjonująca.    

Korzystną zmianę przyniosła decyzja o wydłużeniu linii tramwajowej do ulicy 
Fabrycznej. Tory poprowadzono ulicą Następcy Tronu, czyli dzisiejszą Górną Wildą  
i 28 Czerwca 1956. Po pierwotnie jednotorowej linii tramwaje kursowały co 10 minut. 
Jeszcze przed I wojną światową udało się rozbudować trasę o drugi tor i oddać 
do użytku drugie wildeckie połączenie tramwajowe od obecnej ul. Roosevelta 
przez Towarową i Wierzbięcice do Rynku Wildeckiego. W połowie lat 30. XX wieku 
tramwaje łączące Wildę z centrum pojechały jeszcze dalej, aż do Dębca.  

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Tramwaj mijający 
 Rynek Wildecki,  

początek XX wieku. 

Tramwaj kursujący 
dzisiejszą ulicą  

28 Czerwca 1956 r., 
początek XX wieku. 
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Przez długi czas typowym, choć stopniowo zanikającym, elementem zabudowy 
Wildy były budowane od lat 70. XIX wieku domy w konstrukcji szkieletowej, czyli 
fachwerkowej. Zastapiły one stawiane wcześniej budynki mieszkalne o typowo 
wiejskim charakterze – drewniane i kryte strzechą. Nastepnie same często 
ustępowały miejsca wielopiętrowym murowanym kamienicom. Wiele domów 
fachwerkowych znajdowało się przy dzisiejszym Rynku Wildeckim i w jego 
najbliższej okolicy. Miały one najczęściej prostą formę. Były piętrowe z poddaszami, 
nakryte płaskimi dachami, nierzadko z podwyższeniem zwieńczonym osobnym 
dwuspadowym daszkiem.

Wśród wildeckiej zabudowy fachwerkowej wyróżnia się kamienica stojąca u zbiegu 
dzisiejszych ulic Sikorskiego i Przemysłowej. Zbudowana została w 1897 roku 
przez Augusta Kittelmanna. Jej parter w znacznej części pełnił funkcje usługowo-
-handlowe, na pozostałych piętrach zaś najdowały się mieszkania. W nietypowy 
sposób w bryłę budynku wkomponowano murowaną kapliczkę z figurą  
św. Wawrzyńca. Stanowiła ona integralną część całego założenia. Zanim rozpoczęto 
budowę kamienicy, kapliczka stała już w tym miejscu i to do niej dostosowano 
kształt domu. Zapewne jej fundatorem była rodzina Handschuhów, która 
mieszkała w pobliżu, a św. Wawrzyniec miał chronić ich domostwo przed pożarem. 

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Nieistniejąca już 
zabudowa fachwerkowa 

okolic Rynku Wildeckiego, 
lata 70. XX wieku. 

Kamienica fachwerkowa  
u zbiegu ulic Sikorskiego  
i Przemysłowej,  
lata 80. XX wieku. 
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Pod koniec XIX wieku blisko połowę mieszkańców Wildy stanowili ewangelicy. 
Formalnie należeli oni do parafii św. Pawła w Poznaniu, której kościół mieścił się 
przy dzisiejszej ulicy Fredry. Spora odległość była jednym z powodów podjęcia 
starań o utworzenie własnej parafii. W pełni udało się to w 1902 roku. Z czasem 
powstał cmentarz i różne instytucje parafialne, brakowało jednak świątyni. 
Inicjatywę jej budowy wsparły finansowo władze państwowe, a osobistego 
patronatu udzieliła cesarzowa Augusta Wiktoria. Kościół ewangelicki  
pw. św. Mateusza wzniesiono na Rynku Wildeckim w latach 1904–1907. 

Projektant Oskar Hossfeld postanowił ubrać świątynię w kostium neorenesansowy, 
nawiązując stylem do architektury Dolnego Śląska. Charakterystycznym elementem 
budowli stała się wysoka czworoboczna wieża, która stanowi silną dominantę 
przestrzenną tej części Wildy. Jej zwieńczenie wzorowane było na hełmie kościoła 
św. Elżbiety we Wrocławiu. Świątynia od 1945 roku służy miejscowym katolikom,  
od początku lat 90. XX wieku jako kościół parafialny Maryi Królowej. 

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Kościół widziany  
od strony placu 

Marii Skłodowskiej-Curie, 
początek XX wieku. 

Kościół widziany od 
strony ulicy Wierzbięcice, 
początek XX wieku. 
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Dzisiejsza ulica Górna Wilda to w przybliżeniu dawna droga mosińska 
zlokalizowana wzdłuż ważnego w średniowieczu traktu handlowego prowadzącego 
w kierunku Wrocławia. Pod koniec XIX wieku nadano jej imię Następcy Tronu, 
które nosiła do 1919 roku, gdy otrzymała dzisiejszą nazwę. Po zakończeniu II wojny 
światowej ulica otrzymała nowych patronów – Ignacego Daszyńskiego, a następnie 
osławionego Feliksa Dzierżyńskiego. Powrót do wcześniejszej nazwy Górnej Wildy – 
dziś nierozerwalnie związanej z dzielnicą – przyniósł rok 1981.    

Średniowieczna Wilda była podmiejską osadą o nazwie Wierzbice. Od początku 
miała ona charakter wsi „zdwojonej”, co stanowiło podstawę do jej XIX-wiecznego 
podziału na wyżej położoną Górną Wildę i znajdująca się niżej Dolną Wildę.  
Po połączeniu obu obszarów w jedną gminę, która w 1900 roku stała się częścią 
Poznania, nastąpiły gwałtowne zmiany układu przestrzennego i rozbudowa 
infrastruktury dzielnicy. Przy uregulowanej ulicy Górna Wilda zaczęto wznosić 
murowane kamienice o wielkomiejskim charakterze. Z kolei Dolna Wilda przez 
długi czas pozostawała ulicą „drugiej kategorii”. Do II wojny światowej była 
zabudowana głównie niskimi fachwerkowymi domami o wiejskim charakterze.   

*Zobacz pozostałe plakaty umieszczone w witrynach sklepów i punktów usługowych w sąsiedztwie Górnej Wildy i Rynku Wildeckiego.

Ulica Górna Wilda 
widziana w kierunku 

północnym na wysokości 
skrzyżowania z ulicą 

Spadzistą,  
początek XX wieku. 

Ulice Dolna i Górna  
Wilda widziane  

w kierunku zachodnim, 
połowa XX wieku. 




