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Wstęp
Collegium Maius, monumentalny gmach należący do 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stojący 
w centrum miasta, ma bogatą historię. Ten łatwo rozpo-
znawalny budynek wyłania się imponującą bryłą podczas 
spaceru z mostu Teatralnego w kierunku Starego Rynku. 
Zalicza się do elitarnej grupy emblematycznych poznań-
skich budowli, które można łatwo zidentyfikować. Zlo-
kalizowany na obrzeżach Dzielnicy Cesarskiej, zwrócony 
fasadą w kierunku zamkowych ogrodów, stojący pomiędzy 
gmachem Teatru Wielkiego i kościołem pw. Najświętszego 
Zbawiciela, stanowi ważny punkt orientacyjny tej części 
miasta. 

To jednak tylko część opowieści o Collegium Maius – 
ta, którą można dostrzec z zewnątrz i która wyróżnia go 
na urbanistycznej mapie Poznania. Wnętrze to już zupeł-
nie inny przekaz. W holu nawet nieuzbrojone w specjali-
styczną wiedzę oko obserwatora dostrzeże nagromadzenie 
wielowarstwowych form architektonicznych o wielorakich 

Collegium Maius i kościół Najświętszego Zbawiciela,  
widok od strony mostu Teatralnego
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funkcjach użytkowych. Architektoniczny palimpsest od-
słania przed odwiedzającymi przytłaczający pruski mo-
numentalizm, ślady historii międzywojennej, wojenne 
uszkodzenia i pozostałości powojennych losów. Nietrudno 
pobłądzić w korytarzach gmachu – warto wówczas przy-
pomnieć sobie, że projektowano go jako pruski urząd, 
a nie uniwersytecki budynek dydaktyczny.

Ponadstuletnia historia odkładała się w jego murach. 
Podczas prowadzonych prac renowacyjnych odsłania się 
ją warstwa po warstwie, a sam budynek powraca do sta-
nu możliwie zbliżonego do pierwotnego. Nie ma jednak 
wątpliwości, że jego obecny wygląd jest wynikiem wielu 
świadomych, ale i  przypadkowych zmian i  przeróbek. 
Pomimo tych przekształceń można sobie z  łatwością 
wyobrazić Collegium Maius jako obiekt z  przeszłości, 
a  jednocześnie postrzegać go jako gmach użytkowa-
ny codziennie przez studentów i  pracowników dwóch 
uniwersytetów.

Te zmienne funkcje Collegium Maius będą omówio-
ne na kartach niniejszej książki. Postanowiliśmy skupić 
się na dwóch podstawowych celach. Pierwszy to przed-
stawienie idei kolonizacji wewnętrznej w Prusach i Ce-
sarstwie Niemieckim z zarysem działania Komisji Kolo-
nizacyjnej jako instytucji powołanej do przeprowadzania 
akcji osadniczej w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Gdań-
skim. W  tej części zaprezentowano dzieje powstania, 
architektury, programu ideowego oraz funkcjonalnego 
siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej przy obecnej 
ul.  Fredry (w  czasach budowy: Paulikirchstraße) w  Po-
znaniu. Drugi cel to zaprezentowanie dziejów gmachu od 
1918  roku do współczesności, omówienie wykonanych 
w tym okresie przekształceń, zmian funkcji, przebudów, 

Współczesna fotografia gmachu Collegium Maius
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lat z  naciskiem na ostatnie dwudziestolecie. Omawiane 
modyfikacje gmachu obecnego Collegium Maius były 
wynikiem pragmatycznych potrzeb kolejnych użytkow-
ników, ale też znakiem czasów, w których się dokonywa-
ły. Budynki bowiem są widomym przejawem kontekstu 
kulturowego, więc zmiany społeczne i  polityczne odci-
skają piętno – mówiąc patetycznie – w kamieniu, a ten – 
jak wiadomo – jest materiałem trwałym. Na murach 

powojennej odbudowy, renowacji i ostatniej rozbudowy. 
W  tej części znajdą Państwo także opis użytkowników 
i  właścicieli tytułowego gmachu, historię ich zmagań 
o uzyskanie kontroli nad obiektem, a później, w okresie 
powojennym, starań o jego racjonalną odbudowę. Inaczej 
mówiąc, książka przedstawia historię budynku od stanu 
wyjściowego do współczesności. Zamyka ją podsumowa-
nie zmian, jakie zaszły w nim i jego otoczeniu w ciągu stu 

Widok na Teatr Wielki, Collegium Maius i kościół Najświętszego Zbawiciela
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Collegium Maius można dostrzec ślady historii zarówno 
tej, którą chcemy pamiętać, jak i tej, którą wolelibyśmy 
pominąć w annałach. 

Fatalny stan, w jakim znajdował się budynek w ostat-
niej dekadzie XX wieku, tuż przed ostatnią renowacją, 
wynikał z  wieloletnich zaniedbań. Dziś, po niemal za-
kończonej restauracji, znów cieszy on oko pięknem 
detalu architektonicznego, przemyślnością projektu, 

Południowo-wschodnia część Collegium Maius

harmonią linii i podziałów, monumentalnym wnętrzem. 
Trudno go uznać za typowy gmach uniwersytecki, ale 
niewątpliwie zachwyca śladami przeszłości i potencjałem 
przyszłości.

W imieniu Zenona Pałata i swoim zapraszam w podróż 
po dziejach Collegium Maius.

Maciej Michalski
Poznań, czerwiec–lipiec 2019


