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Wstęp
Gmach Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu został zbudowany w latach 1907–1910 
dla pruskiej Akademii Królewskiej (Königliche Akademie). 
W  ciągu ponad stu dziesięciu lat swego istnienia pełnił 
nieprzerwanie akademickie funkcje. W 1919 roku stał się 
siedzibą poznańskiego uniwersytetu. Akademia Królewska 
była pruską szkołą wyższą bez pełni praw uniwersyteckich. 
Jej siedziba została wzniesiona w  szczególnie znaczącym 
czasie i miejscu, jako jeden z obiektów architektonicznych 
współtworzących tzw. Dzielnicę Zamkową, nowe założenie 
urbanistyczne skupione wokół rezydencji Wilhelma II. Cały 
kompleks gmachów użyteczności publicznej, w których zo-
stały ulokowane ważne instytucje i urzędy – m.in. Komisja 
Kolonizacyjna, Teatr Miejski, Dyrekcja Poczty i Ziemstwo 
Kredytowe – był emanacją potęgi i dominacji pruskiej wła-
dzy nad Poznaniem i całą prowincją. 

Dzielnica Zamkowa powstała w  pierwszej dekadzie 
XX wieku na miejscu zniwelowanych fortyfikacji. Znosiła 
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ona fizyczne i  symboliczne zamknięcie Poznania w  cia-
snym pierścieniu murów pruskiej twierdzy, tworząc zara-
zem wizję nowoczesnego miasta i perspektywę stolicy nie-
mieckiego Wschodu. 

Usytuowanie Akademii w bezpośrednim sąsiedztwie ce-
sarskiego zamku, a jednocześnie na zamknięciu perspekty-
wy ulicy Święty Marcin, czyniło z niej jeden z najważniej-
szych obiektów nowego urbanistycznego centrum miasta. 
Po przyłączeniu Poznania do niepodległego państwa pol-
skiego charakterystyczna fasada Auli, w  przeciwieństwie 
do architektury zamku, nie wzbudzała negatywnych ko-
notacji, natomiast zdominowała postrzeganie całego kom-
pleksu, stając się – pars pro toto – emblematem uniwer-
sytetu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świeckich 
gmachów w Poznaniu. 

Collegium Minus stosunkowo dobrze przetrwało obie 
wojny światowe i ledwie zauważalnie zmieniło się w ciągu 
kolejnych dekad. Stopniowo pokrywało się patyną i zarasta-
ło bluszczem, to znów – po kolejnych remontach – zaczyna-
ło lśnić nowym blaskiem. Jednak naprawdę istotne zmiany 
dokonywały się w  drobnych, acz znamiennych szczegó-
łach. W ozdobnym kartuszu ponad wejściem do budynku 
dydaktycznego przez pierwszą dekadę istnienia gmachu 
widniał inicjał cesarski Wilhelma  II (a  na placu między 
Akademią a zamkiem panował wówczas pomnik Bismar- 
cka), zastąpiony w międzywojniu przez polskiego orła na 
tle skrzyżowanych bereł (a na placu – pomnik Najświęt-
szego Serca Jezusowego). Jego z  kolei wyparła na krótki 
czas hitlerowska „gapa” ze swastyką (a  plac pozostawał 
pusty), by wkrótce ustąpić miejsca piastowskiemu orłowi 
z akronimem UAM (na placu pojawił się pomnik patrona 
uczelni – Adama Mickiewicza), wreszcie – współczesnemu 



orłowi z  koroną (któremu symbolicznie towarzyszą Po-
znańskie Krzyże). Zmieniały się epoki i polityczne syste-
my, a gmach Collegium Minus trwał niewzruszony.

Kolejne remonty i  przebudowy odmieniały przede 
wszystkim jego wnętrza. Aula Uniwersytecka i prowadzą-
ce doń klatki schodowe zyskały nową, jasną kolorystykę, 
sale wykładowe i  seminaryjne – z wyjątkiem Auditorium 
maximum – zostały przekształcone w pomieszczenia biu-
rowe. Wzrastał prestiż poszczególnych przestrzeni, gabinet 
rektora i pokoje prorektorów ulokowane zostały na uprzy-
wilejowanej kondygnacji pierwszego piętra, dydaktyka 
ustępowała pola uniwersyteckiej administracji centralnej, 
a funkcja badawcza całkowicie zanikła w budynku.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest opo-
wieścią o gmachu i jego architekturze oraz urbanistycznym 
kontekście jego funkcjonowania, a także relacją z historii 
instytucji, które w budynku miały swoją siedzibę. To trzeci 
z kolei tom publikowany w serii „Zabytki Poznania” pre-
zentujący jeden z obiektów uniwersyteckich1. 

Zapraszamy Państwa do poznania dziejów Collegium 
Minus w Poznaniu.

Autorzy
marzec–maj 2020

Widok na Collegium Minus od strony zachodniej 


