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Czy wiesz, że…
• w 1916 roku było 320 ulic
• w 2018 roku było ich już 2582 

Wykaz wszystkich ulic z lat 1916-2018 formacie EXCEL  można pobrać w TUTAJ

Nazewnictwem ulic w Poznaniu 
zajmuje się Dział Numeracji 
Porządkowej i Nazewnictwa Ulic 
w Zarządzie Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 

Najwięcej zmian nazw ulic w Poznaniu miało miejsce w latach 
1918-1919, 1939, 1945 i 1989 co było związane ze zmianą 
przynależności państwowej i zmianami ustroju.

Najczęściej tłumaczone były nazwy ulic związane ze  
średniowiecznym centrum miasta
np.: Wasserstrasse – Wodna, Töpfergassee –
Garncarska, Bäckerstrasse – Piekary 

W Poznaniu znajduje się PIĘĆ ulic 
upamiętniających ważne daty:
✓ 5 stycznia
✓ 23 lutego
✓ 3 maja
✓ 28 czerwca 1956
✓ 27 grudnia

Obecna ul. 23 lutego zmieniała nazwę SZEŚĆ razy: 
Friedrichstrasse (do 1919), Pocztowa (1920-39), 
Poststrasse (1939-45), Pocztowa (1945-46), 23 
lutego (1946-2916), por. Janiny Lewandowskiej 
(2017), 23 lutego (od 2018)

oprac. A. W. Brzezińska, M. Fabiszak

http://mill.wa.amu.edu.pl/
https://clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/908


POZNAŃ 

Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic 
w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016
Strona internetowa projektu: http://mill.wa.amu.edu.pl/

Wykaz wszystkich ulic z lat 1916-2018 formacie EXCEL  można pobrać w TUTAJ

W mieście mają powstać trzy nowe ulice. 
Zaproponuj nowe nazwy, które by:
✓ Nawiązywały  do cech terenu / przyrody
✓ Ważnego dla miasta wydarzenia / daty
✓ Upamiętniały ważną dla miasta osobę
Przygotuj argumenty, by przekonać innych do swojego 
pomysłu

Spójrz na MAPY, które pokazują to jak często zmieniano 
nazwy niektórych ulic. Nazwy których ulic zmieniały się 

najczęściej? Jak myślisz dlaczego?

Dlaczego zmieniano nazwy ulic w mieście w latach 1919, 
1939, 1945 i 1989? Jakie ważne wydarzenia historyczne 
miały wtedy miejsce?

W 2018 roku w Poznaniu były 82 ulice upamiętniające 
kobiety i 545 ulic upamiętniających mężczyzn. Zastanów 
się, dlaczego jednych jest więcej a drugich mniej?

Zaznacz na mapie miasta wszystkie ulice, których nazwy 
nawiązują do ważnych dat. Które z nich są ważne dla 
historii Poznania, a które dla historii Polski?

Zaznacz na mapie miasta 15 ulic, których nazwy 
nawiązują do miast. Zastanów się, czy faktycznie ulice 
prowadzą w dobrym kierunku? 
Augustowska, Babimojska, Bukowska, Budziszyńska, Bydgoska, 
Bytomska, Bukowska, Czarnkowska, Elbląska, Głogowska, 
Jarocińska, Katowicka, Krakowska, Łomżyńska, Warszawska 

Wybierz 1 kobietę i 1 mężczyznę, których coś łączy. 
Przygotuj krótką informację o tych osobach
Np. Maria Curie-Skłodowska (1867-1934) i Jędrzej 
Śniadecki (1768-1838) byli chemikami.
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Memory and Ideology in the Linguistic Landscape: mill.wa.amu.edu.pl/team

Background map data: 
© OpenStreetMap 
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w nawiasach liczba zmian na rok
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ZMIANY NAZW ULIC
1918-2018

1945-1988 1989-2018

1918-1938 1939-1944

Nieideologiczne 391   (~19.5)
Ideologiczne 306   (~15.3)
Ogółem (~średnia) 697  (~34.8)
Tłumaczenia 154   (  ~7.7)

Nieideologiczne 193   (~17.5)
Ideologiczne 682   (~62.0)
Ogółem (~średnia) 875  (~79.5)
Tłumaczenia 184   (~16.7)

Nieideologiczne 1006 (~23.4)
Ideologiczne 1159  (~26.9)
Ogółem (~średnia) 2165  (~50.3)
Tłumaczenia 190  (  ~4.4)

Nieideologiczne 263   (  ~9.1)
Ideologiczne 403   (~13.9)
Ogółem (~średnia) 666 (~23.0)
Tłumaczenia 0
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