


Przed Tobą trzy wyprawy po Poznaniu.
Możesz wybrać się na nie w różne dni, 
w dowolnej kolejności.

Na wyprawę warto zabrać ze sobą ołówki – w przewodniku 
czeka niejedno zadanie do rozwiązania. 
Pomocne będą też: lornetka, miarka i kompas. Jeśli ich nie 
masz, nie przejmuj się, bez nich wyprawa będzie równie 
ciekawa.

Po drodze wypatruj oznaczeń Traktu Królewsko-Cesarskiego 
– szukaj znaków z koroną.

Zmierz swoją stopę miarką – 
ile ma centymetrów?

Przy niektórych punktach pojawią się uproszczone 
rysunki, czyli piktogramy:

 tu możesz odpocząć i popatrzeć w chmury,
 w pobliżu jest toaleta,
 pomocna będzie lornetka,
 skorzystaj z miarki,
 przyda się kompas.



WYPRAWA PIERWSZA
Ostrów Tumski i Stare Koryto Warty

Przed Tobą Ostrów Tumski – najstarsza 
część Poznania, a zarazem wyspa w środku 
miasta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się 
więcej na jej temat, koniecznie zajrzyj do 
znajdującej się niedaleko Bramy Poznania 
i udaj się z kapitanem Jakubem na wyprawę 
wehikułem czasu.

Mural na Śródce
Zanim będziesz na Ostrowie 
Tumskim, zatrzymaj się przy muralu.

Czy potrafisz odróżnić, które elementy są na nim 
namalowane, a które rzeczywiste? Jeśli to trudne, to znaczy, 
że w obrazie została zastosowana iluzja. Trzeba się wtedy 
uważnie przyglądać, żeby przekonać się, czy obraz na pewno 
jest płaski, czy może niektóre elementy są przestrzenne.

Mural to bardzo duży 
obraz namalowany na 
pustej ścianie budynku.

Mapa do wyprawy jest 
na zakładce po prawej 
stronie.

Czy widzisz czarnego kota na 
muralu? Rozejrzyj się dookoła 
– czy widzisz jeszcze inne koty? 
Policz je w drodze do następnego 
punktu.

Na Śródce jest ........... kotów.
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Most Biskupa Jordana
Przypinanie kłódek na mostach to zwyczaj pochodzący 
z Włoch, który można spotkać w wielu miastach na świecie. 
W Poznaniu zakochani również zakładają kłódki, a klucz 
wrzucają do rzeki na znak wiecznej miłości.

Czy wszystkie kłódki są szare? Jakie inne 
kolory widzisz? A może znajdziesz kłódkę ze 
swoim imieniem?

Teraz spójrz pod most – przepływająca pod 
nim rzeka to Cybina.

Pompa wodna przy ul. Lubrańskiego
Dawno temu do czerpania wody używano specjalnych pomp. 
Kilka z nich zachowało się do dzisiaj. Jedna jest na Ostrowie 
Tumskim, a pozostałe na Starym Mieście.

Porusz jej ramieniem i sprawdź, 
czy nadal działa. Jeśli poleci woda 
(potrzeba do tego sporo siły!), 
koniecznie umyj w niej ręce, ale 
nie pij Jej!
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Katedra Poznańska
Święci Piotr i Paweł są patronami Katedry, przed którą stoisz, a także całego miasta 
Poznania. Jeden z nich, Piotr, był rybakiem.
Warto zajrzeć do środka Katedry. Jej wnętrza i podziemia skrywają wiele skarbów 
i tajemnic.

Rozejrzyj się wokół uważnie. Czy 
widzisz coś, co kojarzy się z pracą 
św. Piotra? Możesz tego dotknąć – 
jak myślisz, do czego to służy?
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Poznaj związaną z kościołem legendę:
Dawno temu, kiedy mieszkańcy Poznania dopiero zaczynali być 
chrześcijanami, na Ostrowie Tumskim wybudowano niewielki 
kościół. Ludzie przychodzili do niego modlić się i wypraszać 
potrzebne łaski. Nie mogły tego znieść diabły. Zwołały naradę, na 
której postanowiły zniszczyć budynek. Przybyły nocą na Ostrów 
Tumski i postanowiły wyrwać kościół razem z fundamentami 
i wrzucić do przepływającej niedaleko rzeki. Pracowały całą 
noc i bardzo się natrudziły, ale nie udało im się go ruszyć nawet 
odrobinę. W końcu nastał ranek, koguty zapiały i diabły musiały 
wrócić do piekieł. Jednak został po nich ślad. Na jednym z kamieni 
fundamentu do dzisiaj widać zadrapania po ich pazurach.

Przyjrzyj się dolnym częściom 
ścian kościoła. Czy dostrzegasz 
kamienie z rysami? Znasz już 
legendę – zaznacz, co mówi 
o ich powstaniu:

W każdej legendzie jest ziarno 
prawdy i część zmyślona. 
Rysy są tak naprawdę śladami 
po ostrzeniu mieczy przez 
rycerzy.

Codziennie o pełnej godzinie z wieży 
katedralnej usłyszysz dźwięki zegara. 
Skup się – ile uderzeń zegara słyszysz?
Która jest więc godzina?

Kościół Najświętszej Marii Panny
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Psalm to szczególny 
śpiew, który można 
usłyszeć zazwyczaj 
podczas nabożeństw.

Herb Godziemby jest symetryczny, 
co oznacza, że jeśli złożysz go na 
pół, otrzymasz dwie takie same 
strony, odbite jak w lustrze. 
Dorysuj drugą stronę rysunku.

Przechodząc przez przejście 
podziemne sprawdź, czy 
mieszka tam echo.

Psałteria
W tym budynku dawniej mieszkali psałterzyści. 
Ich zadaniem było śpiewanie psalmów w Katedrze 
przez cały dzień i całą noc. Na ścianie Psałterii 
zobaczysz herb Godziemby. Poznaj związaną z nim 
legendę:
Bardzo dawno temu dzielny rycerz imieniem Godziemba stracił 
podczas walki swój miecz. Wróg widząc to, chciał go pojmać 
w niewolę, ale Godziemba wykazał się niezwykłym sprytem 
i rozwagą. Ruszył do pobliskiego lasu, wyrwał młodą sosnę i pokonał 
nią przeciwnika. Za ten czyn otrzymał herb z wizerunkiem sosny.

Lewy brzeg Warty
Za Tobą po lewej stronie jest Warta – druga rzeka, 
która opływa Ostrów Tumski. Teraz wiesz już, że 
jest on najprawdziwszą wyspą. Dawniej Poznań 
był tak małą osadą, że w całości mieścił się tylko 
na niej.

Jak myślisz, dlaczego ludzie zakładali wsie 
i miasteczka nad rzekami?
W czym pomagała im rzeka?
Teraz obejrzyj się za siebie i przyjrzyj dokładnie 
Katedrze. Znajdź 3 różnice pomiędzy prawdziwą 
Katedrą, a tą narysowaną w przewodniku. 
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Amfiteatr w Parku Stare Koryto Warty
W miejscu, w którym stoisz, płynęła 
dawniej rzeka Warta. Tworzyła 
niebezpieczne dla statków zakole 
i powodowała częste powodzie, dlatego 
postanowiono ją wyprostować. Jej bieg 
skierowano tam, gdzie płynie dzisiaj.

Żeby przekroczyć rzekę, potrzebny jest 
most. Spróbujcie w parze ułożyć kształt 
mostu ze swoich ciał.

Mural na ścianie kamienicy 
przy ul. Woźnej 13
Wyprawę kończy mural – jednak zupełnie inny 
niż ten na Rynku Śródeckim. 

Kompozycja, czyli układ elementów na rysunku, jest 
określana na różne sposoby. Może być otwarta lub 
zamknięta. Jeśli łatwo można dorysować elementy z każdej 
strony rysunku, to znaczy, że jest to kompozycja otwarta.
Spójrz na mural i dorysuj resztę wzorów według swojego 
pomysłu. Jak określisz kompozycję tego muralu?

W parku znajduje się 
również nietypowy plac 
zabaw Wartofrajda.
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WYPRAWA DRUGA
Stare Miasto

Przed Tobą wyprawa do dawnego miasta 
Poznań, w którego centrum jest Stary Rynek. 
Z rynku w każdą stronę świata rozchodzą 
się wąskie i brukowane uliczki, przy których 
znajdują się urokliwe kamienice. Wytęż 
wzrok! Wypatrzysz tu niejednego zwierzaka 
lub fantastycznego stwora.

Koziołki na placu Kolegiackim
Wyprawę do Starego Miasta rozpoczynasz przy koziołkach. Poznaj 
związaną z nimi legendę:
Kiedy po wielkim pożarze Poznania odbudowano ratusz, na jego wieży umieszczono specjalny 
zegar. Było to ważne wydarzenie dla miasta i z tej okazji wydano ucztę, na której głównym 
daniem była pieczeń. Do jej przygotowania mistrz Bartłomiej wyznaczył kuchcika Pietrka. 
Na rynek zaczęli się zjeżdżać zaproszeni na ucztę goście, a zegar na ratuszu prezentował się 
wspaniale. Pietrek bardzo chciał to wszystko zobaczyć, a nie pilnować pieczeni. Zostawił ją na 
chwilę i pobiegł spojrzeć na zegar. Niestety tak się na niego zapatrzył, że pieczeń zupełnie się 
spaliła. Przerażony Pietrek musiał jakoś temu zaradzić. Pobiegł na niedaleką łąkę i złapał dwa 
koziołki. Już miał z nich przygotować nową pieczeń, gdy koziołki wystraszyły się i uciekły na 
wieżę ratusza. Zaczęły się tu trykać, co bardzo rozbawiło wszystkich gości i mieszkańców miasta. 
Pietrkowi darowano winę, a na pamiątkę tego wydarzenia dwa koziołki trykają się na ratuszowej 
wieży każdego dnia.

Koziołki na stałe zamieszkały na 
ratuszowej wieży. Codziennie 
w południe, czyli o godzinie 12.00, 
pojawiają się i witają zgromadzonych 
na rynku ludzi, trykając się 12 
razy. Koziołki, przy których stoisz, 
bardzo lubią dzieci. Śmiało możesz je 
pogłaskać.

Teraz w parach klaśnijcie w dłonie dokładnie 12 razy. 
Będziecie wyglądać jak trykające się koziołki.

Mapa do wyprawy jest 
na zakładce po prawej 
stronie.
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Fara Poznańska
Wchodzisz do jednego z najpiękniejszych 
poznańskich kościołów. Jego budowa 
i dekorowanie zajęły architektom 
i artystom prawie 100 lat. Stań na środku kościoła, rozejrzyj się i poszukaj 

instrumentu muzycznego. Czy widzisz organy? 
Ważą 23 tony. To tyle, co 4 dorosłe słonie! Spośród 
narysowanych słoni wybierz 4 największe i otocz je 
pętlą.

Z fary możesz wyjść tajemniczymi 
drzwiami po lewej stronie ołtarza. 
Po przejściu przez nie kieruj się znów 
na lewo, a krużgankami dotrzesz na 
dziedziniec Urzędu Miasta i na ulicę 
Gołębią.

Panorama dawnego Poznania 
przy ul. Świętosławskiej
Spójrz wysoko w górę, a na ścianie kamienicy zobaczysz 
widok dawnego miasta. Tak wyglądał przed wiekami 
Poznań – był naprawdę niewielki. Po lewej stronie 
widoczny jest Ostrów Tumski, a po prawej, za mostem, 
widać miasto, dziś nazywane Starym Miastem.

Przyjrzyj się uważnie rysunkom 
poniżej. Na podstawie 
wskazówek znajdź te budynki na 
panoramie dawnego poznania.
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Stary Rynek 50 - tabliczka powodziowa 
i orzeł na ratuszowej wieży
W przeszłości w Poznaniu często zdarzały się powodzie. Czasami 
wody w mieście było tak dużo, że mieszkańcy pływali po rynku 
i okolicznych uliczkach łodziami! O takiej powodzi przypomina 
tabliczka na ścianie kamienicy nr 50.

SPRAWDŹ, JAK WYSOKO 
ZNAJDUJE SIĘ TABLICZKA. 
CZY JEST WYŻEJ, CZY NIŻEJ 
NIŻ TY?

A teraz odwróć się w stronę ratusza. 
Czy widzisz na jego wieży orła? 
Wyciągnij kciuk i sprawdź, czy możesz go nim 
zasłonić. Jeśli coś jest bardzo, bardzo daleko, wydaje się 
małe i niewyraźne – nazywamy to perspektywą. Gdyby 
spojrzeć na orła z bliska, byłby około 2 razy większy od 
Ciebie (180 cm wysokości i 2 metry rozpiętości skrzydeł).
Możesz sprawdźić za pomocą miarki, jaka to długość.



Domki budnicze
Te niewielkie, kolorowe domki należały kiedyś do kupców – budników. 
Można było u nich kupić ryby (przede wszystkim śledzie), sól i świece. 
Budnicy mieli swój herb – przedstawiał on rybę i trzy wyrastające z niej 
palmy. Taki znak widnieje na jednym z domków – odszukaj go.

A jak mógłby wyglądać Twój znak? 
Narysuj go w pustym polu. Znak 
powinien się składać z 2  elementów 
związanych z tym, co lubisz 
najbardziej.

Ratusz
Przed Tobą ratusz – najważniejszy budynek na 
Starym Rynku. Znasz już jego mieszkańców – dwa 
trykające się koziołki i orła na samym szczycie wieży.
Poznaj związaną z ratuszem legendę o Królu Kruków:
Dawniej na wieży ratuszowej pracował strażnik, który obserwował, 
czy nie zbliżają się obce wojska lub czy w mieście nie wybuchł pożar. 
Często zaglądał do niego na wieżę jego syn Bolko, który bardzo lubił 
zwierzęta i pomagał każdemu, kto tego potrzebował. Pewnego dnia 
pod nogi chłopca spadł ranny ptak – kruk. Bolko się nim zaopiekował 
i opatrzył złamane skrzydło. Gdy ptak wyzdrowiał, okazało się, że nie 
jest to zwykły kruk, lecz prawdziwy król kruków w królewskim płaszczu 
i koronie. Przemówił do Bolka ludzkim głosem, podziękował za opiekę 
i ofiarował mu maleńką, srebrną trąbkę. Jeśli chłopiec potrzebowałby 
pomocy, miał na niej zagrać, a król kruków przybyłby na ratunek. 
Dziwne to wydało się Bolkowi, ale podziękował za trąbkę i odszedł 
do swoich zajęć. Lata mijały, Bolko przejął obowiązki ojca i został 
strażnikiem. Pewnego dnia pod murami miasta wypatrzył wrogie 
wojska. Wydawało się, że nie można już obronić miasta. Wtedy Bolko 
przypomniał sobie o czarodziejskiej trąbce. Zagrał na niej i bardzo się 
zdziwił, kiedy na horyzoncie zaczęły pojawiać się kruki. Było ich tak 
dużo, że zrobiło się ciemno. Zaczęły atakować obce wojska, które nie 
miały z nimi szans i wycofały się z miasta. Od tej pory z ratuszowej 
wieży codziennie słychać taką samą melodię, jaką przed wielu laty 
zagrał Bolko i uratował Poznań.
Jeśli będziesz tu w samo południe, uważnie wypatruj 
trębacza, który zagra najprawdziwszy hejnał na 
każdą z czterech stron świata. 

Na ratuszu przysiadły także 
fantastyczne smoki, podobne 
do tych z rysunku. Obejdź ratusz 
dookoła i poszukaj wszystkich 
smoków. Ile ich jest?

Smoki są rzygaczami, czyli 
ozdobnymi zakończeniami rynien.

Pamiętaj, że o godz. 12.00 
będą także trykały się 
koziołki.
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Studzienka Bamberki
Bamberka, na którą spoglądasz, ma na 
sobie codzienne ubranie i jest w trakcie 
pracy – nosi wodę. Odświętny strój 
Bamberek był bardzo bogaty, składało 
się na niego wiele spódnic oraz kornet 
– nakrycie głowy ozdobione kwiatami 
i kokardą. Więcej o Bamberce dowiesz 
się z napisu, który znajduje się z tyłu 
fontanny.

Ubierz Bamberkę w kwiecistą 
spódnicę i upięte na głowie 
kwiaty. Narysuj te, które lubisz 
najbardziej.

Dawniej z tej studni 
wodę piły konie.

Stary Rynek 84 (narożnik 
Starego Rynku i ul. Zamkowej)
Spójrz na postać stojącą na narożniku kamienicy – 
to architekt Jan Baptysta Quadro. U jego stóp stoi 
budynek, który na pewno już znasz. Rozejrzyj się 
wokół i wskaż go.

Przyjrzyj się teraz ścianom kamienicy. 
Znajduje się na nich wiele zwierząt – 
Podkreśl tylko te, które widzisz. Niektóre są 
również na bocznej ścianie kamienicy.
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Baszta narożna przy ul. Masztalarskiej
Jesteś przy granicy dawnego Poznania. Niegdyś miasto 
było dużo mniejsze niż dzisiaj, a przejście z jednego 
krańca na drugi zajmowało zaledwie kilkanaście minut. 
W tamtych czasach do Poznania można było wjechać 
tylko czterema bramami.

Skreśl co drugą literę i przeczytaj hasło, 
a dowiesz się, czym otoczony był dawny 
Poznań. Ceglany mur, który widzisz przed 
sobą, jest tego pozostałością.

Uważnie patrz pod nogi – 
znajdziesz tabliczkę, która 
przypomina o tym, gdzie dawniej 
przebiegały mury miejskie.

Mur miał 11 metrów wysokości, 
A jaka jest jego grubość? Sprawdź 
za pomocą miarki lub zmierz go 
tiptopami.

Zamek na Wzgórzu Przemysła
Czeka Cię niełatwa wyprawa do zamku położonego na 
wzgórzu – musisz się do niego wspiąć. Zamek przylega do 
murów miejskich. Był przedstawiony na panoramie dawnego 
Poznania (pkt 3). Poznaj legendę o tym, jak powstało 
Wzgórze Przemysła:
Dawno temu, kiedy mieszkańcy Poznania zaczynali być chrześcijanami, na 
Ostrowie Tumskim powstała katedra. Nie podobało się to siłom diabelskim 
i uradziły, że zrzucą wyrwaną z okolic Gniezna górę do Warty, której woda raz na 
zawsze zaleje katedrę i inne budynki. Diabły porwały jedno ze wzgórz i starały 
się wycelować nim do rzeki. Nie było to proste, bo noc była ciemna. Jeden 
z diabłów chcąc pomóc, wykrzesał swoimi kopytkami iskrę. Zrobiło się jasno, 
obudziły się koguty i zaczęły piać, diabły się wystraszyły i upuściły górę, która nie 
spadła do rzeki, ale tutaj, gdzie właśnie stoisz. Po wielu latach na lewym brzegu 
Warty zaczęło powstawać miasto. Na górze upuszczonej niegdyś przez diabły 
wzniesiono zamek.

Kto dawniej mieszkał w zamku? 
Dowiesz się, gdy połączysz 
kropki. Utworzą znak, który 
zobaczysz także na chorągiewkach 
umieszczonych na dachu zamku.
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Mur ma  ………....... grubości.
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WYPRAWA TRZECIA
Plac Wolności i Dzielnica Cesarska

Przed Tobą wyprawa do nowej części 
miasta. Ulice są tutaj szerokie, a budynki 
okazałe. Nie wszystkie to domy mieszkalne. 
Rozwiązując zadanie poniżej sprawdzisz, co 
kryje się w ich wnętrzu. W wielu miejscach 
pojawią się pomniki – niektóre mogą Cię 
zaskoczyć. Nieraz zobaczysz też fontannę 
– śmiało zanurz w niej dłonie i wsłuchaj się 
w plusk wody.

ZADANIE DLA TROPICIELI
Przed Tobą specjalne zadanie, postępuj zgodnie ze wskazówkami:
1.Przyjrzyj się budynkom na rysunkach i wypatruj ich w czasie całej wyprawy.
2.Jeśli zobaczysz budynek, połącz jego rysunek z typowym dla niego przedmiotem. 
Dowiesz się, co jest ukryte w budynku i jaką pełni funkcję.

Mapa do wyprawy jest 
na zakładce po prawej 
stronie.
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Fontanna na placu Wolności
Na środku placu Wolności jest nietypowa fontanna – możesz 
przez nią przejść.

Czy słyszysz, jak głośny plusk 
wydaje woda? Zamocz w niej 
dłonie i sprawdź, czy jest 
ciepła, czy zimna.

Zajrzyj tu wieczorem 
– fontanna zmienia 
wtedy kolory. Zimą, gdy 
temperatura jest niska, 
fontanna jest wyłączona.

Rozejrzyj się dookoła. Znajdziesz tu 3 budynki z zadania dla tropicieli.

Jasny budynek z kolumnami to Biblioteka Raczyńskich. Dawno temu książki mieli tylko najbogatsi ludzie. 
Jeden z nich – hrabia Edward Raczyński – nie chciał mieć książek tylko dla siebie, chciał się podzielić nimi 
z innymi ludźmi. W ten sposób powstała jedna z najstarszych, otwartych dla wszystkich bibliotek w Polsce.
Ciemny budynek to Muzeum Narodowe. Znajduje się w nim bardzo dużo obrazów oraz rzeźb.
Kolejny budynek z ZADANIA DLA TROPICIELI znajduje się po lewej stronie fontanny, nieco dalej. Duży napis 
podpowiada, że mieści się tu bank.

Plac Wolności – przed schodami Arkadii
Uważnie patrz pod stopy, a zobaczysz napis, taki jak poniżej.

Wyobraź sobie, że jesteś jednym 
z żołnierzy. Baczność! Do przodu marsz! 
Przemaszeruj kilka kroków przez plac 
jak prawdziwy żołnierz.

Przed Tobą kolejny budynek z zadania dla tropicieli. 
Sprawdź, co się w nim znajduje.
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Teatr Polski
Na pewno już wiesz, że jak w każdym prawdziwym teatrze, jest tu 
scena, widownia i kurtyna. Jest to miejsce pracy aktorów, którzy 
przygotowują i wystawiają przedstawienia.

Dokładnie obejrzyj fasadę Teatru 
Polskiego. Ukryły się na niej figury 
geometryczne: koła, kwadraty 
i prostokąty. Znajdź ich tyle, ile podaje 
cyfra w środku figury.

Fasada to przednia, 
reprezentacyjna, czyli 
najbardziej okazała 
ściana budynku.

Budynek na narożniku ul. 27 
Grudnia i ul. Mielżyńskiego
Budynki mogą się od siebie różnić wysokością, kształtem, 
wielkością okien, kolorem, liczbą balkonów i wieloma innymi 
detalami. Ten, przed którym stoisz, jest zupełnie inny niż 
budynek Teatru Polskiego czy Biblioteki Raczyńskich.

•kwadraciak
•okrąglak
•trójkąciak od
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Ul. Święty Marcin 69 – podwórze kamienicy
Większość kamienic w tej części miasta posiada podwórka. Z ulicy ich nigdy nie widać, 
a żeby się na nie dostać, trzeba przejść przez bramę. Podwórka często przypominają 
studnie, ponieważ są z każdej strony otoczone przez ściany budynków. Teraz spójrz 
wysoko w górę. Czy widzisz gęsi? 

Pomóż gęsiom wskazać 
miejsce, gdzie ukrył się 
Marcin. Znajdź razem z nimi 
drogę do jego kryjówki przez 
labirynt.

Poznaj legendę związaną z gęśmi 
i z patronem ulicy, świętym Marcinem:
Dawno temu żył pewien Marcin, który był 
rzymskim żołnierzem. Pewnego dnia razem 
z wojskiem wjeżdżał do miasta o nazwie Amiens. 
Przy bramie miasta siedział żebrak, któremu było 
bardzo zimno. Marcin odciął skrawek swojego 
płaszcza i okrył nim żebraka. W nocy miał dziwny 
sen. Ukazał mu się Chrystus, ubrany dokładnie 
w ten sam skrawek płaszcza. Po tym wydarzeniu 
Marcin postanowił się zmienić. Przyjął chrzest, 
prowadził pustelnicze życie, a później założył 
klasztor. Zyskał uznanie i poproszono go, żeby 
został biskupem miasta Tours. Marcin nie chciał 
przyjąć zaszczytu i gdy przybyli do niego posłowie 
z tą informacją, schował się w zabudowaniach 
gospodarczych. Jednak posłom pomogły gęsi, 
które narobiły hałasu i zdradziły kryjówkę Marcina. 
To dzięki gęsiom Marcin został biskupem, a później 
świętym. Każdego roku, podczas jego imienin, 
ulica Święty Marcin obchodzi huczne święto.

Uważnie obejdź go 
dookoła. Jak myślisz, 
jak się nazywa?
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Skręć nieco w lewo w ul. Kościuszki. Na 
wprost zobaczysz ostatni budynek z zadania 
dla tropicieli. Sprawdź, co się w nim 
znajduje.

Pomnik kryptologów 
przed Zamkiem Cesarskim

Rozkoduj szyfr a dowiesz się, co 
upamiętnia pomnik z mnóstwem cyfr. 

Np.         C to           D to
                 S to           W to

Była to tajna maszyna szyfrująca, której kod udało się złamać trójce 
polskich matematyków. To ich nazwiska znajdziesz wśród cyfr na pomniku.
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Zamek Cesarski – Balkon
Spróbuj dostać się na balkon Zamku Cesarskiego. Idź zgodnie 
ze wskazówkami instrukcji:

 → Wejdź do Zamku środkowym wejściem w głębi.
 → Skręć w prawo i idź schodami na pierwsze piętro.
 → Przejdź prosto przez Hol Kolumnowy i wypatruj tabliczek 

wskazujących drogę na Hol Balkonowy. Podążaj za nimi.
 → Po prawej stronie zobaczysz przeszklone drzwi. Podejdź do 

nich i śmiało je otwórz.
W niepogodę, a także zimą, balkon może być zamknięty. 

Udało Ci się dotrzeć na balkon, który kiedyś 
należał do cesarzowej. Jest on jednym 
z największych balkonów w Poznaniu. 
Sprawdź, jaki jest duży, mierząc krokami 
jego długość i szerokość. Możesz go również 
zmierzyć za pomocą miarki.

Z balkonu roztacza się piękny widok na Ogród 
Zamkowy i Dziedziniec Różany. Warto teraz tam 
zajrzeć – wyjdź z Zamku i kieruj się do wejścia na 
Dziedziniec Różany od strony ul. Kościuszki.

Na ścianie Holu 
Kolumnowego 
zobaczysz płaskorzeźby 
przedstawiające historię 
Poznania.

Hol ma ...................długości 
i.....................szerokości.
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Nierozpoznani
Przed Tobą kilka nieco dziwnych figur 
przypominających sylwetki ludzi. Niczym się nie 
wyróżniają, nie mają twarzy i nie wiemy, jak mają na 
imię – dlatego właśnie nazywają się Nierozpoznani.  

Czy Tobie również kojarzą się 
z tłumem nieznanych ludzi, 
w którym łatwo można się 
zgubić?

Dużo więcej, bo aż 112 rzeźb 
Nierozpoznanych autorstwa 
Magdaleny Abakanowicz, 
znajduje się w Parku Cytadela.

Obejdź fontannę dookoła i odszukaj 
lwa innego niż pozostałe – podobno 
pokazuje północ. Możesz użyć kompasu, 
aby sprawdzić, czy to prawda...

Fontanna Lwów na Dziedzińcu Różanym

Przyjrzyj się ścianie Zamku od 
strony alei Niepodległości i znajdź 
na niej dziewczynkę w kapturku 
i wilka. Jak myślisz, z której bajki 
pochodzą te postaci? 

Park Mickiewicza
Nadszedł czas na odpoczynek w parku 
z fontanną. Za nią znajduje się budynek 
Teatru Wielkiego, który nazywany jest 
także Operą. W operze bardzo ważna 
jest muzyka. Aktorzy – zamiast mówić – 
śpiewają, często też tańczą.

Zobacz, jaki dziwny zwierz 
przysiadł na szczycie Opery. To 
pegaz. Zaznacz jego cień poniżej. 
Sylwetek jakich zwierząt możesz 
się w nim doszukać?

Spójrz w niebo. Czy są dzisiaj 
chmury? Może kojarzą Ci się 
z czymś fantastycznym?

Rozejrzyj się i znajdź 
na dziedzińcu fontannę 
z lwami.



Znasz już Trakt Królewsko-Cesarski, 
narysuj, co podobało Ci się najbardziej.
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