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Poznańskie Centrum Dziedzictwa  

to instytucja, która opowiada  

o mieście Poznań. 
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Instytucja to miejsce, w którym pracują ludzie. 

Praca w Poznańskim Centrum Dziedzictwa polega na tym,  

żeby opowiadać o mieście Poznań. 

Miasto to ludzie, budynki, przyroda, historia.  

 

 

Inaczej opowiada się dzieciom.  

Inaczej opowiada się dorosłym. 

Nasz sposób opowiadania wymyślił człowiek,  

który nazywał się Freeman Tilden. 

 

 

Freeman Tilden napisał książkę o tym, jak opowiadać. 

Książka wygląda tak, jak na zdjęciu:  

 
Więcej informacji o niej znajdziesz na stronie 

www.tiden.bramapoznania.pl  

 

http://www.tiden.bramapoznania.pl/
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Poznańskie Centrum Dziedzictwa  

składa się z mniejszych instytucji: 

 

1. Brama Poznania 

2. Trakt Królewsko-Cesarski 

3. Centrum Szyfrów Enigma 

4. Galeria Śluza 

5. Fest Fyrtel 

 

 

Te instytucje są opisane poniżej.  

 

1. Brama Poznania 

Brama Poznania to miejsce, które opowiada o Ostrowie Tumskim. 

Ostrów Tumski jest bardzo starą wsypą w Poznaniu. 

W budynku Bramy Poznania jest wystawa. 

Na wystawie są filmy, makiety, ekrany dotykowe z informacjami  

i zdjęciami i inne urządzenia. 

Brama Poznania znajduje się przy ul. Gdańskiej 2 w Poznaniu. 

 

 
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bramapoznania.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bramapoznania.pl/
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2. Trakt Królewsko-Cesarski 

To nazwa głównej trasy turystycznej w Poznaniu. 

Trasa jest wyznaczona za pomocą czerwonych tablic z koroną. 

Można iść za tymi tablicami, a po drodze są ciekawe budynki. 

 

 
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.trakt.poznan.pl  

 

 

 

3. Centrum Szyfrów Enigma 

To budynek, w którym jest wystawa o szyfrach i ludziach,  

którzy je wymyślali. 

Szyfry to takie pisanie wyrazów, żeby trudno było je zrozumieć.  

Wystawa jest też o maszynie do szyfrowania o nazwie Enigmie. 

Centrum Szyfrów Enigma znajduje się przy ul. Św. Marcin 78  

w Poznaniu. 

 

 
 

 

http://www.trakt.poznan.pl/
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4. Galeria Śluza 

To budynek, w którym są różne wystawy.  

Budynek jest bardzo stary. Ma grube mury z cegły.  

Wystawy w Galerii Śluza są na temat Poznania. 

Wystawy można oglądać bez kupowania biletów.  

Galeria Śluza znajduje się przy ul. Dziekańskiej 2 w Poznaniu. 

 

 
 

 

 

5. Fest Fyrtel 

To działania, dzięki którym dowiesz się więcej  

o Jeżycach, Wildzie i Łazarzu.  

Są to dzielnice, czyli części miasta Poznania. 

Mieszkańcy tych dzielnic tworzyli ich mapy  

Na mapach są najciekawsze miejsca w dzielnicach. 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.festfyrtel.pl  

 

http://www.festfyrtel.pl/
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Kontakt: 

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa znajduje się przy ulicy Gdańskiej 2  

w Poznaniu. 

Tel.: 61 647 76 00 

E-mail: centrum@pcd.poznan.pl 
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