Witaj, przyjacielu! Jestem architektem odpowiedzialnym za przygotowanie planu rozbudowy
Poznania. Wiele moich koncepcji, jak chociażby
stworzenie licznych klinów zieleni w centrum
miasta, udało się już zrealizować. Do kolejnego
zadania potrzebna będzie jednak Twoja pomoc.
Udaj się na spotkania z moimi współpracownikami
– wybitnymi architektami i urbanistami związanymi z Poznaniem. Każdy z nich będzie
miał dla Ciebie informacje, które na
koniec przygody pomogą „zbudować” pewien ważny obiekt.
Powodzenia!
WŁADYSŁAW CZARNECKI
PS Przygodę rozpocznij w najstarszej części Poznania, czyli na Ostrowie
Tumskim. Miejsca, które odwiedzisz, znajdują się
w pobliżu Traktu Królewsko-Cesarskiego, pozwalającego poznać najciekawsze zabytki miasta. Gdybyś przypadkiem zabłądził, postaraj się odnaleźć
następujące znaki wyznaczające główną oś szlaku.
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Poznańska katedra wielokrotnie zmieniała swój
wygląd. Ostatnie poważniejsze zmiany związane
są ze zniszczeniami w czasie II wojny światowej.
W latach 1946-1956 kierowałem jej odbudową.
Korzystając z opinii ekspertów, starałem się nadać
świątyni cechy charakterystyczne
dla architektury końca średniowiecza.
Co stanowiło dla mnie inspirację?
Dowiesz się, rozwiązując zadanie.
FRANCISZEK MORAWSKI
Przyporządkuj poniższe terminy do
odpowiednich pól na obrazku. Litery
czytane od góry do dołu utworzą roz-

wiązanie. Jeden opis nie pasuje do żadnego z elementów – odpowiadającą mu literę zapisz poniżej.

O – zegar – pierwszy w Poznaniu zawisnął
najprawdopodobniej na katedrze.
Y – przypora – ﬁlar, który wzmacnia ściany oraz
przenosi ciężar sklepienia na podłoże.
G – szczyt schodkowy – ozdoba elewacji w kształcie schodków wznoszących się na planie trójkąta.
S – blenda – to płytka wnęka w ścianie przypominająca zamurowane okno.
K – portal – ozdobne obramowanie wejścia.
T – rozeta – okrągłe okno wypełnione witrażem
i ornamentem.
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Rozejrzyj się po placu katedralnym. Pod stopami
powinieneś ujrzeć godło poznańskiej kapituły. Postaraj się zapamiętać jego wygląd. Przy placu od-

najdziesz także budynek probostwa – rozpoznasz
go po licznych tablicach wmurowanych w fasadę.
Odnajdź tę, na której znajduje się znane Ci godło.
Szóstą literę ostatniego słowa widocznego na tablicy zapisz poniżej.
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Pora udać się na Chwaliszewo. Aby tam dotrzeć,
pomocne będą Ci znaczki z logotypem Traktu Królewsko-Cesarskiego, które zauważysz na miejskich
latarniach. Podążaj za nimi, aż dotrzesz do skrzyżowania ulic Chwaliszewo i Czartoria.
Czas sprawdzić, czy matematyka przydaje się architektom! Uzupełnij puste pola tabelki tak, aby poszczególne wersy tworzyły sensowny ciąg.

Cyfry z ostatnich okien utworzyły datę, którą odnajdziesz na szczycie jednej z pobliskich kamienic.
Uzyskasz kolejną literę hasła, jeśli prawidłowo zauważysz, że numer lokalu jest:
podzielny tylko przez 1 i samą siebie – G,
podzielny przez 2 – Y,
podzielny przez 3 – K,
podzielny przez 5 – W.

Idź dalej Traktem Królewsko-Cesarskim,
aż dotrzesz do rogu ul. Wielkiej i Garbary.
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Przyznam nieskromnie, że zalicza się mnie do grona
najważniejszych polskich architektów. Projektowałem domy mieszkalne, kościoły i fabryki. Jednym
z większych zadań, które realizowałem w latach
20. XX wieku w Poznaniu, było zaprojektowanie
miejskiej elektrowni. Jeśli podążysz moim śladem,

obiecuję Ci pomóc w wykonaniu zadania.
STEFAN CYBICHOWSKI
Wysłuchaj opowieści Stefana
Cybichowskiego o jego rutynowej
wędrówce. Odwzorowując ją na mapie, uzyskasz
kolejną literę.

Z miejsca, w którym się znajdujesz, było blisko
do przystanku tramwaju linii nr 1. Korzystałem
z niego, przejeżdżając dwie stacje na północ.
Po załatwieniu spraw związanych z budową elektrowni cofałem się o jeden przystanek, a następnie
szedłem „na piechotę”, mijając po drodze m.in. okazałą bryłę kościoła. Poruszałem się cały czas prosto
i dochodząc dopiero do kolejnej ulicy, skręcałem
w prawo. Szedłem prosto aż znalazłem się się
na tyłach kolejnej świątyni, gdzie codziennie
kupowałem sobie smacznego bajgla.
Tak wyposażony mogłem udać się do siedziby
władz miejskich, aby omówić kolejne ważne projekty. Znajdowała się ona w okazałym gmachu na
środku Starego Rynku.
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Po wykonaniu zadania Ty także udaj się pod siedzibę przedwojennych władz miejskich.
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400 lat temu byłem najbardziej rozchwytywanym
poznańskim architektem. Zaprojektowałem wiele
kamienic, ale przede wszystkim okazałą bryłę

ratusza. Jako prekursor sztuki renesansowej w Polsce powinienem
być znany każdemu!
Spójrz na okazały front gmachu
ratusza. Znajdziesz na nim trzy
daty, które należy wpisać w poniższą tabelkę. Najpierw zapisz datę
z tarczy zegarowej, następnie tę znajdującą się
po lewej, na końcu – tę z prawej strony.

Powyższy ciąg cyfr to klucz do rozszyfrowania
imienia i nazwiska twórcy ratusza. Rozpoczynając od pola zaznaczonego na żółto, przesuwaj się
o wynikającą z tabelki liczbę pól, pamiętając, aby
robić to od lewej do prawej strony, od góry do dołu.
W liczeniu pomijaj pola już wykorzystane. Litery,
które pozostaną, dopisz do końcówki hasła zgodnie
z kierunkiem czytania.

Niestety, wystąpił błąd, przez który nazwisko architekta posiada o jedną literę za dużo. Chcesz wiedzieć jaką?
Stań w północno-zachodnim rogu ratusza. Staraj
się iść na zachód tak, aby tor twojego ruchu stanowił przedłużenie północnej ściany budynku. Powinieneś w ten sposób dotrzeć do jednej z przyrynkowych kamienic. Podnieś głowę do góry, a ujrzysz
wizerunek architekta. Zbędną literę z jego nazwiska umieść poniżej. Zanim przejdziesz dalej, spójrz
na tablice zamieszczone na budynku – ich znajomość jeszcze się przyda.
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Architekt nie tylko tworzy, czasem musi coś
odtworzyć. Tak samo zrobiłem z budynkiem wagi
miejskiej, którą rozebrano pod koniec XIX wieku.
Na podstawie zdjęć i obrazów udało mi się oddać
najważniejsze cechy budowli. Odnajdziesz ją między kamienicą, przy której stoisz, a ratuszem. Więcej
o mnie dowiesz się z tablicy, którą w tym miejscu zawieszono. A tak, wskazówka! Spójrz na
tablicę, odszukaj ostatni wyraz.
Przyłóż do niego niniejszą kartę tak, aby zielony znacznik
wskazywał dół pierwszej litery.
Literę wskazaną przez czerwony
znacznik zapisz poniżej.
ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
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W południowo-zachodnim rogu rynku natkniesz się
na jego makietę. Odnajdź na niej miejsce, w którym
jesteś. Używając linijki na odwrocie tej strony, odmierz od niego 60 cm na wschód. Następnie odmierz
15 cm na południe. Udaj się we wskazane miejsce,
a następnie idź do końca ulicy.

Pochodzę ze szwajcarskiej rodziny
architektów – mój ojciec Andrzej
oraz wuj Jerzy także projektowali
budynki. Moim największym
dziełem jest widoczna przed Tobą
świątynia, choć trzeba przyznać, że
pomagało mi wielu innych twórców.
Zwróć uwagę na postać, która wskazuje tarczę
z czterema literami. W polu poniżej umieść tę z liter,
która odnosi się do fałszywego sformułowania.
Górna lewa litera – światynia ma przynajmniej
trzy wejścia.
Górna prawa litera – fasadę budynku zdobi
dziewięć muszli.
Dolna lewa litera – budowla jest bazyliką.
Dolna prawa litera – jedna z rzeźbionych postaci
trzyma na swoich rękach Dzieciątko.
JAN CATENAZZI
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Wróć do makiety na rynku. Skieruj się w ulicę oznaczoną na niej numerem 2.

Witaj! Poznałeś już Jana? Jestem
jego wujem i także mam coś
dla Ciebie. Miń pięć latarni
miejskich, a następnie spójrz
w prawo. Ponad dachami
budynków ujrzysz fragment
kościoła o żółtej ścianie. Wiele się
przy nim napracowałem, ale było
warto! Widzisz zwieńczenie świątyni? Tam, gdzie
zazwyczaj znajduje się krzyż, możesz dostrzec literę.
Przyjmij ją jako prezent.
JERZY CATENAZZI
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Idąc pod górę w stronę największego poznańskiego placu, po lewej stronie miniesz okazały budynek
Poznańskiego Bazaru.

Witaj! Byłem naczelnym
architektem Powszechnej
Wystawy Krajowej w roku
1929. Dzięki mnie Poznań do
dziś może szczycić się pięknymi halami targowymi. Śladów
mojej pracy można dopatrzyć się
także w innych miejscach miasta. Do słynnego
hotelu Bazar dobudowałem monumentalne skrzydło od strony placu Wolności. Było to sporym
wyzwaniem, bo budynek jest bardzo ważny,
o czym świadczą chociażby liczne tablice pamiątkowe. Prawie bym zapomniał! Pamiętasz
kamienicę, w której mieszkał twórca poznańskiego
ratusza? Odnajdź tablicę poświęconą innej osobie
z nią związanej. Ostatnia litera pierwszego wersu
z pewnością Ci się przyda. Teraz możesz już spokojnie udać się na plac.
ROGER SŁAWSKI
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Odnajdź budynek z największą liczbą kolumn.
Wiesz, że nie wiadomo dokładnie, kto go zaprojektował? Z pewnością jednak architekt znał się na rzeczy, bo wzorował się na paryskim Luwrze. Poznański
obiekt nie jest jednak siedzibą muzeum – spójrz ponad piękne kolumny, a poznasz jego nazwę. Literę,
która pojawia się w niej najczęściej, zapisz poniżej.
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Zostań na placu i przyjrzyj się poniższym fotograﬁom. Budynki uwiecznione na zdjęciach przeszły
liczne zmiany, ale jeden z nich w obecnej postaci
już nie istnieje. Przypisaną mu literę wpisz w kolejne pole konstrukcji.
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Czas ruszyć w dalszą drogę Traktem Królewsko-Cesarskim. Dotrzesz w ten sposób do dzielnicy zamkowej. Zatrzymaj się na rogu ul. Fredry i Kościuszki.

Początek XX wieku to ogromne
zmiany w Poznaniu. Odpowiadałem za zagospodarowanie
obszaru po zlikwidowanych
fortyfikacjach. Dzięki mnie
miasto wzbogaciło się o reprezentacyjną dzielnicę władz oraz
szerokie, ale pełne zieleni, ulice, które
zapełniły pustkę po dawnych murach. Wybacz,
że się nie przedstawiłem, ale niech zrobi to za mnie
moje dzieło!
Porównaj ze sobą budynki zaznaczone na mapce
i dopasuj odpowiadające im litery do poniższych
stwierdzeń. Czytane w kolejności utworzą nazwisko urbanisty. Litera obiektu, którego nie można
przyporządkować do żadnego zdania, to kolejny
element rozwiązania.
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1. Budynek o najwyższych oknach.
2. Budynek, na którego fasadzie widać najwięcej
herbów.
3. Budynek, na który spogląda słynny poeta.
4. Budynek, przy którym spaceruje słynny
pianista.
5. Budynek, na którym usiadły słowiki,
które najlepiej oglądać po zmroku.
6. Budynek, do którego prowadzi największa
liczba schodów.
7. Budynek z największą liczbą tarcz zegarowych.

Witaj ponownie! Cieszę się, że udało Ci się
dotrzeć aż tak daleko. Czas dokończyć naszą
misję i uzupełnić poniższe pola
o litery uzyskane od spotkanych
architektów. Każdy z nich
dołożył swoją cegiełkę, dzięki
czemu Poznań to...
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Trakt Królewsko-Cesarski to główna
i najpopularniejsza trasa turystyczno-kulturowa, przebiegająca przez
najciekawsze turystyczne obszary
centrum miasta. Trakt nie tylko prowadzi
przez obiekty związane z dziedzictwem
kulturowym Poznania, ale również pozwala
spojrzeć na miasto oczami wielu pokoleń
mieszkańców.
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Brama Poznania jest pierwszym w Polsce
centrum interpretacji dziedzictwa.
Choć nie jest muzeum, to dzięki
nowoczesnej architekturze, technologii
i multimediom w ciekawy sposób opowiada
historię Ostrowa Tumskiego i początków
Państwa Polskiego.
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OPUBLIKOWANO NAKŁADEM:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
www.trakt.poznan.pl
facebook.com/trakt.poznan
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