
rezerwat archeologiczny,
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miejsce odwiedzane przez turystów licznych.
Gdy na koniec Ci zostanie czasu i ochoty, 
odwiedź to miejsce! Teraz weź się do roboty!

Gdy dojdziesz do końca alei klonowej,
znajdziesz muzeum w szacie całkiem nowej.
Herby kamienne biskupów na murze 
w piaskowcu wyryte, nie zaś w marmurze.
Po lewej Godziemba – Jana Lubrańskiego, 
akademia tu powstała za pieniądze jego.
Obok godny następca biskupa Jordana, 

Stanisław  – diecezją dziś włada.
                                  3
Dziś tu Muzeum Archidiecezjalne,
eksponaty kryje doprawdy specjalne.
Tu znajdziesz zabytek dwa tysiące lat liczący,
dla wielu chrześcijan jest bardzo znaczący.

Gdy Mieszko się ochrzcił, kościół powołał,
pierwszą katedrę w państwie wybudował.
Sprowadzono do Poznania biskupa Jordana, 
postać ta w historii powszechnie jest znana.

By z trudną misją Jordan się zmierzył,
cenną relikwię papież mu powierzył.
Miecz św. Piotra, który w Chrystusa obronie
apostoł śmiało pochwycił w swe dłonie 
i ucho sługi Malchusa odciął nim odważnie.
Mieczowi możesz przyjrzeć się uważnie:
oryginał posiada Muzeum Archidiecezjalne, 
kopia zaś w katedrze ma miejsce specjalne.

Idź gdzie wieża katedry między drzewami,
szlak ograniczony czterema latarniami.
Katedrę już widzisz, stoi w całej krasie, 
spotkałeś ją już dzisiaj na questowej trasie.

Podejdź pod katedrę, herb odkryj kamienny,

i pod stopami
                            14                10                      
                                                      – na jasnym tle ciemny.
Atrybuty świętych patronów katedry, 
już ich nie zapomnisz – bądźże tego pewny!
Z tego miejsca jeszcze jedna ciekawostka,
na drzwiach głównych zaraz zagadka Cię spotka.
Zobaczysz na nich sceny z życia apostoła, 
a nad nimi napis łaciną Cię woła:

PRIMA SEDES EPISCOPORUM POLONIAE

Łaciną na co dzień nikt już nie włada,
co też on znaczy – już podpowiadam.
Pierwsza siedziba biskupstwa polskiego,
podziemia katedry mają dowód tego.
W poprzek placu dwa murki z historią ukrytą,
co się działo wieki temu, w kamieniu wyrytą.
Po prawej odczytaj scenę z historii,
co ona przedstawia spisać nie zapomnij.
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Zwróć uwagę na datę i postać klęczącą,
dadzą Ci one podpowiedź znaczącą.

Idź, gdzie koniec placu, kościółek niewielki,
przed wąską jezdnią przystań na dwie chwilki.
Tu wał przebiegał, bronił wstępu do serca osady,
gość nieproszony wejść doń nie dał rady.
Tu granica przebiegała między grodem a podgrodziem, 
do grodu wchodzić nie każdy był godzien.

Ty gościem na wyspie jesteś wyjątkowym, 
do wizyty u księcia bądź teraz gotowy!
Kościółek przed Tobą Najświętszej Marii Panny in summo  
                                                                                    nazwano, 
to znaczy, że „na grodzie” go wybudowano.

Świątynia niewielka, a tajemnic skrywa krocie,
odkryte dzięki archeologów robocie.
Odszukaj teraz dużą tablicę,
zwróć zaraz do niej swoje oblicze.

Informacji na niej wiele umieszczono, 
widok pałacu Mieszka również przedstawiono.

Siedzibę jego nazwano,
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z kamienia całą ją wybudowano. 
Sala reprezentacyjna, prywatne komnaty,
kancelaria i skarbiec drogie skrywał szaty.

Przez mariaż z Dobrawą chrzest Mieszko przyjął,
na wody szerokie Europy wypłynął.
By sakramenty można było tu sprawować, 
polecił dla dworu kaplicę wybudować. 
Do pałacu z kamienia ją dobudowano,  
pod posadzką zmarłych tutaj pochowano.

Ściany kaplicy dekoracje otrzymały, 
malarstwo na tynku i mozaiki powstały.
Elementów układanki zostało tu ze dwieście, 
więcej nie odkryto w żadnym polskim mieście.

Dziś stolicą jest Warszawa, gdzie król niegdyś urzędował,
a skąd Mieszko, książę Polski, władzę swą sprawował?
By sądy wydawać i pokazać się poddanym,
książę jeździł po kraju, w grodach był oczekiwanym.
Władcę co wędrował, władzę swą sprawując,

Rex nazywamy – przepisz
                                                             1               nazwę – literując.

Wytęż teraz oczy, rozejrzyj się bacznie, 
byś do zagadki dotarł jednoznacznie. 
Zobaczysz tutaj Ostrów w miniaturze, 
to co pod palcami małe, w naturze jest duże.
Prócz obrazu informacje makieta przekazuje,
ilu władców tutaj pochowano, wszystkich informuje. 

Jesteś na miejscu, gdzie rzeki wody swe mieszają, 
dzieje tego miejsca tysiąc lat sięgają.
Tu przeprawa przez rzekę prowadziła, 
tu historia Polski się narodziła.
Stoisz więc na wyspie, co Ostrów się zowie, 
zaraz jej historię Tobie opowiem.

Ostrów to wyspa, tum to katedra, 
nazwę poznałeś, rzecz to jest pewna.
Katedra przed Tobą wieżami zwieńczona, 
dwiema od frontu, trzema od tyłu pięknie ozdobiona.

Nigdzie nie znajdziesz wież tyle w kościele, 
tylko w Poznaniu, mój drogi aniele.

Dwie z nich krzyże wieńczą, pozostałe,
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wszystko wzniesione na Bożą chwałę.

W XIV w. wieńcem kaplic katedrę otoczono, 
a później w jednej szczątki królów położono.
Są tam do dzisiaj pierwsi władcy z rodu Piastów, 
do nich sięga historia naszych protoplastów.

Kaplicę tę widzisz koroną zwieńczoną,
czterema postaciami wokół ozdobioną.
Z pastorałem biskup w dłoni, pierwszy był po prostu,
Jordan było mu na imię – patronem jest mostu.

Chrobry z mieczem – wziął koronę na swe skronie,
Mieszko – chrzest przyjmując – losy Polski złożył  
                                                                         w swoje dłonie.
Z Dobrawą u boku spogląda przed siebie, 
w ten sposób dalej pokieruje Ciebie.

Ulica jest na Twoim szlaku,
                             6          12

Tory tramwajowe znajdziesz na niej brachu.
Najstarsze w Poznaniu, zabytek prawdziwy, 
gdy pójdziesz ich tropem, będziesz szczęśliwy.

Tory się kończą, Ty dalej maszeruj, 
do dróg skrzyżowania kroki swoje kieruj.
Teraz tu kapłan Twoim przewodnikiem, 
wzdłuż jego ulicy podążaj chodnikiem. 

Ignacy – kapłan niestrudzony,
                                 5
Polakom na obczyźnie pomóc był gotowy.

Za moment zobaczysz niezwykły budynek,
zatrzymaj się, proszę, przy nim za chwilę.
Gdy Mieszko tu władał, domy strzecha kryła,
później gontu deszczułka ją wymieniła.

Ostatni dom w mieście gontem pokryty,
okaż mu przeto szacunek należyty.

Dom ten numer posiada w adresie
                                                              4
szukajcie podpowiedzi, gdy tego nie wiecie.

Dalej na ulicy z historią współczesność się splata,
w nowoczesnej formie cofniesz się o lata. 
Jak wyglądał wał obronny tysiąc lat do tyłu, 
czy w wyglądzie wyspy coś się dziś zmieniło?

Ścianę napis zdobi, przepisz tytuł dokumentu
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szybko i dokładnie, tym co trzymasz w ręku.
Wyjątkowość tego miejsca w nazwie doceniono, 
stąd z łaciny dla obiektu miano pożyczono.



Dwóch z nich imiona miało jednakie, 

Pierwszy i Drugi – imię było jakie?
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Gdy się już napatrzysz, w przestrzeni zorientujesz,
do pomnika współczesnego raźno powędrujesz.
Postać ta ważna dla Polaka każdego,

zlicz wszystkie litery z napisu u stóp jego.
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Słowa, które wyrzekł u nas do młodzieży, 
poznasz w haśle, gdy litery na końcu złożysz jak należy.

Idź teraz dalej, jak strzałka kierunek ruchu nakazuje, 
miń tabliczkę z koronami, która informuje,
że Trakt Królewsko-Cesarski tędy wytyczony,
dla turystów w mieście został oznaczony.

Na tle niebieskim szukaj herbu miasta,
głowy nie zadzieraj (!),
za drogi kawałek znajdziesz go i basta!
Święci ci sami miastu patronują, 
co nad katedrą opiekę sprawują.

Gdy herb znalazłeś, spójrz na czym go umieszczono,

to tak ładnie herbem ozdobiono.
                                     13

Od kiedy w grodzie biskup zamieszkał,
miał rezydencję nie gorszą od Mieszka.
Dzisiaj tak samo, wykwintnie jak dawniej,
biskupi mieszkają w rezydencji paradnej.
Spójrz co za ogrodzeniem widać nie najgorzej,
co to takiego – tablica Ci powie. 

                       

                       

                       

Która litera w napisie najczęściej występuje, 

do hasła końcowego Tobie się wpasuje.
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W kierunku Cybiny krokiem rusz raźnym,
Most Jordana niech będzie celem wyraźnym.

Tędy prowadził trakt już za Mieszka, 
niejedna karawana kupiecka tu przeszła.
Handlarze, posłańcy na trudy nie zważali,
ze wschodu na zachód traktem podążali. 

Po lewej tablica o moście zabytkowym, 
stań przy niej, poczytaj o jego miejscu nowym.

Z tekstu pod linią weź ostatnią literę z trzeciego wyrazu,
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a na dokładkę daty poszukaj od razu, 
kiedy współczesny most tu postawiono

i znad Warty w całości tutaj sprowadzono.
                                                                                                        a        

Teraz przez rzekę przejdź szybko, nie zwlekaj, 
zdobycia skarbu już nie odwlekaj!
Budynek niezwykły stąd widać po lewej,
wnętrze jego Ci pokaże, jak było tu drzewiej.

To Brama Poznania – centrum historii,
zwiedzić na końcu jej nie zapomnij.
W nowoczesny sposób historii tam uczą
i wszystkie zmysły do tego poruszą.

Idź tym czasem w jego stronę, rozglądaj się bacznie,
już za chwilę finał zabawy dla Ciebie się zacznie.

Odliczyć musisz + = ławek – jak kamienne
                                   b              a                                               bloki
i do wnętrza labiryntu skierujesz swe kroki.

Nie zabłądzisz klucząc krętymi ścieżkami,
na końcu staniesz przed szklanymi drzwiami.
To nie one jednak Twoim celem będą, 
na dróg rozwidleniu, nie popełnij błędu.

Gdzie drzewo widzisz, kroki swe kieruj,
do końca labiryntu szybko maszeruj.
Stań przy końcu murka, obejdź go wkoło aż do narożnika, 
skrzynia metalowa z oczu Ci nie znika.
Byś skarb znalazł, nachyl się, zegnij kolana, 
między skrzynią a murkiem przestrzeń niespodziana.
Skarb tajemny dobrze tam ukryty, 
zaraz przez Ciebie będzie zdobyty!
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Partnerzy:

Tematyka
Wyprawa opowiada o najdawniejszych dziejach 
Ostrowa Tumskiego, pokazując miejsca związane  
z historią Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Gdzie to jest?
Wędrowcy docierają do Poznania, stolicy Wielkopol-
ski. Opowieść rozpoczyna się na Ostrowie Tumskim 
przy Moście Jordana.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagad-
ki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w któ-
rym czeka na uczestnika zabawy skrzynia skarbów  
z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci w miejscu 
na skarb jest poświadczeniem ukończenia wyprawy. 
W załączonej Księdze Questowiczów możesz zostawić 
swój wpis.
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Odkrywców Tajemnic”.
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