
Початок

Найстаріша в Познані пам`ятка правдива,
якщо підете їх слідом, пригода щаслива.

Колія закінчується, але не для Вас,
рушайте до стежок перехрестя, це Ваш час.
Зараз капелан Ваш екскурсовод,
вздовж його вулиці йдіть на шлях пригод.

Ігнацій – невтомний капелан,
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як допомогти полякам на чужині завжди мав план.
Побачите Ви будинок незвичайний за хвилину,
зупиніться біля нього у цю ж годину.

Коли Мєшко тут владарював, 
будинки стріха крила,
пізніше дошка з ґонти її замінила. 
Це останній в місті дім ґонтою покритий.
Який номер у адресі? До загадки вжитий.

Номер
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Далі по вулиці сучасність з історією межує,
у сучасний спосіб, турист там подорожує.
Як виглядав оборонний вал років тисяч тому,
чи вигляд острова змінився? Придивіться йому.

У назві відчутна цього місця винятковість,
з латини вона позичена, одна загадковість.
Ґеніус Лоці археологічний резерват,
багато тут туристів, квитки нарозхват.

Якщо в кінці залишиться у Вас час і охота,
відвідайте це місце! А зараз є для Вас робота.
Коли до кінця кленової алеї дійдете,
музей у новій шаті Ви знайдете.

Камінні герби єпископів, погляньте на мур,
зроблені з пісковика, не думайте, це не мармур.
По лівій герб – Любранського Яна,
фундатором академії був, ось така йому шана.

Поруч гідний наступник єпископа Йордана,

 Ґондецькі
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                                                                                                                     – у  дієцезії йому влада дана.

Сьогодні тут  Музей Архієпархіальний,
не один тут експонат криється унікальний.

Тут знайдете пам`ятку, що двох тисяч років сягає,
для багатьох християн велике значення має.
Коли Мєшко охрестився, скликав він собор,
першу катедру в Польщі збудував без перепон.

Спроваджено до Познані єпископа Йордана,
для многих  християн ця постать є знана.
Перед Йорданом місія була не проста,
цінну реліквію йому довірили во ім’я Христа.

Меч святого Петра, що в Христа оброні,
апостол сміливо узяв у свої долоні,
і вухо Малха відрізав відважно.
Придивитися до нього можете уважно:
оригінал знаходиться в Музеї Архієпархіальному.
Це щось сакральне!
Копія у катедрі має місце спеціальне.*

Йдіть туди, де вежу храму видно між гіллями,
шлях окреслений чотирма ліхтарями.
Катедру бачите, стоїть у повній красі,
зустріли Ви її сьогодні вже у грі.

Підійдіть до святині, знайдіть герб кам`яний,

МЕЧ та під стопами – на світлому
12                             фоні темний.

Атрибути святих патронів собору,
з пам`яті не вилетять, вірте моєму слову.

Цікавинка з цього місця ще одна,
на головних дверях Вас чекає загадка не нудна.
Побачите на них апостолів життя,
а над ними латинський напис уже видніється:
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Хто володіє латиною на щодень? Таких я не знаю,
що напис означає, вже Вам повідаю.
Перша резиденція єпископів польських
Підземелля катедри мають доказ дій цих.

Паралельно до площі два мури історії мають укриті,
вирізьблені у камені, століттями пережиті.
Придивіться представленій сцені на мурі справа,
князь Мєшко свій тягар бере на плечі, от така от справа.
В оточенні двору єпископ його поливає водою,
як називається цей християнський обряд?   

Є Ви на місці, де річки води переміщують,
події тут тисячі років сягають, місто прославляють.
Отут переправа через річку була,
тут народилася історія Польщі, ось така новина.
Стоїте Ви на Острові, що Тумський зоветься,
його історію я розкажу, доля Вам усміхнеться.

Острув – це острів, Тум – це собор,
назву Ви знаєте, в цьому весь гонор.
Собор з вежами перед Вами з аурою святою,
дві спереду, три ззаду хизуються красою.

Ніде не знайдете веж в костелі стільки,
погляньте у Познані їх скільки.

Дві з них вгорі з хрестами, а інші із
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глядіть туди, це Вам не сни!
На славу Божу споруджені вони.

Каплиці оточували собор колом у XIV столітті,
в одній з них є королі, аби не були в забутті.
Є там до сьогодні перші правителі п`ястовського роду,
до них сягає історія цілого польського народу.

Каплицю бачите цю, з короною вгорі,
чотири постаті довкола декорують її.
Єпископ з патерицею у долоні, істину знає просту,
Йордан ім’я його  –  покровителем є мосту.

Хоробрий з мечем, придивіться короні,
Мєшко з хрестом, долю Польщі взяв у свої  долоні.
З Добравою під боком, поглядає на Вас оком,
у цей спосіб він Вас покерує, йдіть сміливим кроком.

Вулиця Джєканьска на Вашій дорозі,
колії трамвайні минуть Ви не в змозі.

Традицією є святою.
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Постать на колінах, поруч дата події,
в історії запам`ятаються ці важливі дії.

`
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Йдіть у кінець площі, невеличкий храм напрямок вкаже,
під ногами у Вас будуть круглі символи, це щось  
                                                                        Вам розкаже.
Тут був вал, пильнував він доріг,
щоб непроханий гість прокрастись не зміг.

Кордон між передмістям та містом був  з давніх давен,
до міста входити не кожен був годен.
Гості на острові Ви є виняткові,
зараз відвідаєте князя, будьте готові!

Невеличкий костел перед Вами in summo назвали,
це означає, що в межах мурів його збудували.
Святиня невелика, повна таємниць,
археологи досліджували усе до дрібниць.

Вони тут відкрили шлях мурів каплиці палацу,
обійдіть костел довкола, не гайте часу.
Йдучи неспішним кроком, фантазію увімкніть,
давній княжий палац на цьому місці уявіть.

Через шлюб з Добравою, Мєшко хрещення прийняв,
на води широкії Європи випливав.
Щоб можна було таїнства Божі приймати,
він наказав каплицю збудувати.

Стіни каплиці з декораціями були,
розписи та мозаїки її прикрасили.
Елементів мозаїки є тут штук двісті,
більше не відкрито у жодному польському місті.

Сьогодні столицею є Варшава, де колись король накази  
                                                                                    давав,
а звідки Мєшко, польський князь, тоді урядував?
Щоб вироки видавати, щоб бачив його кожен підданий,
князь їздив по цілому краї, в городах він був жданий.
Отож град цей був столицею, князь тут гостював,
стільки часу, скільки потрібно для вирішення його справ.

Погляньте, в далині Острів у мініатюрі,
підійдіть ближче до нього, не будьте похмурі.
Окрім образу, макет інформацію передає,
скільки правителів тут поховано, усіх інформує.

Огляньте все уважно, дійте відважно,
до пам’ятника сучасного крокуйте розважно.
Постать ця є для кожного поляка важлива роками,

порахуйте всі літери з напису у нього під ногами.
Б

Слова, які до молоді промовив, Ви пізнаєте,
у кінцевому гаслі вони будуть, його Ви складаєте.

Прямуйте зараз далі, стрілка напрямок вкаже,
миніть табличку з коронами, котра Вам розкаже,

*Копія меча святого Петра знаходиться у лівій наві собору, у вітрині 
із золотою рамою перед входом до захристії.



Початок 
Польщі  

у Познані

ПАрТНЕри:

www.regionwielkopolska.pl

ДЕ ЦЕ Є?
Мандрівники прибувають у Познань, столицю 
Великопольщі.

тЕма
Мандрівка розповідає про найдавніші події 
Острова Тумського та показує місця, що пов`язані 
з історією Мєшка І та Болеслава Хороброго.

Початок кВЕСтУ
Квест починається на Острові Тумському, біля 
моста Йордана.

На чомУ ПолягаЄ?
Під час мандрівки, Ви будете  розв’язувати 
завдання та розгадувати загадки, котрі приведуть 
Вас до місця, у котрому схована скриня скарбів 
з печаткою. Відбиток печатки на брошурі є 
підтвердженням закінчення мандрівки. Ви можете 
залишити запис та поділитися своїми враженнями 
з іншими учасниками квесту у пам`ятній книзі 
квестів, котра знаходиться у скрині.

На переможців Великопольських Квестів чекає 
Краєзнавча Відзнака ПТТК «Великопольські 
Квести – Відзнака Дослідників Таємниць».
Детальніша інформація тут: www.regionwielkopol-
ska.pl

45 хв.

Однак є Вашою метою не вони,
на перехресті доріг оминайте перепони.

Якщо бачите дерево, до нього кроки керуйте,
до кінця лабіринту швидко маршируйте.
Станьте в кінці муру, обійдіть його довкола аж до кута,
металева скриня нехай з очей не зника.

Щоб знайти скарб, зігніть коліна, там десь є приз,
між скринею і муром простір, ось такий сюрприз.
Добре схований від очей скарб таємний,
зараз Ви його здобудете – це бонус приємний.
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що Королівсько-Імператорський Тракт тут визначений,
для туристів в місті позначений.

На голубому фоні знайдіть герб міста,
голову високо не підводьте – це стане в пригоді!
Пройдете вперед, знайдете його і вистачить годі!
Святі ті ж самі місто охороняють,
що над собором століттями опіку тримають.

Якщо герб Ви знайшли,
подивіться на чому він зображений,

це так гарно гербом прикрашений.
1

Відколи в місті єпископ замешкав,
мав резиденцію не гіршу, ніж в Мєшка.
Сьогодні так само розквітає, придивіться будівлі гарній,
єпископи мешкають в резиденції парадній.

Погляньте, а що це видніється за огорожею?
Лінуватись негоже!
Кам`яна таблиця Вам розгадати допоможе.

рЕЗиДЕНЦІЯ АрХІЄПиСКОПСЬКА У ПОЗНАНІ                        

Котра літера у написі найчастіше виступає,

така й до кінцевого гасла потрапляє.
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У напрямку Цибіни рушайте, завдання вже жде,
міст Йордана нехай вашою зупинкою буде.
Ще за Мєшка князя тут вів тракт,
не один тут караван був, це факт!
Купці, посланці на перешкоди не зважали,
зі сходу на захід  через тракт мандрували.

З лівого боку таблиця про міст розповідає,
зупиніться та прочитайте, що вона Вам оповідає.
А на додачу, знайдіть дату, коли міст тут  з’явився,
з річки Варта його перенесли, тут він укріпився.

А
                                                                                                                
Через річку зараз Ви швидко перейдіть,
на зустріч своєму скарбу хутчіш Ви ідіть.
Звідси видно зліва будівлю незвичну,
у ній історію Ви пізнаєте віковічну.

Це Ворота Познані –  центр історії,
немає оригінальнішої території.
У цікавий спосіб історію там пізнаєте,
всі чуття задіяні, про час забуваєте.

Йдіть у сторону Воріт, роззирніться неспішно,
за мить завершите Ви гру успішно.

Мусите додати + = лавок ,
Б А      як кам’яні блоки,

всередину лабіринту скеруйте свої кроки.

Не заблукаєте Ви бредучи крутими стежками,
в кінці опинитеся перед скляними дверми.

Організатор: Центр Історичної Спадщини  
у Познані, Королівсько-Імператорський Тракт
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