
ПОЧАТИ

А тепер підведіть очі й уважно подивіться вгору,
там на верху є дашок з історією, я збираюся вам її 
розповісти, в мене не має вибору. 
Багато років тому, близько трьохсот,  
                              в цій кам`яниці бенкет влаштували, 
срібними були чаші, з яких випивали. 

В Познані в гостях привітали Августа Саса, 
як у приказці він розстібав тут паса. 
Було випито не один глечик вина, 
а тоді по ринку гарна дівчина йшла. 
Король виглянув через вікно, побачив гарну дівчину, 
і від надлишку вина на дашок скотився вниз,  
                                                          в цю ж хвилину.
Він врятував тоді королівське життя, 
до сьогодні, в назві будинку збереглося його ім`я.

Подивіться, у вас за плечима скульптура Аполлона, 
в руці у нього інструмент з лірними струнами,  
                                                                ось це персона. 
Порахуйте швидко струни, ще один додайте, 
результат у своїй пам’яті добре зберігайте. 
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Тепер підійдіть до ратуші й подивіться наліво, 
ряд невеликих кам`яниць побачите миттєво. 
Число з результату - це ШІСТЬ,  
стільки будинків порахуйте, беріться до роботи,  
                                                            хоча ви тут гість.

Цей будинок барвистий, на зеленому фоні, 
на щиті герба, ваше завдання як на долоні. 
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                                     ви дуже швидко знайшли
це знак місцевих торговців, добре запам`ятали.

Йдіть вздовж аркад, вони поведуть вас до кінця, 
потім вузька вуличка приведе вас до Бамберки  
                                                           – цікавого місця. 
На фонтані стоїть фігура дівчини, 
два чани для вина вона несе без причини. 

Вісімнадцяте століття в Польщі, це були дні неспокійні,
в багатьох містах було чути про епідемії та війни.
В селах не залишилося мешканців,  
                                         не було кому обробляти поля, 
жителям загрожував голод, ось така людська недоля. 

Саме тому поселенців привезли до Познані, 
щоб допомогти нечисленним польським землеробам,  
                                                     так вони були наймані. 
Бамберка на пам’ятнику про них нагадує, 
приїхали з Бамберґа, а не з Берліна, історія це показує. 

Шукайте герб на верху, там дату видно. 
Додайте числа, вірогідно, 
Ще коли зробите поворот вправо і точно порахуєте, 
зробивши стільки кроків, у потрібне місце прямуєте. 

Коли гру ви починали, зустріли Аполлона 
з інструментом в руці, про нього ви взнали. 
Тепер озирніться довкола, щоб знайти його родича,
йдіть впевнено, там побачите фонтан з водою,  
                                                               це не таємниця. 

Сидить на фонтані, примружився, 
бог Марс, який постійно воює, він розсердився. 
Слідкуйте за його зором, подивиться трохи направо 
бачите будинок на розі, йдіть туди жваво.

Стоїть там архітектор Іван Баптист
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він побудував нам ратушу, століття тому, давним-давно.

Уважно подивіться на будівлю музей, 
знайдіть дракона на стіні, це ваш трофей. 
Ідіть у напрямку того, що зубами клацає, 
крокуйте трохи швидше, доки він вас не помічає. 

Тут перед нами постає королівський замок,
входьте на вершину пагорба, до кінця сходами,  
                                                            це ваш напрямок. 
Перший замок у XIII столітті тут був побудований, 
тоді Пшемисл II, як король Польщі, був коронований.

Якщо замок є відкритим можетe зайти в нього,
будь ласка, ознайомтеся з експозицією замку давнього.
Сходіть на вершину вежі та довше не зволікайте,
Гарного краєвиду на Познань вже там чекайте. 

Коли ворота закриті, або не маєте бажання,
розгадайте загадки, це ваше завдання! 
Біля замкових воріт з аркою,
добре шукайте, що тут є прикрасою.

3 на голові орел пястовський,
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на герб його обрав Пшемисл II, король польський.

Вітає вас, мандрівники Пшемисла місто, 
Приємно проведете тут час, як влітку, так і взимку,  
                                            обіцяю вам урочисто.
Вирушайте сміливо, щоб пізнати міста таємниці,
підете однією стежкою, а захочете побачити інші вулиці. 

Починаєте на площі Старий Ринок,  
                                               вона оточена кам`яницями, 
тут весь рік вирує життя, так було століттями. 
На східній стіні знайдете число п’ятдесят, 
Підійдіть ближче до нього, однак, 
не поспішайте, це не ваша головна мета. 

Погляньте – меморіальна дошка, висить біля входу,
слід від повені залишився в цьому місці,  
                                                 це пам`ятка свого роду. 
Найбільша повінь в історії, місто зруйнувала, 
до того ж місця, де таблиця – вода усе забрала. 

Тут ви можете побачити дату цієї події, 
місяць і рік, таблиця нагадує цього місця дії. 
З року повені дві останні цифри додаєте, 
отриманий результат, в рубриках записуєте.
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Коли Пшемисл II прикрашав голову короною,
узяв орла, він став гербу частиною.
Таким чином державний герб народився, 
століттями символом Польщі він явився. 

Мандруйте далі за зором орла, там вулиця Людґарди  
                                                                            вас чекає.
Йдіть швидким кроком, іншої дороги не має. 
Людґарда чоловікові спадкоємця не дала,
її вбили за наказом Пшемисла, життя не врятувала.

Вулиця Людґарди вздовж найдавніших мурів колись вела,
подивіться,як лінія кордон міста позначала.
Зліва вздовж тротуару, минаєте залишки стіни, 
через мить станете біля підніжжя пам’ятника, ось таки зміни.

Поверніть ліворуч на вулицю, спускайтеся вниз  
                                                               і дивіться під ноги, 
поки червона бруківка не направить вас у правильному  
                                                                напрямку дороги. 
Червона бруківка шлях старого муру показує, 
ви спускаєтеся аж до ринку, там де стежка прямує.

В цьому місті перед вами ратуші виростає,
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подивіться, що на верху її прикрашає.
Там королівський орел крила розкриває, 
протягом двохсот років він з вершини в місто заглядає. 

Подивіться, перед вами три фігури у рядку, 
першої не забудьте в ніякому випадку.

Римський бог на фонтані в руці тримає,
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перш ніж він на щось уполює, напевно хвилина минає. 

На іншому постаменті стоїть святий від повені,
його ореол п’ятьма золотими зірками прикрашений. 
Стійте біля пам’ятника, близько до нього, 
перепишіть з постаменту ім’я святого. 

1
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Не один пам’ятник на площі Ринок в Познані, 
прямуйте вперед, фонтан перед вами. 
На ньому стоїть Аполлон, який музам грає, 
ви його сьогодні вже бачили, так він їх звеселяє.

Поверніться, будь ласка, в ту сторону,  
                                                      куди Аполлон дивиться,
і таким чином напрямок вашої подальшої  
                                                             дороги визначиться. 
Рухайтеся охоче, поки не зупинитеся на розі,
там побачите вид на Познань, добре бути в дорозі. 

Місто на річці оточене стіною, гарна композиція, 
з ратушею на ринковій площі, як казкова мрія.
Тут парафіяльна церква, там замок, собор на острові,
це принади міста, перед вами всі вони, чудові.



Королівський 
Познань

ПАРТНеРИ:

www.regionwielkopolska.pl

ДЕ ЦЕ Є?
Мандрівники доходять до Познані, столиці 
Великопольщі.

СУБ’ЄКТ
Мандрівка розповідає про старий Познань, його 
історію та мешканців, а протягом усієї подорожі 
мандрівників супроводжує орел.

ПОЧАТОК КВЕСТУ
Історія починається на площі Старий Ринок, біля 
кам’яниці, номер 50.

ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЄ?

Під час подорожі учасник вирішує завдання  
і загадки, які приведуть до місця, де була захована 
скриня зі скарбами та печаткою. Штамп на листівці 
є підтвердженням закінчення мандрівки. 
В пам’ятній книзі, яка знаходиться в скрині, ви 
можете записати своє ім’я і поділитися враженнями 
з іншими учасниками мандрівки.

На переможців Великопольських Квестів чекає 
відзнака ПТТК «Великопольські квести – відзнака 
дослідників таємниць» 
Детальніше на: www.regionwielkopolska.pl

40 хв.

Посеред площі вежа досягає неба,
місце колишньої колегіальної церкви показує як треба.
Ви знайдете її фрагменти під шибами,
вісім століть історії ви знайдете під ногами. 
Знайдіть там дзвін, розрізаний навпіл,
з серцем, яке впало, коли у вежу грім вдарив.

А зараз увага! Ключове маєте завдання,
треба згадати, де ви робили додавання. 
Скільки струн було в інструменті,  
                                               спочатку ви їх порахували, 
перш ніж ви вийшли зі Старого Ринку, це запам’ятали. 

Шукайте будівлю, яка число струн в адресі має,
як звістка несе, там на вас скарб вже чекає!
Попросіть на рецепції квест-штамп, 
введіть в пам’ятну книгу ваше ім’я. 

Гру ви закінчили! Вітаємо! 
Тепер перед вами останнє завдання, пароль складаємо. 
Перенесіть літери зібрані в квесті, 
щоб ви могли закінчити свою подорож пo місті. 

Введіть їх в поля внизу рівно, 
і ви обов’язково вгадаєте пароль гри, це не дивно.
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Над цією панорамою напис говорить всім, 

Що МУЗЕЙ
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                                               щиро запрошує у свій дім.

Подивіться на вулицю, вдалині церква стоїть, 
до неї, неквапливо, повільно зараз йдіть.
Багато років тому цією дорогою процесії проходили, 
саме тому статуї святих ви тут побачили.

Зараз йдіть дуже повільно, озирайтеся довкола уважно. 
Ваше завдання, знайти знак з твариною праворуч,  
                                                                   дійте відважно.
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Таким чином ми пояснюємо легенду про те,
що козенятко з ратуші швидко втече.

У центральній вежі ратуші, з віконця над годинником  
                                                          опівдні кожного дня, 
бачимо дивне видовище, така пора.
Два козенята на вежі опівдні буцаються,
саме так стара легенда запам’ятовується. 

Коли годинник на вежі почав працювати, 
запрошено багато гостей, щоб могли за цим спостерігати.
Основною стравою повинна була стати печеня з оленя, 
але маленький Петрик перетворює його в вугілля.

Зі страху перед господарем кухар двох козенят вкрав,
вони паслися неподалік, там де луки на річці Варта, 
звідти їх забрав. 
Козенята втекли до вежі, налякавшись, буцалися, 
з цієї причини всі мешканці дуже тішилися.

Щоб всі цю подію добре пам’ятали,
мер замовляє козенята, це його мрія, всі це добре знали.
Поміщені на ратуші, опівдні буцаються, 
туристи й жителі біля них радісно розважаються.

Подивиться зараз вперед, на церкві розташовані фігури,
над входом Ігнатій в єзуїтській одежі, який топче змія гріха,  
                                                      це краса архітектури.
Також є символ хоробрості, птах розкриває крила, 
це орел- переможець, в нього велика сила. 

Йдіть в напрямку, який хвіст змії, вам вказує, 
в чарівні закутки через мить він вас покерує. 

Подивіться зліва за ґратами історичний двір, 
напроти входу ведуть чарівні сходи, усе це радує наш зір.
Тут розташовувалася гімназія,  
                                            талановитих людей приймала, 
в цих стінах багато майбутніх героїв відшукала.

Йдіть далі вулицею, до площі Колеґіацької,  
                                                        вона вас направляє,
в новому виді дужє гарно виглядає.
На площі зліва, між лавками, 
два козенята буцаються рогами. 
Бажання на вухо їм шепніть, 
але на його сповнення чекатимете багато століть. 
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Місце для скарбів

УВАГА!
Маршрут квесту веде біля королівського замку. 
Після покупки вхідного квитка можна відвідати 
виставку і піднятися на оглядову вежу, щоб 
побачити гарну панораму міста.


