
Початок

В ХІХ столітті Познань фортецею була,
укріплювальний мур довкола вона мала.
Було тут тісно, повені спокою не давали,
аж у 1902 мури розібрали.

Приміські села частиною міста стали,
вулиці дільниці стрімкий розвиток мали.
Поспіхом тут ділянки купували,
темні інтереси також справували.

Відійшов у забуття старий характер будов,
міські декорації почали оживлятися знов.
Звідси стільки фантазії у напрямку чудовім,
сецесії – мистецтві цілком новім.

Зупиніться тут на хвилю, голову вгору підніміть,
з моєю допомогою тварин на балконі знайдіть.
На одній балюстраді, десь зовсім високо

павутиння швидко плете, він теж у грі.
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Бабка  присіла, її також зустрінете вгорі.

На вуличку, що між будинками зазирніть,
творчу уяву архітектора поділіть.
Вхід він оздобив квітами, що все огортають,
придивіться до них добре, бо ся ховають.

Будинок наступний свій рік збудування сховав  
                                                                    у листях дуба,
суму цифр швидко занотуйте, аби не була згуба.  

+ + + =
Б

Будинки ці будувалися для прусських урядовців,
сила силенна була тут таких службовців.
За одною схемою все будувалося,
метраж їхній не малий, як здавалося.

Дійдете до вулички, ще вліво поверніть,
кількадесят метрів легкою ходою пройдіть.
На одному з будинків видніється вітрильник,
він своїм носом Вам напрямок вкаже.
Перш ніж рушити, номер будинку запишіть,
поділіть його на половину і до загадки ідіть. 

: 2 =
В

Наступна вулиця перед Вами, гарні тут кам’яниці,
декорацій на них стільки, не дрібниці.

Будинок з номером є Вашою метою,
В

придивіться до оздоб, захоплюють красою.
Можна сказати за візерунками, що дім цей з
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бо над двома входами чатують.
Один тримає таблицю з датою збудування,

+ + + + 2 =
Г

два наступні з текстом латинського привітання.

Над балконами в нішах чотири медальйони,
чоловічі та жіночі побачите голови.
Йдіть вуличкою вгору, миніть квартал один,
знайомимося з вулицею тією ж самою, чекайте новин.

Під номером два кам’яні обличчя,
Г

дивляться на Вас, повні величчя.

Прямуйте далі, на перехресті вправо чимчикуйте,
перед будинком з дерев’яними елементами зупинку  
                                                                        заплануйте.
Зверніть увагу на його оздоби,
вирізьблені з дерева, Вам до вподоби?

Зазирніть на подвір’я, тихо без галасу,
подивіться на будинок, не бракне часу.

Тут в аграрній палаті дослідження вели,
про нові добрива для рослин розмови були.

Сьогодні будівлі стилем Вас дивували,
так санаторії біля моря і в горах будували.
В XIX столітті швейцарський стиль тріумф здобував,
курортників витонченістю чарував.

Покиньте цю пристань тиші та спокою,
перейдіть через дворик неспішною ходою.
За низьким будинком вправо і одразу вліво,
вулиця це шумна та йдіть Ви сміливо.

Від сходів 25 кроків вліво порахуйте мені,
перед пам’ятником станьте по лівій стороні.
Історія це місце пам’ятає,
Познанського Червня* подію, не один тут згадає.

Далі, невеличкий скверик біля Вас,
мешканці тут говорять повсякчас.

Про трьох
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Вам розкажуть, та зважайте на час.

Останнє прізвище у називному відмінку занотуйте,  
                                                                потрібне для гри,
лічбу літер прізвища мусите потроїти.
До результату А додайте і адреса готова,

прийде час, підказка з номером буде нова. A

Йдіть далі, де пішохідний перехід,
вулицю з трамвайними коліями перейдіть, це Ваш хід.

Запрошую Вас на прогулянку, де цікавинка є не одна,
у сецесійному районі Єжице, ось така новина.
Дізнаєтеся про будинки, дворики, їх мешканців та історію,
пізнаєте тут не одну цікаву теорію.

Кам’яниця перед Вами показна, кольорова,
на фасаді дата, історія багатовікова.
З двох дат останні цифри додайте,

результат добре запам’ятайте.
А

Перейдіть дорогу до будинку, там на загадку чекайте,
на таблиці її прочитайте та не зволікайте.
Кам’яниця ця театр всередині хова.
Чиє ім’я тепер носить? як ся назива?

Театр імені
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Чому саме його ім’я театр носить?
Про невелике пояснення історія просить.
Хоч актором був славним, характер мав важкий,
з багатьма людьми часто був не згодний.

Мріяв про роль у шекспірівській драмі,
щоб зіграти Короля Ліра – у великій програмі.
Нарешті з Познані прийшла пропозиція,
для актора мала здійснитися велика місія.
Однак сталося не як гадалося, смерть помішала цьому,
помер перед прем’єрою у Театрі Новому.

Роззирніться  і поверніть в сторону вежі храму,
біля кам’яниці на розі розкажу Вам історію знану.
Жив тут Роман Вільгельмі, грав культові ролі,
від гарних жінок втрачав глузд поволі.

Змусили батьків авантюри в школі,
школу змінити, не опираючись долі.
У згромадженні салезіян свою місію відкрив,
в акторстві ціле своє життя творив.

Де вулиця хилиться вниз, шукайте будинок,
підказку Вам даю логічну,

за номером шукайте вулицю бічну.
А

Звідси Ви можете побачити будинок, сецесійна обнова,
його номер Вам дасть сума, що листя дубове хова.
Десять додайте до нього і адреса вже є готова,
сецесія перед вами відкривається нова.

+ 10 =
Б

Тут мотивів багато, над входом під балконом 

видніється,
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на балконі зліва   мешканці гріються.
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Зараз ідіть до місця, на котре трамваярка вказала,

адреса з номером  А, таку ціль Вам дала.

Зазирніть до брами, але далі не ступайте,
римські цифри на балках уважно пошукайте.

Звідки ці цифри? Це справа цікава,
будувати будинки – це Вам не забава.
Каркас будинку, його стіни,
складав тесля, були переміни.
Щоб не згубити послідовність балок,
кожна партія конструкції мала свій номерок.

По другій стороні вулиці є дім,
про нього я Вам розповім.
Перед війною на подвір`ї там пиво трималось, 
ось так дивно склалось.
Склади Живця і горілок всяких
було товаром охочим для людей всіляких.

Крокуйте вулицею далі, наступної брами перейдете поріг,
оминіть маркет, йдіть до кінця, не шкодуючи ніг.
Дивуєтесь? Так, це все Єжице!
Показало Вам сьогодні своє лице.

Тут є дві дами і два джентльмени,
подарунки він них додають новизни.
Один з квітами до дами залицяється,

інший з тростиною і 
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                                                        до них придивляється.

Поверніться на вулицю, тримайтеся попереднього  
                                                                            маршруту,
побачите смішну сцену, мешканцями не забуту.
Дві фігури балкон ледь піднімають,
на головах здивованих стопи свої тримають.
Голови дивуються, смішні роблять міни,
і дуркують зовсім без причини.

Тут повертаємося до початку нашої розповіді,
сецесія – це стиль, котрий залишиться у Вашому спогаді.
Є в ньому квіти, фрукти, людей і тварин обличчя,
лози рослин і навіть потвори, немов з потойбіччя.

Додайте цифри з адреси, маєте число

а давайте саме стільки кроків вліво зробимо?
Ну що? Опинилися на розі?
Нові пригоди у Вас на дорозі!

*Познанський Червень – криваво придушений протест робітників 
за право на гідну заробітну плату у 1956 році.
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Вулиця поперечна свого героя має,
його історію таблиця розповідає.
Однак розповісти хочу Вам я не про нього,
про цю історію Ви можете не знати нічого.

Тут під 4 перед війною жив художник-самоук,
малював він, не покладаючи рук.

Познанським Никифором його називали,
його роботи до музеїв продавали.
Зигмунд Варчиґлова має свою вулицю в місті,
коли покупки робитимете, отримаєте від нього вісті.

Поверніться до рогу, пошукайте напис червоний.
Перепишіть його, він дуже вагомий.
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80 років тому тут оселилось кіно,
неповторна атмосфера місця цього.

Не знищений у час війни, повністю вистояв,
перший фільм у післявоєнній Познані показав.
Радянська комедія  –  „Свинарка і пастух”,
для мешканців вирує тут історії дух.

Підійдіть до кінотеатру, сховайтеся в тіні,
погляньте на протилежну сторону, на будинки мовчазні.
Звідси зауважите красу кам’яниць сецесійних,
мотивів на них багато різних, професійних.

А зараз увага! З двох виразів попередньої загадки,
помножте число літер,  
а результат запишіть навпаки у рубрики. 

× = Номер будинку це – 

Цей номер є Вашої мандрівки метою,
за хвилину дійдете Ви не спішною ходою.
Декорації на будинку Вам вдасться упізнати,
оздоби ці пишні не буду в секреті тримати,
колись так оздоблювали швейцарські пансіонати.

Прямуйте далі до вулиці перехрестя,
тут на розі в ресторані зустрічалися дами,
для вправи фізичної у боулінг вони грали.
У тих часах ця ідея була дещо нетипова,
однак для мешканок Єжиц мода була чудова.

Йдіть далі у напрямку висоток та веж,
послухайте перестороги,
вважайте, не збийтеся з дороги.
Вже біля вулиці, на базарчику стоїть 

одноногий,
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зупиніться, роззирніться, натяк типовий.

В день робочий тут шум та рухливо,
у неділю час тут минає ліниво.
Ген високо над прилавками,
пошукайте на будинку тварину з крилами.
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Це знову майстрів сецесії фантазія,
під яким номером тварина? 

Питаю, раз така оказія.
Д

Поверніть вліво, потім під гірку, Ви туристи браві,
йдіть до місця зустрічі літератів у славі.
Той, котрого прізвище починається на P,
вкаже Вам прямий шлях, що до скарбу веде.

З цього місця порахуйте кроки, котрі отримаєте з суми:
номеру будинку, де сонце жило на балконі,
номеру будинку, де вітрильник, було видно, як на долоні,
з адреси з балками, котрі тесля пронумерував.

+ + =

Стільки кроків зробіть до місця, де скарб хтось сховав.

На будинку назву інституції висвітлюють неони,
з напису писана частина до гасла попадає попри перепони. 
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Підніміться по сходах, подивіться на огорожу,
схиліться трішки та скарб низько шукайте.
Він на Вас чекає, та спершу шифр розгадайте,
а тоді вже печатку на брошурі розглядайте.
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Місце для скарбу
Шифр до скарбу:

А В Д


