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W Poznaniu przy ul. F. Ratajczaka 44 
znajduje się Centrum Informacji Kulturalnej.

Pomagamy osobom zainteresowanym życiem kulturalnym naszego 
miasta. Dysponujemy materiałami informacyjnymi na temat koncertów, 
spektakli, wystaw, spotkań, imprez dla dzieci i seniorów. 

Mamy w ofercie bilety na imprezy w Poznaniu i całym kraju. CIK 
współpracuje z Teatrem Wielkim, Teatrem Nowym, Filharmonią 
Poznańską, 
a także z wieloma organizatorami eventów i portalami sprzedającymi 
bilety, takimi jak: Eventim, ebilet i bilety24.pl. Zajmujemy się również 
dystrybucją bezpłatnych wejściówek na wiele wydarzeń kulturalnych.

Centrum Informacji Kulturalnej w Poznaniu

https://www.poznan.pl/mim/cik/dzialalnosc-cik,p,1622,2782.html [dostęp online 24.01.2022] 

CIK to inaczej Centrum Informacji Kulturalnej.

CIK zajmuje się promowaniem kultury tylko dla dzieci.  

W CIK można kupić bilety tylko na poznańskie wydarzenia kulturalne.  

Na każde wydarzenie kulturalne w Poznaniu trzeba kupić bilet.  

W CIK można kupić nie tylko bilety. 

CIK to miejsce dla poznaniaków i turystów.  

P

P - prawda
F - fałsz

1.

2

wydawnictw miejskich (IKS, Kronika Miasta Poznania),
wydawnictw o Poznaniu (przewodniki, albumy,
książki historyczne, beletrystyka, publikacje dla dzieci)
biletów na imprezy kulturalne oraz na wybrane 
spektakle teatralne,
gadżetów i pamiątek związanych z Poznaniem (...).

Prowadzimy sprzedaż:

Proszę przeczytać tekst i i wpisać P lub F.
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Regionalne jedzenie to element kultury. 
W Wielkopolsce można zjeść wyjątkowe potrawy.2.
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Rogal świętomarciński – rogal nadziewany białym makiem, 
wypiekany w Poznaniu z okazji Dnia Świętego Marcina (11 listopada). 
Na Starym Rynku znajduje się Rogalowe Muzeum. 

Więcej informacji:  http://rogalowemuzeum.pl/o-muzeum/ [dostęp online 24.01.2022] 

Andruty – cienkie wafle z Kalisza i okolic.

Więcej informacji: https://andruty.eu/ [dostęp online 24.01.2022] 

Pyry z gzikiem – ziemniaki z białym serem; w poznańskiej gwarze ziemniak 
to pyra. W Poznaniu przy ul. Wronieckiej 18 znajduje się Muzeum Pyry.

Więcej informacji: https://muzeumpyry.pl/index.php [dostęp online 24.01.2022] 

Pieczona kaczka z jabłkami, modrą kapustą i pyzami – w 2020 r. 
odbył się konkurs na najsmaczniejszą kaczkę. 

Listę rekomendowanych restauracji znajdziesz tutaj: https://poznan.travel/pl/r/gdzie-zjesc/tutej-na-kaczke-2020

Czernina – rosół z krwią kaczki. W 2018 r. odbył się konkurs na najsmaczniejszą 
czerninę. Oto komunikat organizatorów: Konkurs na najlepszą Czerninę roku 2018 już 
rozstrzygnięty! W konkursie wystartowały 23 czerniny. Wybór był trudny, ale 
musieliśmy wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zostało przyznane restauracji Salon 
z ogrodem, drugie miejsce zdobyło Marcelino – chleb i wino, trzecie Kuchnia Wandy. 
Restauracja Catering Adamo otrzymała wyróżnienie.

Proszę połączyć opis z grafiką.

rogal świętomarciński

andruty

pyry z gzikiem
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Poznańska Karta Turystyczna

Proszę przeczytać tekst.3.
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http://poznan.travel/pl/r/poznanska-karta-turystyczna/poznansk
a-karta-turystyczna-od-a-z  [dostęp online 24.01.2022] 

Planujesz spędzić kilka dni na zwiedzaniu Poznania? 
Poznańska Karta Turystyczna jest dla ciebie ciekawą propozycją. 

To najlepszy i najtańszy sposób, aby poznać nasze miasto i okolice. 
Wstęp wolny lub zniżka do prawie 200 atrakcji turystycznych, 
restauracji,  bezpłatna komunikacja miejska – to niepowtarzalna okazja 
pozwalająca zaoszczędzić czas i pieniądze. Karta dostępna jest w trzech 
wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej w opcji normalnej i ulgowej z 
komunikacją miejską lub bez. Poznańska Karta Turystyczna oferuje m.in.: 

bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej i podmiejskiej,
wstęp wolny do większości muzeów w Poznaniu,
zniżki w obiektach sportowo-rekreacyjnych,
zniżki do Palmiarni i zoo,
zniżki w restauracjach.

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Co to znaczy „wstęp wolny”?

...................................................................................

Co to znaczy „zniżka”?

...................................................................................

Co to znaczy „bezpłatna komunikacja miejska”?

...................................................................................

W ilu miejscach Karta jest ważna?

...................................................................................

Ile jest wersji Karty?

...................................................................................�
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Niedaleko Poznania znajduje się wiele atrakcji turystycznych. 
Oto propozycja jednodniowej wycieczki. 

Zamek w Kórniku

Południowa Wielkopolska – niezwykli ludzie i ich niezwykłe miejsca

Wycieczkę zaczynamy od ……………………………… (Puszczykowo). Stoi tu dom słynnego 
polskiego podróżnika i pisarza – Arkadego Fiedlera. Dziś jest to muzeum. Obok domu jest 
Park Kultury i Tolerancji. Stoi tam replika  żaglowca Krzysztofa Kolumba „Santa Maria” i… 
piramida. 

Jedziemy dalej – do ……………………………… (Rogalin). Nasz cel to pałac rodziny 
Raczyńskich – wielkopolskich arystokratów. W galerii malarstwa znajduje się kolekcja 250 
obrazów. W zachodniej części parku podziwiamy bardzo stare dęby: Lecha, Czecha i Rusa.

Następnie jedziemy do ……………………………… (Kórnik). Tu zwiedzamy piękny zamek – 
dom rodziny Działyńskich. Poznajemy legendę o Białej Damie, podziwiamy stare meble, dzieła 
sztuki. Obok zamku znajduje się arboretum ze wspaniałą kolekcją roślin. Warto tu przyjechać 
w połowie kwietnia, bo wtedy kwitną magnolie.  

Które miejsce jest najciekawsze? Dlaczego? Dyskusja.

4.
Uzupełnij tekst odpowiednią formą rzeczowników w dopełniaczu.�
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Przydatne linki:

Centrum Informacji Kulturalnej
https://www.poznan.pl/mim/cik/

Poznańska Karta Turystyczna
http://poznan.travel/pl/r/poznanska-karta-turystyczna/
poznanska-karta-turystyczna-od-a-z

Wydarzenia kulturalne w Wielkopolsce
https://regionwielkopolska.pl/wydarzenia/

Portal poświęcony lokalnej kulturze 
Kultura u Podstaw
https://kulturaupodstaw.pl/

Repertuar poznańskich kin
https://www.poznan.pl/mim/events/seances/

Repertuar poznańskich teatrów
https://www.poznan.pl/mim/events/spectacles

Koncerty w Poznaniu
https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/muzyka,c,2/

Festiwal Ethno Port
https://ethnoport.pl/

Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna”
http://poznajsasiada.org/

Inne poznańskie festiwale
https://www.poznan.pl/mim/cik/festiwale,poi,4240/

Centrum Szyfrów Enigma
https://csenigma.pl/

Muzeum Narodowe w Poznaniu
https://mnp.art.pl/

Inne poznańskie muzea
https://www.poznan.pl/mim/turystyka/muzea-w-pozna
niu,poi,202,12/

Poznańskie jarmarki
https://www.targowiska.com.pl/jarmarki/

Materiały do nauki o Polsce „Kultura” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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