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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 współ-
pracuje 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.

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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Poznańska
Karta Turystyczna

Stary Rynek 59

Hotel HP Park

 IBB Andersia Hotel

Sheraton Poznan Hotel 

Hotel Vivaldi 

 

www.wmsklep.home.pl

 NORMALNA ULGOWA
  TRANSPORT BEZ TRANSPORTU TRANSPORT BEZ TRANSPORTU
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Poznanska Karta Turystyczna

Poznan City Card | Posener City-Card

Projekt realizowany przez 

Poznańska Karta Turystyczna

Proszę przeczytać tekst.2.
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http://poznan.travel/pl/r/poznanska-karta-turystyczna/poznan-
ska-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, restaura-
cji,  bezpłatna komunikacja miejska – to niepowtarzalna okazja pozwala-
jąca zaoszczędzić czas i pieniądze. Karta dostępna jest w trzech wer-
sjach: jedno-, dwu- i trzydniowej w opcji normalnej i ulgowej z komunika-
cją 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?

...................................................................................�



Parowóz
Zachodnia Wielkopolska? Dlaczego nie?!

Zaczynamy od podróży do …………………….…………. (Szreniawa). Tam zwiedzamy 
muzeum rolnictwa. Oglądamy piece chlebowe, lokomobile, stare skrzynie.

Potem jedziemy do ………………….……………. (Wąsowo). Tu znajdują się dwa piękne 
zabytki. Pałac Sczanieckich powstał w XVIII wieku. Pałac Hardtów to 
neogotycki budynek. Otacza go 50 hektarów angielskiego parku.   

Po południu jedziemy do …………………………….…. (Wolsztyn). To miasto jest znane 
z niezwykłego muzeum – Parowozowni Wolsztyn. Tam oglądamy 
stare lokomotywy. Na stacji kolejowej kupujemy bilety i wyruszamy 
w podróż retropociągiem.

Zrjęcie: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/do-pobrania/ 

Poznańska
Karta Turystyczna

Stary Rynek 59

Hotel HP Park

 IBB Andersia Hotel

Sheraton Poznan Hotel 

Hotel Vivaldi 

 

www.wmsklep.home.pl

 NORMALNA ULGOWA
  TRANSPORT BEZ TRANSPORTU TRANSPORT BEZ TRANSPORTU

 Poznanska Karta Turystyczna
Poznan City Card | Posener City-Card

 Poznanska Karta Turystyczna
Poznan City Card | Posener City-Card

 
Poznanska Karta Turystyczna

Poznan City Card | Posener City-Card

Projekt realizowany przez 

Uzupełnij teksty odpowiednią formą rzeczowników w dopełniaczu.
W Wielkopolsce znajduje się wiele atrakcji turystycznych. 
Oto propozycje jednodniowych wycieczek. 

3.
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Interesujesz się historią? Wschodnia Wielkopolska jest właśnie dla ciebie!

Z ………………….……………. (Poznań) jedziemy do …………………………….…. (Dziekanowice – l.mn.). Można tam zobaczyć tradycyjną 
wielkopolską wieś. W skansenie stoi około 60 budynków z różnych części …………………….…………. (Wielkopolska). Chaty, 
stodoły, karczma, kuźnia – możesz wejść do każdego budynku i zobaczyć stare meble, obrazy, naczynia. 

Niedaleko znajduje się Jezioro Lednica i Muzeum Pierwszych Piastów. Tam zwiedzamy ruiny pałacu Mieszka I. 
Był to książę, który zdecydował o wprowadzeniu Polski do kultury chrześcijańskiej.
 
Potem jedziemy do ………………………….……. (Gniezno). To pierwsza stolica Polski. W centrum miasta stoi katedra. Tu pierwsi 
polscy królowie mieli koronacje. Warto w niej obejrzeć Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia i taras widokowy.



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 Kultur 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.

Czas na północną Wielkopolskę

Na północ od ………………………….……. (Poznań) znajduje się szlak kościołów drewnianych. W 12 miejscowościach 
można obejrzeć unikatowe budowle. Każdy kościół jest inny i każdy jest piękny. W trakcie naszej wycieczki 
jedziemy do ……………………….………. (Kicin), ………………………….……. (Długa Goślina) i ……………………….………. (Skoki – l.mn.).

Po drodze z ………………………….……. (Kicin) do ……………………….………. (Długa Goślina) zatrzymujemy się w Owińskach. 
W dawnym klasztorze funkcjonuje dziś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. 
Obok budynków znajduje się wyjątkowy w skali Europy park – Park Orientacji Przestrzennej. Zajmuje obszar 
prawie 3 hektarów. Tam uczniowie Ośrodka uczą się poruszać i orientować w przestrzeni. Park jest otwarty dla 
zwiedzających w weekendy. 

Następnie udajemy się do ………………………….……. (Jaracz). Tam znajduje się niezwykłe Muzeum Młynarstwa. 
Zwiedzamy młyn wodny, wiatraki, stajnię. Poznajemy proces powstawania mąki. Turyści mogą sami 
obsługiwać dawne sprzęty.

Która opcja jest najciekawsza? Dlaczego? Dyskusja
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Fasada kamienicy przy
ul. Grunwaldzkiej 20a

6 Jestem w Polsce _Kultura

Proszę przeczytać tekst.4.
1. (...) Poznańska secesja jest wyjątkowa. Zawitała do miasta w czasie wielkiego boomu budowlanego, 
jaki przydarzył się w końcówce XIX i na początku XX wieku. Wtedy to zadecydowano, że Poznań przesta-
je być miastem twierdzą z zakazem budowania poza obrębami murów, a staje się wschodnią rezydencją 
cesarstwa niemieckiego. Wybudowano dzielnicę cesarską wraz z zamkiem Wilhelma II i setki kamienic na 
Jeżycach, Wildzie i Łazarzu. Na przykład Zamek powstawał między 1905 a 1910 rokiem, a tylko w 1908 i 
1909 roku wpłynęło 1011 wniosków o pozwolenie na budowę. Ponad osiemset rozpatrzono pozytywnie. 
Budowa dochodowej kamienicy z mieszkaniami na wynajem była świetnym interesem, nic więc dziwne-
go, że majętni obywatele miasta inwestowali w to pieniądze. (...)

2. Tak duża liczba domów powstających w jednym czasie sprawiła, że chcąc przyciągnąć bogatych 
mieszkańców, musiały być one nie tylko wygodne, ale i modne. Zaczęto się więc prześcigać w rozwiąza-
niach architektonicznych oraz w dekoracjach fasad. Sztukator został pożądanym, a także niezwykle 
dochodowym zawodem. Do Poznania ściągali nawet Włosi. Osiedlili się tu tacy twórcy dekoracji fasad, 
jak Max Biagini czy Sante Zanetti, ale i pochodzący z Wielkopolski artyści również stali się niezwykłymi 
mistrzami w swoim fachu, między innymi (...) Bolesław Richelieu.

3. Urodzony nieopodal, w Luboniu, a żonaty z Nepomuceną Kołodziejczak z Długiej Gośliny. Był on 
właścicielem firmy sztukatorskiej. Do niego należą realizacje z kamienic przy Staszica, Jackowskiego 
czy Szamarzewskiego. Stworzył z Paulem Pittem niezwykłą, udaną spółkę. Architekt zbudował mu 
kamienicę przy Grunwaldzkiej 20a, a on ją ozdobił. Była nie tylko jego własnością, ale też wizytówką 
firmy. Dekoracja nie mogła być banalna i powielana z ogólnodostępnych wzorników. Musiała być 
odzwierciedleniem jego warsztatu, gustu i fascynacji. Udało się.



Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

4. Popisał się nie tylko biegłością w wykonaniu misternego detalu, jak chociażby przy wijących się gałęziach zjawiskowego drzewa, ale pokazał 
również swoje uwielbienie dla fantastycznych opowieści. Widać to w dziwacznych stworach, które chowają się za tarczami. Prawdopodobnie 
nigdy nie dowiemy się, co oznaczają i jaką bajkę opowiadają. (...) Co do jednego jestem jednak przekonana: Richelieu lubił smoki. Spod jego ręki 
wyszedł też fantastyczny smok zdobiący kamienicę przy Matejki, zastanawia mnie jednak coś zupełnie innego… Smok nie musi mieć błoniastych 
skrzydeł, to jaszczurczo-wężowy stwór z łapami zakończonymi ostrymi pazurami. Pokryty łuską, zieje ogniem bądź truje jadem, ale bardzo 
rzadko ma pokaźne piersi. Czy Bolesławowi Richelieu przyśnił się taki stwór? Czy gdzieś go widział? Czy był to zabawny żart dla mieszkańców? 
Czy jawna prowokacja skierowana do drobnomieszczańskich poznaniaków? Czy tylko przykuwająca oko reklama?

5. Nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że smoczyca przyciągnęła moją uwagę, rozbawiła i pobudziła wyobraźnię. Bardzo bym sobie życzyła, 
żeby koszmarne reklamy znikły z frontów, wszystkie fasady były odnowione, dzieci wraz z dorosłymi zadzierały głowy i otwierały usta ze 
zdziwienia, odnajdując bajkowe detale, a Poznań chwalił się swoją secesją, bo jest wyjątkowa. (...)
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Proszę odpowiedzieć na pytania.

Jaka zmiana w organizacji budownictwa nastąpiła w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku?

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

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

Dlaczego chętnie budowano kamienice?

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

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

Joanna Jodełka, Smoczyca z wielkim biustem i inne fantastyczne stwory. 
„Kultura u podstaw” [dostęp online 24.01.2022] https://kulturaupod-
staw.pl/smoczyca-z-wielkim-biustem-i-inne-fantastyczne-stwory/



Jakie aspekty były ważne przy projektowaniu kamienic?

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

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

Jak rozumiesz stwierdzenie, że kamienica Bolesława Richelieu była “wizytówką jego firmy” (akapit 3)?

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

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

Dlaczego autorka uważa, że smok zdobiący kamienicę jest niezwykły?

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

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

Co według autorki szpeci dziś poznańskie kamienice?

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

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

Poznaniak Maciej Sobczyk stworzył niezwykły projekt. 
Sfotografował najciekawsze detale poznańskich kamienic i udostępnił mapę z tymi zdjęciami.5.
Następny spacer po Poznaniu zaplanuj z tą mapą:
http://www.kamienicewpolsce.pl/p/detal-w-poznaniu.html 
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Projekt realizuje:

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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