Poznań - Święty Wojciech i okolice

1/P/17

Wzgórze Zasłużonych Wielkopolan
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Wzgórze św. Wojciecha to miejsce lokalizacji jednej z najstarszych poznańskich osad. Przypuszcza się,
że już ponad 1000 lat temu była ona związana z książęcym grodem na Ostrowie Tumskim. Wysokie
wzniesienie w pobliżu Warty miało znaczenie strategiczne, dlatego powstał tu prawdopodobnie
obiekt obronny, wspomagający główny gród. W 997 r. mszę miał tu odprawić św. Wojciech,
zmierzający na misję do Prus. Kult biskupa rozpowszechnił książę Bolesław Krzywousty,
wznosząc prawdopodobnie w tym miejscu w XII wieku romański kościół pod jego
wezwaniem.
Źródło: www.poznan.pl
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Legenda:
budynek
pomnik lub obelisk
�igura religijna
tablica
inny obiekt
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Opracowanie trasy:
Wojciech Drozda, Marek Cichal
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Na mapie Poznania zaznaczono
różne miejsca i obiekty, będące
punktami kontrolnymi (PK).
Do każdego PK wyznaczono zadanie.
Rozwiązanie zadań należy dostarczyć
do organizatora
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Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap

Długość trasy: 2,8 km
Liczba PK : 28
Aktualność mapy: styczeń 2017
Wersja 1.0

Turystyczno- Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/P/17)
Pomnik Adwokatów Czerwca ’56, odsłonięty w 2010r.
Podaj treść napisu ze znaku, umieszonego w dole po lewej stronie.
Dom mieszkalny
2
Podaj numer inwentarzowy z tabliczki przy wejściu.
3
Dom mieszkalny - tablica pamiątkowa poświęcona światowej sławy filozofowi i pisarzowi belgijskiemu.
Podaj nazwę miasta w Belgii, wymienionego na tablicy.
4
Ul. Działowa - Tablica informacyjna SIM.
Podaj dwie litery z numeru rejestracyjnego samochodu.
5
Kamienica zbudowana po II wojnie światowej w stylu socrealistycznym.
Ile ozdobnych plafonów jest w sklepieniu łukowym bramy (w jednym rzędzie) ?
6
Zabytkowa kamienica. W latach międzywojennych mieściły się tutaj biura Najstarszej Poznańskiej Fabryki
Wódek i Likierów – Artura Gaede, założonej 1916r.
Ile ozdobnych konsol podtrzymuje gzyms nad prawym ryzalitem budynku ?
7
Ul. Święty Wojciech 7, Zabytkowa kamienica.
Ile reliefów z twarzą kobiety umieszczono na fasadzie budynku ?
8
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych.
Jaki napis umieszczono nad furtą klasztorną ?
9
Teren kościoła Świętego Wojciecha – tablica na murze Poświęcona Karolowi Marcinkowskiemu.
Kto i w którym roku ufundował tablicę ?
10
Kościół Świętego Wojciecha, napis na ścianie kaplicy nad wejściem do Krypty Zasłużonych Wielkopolan.
INFO: Krypta czynne w sobota godz. (10-12), niedziela (13-16), pozostałe dni do uzgodnienia.
Z ilu słów składa się napis ?
11
Drewniany krzyż misyjny przed kościołem.
Jak brzmi napis na krzyżu ?
12
Pomnik Świętego Rafała Kalinowskiego.
Ile paciorków różańca umieszczono na pomniku ?
13
Bazylika Świętego Józefa i klasztor karmelitów bosych.
Podaj datę (rok) umieszczoną obok herbu na fasadzie kościoła.
14
Pomnik stulecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Nazwy których miast wymieniono dwukrotnie ?
15
Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. INFO: Cmentarz otwarty codziennie w godz. 10 - 18.
Założony 1810 r. jako cmentarz parafii … - (jakiej ?)
16
Grobowiec Cecylii i Stanisława Mikołajczaków
Jakie rośliny wkomponowano w krzyż na ścianie za sarkofagiem.
17
Barokowa figura Matki Boskiej przeniesiona ze Śródki
Podaj datę (rok) z kolumny.
18
Nagrobek Gen. Stanisława Taczaka, dowódcy powstania wielkopolskiego – krzyż obok, po prawej stronie grobu
Przytocz ostatnie dwa słowa z epitafium na krzyżu.
19
„Głaz Taterników”- pomnik – „Wielkopolanom, którzy nie wrócili z gór”
Ile nazwisk wymieniono na granitowych kostkach przed głazem ?
20
Pomnik Armii „Poznań”, odsłonięty 1 września 1982r.
Pod czyim patronatem postawiono pomnik ?
21
Pomnik Armii „Poznań”
Armii Poznań … – (kto ?)
22
Przedszkole nr 29 im. Plastusia.
Ile motyli umieszczono na ścianie po prawej stronie wejścia ?
23
Centrum rekreacji i rozrywki.
Jak się nazywa ?
24
Teren Starej Rzeźni - komin.
Ile metalowych obręczy spinających komin widać z ulicy Północnej ?
25
Brama Starej Rzeźni.
Ile ceglanych elementów w kształcie krzyża umieszczono na elewacji portierni ?
26
Kamienica Dawnej Fabryki Wódek i Likierów „ Hartwig & Kantorowicz”.
Podaj datę (rok) z fasady budynku.
27
Grochowej Łąki 3, zabytkowa kamienica.
Jakie inicjały umieszczono na szczycie fasady ?
28
Kantor Krzyżanowskiego, pawilon handlowo-reklamowy firmy budowlanej z XIX w., dostarczającej sztukaterię
dla budowanych w tamtych czasach wielu poznańskich kamienic.
Podaj datę (rok) z budynku.
Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl, lub za pomocą formularza ze strony trino.pttk.pl
1

Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na publikację na liście osób, które przebyły TRInO

