10 ÅSTEN I POZNAN

Känn dig i unikt Poznań och missa inte på vad som man kan göra endast i Poznan! Vi har
handplockat 10 måsten som hjälper dig att planera din visit i Storpolens huvudstad.
1. Se bockar klockan 12 på dagen

I mitten av Gamla Stan befinner sig ett av de vackraste stadshus i renässans stil som ligger norr av
Alperna. 1551 monterades på stadshuset ett tornur med två bockar. Varje dag när uret slår tolv på
dagen öppnar lilla dörren och kommer två bockar fram. De lilla bockarna styrda av urets mekanism
stångas 12 gånger.
För de som kommer för sent - om du har inte tid att gå på Gamla Stan klockan tolv kan du alltid gå
till Stadshuset, där på bottenvåningen befinner sig en gammal historisk urmekanism, som användes
för att röra bockarna tidigare.
Det finns en legend anknuten till de lilla bockarna. När tornuret var färdigt hade det bestämts
att uret skulle visas till stadens rådgivare och provinsguvernör. För detta tillfälle organiserades en
stor fest. Tyvärr var kocken oaktsam och brände rådjurfiolen som skulle serveras på festen. För att
undvika straff stjal kocken två lilla bockar för att steka dem i stället. Bockarna orkade dock rimma
och sprang upp på stadshustornet. När gästerna anlände såg de två bockar som stångades uppe på
tornets gesims. Provinsguvernören tyckte om bockarna så mycket att han beordrade urmakaren att
skapa två bockar och montera dem på uret.

2. Smaka på Sankt Martin croissanter
Sankt Martin croissanter lagas av wienerbröd och vitt
vallmofrö. De är i dag en av de mest berömda polska
specialiteter, som är EU-certifierade. Det betyder att äkta St.
Martins croissanter kan lagas bara i Storpolen enligt det
speciella receptet.
Traditionen att baka St. Martins croissanter stämmer från 1900-talet och är knuten till sockenfesten
i St. Martins kyrka. En av bagare från Poznań svarade på på sockenprestens appell om stöd till de
fattiga och bakade tre korgar av croissanter. Efteråt slutade sig andra bagare till honom. På så sätt

uppstod tradition som lever kvar än idag. Bara på St. Martins dag äter Poznans invånare och deras
gäster ca. 250 t croissanter, dvs. runt 1.25 mn stycken.
Om du vill, kan du själv uppleva hur man bakar St. Martins croissanter och vad de egentligen är
lagade av. I Croissantmuseet får man bli bekant med historian av St. Martins croissanter. Du får
till och med chansen för att baka croissanter själv samt lära dig lite om den lokala dialekten. Allt
detta får du uppleva i en gammal historisk byggnad med utsikt på bockarna på stadshuset.

3. Ta en tur med parktåget ”Maltanka”

Längs den norra stranden av Maltasjön går den 3.8 km lång Maltanka tågets järnbana. Med
Maltanka, ett favorit-transportmedel för alla barn, kan du gå på en på tur till den nya djurparken.
Tåget går varje dag från slutet av april till slutet av september.
På utvalda helger dras tåget av ett gammalt ånglokomotiv Borsig (också känt som Agusia) från
1925. För att lokomotivet kan dra det första tåget kl. 10:00 behöver man börja sätta det igång redan
kl. 02:30 i morgon.
I Poznań kan du också ta en stadstur med historiska spårvagnar och bussar – organiserade av
stadens offentliga transportsällskap. Bussarna är utrustade med högtalare och går på helger från
slutet av april till slutet av september.

4. Besöka Det Gamla Bryggeriet

50 50

Det Gamla Bryggeriet 50 50 är ett köp- och konstcenter som uppstod i byggnaden av ett gammalt
bryggeri från 1900-talet. Ut över många butiker erbjuder Stary Browar en del uteställen, en park, ett
hotell och ett konstcenter. I 2005 fick Stary Browar prisen för det bästa köpcentret i världen bland

medelstora köpcenter. Prisen blev tilldelad av International Council of Shopping Centers.
Alla som är intresserade av Det Gamla Bryggeriets arkitektur, historia, verksamhetsområde, idén
som centrum realiserar, och vill se den fasta utställningen av konstverk kan ta kontakt med en av
informationspunkterna i Stary Browar och bestämma datum för en guidad tur. Det är bäst att
fråga om ett karta över byggnaden – med hjälp av kartan kan man hitta en persisk matta eller alla
konstinstallationer som befinner sig i Stary Browar.
Turdatumet måste bestämmas två veckor i förväg. Fler upplysningar:
• Atrium, tlf. 61 859 60 50; e-mail: informacja@starybrowar5050.com
• Pasaz, tlf. 61 677 14 00; email: informacja@starybrowar5050.com

5. Ta en tur i det tidigare Kaiserslottet

Kaiserslottet är den sista och yngsta kungliga residensen i Europa. Slottet byggdes för kaisern
Wilhelm II i början av 1900-talet. Efter dett första världskriget blev slottet ett säte för Fakultet för
Matematik vid Universitet i Poznań. Här studerade polska matematiker som knäckte Enigmakoden
på 1930-talet. I löpet av det andra världskriget blev slottet fullständigt ombyggt och blev en av Adolf
Hitlers kvarter. Nu är slottet ett kulturcenter med talrika utställningar, en bio och barnteater.
Slottet är öppet för guidade visningar (mötesplats i Den Stora Hallen: Hol Wielki). En guidad tur ger
dig möjlighet till att se intressanta platser i slottet som normalt inte är tillgängliga för besökare, bl. a.
Wilhelms II tron som väger omkring 5 ton.
Fler information om datum för guidade turer hittar du på internetsidan www.zamek.poznan.pl

6. Se Monets tillbakavunna målning (Poznańs Nationalmuseum)

På Nationalmuseum i Poznań finns det en rik samling av polska (”Det unge Polen”) och
europeiska målningar, bl. a. den mest värdefulla samlingen av spanska målningar i Polen.

Här kan du också se den enda målning av Claude Monet som befinner sig i Polen – ”Stranden i
Pourville”, som i 2010 blev funnen 10 år efter stölden och är nu tillbaka i Museet. Stölden var så
uppseendeväckande att det planeras att skapa en film om händelsen.

7. Upptäcka roten av den första polska staten i
domkyrkokällaren på Domkyrkaön

I domkyrkokällaren kan man se rester av den första polska domkyrkan från 10: e århundradet,
gravstenar av Polens första härskare Mieszko I och Boleslaw Chrobry och ett baptisterium från 966.
Vid sidan av domkyrkan befinner sig det moderna Porta Posnania Museum.
Den tidigare domkyrkaön Ostrów Tumski är en av de mest förtjusande platser i Poznan. Med
domkyrkan, som dominerar i landskapet, med den lilla Jomfru Maria Kyrka, med sina
kullerstensgator på stället av den gamla befästningen, och med historiska hus av domkyrkans

kaniker, som ligger i en vacker trädgård är domkyrkaön en enklav fylld med stillhet och ro, och tiden
går lite saktare här…
På Ostrów Tumski är det också värt att besöka Ärkestiftsmuseum med Sankt Peters svärd, som
Polens första furste, Mieszko I, fick som en gåva från påven i 10:e århundradet, men också en
arkeologisk utställning Genius loci.

8. Prova turistspel

I Poznań har man skapat en ny form för fritidsaktivitet – en turistspel som du kan spela själv. Ett
startpaket kan du ladda ned från nätsidan www.gryturystyczne.pl. Du kan också hämta
startpaketet från ett av turistkontoren i stan. Du kan spela när du vill och i ditt eget tempo. Det är en
god form för att bli bekant med stan och uppleva ett oförglömligt äventyr.
För ett tillfälle har vi 27 spel tillgängliga. Spelen föreställer Poznań och dess områden från olika
perspektiv. En av spelen handlar om den äldsta delen av staden: Domkyrkaön, andra är knutna till
viktiga historiska händelser eller historiska personer, som besökte Poznań. Spelens fölopp är skapat
på så sätt att man kan vara färdig på ett par timmar, och det är väldigt underhållande och intressant,
också för personer, som inte känner till stadens historia.
Inskriptioner, dolda skulpturer och arkitektoniska detaljer är upplysningar, som i förbindelse med
startpaketets innehåll blir klara tips, som för till lösningen. Du kan känna dig nästan som Robert
Langdon i ”Da Vinci koden”.

9. Gå på en tur i Citadelparken

Den största stadsparken Cytadela (ca. 100 ha) befinner sig i centrum av stan. Parken uppstod på
rester av en tidigare preussisk fästning. Upp till 1900-talet var parken en backe med en lite
förtjusande by Winiary byggd vid botten av backen. Senare blev den ombyggd till ett stort fort. Efter
det andra världskriget blev platsen ombyggd till ett turområde. Många stiger och härliga platser
tilldrar promenerande invånare från hela stan. Parken är också ett perfekt ställe för alla som älskar
att gå på rullskridskor eller att cykla. Mitt i parken, på en stor äng organiseras fester och konserter.
I parken finns det också en restaurang och ett café, där man kan äta något gott och slappna av efter
turen.
I parken befinner sig dessutom två museer – Vapenmuseum och Poznań -styrkor Museum, som
presenterar en intressant utställning om polsk, tysk och rysk militärutrustning.
I parken kan man också hitta Magdalena Abakanowicz’s största installation ”Nierozpoznani” (De
icke-erkända).

10. Se Lech Poznan kampen live

Stadionet är hemmabana till lokalt fotbollslag Lech Poznań. Stadionet var också en av arenor under
EM i fotboll UEFA EURO 2012™. Stadionet kan rymma över 43 000 åskådare. Här organiseras
inte bara fotbollkamper utan också stora konserter, föreställningar, möten och andra spektakulära
tillställningar.
INEA Stadionet är känt för sin goda stämning. Stämningen är så god att Manchester City
anhängare blev så fascinerade av Lech Poznańs anhängare att nu firar de varje mål deras slag nätar
med dansen ”Let’s all do the Poznań”. Populariteten till detta enastående sätt att heja på sin klubb
har spridit sig till andra klubbar och nationella spel. Lech Poznań spelar sina kamper i Poznań från
februari till december. Säsongsprogrammet och biljetter är tillgängliga på:
www.bilety.lechpoznan.pl
Stadionet är öppet för visning från måndag till söndag. Mer information.

Stadionet har också sin egen restaurang 12 Sports Bar & Restaurant. Det är också värt att titta in
i den officiella Lech Poznań butik "Stacja Kolejorz" som befinner sig på Tribun IV och erbjuder ett
brett sortiment av Lech Poznań souvenirer.

Sugen på mer?
Naturligtvis kan du göra tusentals andra ting i Poznań. Om du älskar bastur, måste du besöka
Termy Maltanskie, som erbjuder bl.a. en imponerande saunaanläggning. Är du intresserad i
exotiska växter? Besök Palmhuset med över 17 tusen växtsläkten som är tillgängliga året runt!
Älskar du öl, så kan du gå på en guidad tur i bryggeriet LECH . Många av dessa attraktioner är
tillgängliga till halva priset under den årlige tillställningen ” Poznań till halva priset”. Mer info
hittar du här.

