10 TING DU MÅ GJØRE I POZNAŃ

Føl deg unik i Poznań og ikke gå glipp av ting som kan gjøres bare her! Nedenfor finner du en
subjektiv liste med tips som kan hjelpe deg å planlegge ditt opphold i Poznań.
1. Se bukkene på rådhuset kl. 12

I den sentrale delen av det gamle markedet befinner seg det fineste rådhuset i renessansestil
nord for Alpene. I 1551 fikk rådhuset en klokke med to bukker. Hver dag, midt på dagen, når
klokken slår 12:00, på tårnet over klokken åpner de lille dørene seg og to bukkene kommer frem.
Klokkens mekanisme begever dem og de stanger hverandre tolv ganger.
Tips for deg som kommer for sent - i rådhusets første etasje kan man se den gamle, historiske
mekanismen som tidligere ble brukt til å bevege bukkene.
Det finnes en legende knyttet til bukkene. Da klokken ble ferdig har man bestemt å vise den til
medlemmer av byrådet og ordføreren. Det ble forberdet en fest, men på grunn av kokkens
uforsiktighet ble hovedretten - stekte hjortelår, fullstendig brent. Kokken stjal da to bukker for å
steke dem i stedet, men de har rømt fra ham opptil rådhustårnet. Gjestene så dem stangende
hverandre ved klokken. Ordføreren har da bestemt at en mekanisme med bukker skal legges til
klokken.

2. Spise en St. Martins croissant (Rogal świętomarciński)
En St. Martins croissant lages av wienerdeig og hvit valmuefrø. Det er i dag en av de mest berømte
polske spesialiteter, beskyttet med EU-sertifikat, slik at ekte St. Martins croissanter lages bare i
Storpolen.
Tradisjonen med å bake St. Martins croissanter stammer fra det 19. århundre og er knyttet til
sognefesten i St. Martins kirke. En av bakere i Poznań svarte på sogneprestens appell om støtte til
de fattige og bakte tre korger med dem. Etterpå har andre sluttet seg til ham. Slik oppsto
tradisjonen som varer til i dag. Bare på St. Martins dag spiser innbyggere i Poznań og deres gjester
rundt 250 tonn croissanter, dvs. rundt 1,25 mill. stykk.
Om du vil, kan du bli kjent med måten St. Martins croissanter bakes på. I Croissantmuseet
(Rogalowe Muzeum Poznania) vil du bli kjent med historien bak St. Martins croissanter. Du vil til og

med få sjansen til bake dem selv og lære litt av dialekten i Poznań. Alt dette i en gammel, historisk
bygård med utsikt på bukkene på rådhuset.

3. Ta en tur med Maltanka-toget

Langs den nordlige bredden av Maltasjøen går den 3,8 km lange traseen til Maltanka-toget. Alle
barnas yndlingstransportmiddel tar deg på tur til den nye zoologiske hagen (Nowe Zoo). Toget er i
rute hver dag fra slutten av april til slutten av september.
I utvalgte helger i måned trekkes toget av et damplokomotiv Borsig (kjent også som Agusia) fra
1925. For at lokomitovet kunne trekke det første toget kl. 10:00, må man begynne å sette det i gang
allerede kl. 02:30.
I Poznań kan du også ta en bytur med historiske trikker og busser. Bussene er utstyrt i høyttalere
og er i rute i helger og på helligdager fra slutten av april til slutten av september.

4. Besøke Stary Browar50 50

Stary Browar50 50 (Det Gamle Bryggeriet) er et kjøpe- og kunstsenter som befinner seg i
bygningen til et gammel bryggeri fra det 19. århundre. I tilleg til mange butikker vil du finne her en
del utesteder, en park, et hotell og et kunstsenter. I 2005 fikk Stary Browar pris for det beste
kjøpesenteret i verden blant middelstore objekter. Prisen ble tildelt av International Council of
Shopping Centers.
Alle som vil bli bedre kjent med Stary Browar, dets historie, virkeområde og ideen som senteret
realiserer, se gammel arkitektur eller den faste utstillingen av kunsverker kan ta kontakt med et av
informasjonspunkter i Stary Browar og avtale dato for en guidet tur. Det er godt å spørre om kart
over bygningen - da vil det være mulig å finne en persisk teppe eller alle kunstinstallasjoner.
Fristen må avtales to uker i forveien. Flere opplysninger:

•
•

Atrium, tlf. 61 859 60 50; e-mail: informacja@starybrowar5050.com
Pasaż tlf. 61 677 14 00; e-mail: informacja@starybrowar5050.com

5. Ta en tur i det tidligere Kaiserslottet

Det tidligere Kaiserslottet er den siste og yngste kongelige residens i Europa. Slottet ble bygget for
kaiseren Wilhelm II på begynnelsen av 1900-tallet. Etter første verdenskrig var slottet setet for
Fakultet for Matematikk ved Universitet i Poznań. Her studerte polske matematikere, som på
1930-tallet knekket Enigma-maskinen. I løpet av 2. verdenskrig ble slottet fullstendig ombygd, og
skulle bli en av Adolf Hitlers kvarterer. Nå er slottet et kultursenter med tallrike utstillinger, kino og
barneteater.
Slottet er åpent for omvisning med guide (oppmøte i Den Store Hallen). En guidet tur gir en
mulighet til å se interessante steder i slottet som vanligvis ikke er tilgjengelige, bl.a. tronen til
Wilhelm II som veier omtrent 5 tonn.
Flere opplysninger om dato for guidete turer finner du på nettsiden www.zamek.poznan.pl.

6. Se det eneste Monets maleri i Polen (Nasjonalmuseet)

I Nasjonalmuseet i Poznań finnes det en rik samling av polske og europeiske malerier, bl.a. en
mest verdifull samling av spanske malerier i Polen.
Også her kan du se det eneste maleriet av Claude Monet som befinner seg i Polen - «Stranden i
Pourville», som i 2010 ble funnet 10 år etter tyveriet og er nå tilbake i Museet. Tyveriet var så
oppsiktsvekkende at man nå planlegger å lage en film om hendelsen.

7. Bli kjent med begynnelsen av den første polske staten
i domkirkekjelleren
I domkirkekjelleren kan man se rester av den første polske
domkirken fra det 10. århundre, gravsteiner til Polens første
herskere Mieszko I. og Bolesław Chrobry og et baptisterium
fra 966.
Ved siden av domkirken befinner seg Porta Posnania
Museet. (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
„Brama Poznania”)
Den tidligere domkirkeøya Ostrów Tumski er et av de mest
sjermerende steder i Poznań. Med domkirken som
dominerer i landskapet, den lille Jomfru Maria Kirke, brosteinsgater på den tidligere befestningen
og historiske hus til domkirkekanniker er domkirkeøya en enklave fylt med stillhet og ro, og tiden
går litt saktere her.
På Ostrów Tumski er det også verdt å besøke Erkebispedømmets Museum (Muzeum
Archidiecezjalne) med Sankt Peters sverd som Polens første fyrst Mieszko I fikk som gave fra paven i
det 10. århundre og et arkeologisk utstilling Genius loci (Rezerwat Archeologiczny Genius loci).

8. Prøv turistspill!

I Poznań har man skapt en ny form for fritidsaktivitet - en turistspill som du kan spille selv.
Startpakke må du laste ned fra nettsiden www.gryturystyczne.pl. Du kan også hente startpakken
fra ett av turistkontorene i byen. Du kan spille når du vil og i ditt eget tempo. Det er en gøy form for

å bli kjent med byen og en uforglemmelig opplevelse.
Nå har vi 27 spill tilgjengelig. Spillene forestiller Poznań og dets områder fra forskjellige
perspektiver. De er knyttet til viktige historiske hendelser eller historiske personer som besøkte
byen. Spillets forløp er laget slik at spillet kan være veldig interessant og lett å gjennomføre også for
personer som ikke kjenner byens historie.
Inskripsjoner, skjulte skulpturer og arkitektoniske detaljer er opplysninger som i forbindelse med
startpakkens innhold er klare tips som fører til løsningen. Du kan føle deg nesten som Robert
Langdon i «Da Vinci-koden».

9. Gå en tur i Cytadela parken
Den største byparken Park Cytadela (ca. 100 ha) befinner
seg i sentrum. Til det 19. århundre var dette en ås med bygda
Winiary. Senere ble den ombygget til et stort fort. Etter andre
verdenskrig ble plassen ombygget til et turområde. Mange
stier og sjermerende steder tiltrekker turgåere. Parken er
også et perfekt sted for alle som elsker å stå på rulleskøyter
og å sykle. Midt i parken på en stor eng organiserer man fester og konserter. I parken finnes det
også en restaurant og en kafé hvor du kan spise noe godt og slappe av etter turen.
I parken befinner seg to museer - Våpenmuseet og Poznań-styrker Museet som presenterer en
interessant utstilling om polsk, tysk og russisk militærutstyr.
I parken finner man også Magdalena Abakanowicz’s største installasjon «Nierozpoznani» [De
ukjente]

10. Se Lech Poznań kampen

Stadionet er hjemmebane til Lech Poznan og var også en av arenaene under EM i fotball 2012. Det
har plass til over 43 000 tilskuere. Her organiseres det ikke bare fotballkamper, men også store
konserter, forestillinger, møter og andre spektakulære arrangementer.
INEA Stadion er kjent for sin god stemning. Så god at supportere til Manchester City er blitt
fascinert av supportere til Lech Poznań og feirer hvert mål med dansen «Let’s all do the Poznań».
Populæriteten til denne unike måten å heie på har spredd seg til andre klubber og nasjonale spill.

Lech Poznań spiller sine kamper i Poznań fra februar til desember. Den nåværende kampprogram og
billettene er tilgjengelige på: www.bilety.lechpoznan.pl
Stadion er åpent for omvisning fra mandag til søndag. Mer informasjon her.
Stadionet har også eget restaurant 12 Sports Bar & Restaurant. Det er verdt å stikke innom den
offisielle Lech Poznań-butikken som ligger i Tribune IV og tilbyr et bredt utvalg av Lech Poznań
suvenirer.

Interessert i mer?

Selvfølgelig kan du gjøre tusenvis av andre ting i Poznań! Om du elsker badstuer må du besøke
Termy Maltańskie. Er du interessert i eksotiske planter? Besøk Palmehuset! Om du er glad i øl
må du delta i en guidet tur i bryggeriet LECH. Mange av disse attraksjoner er tilgjengelige til halv
pris under den årlige arrangementet "Poznań til halv pris". Mer finner du her.

teksten: Marta Stawińska

