Nowe pamiątki z Poznania. Tym razem z
Panem Peryskopem!

Pan Peryskop, zwany też Watcherem, niedługo może znaleźć się w Twoim domu! Nową linię
poznańskich pamiątek przygotowało Wydawnictwo Miejskie Posnania.
Kiedy przyjedziesz do Poznania, urzeknie cię pokaźna ilość ulicznego street artu. Poza słynnym
muralem Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle największą uwagę przyciąga
pamperek z jednym okiem – zawsze czarny i zawsze wyluzowany. Cóż to za akcja? Co ma oznaczać
ten ludzik wyjęty z jakiejś mrocznej, psychodelicznej kreskówki…? Odpowiedź brzmi: Noriaki.

Podobno zaczęło się około siedmiu lat temu. Powstały szlaczki z oczami, z których ukształtował się
pierwszy, potem drugi, aż w końcu zaczął żyć własnym życiem, opanowując miasto tak bardzo, że
bez niego trudno wyobrazić sobie poznański krajobraz.

Charakterystyczna postać nazwana została potocznie Panem Peryskopem. Jego ulubione zajęcie to
podglądanie przechodniów. Cumuje tam, gdzie mu pasuje; zobaczyć go można na ścianach, bramach,
kolumnach, zerka na nas nawet ze znaków drogowych. Nie zawsze wygląda tak samo, nie zawsze
robi to samo. Czasem trudno go zauważyć. Nieustannie ewoluuje, w zależności od humoru i sytuacji.
Do niedawna dumnie gościł nawet na drzwiach Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu, na
prośbę samych urzędników! Przez jednych kochany, przez innych znienawidzony, nie jest wieczny.
Ginie co chwila zamalowany, zeskrobany, zmyty, aby za chwilę odrodzić się w nowym miejscu.

ul. Strzelecka

Gdzie znaleźć Watchera? Dosłownie wszędzie. W bocznych uliczkach, na murach, kamieniach, a
nawet na sygnalizacji świetlnej (na ul. Półwiejskiej). Z Watcherem jest jak z barem – tu już nie ma,
ale za zakrętem znajdziesz nowy. Przykładowe lokalizacje: Paderewskiego, Mostowa, Park Starego
Browaru (na prawo od wyjścia z gmachu), al. Marcinkowskiego, Strzelecka, Kramarska. Imieniem
Peryskopa obdarzono spektakularną miejscówkę na ulicy Szewskiej. Peryskop Ogród jest bacznie
strzeżony przez Watchera, widać go tam na niemal każdej ścianie!

Twórca Watchera – Noriaki, pozostaje w cieniu. Nieczęsto pokazuje twarz. W jego pracy ważna jest
twórczość – nie on sam. Ciekawostka: Noriaki, rekordową ilością głosów, zwyciężył w plebiscycie na
Człowieka roku 2018 przeprowadzonym przez magazyn IKS i portal Kultura.poznan.pl.

Park Starego Browaru

Peryskop Ogród, ul. Szewska

Pan Peryskop na paradzie z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin

Teraz Pana Peryskopa możesz mieć dla siebie! Nie zobaczysz go na ulicy, skoro wychodzić nie możemy.
Mając jednak go na bawełnianej torbie, z którą pójdziesz na zakupy czy notes i długopis do notatek przy
pracy, będzie zawsze przy tobie. Wydawnictwo Miejskie Posnania, które poza publikacjami o Poznaniu
wydaje również poznańskie pamiątki, stworzyło serię gadżetów z wizerunkiem małego ludzika.

ekologiczna torba bawełniana z długimi uchwytami (23 zł)

notesy (wydzierany A5 za 14 zł i z karteczkami samoprzylepnymi za 8,50 zł)

ołówek (3,80 zł)

długopis plastikowy czarny (4,70 zł)

Pamiątki z Watcherem są dostępne w Informacji Turystycznej PLOT.

Informacja Turystyczna PLOT Stary Rynek
Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań
telefon: +48 61 852 61 56
e-mail: it@plot.poznan.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 10:00-18:00
niedziela 9:00-17:00

Informacja Turystyczna - Dworzec Główny PKP
ul. Dworcowa 2, 60-801 Poznań
telefon: +48 61 633 10 16
e-mail: dworzec@plot.poznan.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 09:00-17:00
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