Podczas spaceru Twoim przewodnikiem po Głównej będzie bóbr. Zaprowadzi Cię do miejsc
oznaczonych na mapie za pomocą dwóch symboli. Pnie będą wymagały od Ciebie prostych obliczeń.
Kolorowymi lupami wskazano miejsca, w których warto dokładnie się rozejrzeć, aby dostrzec
pewien detal. Szczegółowa instrukcja znajduje się na odwrocie. Powodzenia!

Spacer z zagadkami dla mniejszych
i większych, młodszych i starszych
odkrywców Głównej.

Ta część Głównej słynie z tradycji młynarskich. Nawiązuje do nich
nazwa ulicy – Nadolnik, która swoją genezę zawdzięcza określeniu
znajdującego się tutaj młyna jako „Nadolny Młyn”. Po I wojnie
światowej obiekt uznawany był za jeden z najbardziej nowoczesnych i największych w Wielkopolsce i Pomorzu.
Dzienna produkcja mąki sięgała 120 ton i zaopatrywano nią sklepy
w całym Poznaniu! W 2019 r., ze względu na zły stan techniczny,
obiekt został rozebrany. W krajobrazie coś jednak pozostało...

Kościół pw. Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczętej jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na Głównej.
Świątynia wzniesiona została w stylu
neobarokowym w latach 1910-1912,
na planie zbliżonym do równoramiennego krzyża.
Po latach nieobecności powróciłem na Główną.
Wiele słyszałem o tym miejscu od swoich przodków, którzy
przez wieki zamieszkiwali dolinę rzeki Głównej (nazywanej
czasem Główienką) – prawobrzeżnego dopływu Warty.
Zanim zostanę tutaj na dłużej, chciałbym nieco przyjrzeć się
zakątkom tego niezwykłego rejonu. Zapraszam Cię na wspólny
spacer, podczas którego odwiedzisz miejsca znane i mniej znane
oraz poznasz różne oblicza Głównej. Otrzymane hasło powie Ci,
co najbardziej urzeka mnie w tym fyrtlu. W drogę!

Przy ul. Średniej 1a znajduje się
najstarszy budynek na Głównej,
wybudowany w 1824 r. Odznacza się
on szczytową konstrukcją,
mieszkalnym poddaszem oraz
dwuspadowym dachem.
Tradycyjnie, obiekty tego typu
zamieszkiwał gospodarz z rodziną
wraz z zatrudnionymi robotnikami.
Przy Rynku Wschodnim zlokalizowany jest
budynek z wieżą, związany od samego
początku z ochotniczą strażą ogniową.
Historia Zawodowej Straży Pożarnej sięga
1926 r. Odpowiednia ochrona
przeciwpożarowa była niezbędna na silnie
uprzemysłowionym obszarze. W okolicy
rozmieszczono liczne hydranty, które miały
ułatwić walkę z żywiołem.

Budynek „nowej szkoły” wzniesiony został
w ramach programu budowy tysiąca szkół
na 1000-lecie Państwa Polskiego. Od 1963 r.
nauka odbywała się w sąsiadujących ze sobą
obiektach – „Pomniku Tysiąclecia” oraz „starej
szkole” z 1935 r. W 2007 r. Szkole Podstawowej
nr 45 nadano imię Okrętu Rzeczypospolitej
Polskiej „Poznań”.

Zespół domów mieszkalnych
wzniesiono w 1906 r. jako niewielkie osiedle mieszkaniowe
dla robotników i urzędników.
Po II wojnie światowej obiekt
zakupiony został przez zakład
H. Cegielskiego. Na szczególną
uwagę zasługuje tzw. „familiok”
– dom rodzinny. Każdy z lokatorów miał w nim do dyspozycji
dwa pokoje i kuchnię, piwnicę,
komory na strychu, budynki gospodarcze oraz działkę warzywnoowocową. Górna partia budynku
wraz z charakterystyczną wieżą
nawiązuje do modnego sposobu
zdobienia tzw. fachwerkiem
– konstrukcją szkieletową.

W ciągu ulicy Bartniczej znajdują
się willowe domy jednorodzinne,
kontrastujące z przemysłową
częścią tej dzielnicy.
Przed włączeniem Głównej
do Poznania (1925 r.) ulica ta
nazywana była Ogrodową.

Na opisanym budynku
znajdziesz tablicę adresową –
ile numerów przyporządkowano
familiokowi?

Gdy zobaczysz miejsce,
w którym dawniej
znajdował się młyn, odszukaj
tablicę informującą, kto jest
patronem położonego
nieopodal parku. Policz litery
imienia i nazwiska tej osoby
i pomnóż otrzymany
wynik dwukrotnie.

Kierując się z tego miejsca
do ul. Krótkiej, miniesz kamienicę
zwieńczoną krzyżem.
Dawniej zamieszkiwały ją
Siostry Szarytki.
Odczytaj numer adresowy
budynku.

Aby przekroczyć rzekę Główną
trzeba przejść przez mostek.
Policz wszystkie srebrne
zwieńczenia tej konstrukcji,
przypominające kule.

Zwróć uwagę na daty powstania kapliczek.
Za każdym razem dodaj cyfry poszczególnych lat.
Dla wyniku otrzymanego w miejscu oznaczonym
na mapie
dopisz literę „K”,
a w przypadku wyniku z miejsca
literę „T”.

Gmach szkoły na dobre
zakotwiczył się w krajobrazie
Głównej. Przed wejściem do
1000-latki znajdź pewien element
będący charakterystycznym
wyposażeniem statków
i policz jego „łapy”.

Nad głównym wejściem
do kościoła zobaczysz zdobienie
przedstawiające serce.
Iloma literami jest otoczone?
Dodaj do nich liczbę dzwonów
znajdujących się
na placu przykościelnym.

Projekt Fyrtel_Główna – Główne Centrum Kultury został dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Miasta Poznania.

Udaj się do miejsc wskazanych na mapie. Kolejność odwiedzanych miejsc jest dowolna.
W każdym z nich wykonaj zadanie zgodnie z opisem. Do każdego zadania przyporządkowana
jest litera. Otrzymana liczba wskazuje miejsce tej litery w haśle. Jedną literę musisz
samodzielnie dopisać. W miejscach oznaczonych lupami rozejrzyj się, by odnaleźć pasujący detal.
Uwaga! Jeden detal jest niepotrzebny!

Policz otwory okienne
znajdujące się we frontowej
ścianie wieży i dodaj do nich
liczbę dawnych bram dla
wozów strażackich.

Nieopodal najstarszego
budynku na Głównej
znajdziesz aptekę.
Policz litery jej pełnej nazwy.

