Замок на Пагорбі Пшемисла був збудований
в кінці XIII ст. як королівська резиденція
і простояв п’ять століть. Те що ми бачимо
сьогодні, це недавня реконструкція. Зараз
всередині знаходиться Музей прикладного
мистецтва, а на вежі - оглядова площадка,
на яку ви можете піднятися пішки або на ліфті.
З неї відкривається приголомшливий вид
на Старе Місто.
Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

Stary Rynek

9

pl. Kolegiacki 17

13

Рогаликовий Музей
Познані

Цитадель

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

3

Імператорський
Замок

У підземеллях костелу ордену францисканців
знаходяться
три
макети:
Давнього
м. Познань, граду перших П’ястів і пл. Старий
Ринок. Перший макет зроблений по відомій
гравюрі з 1618 року в масштабі 1: 150.
Другий макет це зображення Познані у X ст.
Ці макети озвучені музичним супроводом
з історичним коментарем. Третій макет
(у масштабі 1: 100) призначений для незрячих
та людей зі слабким зором. Ця модель
описана тактильним шрифтом Брайля.

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Графіті намальовано на стіні будинку
технікою 3D. Малюнок розповідає історію
кварталу Сьрудка (Śródka). На зображенні
представлені: князь, трубач, кіт і м’ясна
лавка. Малюнок є одним з семи Нових Чудес
Польщі (2016 р.) за версією National Geografic
Traveler.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Аквапарк «Termy
Maltańskie»

11

Парафіяльний Костел
св. Станіслава

15

Спортивно-розважальний
комплекс,
розташований на північному березі
Мальтійського озера. Це ідеальне місце для
відпочинку. Тут знаходиться 18 спортивних
і розважальних басейнів, басейн з
термальною водою, пляж, 11 водних гірок, 2
«дикі потоки», піратський корабель, 14 зон
відпочинку, кілька видів саун і хороша
атмосфера весь рік.
ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

ul. Śródka

Кафедральний собор
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Ратуша

fot. D. Krakowiak

Oдин з найбільш монументальних костелів
в стилі бароко у Польщі. Спочатку він
був збудований для монахів єзуїтів,
а згодом став головним міським собором.
Всередині знаходиться вражаючий орган
роботи відомого майстра XIX ст. - Фрідріха
Ладегаста. Щосуботи о 12:15 тут проводиться
безкоштовний концерт органної музики,
а в липні і серпні - щодня, крім неділі.
ul. Klasztorna 11
(вхід з вулиці Gołębia/Świętosławska)

fot. D. Krakowiak

Познанська
Туристична Картка

Це один з найвідоміших треків для змагань
з веслування у світі, тут часто проводяться
спортивні заходи європейського та світового
масштабу. Навколо озера розташовані
спортивні
комплекси,
пішохідні
та
велосипедні доріжки, поля для міні-гольфу
та гри в петанк, цілорічний лижний схил,
з’їзд для санок, американська гірка «Adrenaline», тут можна взяти в оренду спортивне
спорядження (велосипеди, ролики, лижі і т.д.).

ПОЗНАНСЬКА
ТУРИСТИЧНА КАРТКА
Познанська Туристична Картка - це
найкращий спосіб недорого відвідати
місто. Картка дає право на безкоштовне
користування громадським транспортом
і безкоштовний або пільговий вхід до
музеїв, а також дає знижку в багатьох
цікавих місцях. Її можна придбати в пунктах
туристичної інформації та деяких готелях
у різних варіантах: одно-, дво- і триденні,
стандартні та пільгові, з можливістю
користуватися громадським транспортом
і без неї. Детальніше на сайті www.karta.
poznan.travel.
АУДІОГІД
З аудіогідом можна прогулятися по місту
в своєму темпі та в будь-якій послідовності.
Аудіогід створений в форматі mp3.
Розроблено чотири тематичні туристичні
маршрути: Стародавній Познань, Старе
місто, Познань XIX століття та «Шляхом
модернізму». Аудіогід доступний польською,
англійською
та
німецькою
мовами.
Детальніше на сайті www.poznan.travel.
ТУРИСТИЧНІ ЛІНІЇ
Проїзд
історичними
трамваями
та
автобусами це велика атракція Познані.
Трамваєм № 0 ви можете потрапити до
Музею Комунікації або проїхатися через
найцікавіші частини міста, а у вибрані неділі
трамвайною історичною лінією «H» можна
проїхатися зі Старого Зоопарку через
центр міста. Автобусний маршрут № 100
проходить від залізничного вокзалу «Poznań
Główny» через центр міста, околиці Острова
Тумського до Нового Зоопарку, а потім
через Німецький Квартал (Національний
музей, Імператорський Замок), назад до
залізничного вокзалу. Автобусом № 102
з залізничного вокзалу можна дістатися
через центр міста до Музею Танкової Зброї.
Автобуси і трамваї курсують у суботи, неділі
та святкові дні, починаючи з кінця квітня
і до кінця вересня. Більше можна
дізнатися на сайті, www.ztm.poznan.pl
та www.mpk.poznan.pl.

Po zn an sk

ul. Ostrów Tumski 17

Вздовж північного берега Мальтійського озера
йде паркова залізниця «Мальтанка», якою
можна доїхати в аквапарк та Новий Зоопарк.
Довжина шляху складає 3,8 км. Залізниця
працює з кінця квітня до кінця вересня. Вагони
тягнуть старі дизельні локомотиви і паровоз
Borsig з 1925 р.

r Ci ty

• найкращий спосіб недорогого відвідати місто
• право на безкоштовний проїзд громадським транспортом
• безкоштовний або пільговий вхід до музеїв
і знижки в багатьох цікавих місцях
• картку можна придбати в пунктах туристичної
інформації, деяких готелях і онлайн

www.citycard.poznan.travel
Місцева Познаньська Туристична Організація
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Польща
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl
www.poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel

Коротко
про
Познань

Старе Місто

Stary Rynek 59/60
tel. +48 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

Це перший польський собор збудований
ще у X столітті. Усередині особливу увагу
слід звернути на надгробні плити XV-XVI ст.,
головний готичний олтар з 1512 р., а також
на Золоту каплицю з XIX ст., в якій
знаходяться гробниця і пам’ятник першим
польським правителям - Мєшку I і Болеславу
Хороброму. У підземеллях можна побачити
фундаменти першого собору, могили
перших правителів і, ймовірно, баптистерій.

yc zn a
ta Tu ry st - Ca rd

Відкрийте для себе місто
з Познанською Туристичною Карткою

www.it.poznan.travel
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ТУРИСТИЧНА
ІНФОРМАЦІЯ

Дитяча залізниця
«Maltanka»

21

Перлина епохи Відродження XVI століття.
Щодня точно опівдні на вежі ратуші
з’являються два механічних козлика, які
бодаються 12 разів. Всередині ратуші
знаходиться Велика сінь - зал з багато
прикрашеними ренесансними склепіннями.
Зараз в ратуші знаходиться Музей історії
міста Познань (тимчасово зачинений
на ремонт).
Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

fot. Nuevo Zoo

fot. J. Pindych

Музей
розташований
у
палаці
середньовічних магнатів - Гурків. У ньому
знаходяться цінні археологічні зібрання
з усієї Польщі, у тому числі пов’язані з
древньою історією Великої Польщі, а також
багата колекція єгипетського і нубійського
мистецтва. Внутрішній двір прикрашає
оригінальний єгипетський обеліск Рамзеса II.

fot. Archivo PLOT

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

Тварини у ньому знаходяться в умовах
наближених до природного середовища.
Щоб подивитися дві тисячі тварин, гості
можуть скористатися трьома маршрутами.
У 2009 р. був відкритий павільйон для
слонів, а в 2013 р. у зоопарку з’явилися бурі
ведмеді. В зоопарку ви можете скористатися
пасажирськими
«паровозиками»,
які
полегшать пересування.

18

Графіті 3D - Сьрудка

fot. D. Krakowiak

7

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska

14

ul. Franciszkańska 2
(вхід з вулиці Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl

Остання і наймолодша монарша резиденція
в Європі. Замок був збудований для
німецького імператора Вільгельма II.
Після закінчення Першої світової війни
в будівлі розташовувався Математичний
факультет
Познанського
університету.
А в 30-х роках XX ст. його випускники
зламали код німецької шифрувальної
машини «Енігма». Сьогодні Замок виконує
функцію центрального будинку культури
(виставки, кіно, театр, концерти).

Новий Зоопарк

fot. Termas de Malta

fot. Estadio INEA

Місце, де свої матчі грає футбольна команда
Лех Познань, запрошує на екскурсії з гідом.
Під час екскурсії можна побачити: Коридор
Слави, Роздягальню Гостей та ігрове поле
з лавками для запасних гравців. Стадіон
«Poznań» - це також місце проведення
концертів та конференцій.

Археологічний музей

fot. Maquetas de la antigua ciudad de Poznań

6

10

Макети Давнього
м. Познань

Мальтійське Озеро

ВІДВІДУВАННЯ ПОЗНАНІ ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

fot. J. Pindych

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Stary Rynek 41/2
(вхід з вулиці Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

fot. J. Pindych

Стадіон «Poznań»

У музеї знаходиться багата колекція
польського та європейського живопису,
а також унікальне зібрання гробових
портретів. Тут знаходиться найцінніша
у Польщі колекція іспанського живопису,
крім цього тут представлена єдина в Польщі
картина Моне - «Пляж в Пурвілі».

В музеї Ви відкриєте секрет приготування
Мартинських рогаликів, дізнаєтеся про
особливості місцевого діалекту та історію
Познані.
Майстер-клас
проводиться
в ренесансних будинках з видом на ратушу
і козлят.

Найбільший міський парк (близько 100 га).
До XIX ст. це був живописний пагорб з селом
Віняри («Винороби»), який був перетворений
на потужний форт, що увінчував фортецю
Познань. Після війни цитадель була
розібрана і перетворена в парк. Це одне
з улюблених місць відпочинку жителів
Познані, з культурно-військовою спадщиною:
Музей озброєння на відкритому повітрі,
Музей Армії “Poznań”, військові цвинтарі
радянських, польських союзницький воїнів.
На території парку встановлено найбільшу
скульптурну
композицію
Малгожати
Абаканович «Нерозпізнані».

fot. D. Krakowiak

2

fot. Ł. Gdak

17

fot. J. Jur

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Ворота Познані - це сучасний центр
інтерпретації спадщини, що розповідає
про історію Острова Тумського, і ролі, яку
це місце відіграло за часів формування
польської держави. Тут починається також
Королівський-Імператорський
Шлях
маршрут, на якому представлені найцікавіші
пам’ятки Познані.
ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

Національний Музей
у Познані

fot. S. Obst

У парку Вільсона розташована столітня,
найбільша в Польщі і одна з найбільших
в Європі, Пальмова оранжерея. У 9
павільйонах, на площі 4 600 м2 знаходиться
близько 17 тис. рослин з теплих і жарких
країн, а також велика колекція екзотичних
риб (170 видів, в тому числі – піраньї). Але
найцікавіше, що ви можете відвідати всі
кліматичні пояси світу за один день.

20

Ворота Познані

fot. D. Krakowiak

Колись одна з кращих шкіл в Польщі (XVIII ст.)
Закрита німецькою владою в кінці XVIII ст.
У 1806 р. протягом трьох тижнів в цих
будинках жив Наполеон, і тоді німецький
літописець написав, що Познань _ це
столиця світу. Кілька років пізніше тут
дав концерт Фредерік Шопен. Зараз тут
знаходиться мерія м. Познань.

fot. Ivernáculo

5

Кольорові будиночки з характерними
аркадами, які стоять поруч з ратушою були
колись місцем, де купці торгували рибою,
свічками та сіллю. Зараз цю традицію
підтримують лоточники, які продають
у цьому місці сувеніри. На аркадах все ще
можна знайти купецькі знаки з XVI ст.

16

Єзуїтська колегія

fot. K. Lesińska

Пальмова Оранжерея

12

Буденні Будиночки

fot. M. Kurzawski

НАЙВАЖЛИВІШІ
ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ

1

8

Польський королівський
замок - Музей прикладного
мистецтва і оглядова
площадка

fot. Museo de las Artes Aplicadas

4

Аеропорт
Познань - Лавіца

ul. Bukowska 285
tel. +48 61 852 61 56
info@airport-poznan.com.pl

ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka
Туристичні пам’ятки, театри, музика.
Вибрані музеї, ресторани, клуби, магазини.

Проєкт очолює
Місцева Познанська
Туристична
Організація

29

ТЕАТР І МУЗИКА

23

Пєрoжaк

Недорогі і дуже смачні вареники сподобаються всім.
Зліплені вручну, з ситною або солодкою начинкою,
продаються поштучно.

Познанська Філармонія

Одна з найвідоміших музичних сцен, яка високо
ціниться в Польщі. Частими гостями бувають тут
виконавці та гурти з усього світу.

ul. Półwiejska 10
www.pierożak.eu

32

4

ul. Wieniawskiego 1
www.filharmonia.poznan.pl

5
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fot. D. Krakowiak

fot. Pyra Bar

10

24

Великий Театр (Опера)

Репертуар для шанувальників з широким вибором
класичних творів. Він експериментує, виходячи
зі своїх стін. Зараз це одна з кращих оперних сцен
в країні.

Бар, який грає з естетикою Польщі радянського
періоду. В меню 99% страв містять картоплю,
в тому числі є регіональні страви, які сьогодні можна
назвати класикою: деруни (плиндзе), картопля
(пири) з білим сиром і компот.
ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

31

РЕГІОНАЛЬНА КУХНЯ
- обрані ресторани

16
28

Blue Note Jazz Club

Ресторан подає польські страви в сучасному
авторському
вигляді.
Міхал
Кутер,
шеф-повар і власник в одній особі, створив
місце модне, популярне, яке ціниться за
смачні страви.

19

35

3 31
18

ul. Kościuszki 76/78
(«Zamek» центральні будинeк культури)
www.bluenote.poznan.pl

34

17

30

2
36

29

20

24
39

1

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

fot. Club Dragon

Бaмбepкa

Регіональна кухня, яка подається в традиційний
спосіб. В меню знайдемо чорну поливку (czernina суп з крові), суп “сліпі риби” (картопляний суп, назва
супу в познанському діалекті), журек (żurek - суп
на борошняній заквасці), відварену картоплю
в мундирі подану з білим сиром, сметаною і цибулею
(pyra z gzikiem) і гусак з пампушками (pyzami).

27

14 27

23

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

26

15
24

22

Ідеальне місце для людей, які шукають живого
контакту з мистецтвом - концерти найбільших зірок
джазу і подібних музичних стилів.

A нoж відeлeц

11
12

КЛУБИ

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl
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Пира Бар
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Клуб «Dragon»
38

Клуб «Dragon» - це місце, де б’ється
альтернативне серце міста. У програмі
є концерти, спектаклі, проєкції, хепенінги,
майстер-класи та інші події світу мистецтва.

25

ul. Zamkowa 3
facebook.com/klub.dragon.poznan

Хичка

Cuba Libre

ПОКУПКИ

fot. J. Pindych

28

34

Rewiry
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Винний бар
«Pod Czarnym Kotem»

Регіональна авторська кухня, яка здобуває визнання
серед гурманів своєю справжністю, простотою,
смаком і доступними цінами.

Клуб, який дуже важко скласифікувати. Чи це
танцювальний клуб? Коктейль-бар? А можливо, що
місце, яке хоче підкреслити культуру? Rewiry - це
місце зустрічей, у якому головну роль має атмосфера.

Це не тільки чудовий винний бар з кліматом,
але й місце виставок, зустрічей з авторами
книг, а також літнє кіно. До вибору вина від
виноробників з усього світу та їжа зроблена
з серцем. Це місце, у якому найважливіше це
люди та гарна атмосфера.

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia

Al. Niepodległości 8A
www.facebook.com/Rewiry.Klub

ul. Wolsztyńska 1 (вхід з вулиці Marcelińska)
facebook.com/poznanpodczarnymkotem

Модра Кухня

36

Тaмa

Винятковий простір на клубній карті Познані.
Клуб міститься в найстарішому концертнорозважальному залі Познані, який помістить
на двох поверхах навіть 1000 людей.
ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl
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Posnania (ТЦ Познанія)

Познанія - найбільший вибір брендів у Познані.
У яскравому, сучасному інтер’єрі клієнти
знайдуть 260 магазинів, 40 ресторанів і кафе.
Все доповнюється багатою розважальною
пропозицією: кінотеатр, боулінг, фітнес-клуб

На познаньських ринках: Великопольському,
Бернардинському, і Єжицькому Ви знайдете свіжі
овочі та фрукти, а також регіональні продукти. Варто
заглянути також на Ринок Вільдецкі і Лазарські, хоч
вони і знаходяться трохи далі від туристичної траси.
fot. Jakub Wittchen

ul. Wrocławska 21
www.cuba-libre.pl

Зелені ярмарки

з басейном, а також винятковими послугами
- такими як Concierge або Hands Free
Shopping, які зроблять покупки простішими
і дозволять приємніше провести час. Цікава
архітектура, дизайнерські меблі та інсталяції
європейських художників доповнюють образ
життя Познанії.

fot. SQ Klub

Cuba Libre - це повноцінний клуб латино у самому
центрі Познані, де шість днів на тиждень ви можете
розважатися під гарячі ритми сальси, merengue, bachata, samba і не тільки... Незвичайні Dj’ї, відзначені
танцювальні інструктори та екзотичні напої роблять
так, що кожен вечір проведений в Cuba Libre - це
незабутній досвід.

fot. Centro Comercial Posnania
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fot. Tama

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

fot. T. Krampikowski

Картопляні галушки (szagówki), чорна поливка
(czernina) - кажуть, що найкраща в місті, і качка, це
познанська класика, за допомогою якої, ресторан
нагадує кулінарні традиції регіону. У ресторані Hyćka
організовують концерти і театральні виступи.

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu
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Базар антикваріату,
«блошиний ринок»

У кожні вихідні, за винятком другої суботи
місяця, тут влаштовується «блошиний
ринок». А кожної другої суботи місяця найбільший в Польщі базар антикваріату.
ul. Szwajcarska 14, парковка - ТЦ «M1»
www.gielda.poznan.pl
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Stary Browar5050
(Стара Пивоварня)

Це не тільки торговий центр, але й місце мистецтва
- і все це в оточенні архітектури найвищого класу,
що нагадує промисловий стиль XIX століття. Крім
магазинів, тут знаходяться кафе, клуби, парк, центр
мистецтва і готель.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Сувеніри з Познані

Унікальні, креативні і різноманітні сувеніри з Познані
можна придбати у всіх пунктах туристичної інформації
(Площа Старий Ринок, Аеропорт Лавіца) і в в
Культурно-інформаційному Центрі (вул. Ratajczaka 44).

Більше про Познань:

www.poznan.travel
Місцева Познаньська Туристична
Організація
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Польща
www.facebook.com/Poznan.travel
Текст: Марта Ставінска, переклад: Олексій Артишук 2021

