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Królewskie tradycje Gniezna to nie tylko suche fakty odnotowane przez dawnych kronikarzy. Wielkie
osobowości wpływają na ludzi i miejsca niezależnie od czasów. Pięć królewskich koronacji to ważny element dziedzictwa miasta. Można powiedzieć,
że koronowani tu władcy zajmują honorowe miejsce nie tylko w historii Gniezna, ale też w jego teraźniejszości. A skoro tak, to zapewne mogą i dzisiaj
mieć swoje ulubione miejsca w Gnieźnie.
Ruszasz śladami królów koronowanych w Gnieźnie, by poznając właścicieli koron widocznych
na odwrocie tej karty, odnaleźć tajemnicze hasło.
Gdy uda się Tobie je odczytać, możesz na stronie
www.gryturystyczne.pl wpisać się na listę zwycięzców i pobrać imienny certyfkat.
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Gniezno – Pierwsza Stolica Polski – leżące w sercu
Szlaku Piastowskiego jest jednym z najważniejszych
dla polskich dziejów miast. Wraz z okolicznymi grodami – Ostrowem Lednickim, Grzybowem, Gieczem
i Poznaniem – tworzyło zręby potęgi państwa Piastów, której znakiem było powstanie polskiej państwowości, przyjęcie chrztu i organizacja struktur
kościelnych w młodym księstwie.
We wszystkich tych wydarzeniach Gniezno pełniło kluczową rolę – to tu książę Mieszko I zbudował
monumentalne palatium (siedzibę władcy), tutaj
powstało pierwsze polskie arcybiskupstwo i odbył
się Zjazd Gnieźnieński, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju i regionu doby średniowiecza. W 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej
koronował się pierwszy polski król – syn księcia
Mieszka I i księżnej Dobrawy – Bolesław Chrobry.
Później odbyły się tu jeszcze koronacje czterech
polskich władców – Mieszka II, Bolesława Śmiałego,
Przemysła II i Wacława II.
Więcej informacji o Gnieźnie można znaleźć na stronach www.gniezno.eu i www.tupowstalapolska.pl.
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Fabuła gry
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Gra turystyczna, której kartę startową właśnie
trzymasz w ręku, jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta nowa forma zwiedzania umożliwia zabawę niemal 24 godziny na dobę przez siedem dni
w tygodniu.
Uczestnicy ruszają w ulice i zaułki Gniezna, by rozwiązać przygotowane dla nich zagadki. Bawić się
można indywidualnie lub zespołowo. Każdy kto pozna hasło końcowe, może wpisać się na listę zwycięzców w Internecie i pobrać imienny certyfikat.
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Drogi Śmiałku! Na planie miasta są zaznaczone miejsca, które
upodobałem sobie w Gnieźnie ja, a także inni koronowani tu
władcy oraz nasze małżonki. Wyznacz sobie trasę (kolejność nie
gra roli) i odnajdź je zgodnie ze wskazówkami królów.
W każdym z tych miejsc rozejrzyj się uważnie i odszukaj obiekt
widoczny na fotografii lub opisany we wskazówce. Korona obok
należy do postaci, która upodobała sobie dane miejsce (uwaga
na utrudnienie – jest 10 władców i 11 koron do wyboru).
Litery z kamieni w koronach królów i ich małżonek – ułożone
zgodnie z datami koronacji, utworzą tajemne hasło – potwierdzenie wykonania zadania.
POWODZENIA!

ul. Adam

Nad wejściem do dostojnego, gotyckiego gmachu z XIV wieku (którego
początki sięgają 1243 roku) zobaczysz
znak krzyża z dwiema belkami, z której
górna będzie krótsza.

W Gnieźnie lubię najbardziej miejsce,
w którym ulica nazwana moim imieniem krzyżuje się z ul. Łubieńskiego.
Moja żona Oda woli kościół św. Jerzego znajdujący się obok katedry, zapewne dlatego, że stało tam dawniej palatium – moja monarsza siedziba.

Bolesław Chrobry
koronowany w 1025 r.
Znajdziesz tam mężów o marsowych
minach, z których jeden jest gotów do
walki, a drugi w lewej ręce dzierży symbol władzy królewskiej, a prawą wznosi
w geście składanej przysięgi.

Ja, podobnie do Ody – żony mego ojca,
którą pojął po śmierci mojej matki Emnildy – upodobałem sobie okolice katedry gnieźnieńskiej.
Małżonka moja Rycheza lubi zaś panoramę roztaczającą się z dziedzińca
gmachu przy ul. Kostrzewskiego.

Mieszko II Lambert
koronowany w 1025 r.
Przy bocznej ścianie świątyni odnajdziesz dźwięczny metal. Jeśli zobaczysz
na nim imię i wizerunek bł. Bogumiła,
wiedz, że dawniej znajdował się o wiele
wyżej, obok czterech mu podobnych.

Ja przepadam za przestrzenią gnieźnieńskiego rynku. Przechadzając się tam,
zwykłem spoglądać pod nogi.
Moja żona woli za to frontową fasadę
katedry chyba dlatego, że odbyły się tu
wszystkie gnieźnieńskie koronacje.

Bolesław Śmiały
koronowany w 1076 r.

Na gmachu zobaczysz wizerunek dwóch
włóczni. Jednej – kopii włóczni świętego Maurycego, księciu Bolesławowi
w czasie Zjazdu Gnieźnieńskiego ofiarowanej, i drugiej – gromiącej smoka.

Litery z kamieni w koronach wpisz poniżej w kolejności chronologicznej od
najdawniejszego do najbliższego współczesności małżeństwa (zgodnie z datami
koronacji).

KRÓL

ŻONA KRÓLA

Najbardziej umiłowałem nastrój klasztoru
i kościoła Bożogrobców przy ul. św. Jana,
które hojnie wspierali mój ojciec Przemysł I
i stryj Bolesław Pobożny.

KRÓL

ŻONA KRÓLA

KRÓL

ŻONA KRÓLA

Żona ma Małgorzata woli ufundowany
przez mego stryja, a przeze mnie wspierany kościół przy ul. Franciszkańskiej.
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ŻONA KRÓLA

Przemysł II
koronowany w 1295 r.
W Gnieźnie najmilszy mi jest piękny
gmach świątyni przy ul. Farnej.

U wejścia do budynku z tyłu kościoła
szukaj słów po łacinie, które mówią,
że: „Opatrzność wystawiła. Miłosierdzie niech strzeże”. Wiedz, że pierwszy
i ostatni z wyrazów zaczyna się na PRO.

Sekretne hasło

Natomiast poślubiona mi Rycheza Elżbieta (córka Przemysła II) lubi kościół przy
ul. św. Wawrzyńca, który – niegdyś drewniany, po pożarze w XVI wieku odbudowano jako murowany.

Wacław II
koronowany w 1300 r.

Właściwe litery utworzą tajemne hasło
potwierdzające wykonanie zadania.

Gra turystyczna
GNIEZNO – MIASTO KRÓLÓW
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