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Siedziba Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu mieści się  
w Zamku Cesarskim, zabytkowym budynku, który zbudowano 
ponad 100 lat temu. Zamek powstał jako rezydencja cesarza 
Niemiec, Wilhelma II, aby mógł zatrzymać się tu podczas wizyty 
w Poznaniu. Budowla miała sprawiać wrażenie starszej niż jest, 
–średniowiecznej. Kolejni właściciele Zamku przebudowywali go, 
zmieniali wyposażenie i dekoracje wnętrz. To, co widzisz dziś, 
to świadectwo ponad stu lat burzliwej historii. Po odzyskaniu 
niepodległości do Zamku wprowadzili się Polacy, w czasie 
okupacji przebywali tu naziści, a po 1945 roku gmach ponownie 
znalazł się w polskich rękach.

Cześć!



Przyjrzyj się więc dobrze jego murom, 
wieżyczkom, tajemniczym korytarzom 
i zaułkom.

 

Dziś gospodarzem gmachu jest 
Centrum Kultury ZAMEK. Można tu 
zobaczyć wystawy, obejrzeć spektakle 
i filmy, wziąć udział w warsztatach, 
spotkaniach i koncertach.



Część I
Zdjęcia i nakleiki 

Rozejrzyj się po zamkowych  
przestrzeniach. Uzupełnij brakujące  
fragmenty fotografii naklejkami.

Naklejki są 
w środku!

























Część II
Zagadki



Gdzie jest słoń?



Gdzie jest słoń? Znajdź największy  
balkon Zamku



Gdzie można zobaczyć 
Czerwonego Kapturka  
i Wilka?



Gdzie znajdziesz pozostałości 
zwierząt sprzed milionów lat? 

WSKAZÓWKA:
PATRZ 

POD NOGI!



Gdzie zobaczysz lwa 
walczącego z wężem?



Odpowiedzi:
1) Na tronie cesarza w Sieni Przejazdowej.
2) Od strony parku przed Zamkiem, nad wejściem od Ogrodu 
Zamkowego.
3) Na elewacji Zamku od strony al. Niepodległości.
4) Na przykład na posadzce korytarza na parterze Zamku,  
na ścianach i posadzce w Sali Kominkowej.
5) Na płaskorzeźbie w małym Holu Kasetonowym, przy 
stoiskach Biblioteki Multimedialnej.



Część III
Puść wodze wyobraźni:



Gdybym to ja MIESZKAŁ/MIESZKAŁA  
w Zamku sto lat temu...

napisz lub narysuj



Z DACHU WIEŻY  
Z ZEGAROWEJ WIDZĘ...

napisz lub narysuj



Lwy z Fontanny 
na Dziedzińcu Różanym 
rozmawiają o...

napisz lub narysuj



Przez szklany dach Atrium widzę...

.............................................................................................................

....................................................



Napisz i zostaw wiadomość  
dla Zamku:

W Zamku chciałbym/chciałabym …........................................

...........................................…………..........……….........………..........………

..........………..........………....………….........................................................

..................………..........………..........…………...........................................

........................................…………..........………....

Część IV 



Zabytkowe wnętrza 
Zamku wypiękniały.

 Przekonajcie się sami!

Konserwacja reprezentacyjnych

wnętrz zachodniej części dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu

i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

Zrealizowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
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