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Wyruszcie – tak jak mały Staś – na poszukiwanie kwiatu paproci!
Rzeczy niezwykłej, ogromnie rzadkiej i cennej. Rzeczy, która może
dać nieśmiertelność. Prawdziwego skarbu, którego odkrycie jest niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. Jesteście gotowi na wyprawę?
Trzymacie właśnie w rękach plan centrum Krakowa. Miasta, które
zapewne dobrze znacie. Waszego miasta. Ale też miasta Stanisława
Wyspiańskiego. Wielkiego malarza, dramatopisarza, poety, który
tu się urodził, tu tworzył i tu został pochowany. Na mapie zaznaczyliśmy 10 miejsc związanych z życiem i twórczością tego jednego
z najwspanialszych polskich artystów. Każde z nich kryje w sobie jakąś tajemnicę, jakieś zadanie. Rozwiążcie je. W nagrodę poznacie literę,
która będzie wam potrzebna do stworzenia finałowego hasła. Do odkrycia sekretu kwiatu paproci.
Przed wami 10 miejsc, 10 liter do zdobycia. Nie ma jednej trasy, miejsca możecie odwiedzać w dowolnej kolejności i czasie. Wyruszcie
na spacer po pięknym Krakowie. Bądźcie czujni i spostrzegawczy
– litery do hasła mogą kryć się wszędzie!

PLAC
MARIACKI
Tu znajdziecie aż dwa obiekty związane z twórczością Stanisława.
Jeden z nich – na pewno wszystkim wam znany – to Bazylika
Mariacka. Można w niej podziwiać wspaniale wymalowane gwieździste
sklepienie oraz szereg witraży zaprojektowanych między innymi przez
młodego Wyspiańskiego.
Wy jednak spróbujcie znaleźć inny – nie tak okazały – ślad obecności Stasia w tym miejscu. Gdzieś na placu znajduje się poświęcona mu
pamiątkowa tablica. Z niej dowiecie się, co robił nasz bohater na tym
placu, a także co napisał w 1900/1901 r. Pierwszą literę tytułu wpisz
w kratki z hasłem na polu nr 1.

PLAC
MATEJKI 13
To na tym placu mieści się szkoła, w której Wyspiański stawiał razem
ze swoim przyjacielem Józefem Mehofferem pierwsze kroki jaki artysta
plastyk. Kształcił się tam pod okiem samego Jana Matejki. Tam zdobywał wiedzę, pierwsze doświadczenia twórcze. To dzięki tej uczelni wyjechał również na stypendium do Paryża.
Wiesz już, co to za miejsce? Wiesz, jaką nazwę nosi ta uczelnia?
Ostatnia samogłoska, którą znajdziesz w jej pełnej nazwie pomoże ci
rozwiązać hasło – wpisz ją w pole nr 2.

PAWILON
WYSPIAŃSKIEGO
pl. Wszystkich Świętych 2
To jedyny w tym zestawieniu współczesny budynek, w którym można jednak poczuć ducha Wyspiańskiego. Najważniejszym elementem
są tutaj trzy witraże, które powstały na bazie malarskich projektów
artysty do katedry na Wawelu. To trzy dziwne, „trupie” wizerunki
historycznych postaci: Św. Stanisław, Henryk Pobożny i Kazimierz
Wielki. Wewnątrz znajduje się również kopia witrażu Bóg Ojciec
– Stań się z Kościoła Franciszkanów. Kopia niezwykła, bo można ją
nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim… poczuć, dotknąć. Ściany
budynku zostały ozdobione jednym z ulubionych roślinnych motywów
Stanisława – czy wiecie jakim? Przyjrzyjcie się, zastanówcie jaką literę
najbardziej wam przypomina i wpiszcie ją w pole nr 3.

DOM TOWARZYSTWA
LEKARSKIEGO,
DOM RZEMIOSŁ
TEATRALNYCH
ul. Radziwiłłowska 3 i 4
W bliskim sąsiedztwie znajdują się dwa budynki, które łączy osoba
Wyspiańskiego. Jeden z nich to Dom Towarzystwa Lekarskiego,
dla którego Stanisław zaprojektował wnętrza, witraż oraz meble.
Meble niezwykle niewygodne: podobno miało to uchronić siedzących
przed przysypianiem na posiedzeniach. Jeśli się wam uda, to wejdźcie
do środka – kolory tego domu są bardzo „Wyspiańskie”!
Drugi budynek to Dom Rzemiosł Teatralnych, zbudowany jako magazyn Teatru im. J. Słowackiego. Obecnie – po gruntownej rewitalizacji
– stanowi wielofunkcyjną przestrzeń teatralną, skupiającą się głównie na pracy teatralnych rzemieślników. W podziemiach zaś znajduje
się magazyn kostiumów, tych najnowszych, ale i tych pamietających
rękę samego Wyspiańskiego.
Na jednym z budynków znajduje się tablica informacyjna. Można
na niej wyczytać, że Polski Związek Lekkiej Atletyki powołano
w 1919 r., a dokładniej jedenastego… Stycznia? Marca? Grudnia?
Sprawdź to! Trzecią literę nazwy miesiąca wpisz w pole nr 7.
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KOŚCIÓŁ
FRANCISZKANÓW
pl. Wszystkich Świętych 5
W tym miejscu odnajdziecie wiele prac naszego bohatera. Dekoracja
ścian i wykonanie witraży dała Wyspiańskiemu poczucie szczęścia
i spełnienia swoich artystycznych wizji. Niestety niewiele mu za nią
zapłacono… W projektowanych przez siebie polichromiach chciał
zawrzeć franciszkańską ideę miłości do otaczającego świata. Pokrył
więc ściany malunkami polnych kwiatów: bratków, irysów, rumianków, słoneczników, maków, kaczeńców, kąkoli. Czy dacie radę odszukać wszystkie kwiaty? Które z nich umieszczone są w środkowej części
kościoła i są błękitno-żółte? Pierwszą literę nazwy tych kwiatów
wpiszcie w pole nr 4.

PRACOWNIA
ul. Krowoderska 79
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Stanisław Wyspiański w styczniu 1901 roku wynajął tam mieszkanie
dla siebie i swojej rodziny. Zamieszkał w nim z żoną Teodorą Teofilą
oraz dziećmi: Teodorem, Heleną, Mieczysławem i Stanisławem.
Mieszkanie miało siedem pokoi. W jednym z nich – z widokiem
na Kopiec Kościuszki – artysta urządził swoją ostatnią pracownię,
w której tworzył w latach 1901–1906. Tu ukończył Wesele, napisał
dramaty Noc listopadowa i Wyzwolenie. Tu powstawały pastelowe
portrety dzieci.
Wszystkie ściany w tej pracowni, łącznie z sufitem, były pomalowane
w jednym kolorze. To od niego miejsce to wzięło swoją nazwę. Jaki
to kolor i jak nazywa się pracownia? Czwartą spółgłoskę tej nazwy
wpisz w pole nr 5.

DOM DŁUGOSZA
ul. Kanonicza 25
U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
wielką izbę białą, wysklepioną,
żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem;
tam chłopiec mały chodziłem, co czułem,
to później w kształty mej sztuki zakułem...
To właśnie tu Franciszek Wyspiański miał swoją pracownię rzeźbiarską.
I to właśnie tu mały Staś spędził wraz z ojcem dzieciństwo i lata szkolne.
Wspaniałe miejsce, prawda? Bliskie sąsiedztwo Wawelu miało ogromy
wpływ na jego późniejszą twórczość.
A teraz spójrz na drzwi, którymi Staś wybiegał na Wawelskie wzgórze.
Widnieje nad nimi napis. Niestety zgubiła nam się w nim jedna litera.
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Twoim zadaniem jest ją odnaleźć. Masz? To wpisz ją w pole nr 8.
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TEATR
IM. J. SŁOWACKIEGO
pl. Św. Ducha 1
To miejsce dla Wyspiańskiego wyjątkowe. Od momentu w którym
oczarowała go magia teatru, „wsiąkł” w nie całkowicie, łącząc wiele
ze swoich talentów. To na tej scenie wystawił wiele z napisanych
przez siebie sztuk (np. Wesele i Wyzwolenie), projektował kostiumy
i scenografię, opracował prapremierową inscenizację Dziadów
Adama Mickiewicza, a nawet zaprojektował do teatru kurtynę (projekt
ten nie wygrał konkursu i został zrealizowany dopiero teraz, w 2018
roku).
Wszystkie te działania wymagały zapewne dużej ilości energii. Także
tej elektrycznej:) Odnajdź mniejszy budynek tuż obok teatru
– Dom Machin. To miejsce, w którym mieściła się Elektrownia Teatru
Miejskiego (oznaczony jest tabliczką Krakowskiego Szlaku Techniki),
pierwszego budynku oświetlanego światłem elektrycznym w mieście.
A co mieści się tu teraz? Sprawdź to, a ostatnią literę nazwy wpisz
w pole nr 6.

DOM
JÓZEFA MEHOFFERA
ul. Krupnicza 26
Co wspólnego ma Dom Mehoffera ze Stanisławem Wyspiańskim?
Czy to miejsce w jakiś sposób mogło łączyć tych dwóch zaprzyjaźnionych artystów? Otóż Mehoffer wraz z rodziną wprowadził się tam
dużo później, a wcześniej, dokładnie 15 stycznia 1896 roku…
Odnajdzie pamiątkową tablicę, która znajduje się przy wejściu
i sprawdźcie sami, co takiego wydarzyło się w ten zimowy dzień.
Spoglądając na tablicę, zwróćcie szczególną uwagę na to, która litera
powtarza się na niej najwięcej razy. Tę literę wpiszcie w pole nr 9.

KRYPTA
ZASŁUŻONYCH
NA SKAŁCE
ul. Skałeczna 15

Klasztor Paulinów przez całe życie bliski był Wyspiańskiemu. Tam
zabierała go na spacery jego ciotka, tam poznał fascynującą historię
św. Stanisława, którą potem opisał w dramatach Skałka i Bolesław
Śmiały. Tam też, w Krypcie Zasłużonych, artysta – pośród innych
wielkich Krakowian – został w 1907 roku pochowany.
Znajdź wejście do znajdującej się w podziemiach bazyliki krypty.
Spróbuj odczytać widniejący nad nim napis. Literę, która jest za „P”,
wpisz w pole nr 10.

Dziesięć liter. Czy masz już je wszystkie?
Jeśli tak, to już wiesz, że kwiatem paproci, największym skarbem
dla każdego artysty, dla każdego człowieka jest…
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Gratulujemy! Poznałeś sekret kwiatu paproci.
To co teraz? Teraz baw się dobrze i korzystaj z niego, ile wlezie!!!
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