
HASŁO KOŃCOWE

Rozwiązaliście już wszystkie zagadki. 

Pora odczytać spółdzielcze hasło wycieczki!
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9. Ładne rzeczy ze spółdzielni

Święty Marcin 57

W Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy odby-
wają się warsztaty oraz spotkania z przedsiębiorstwa-
mi społecznymi. Znajdziecie tutaj również produkty 
lokalnej marki społecznej - Klunkry Wielkopolskie.

W witrynie Ładnych Rzeczy znajdziecie tablicę 
z informacjami o Klunkrach Wielkopolskich. 
Jak nazywa się zaangażowana w ich produkcję 
spółdzielnia socjalna?
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SPÓŁDZIELCZY
POZNAŃ

8. Spółdzielczość ze smakiem

Święty Marcin 28

Tutaj działa kultowy, spółdzielczy bar kawowy.  
Miejsce zostało stworzone przez Spółdzielnię Smak 
Coop w 1962 roku.

Jak nazywa się ten lokal?
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SPOLDZIELNIE.ORG

10. Znana marka

27 Grudnia 13

Poznańska Spółdzielnia Spożywców „Społem” to po-
nad 100 lat historii i to jeden z najdłużej istniejących 
podmiotów gospodarczych w Poznaniu!

Przy wejściu do „Społem” znajdziecie histo-
ryczne zdjęcia. Poszukajcie na nich tramwaju.  
Kto jest zapraszany do spółdzielczych szere-
gów?
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7. Kobiety z inicjatywą

Aleje Marcinkowskiego 20

Tutaj przed laty znajdowała się najsłynniejsza 
w całym mieście Pracownia Sukien prowadzona przez  
Zofię Tułodziecką. Była to również pierwsza kobieca 
spółdzielnia pracy. 

Wejdźcie przez bramę na dziedziniec (uwaga, 
wieczorami zamykany). Po lewej stronie odkry-
jecie panią tego miejsca. W co jest ubrana?
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Dłuższe opowieści związane z odwiedzanymi na 
trasie miejscami znajdziecie na stronie internetowej 
http://spoldzielnie.org/spoldzielczypoznan

Projekt realizowany w ramach programu CIL STARtownia 
STARomiejska, dofinansowany z budżetu Miasta Poznania 

#poznanwspiera
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3. Bankowość spółdzielcza

Stary Rynek 73/74

Tutaj działał pierwszy na ziemiach polskich spółdziel-
czy bank ludowy. Był to bank tworzony oddolnie 
przez ludzi, których nie byłoby stać na pożyczki w in-
nych bankach.

Na fasadzie lewej kamienicy znajdźcie informa-
cję o innej inicjatywie, która powstała tutaj w 
XIX w. Było to Koło...

4. Twórca pracy organicznej

Aleje Marcinkowskiego/23 Lutego

Karol Marcinkowski był liderem społecznym 
w XIX-wiecznym Poznaniu: lekarzem, inicja-
torem powstania Bazaru i organizatorem sty-
pendiów na naukę dla zdolnej, ale ubogiej  
młodzieży.

Na cokole pomnika znajdziecie podpowiedź, 
co oprócz oświaty jest potrzebne do rozwoju.
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5. Spółdzielczość rolnicza

Plac Wolności 18

W spółdzielczość angażują się i rolnicy, którzy dzię-
ki niej mogą się skuteczniej organizować, edukować 
i docierać do klientów. Tak w naszym regionie działa 
Wielkopolska Spółdzielnia Rolnik.

W podcieniach przy wejściu do budynku 
znajdziecie szyld rolniczej spółdzielni, na któ-
rym widać dawny symbol spółdzielczości.  
Ten symbol to:
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1. Pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa

27 Grudnia 8/10

Pierwsza polska spółdzielnia mieszkaniowa powstała 
w Poznaniu i zarządzała nieistniejącą już kamienicą 
przed Teatrem Polskim. Z zysków wspierano działal-
ność sceny.

Na tablicy przy wejściu do teatru znajdziecie 
nazwisko architekta, który zaprojektował nie-
istniejącą już kamienicę przed jego wejściem.
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2. Centrum inicjatyw społecznych

Paderewskiego 8

Poznański Bazar powstał jako XIX-wieczne centrum 
inicjatyw społecznych: miejsce spotkań zaangażo-
wanych mieszkańców, siedziba redakcji gazet i wielu 
organizacji.

Na tablicy pamiątkowej, która jest poświęcona 
Hipolitowi Cegielskiemu, znajdźcie informację, 
jaki sklep prowadził kiedyś w tym miejscu.
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6. Księża - spółdzielcy

Plac Wolności 1

W rozwoju XIX - wiecznej spółdzielczości w Wielko-
polsce ważną rolę odegrali dwaj księża: ks. Augustyn 
Szamarzewski i ks. Piotr Wawrzyniak. Ten pierwszy 
uznawany jest za pioniera w szerzeniu idei uspołecz-
nienia zysku.

Obok wejścia do księgarni zawieszona jest  
tablica pamiątkowa z łacińską sentencją.  
Zapiszcie pierwsze słowo tej sentencji, oznacza 
ono dobro, zdrowie.
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INSTRUKCJA GRY
Zabawa zaczyna się pod Teatrem Polskim. Przejdźcie 
punkty po kolei, żeby stopniowo odkrywać dzieje po-
znańskiej spółdzielczości. Z każdym miejscem, które 
odwiedzicie, związana jest historia i zagadka. Gdy 
rozwiążecie wszystkie zagadki, odkryjecie hasło wy-
cieczki. I ze zdumieniem odkryjecie jak fascynującą 
spółdzielczą historię ma Poznań. 


