






Teraz uważajcie! Popatrzcie przez lewe ramię. Popatrzcie przez prawe ramię. Schylcie się 
i popatrzcie pomiędzy nogami! Schylcie się jeszcze mocniej i raz jeszcze popatrzcie pomiędzy 
nogami – popatrzcie w lewo, popatrzcie w prawo. Wyprostujcie się. Wyprostujcie ręce. 
Zaciśnijcie mocno pięści przed sobą i czytajcie dalej. 

Jesteś gotowi na przygodę? Oto zapełza!
Zdradzę Wam tajemnice najstarszego z Prastarych Zwojów Przyszłości Miasta…

Miasto Przyszłości istnieje naprawdę…

…i znajduje się…

w Waszych głowach!!

Tak! Dokładnie w ich wnętrzu! Prędko przepełznijcie się do lusterka (możecie też przepłobiec) 
i sprawdźcie czy tam jest! Obejrzyjcie dokładnie głowę, sprawdźcie za uszami, sprawdźcie 
w dziurkach od nosa, a może w odbija się w tęczówce? Dostrzegacie je? 

Co proszę?

Nie? 
Nie widzicie? 

Cześć Poszukiwacze! 

W Waszych rękach znajduje się 
Przyszłościowa Księga Miasta! Nieźle, prawda? 

Kim jestem i kto do Ciebie mówi? 

która dysponuje Zwojami Przyszłości, 
które pokryte kurzem zaprzeszłym, 
którego zdmuchnąć nie można i nie 
należy, zaległy pod ziemią pośród korzeni 
Dębu Prastarego, który rośnie w Lesie 
Prastarym w Dolinie Prastarego 
Zarzecza… a na końcu korzenia zawisła 
w nieczasie niekropla przyszłości.  

No dobrze. Doprawdy, tak myślałam. Wy – dzieci – macie z tym problem. Dlatego zapełzłam 
Ja – Gąsienica Przyszła – która tu mówi, to mówi, co mówi. Przeuwaga! Teraz się skupcie. 
To jest ważna wiadomość ode mnie dla Was 

Pomogę Wam odkryć Wasze wizje Miasta Przyszłości i wydobyć 
je z Waszej głowy! Całkiem przepoważnie! 

Jesteście gotowi na poszukiwania, pomysły, więcej pomysłów, kurz i kurz zaprzeszły?? 
Ten ostatni będziemy wyrzucać z Waszych głów, bo czasami  zalega go tam za wiele 
i wizje nie chcą wychodzić od razu!  

Gotowi na odkrycia?

Zaczynamy! Posłuży Wam do tego ta Księga. Na jej kolejnych 
stronach  będziecie mieli okazję sprawdzić Wasze rozwiązania 
przyszłości Wrocławia; zaprojektować własne wizje i pomysły! 
Księga jest pełna pustych miejsc, abyście w każdej chwili mogli 
namalować czy zapisać wypełzający pomysł. Czyńcie to, kiedy 
macie ochotę i w miejscu, na które macie ochotę!  

Do dzieła! Zapełzamy!
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Niech na tej stronie 
zapełznie się 
świadectwo Waszego 
usposobienia 
i przygotowania do 
snucia wizji Miasta 
Przyszłości. 
W ramkę poniżej 
wklejcie swoje zdjęcie 
bądź namalujcie w niej 
swój autoportret. 
Pomyślcie o narzędziach 
o potrzebnych Wam do 
snucia przyszłościowej 
wizji Wrocławia. 
Zastanówcie się też nad 
cechami charakteru,
 które mogą okazać 
się Wam przydatne. 

Poradźcie się rodziców, dziadków, 
gąsienic, kolegów i koleżanek, w jaki 

sposób powstają wizje miasta 
przyszłości? Co powinien posiadać 

właściciel niesamowitych wizji 
przyszłości Wrocławia?? Co powinien 

wiedzieć? Wysłuchajcie ich, może 
wypełzną ciekawy pomysł!  

Pamiętajcie, że zawsze możecie tu wrócić 
i dopisać/domalować nowe elementy! 
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To jest prawie pusta 
strona. Poświęćcie 
ją na wolne pomysły 
i wolne inspiracje. 

Uzupełniajcie je 
myślami w trakcie 
poszukiwań wizji 
Miasta. Kiedy tylko 
zauważycie coś 
ważnego, 
niesamowitego/ 
pełzającego – 
zanotujcie to tutaj, 
wracajcie tu często 
i czerpcie z własnych 
inspiracji. 

Wypełnijcie to 
miejsce pomysłami, 
zdjęciami, szkicami. 
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Teraz pora wyrzucić pierwszą porcję zaprzeszłego 
kurzu. Jesteście gotowi? Nauczę Was zapełzać. 

Prędko, połóżcie się na podłodze na plecach. 

Przyjmijcie pozycję wyjściową: wyprostujcie się; ręce ułóżcie wzdłuż ciała, 
naprężcie je. W tej pozycji przemieszczajcie się do przodu i do tyłu. 

Teraz pełzniecie. 

Czas na zapełzanie: co cztery sekundy zatrzymujcie się, unoście  głowę 
do góry i bardzo delikatnie nią potrząsajcie – bardzo ważne jest, żebyście 

w tym czasie nie mrugali. I jeszcze raz. 

I posypał się kurz zaprzeszły. Kurzu zaprzeszłego nie widać, 
ale można go wywąchać. Czujecie? Właśnie zapełzaliscie. 

Zapełzanie powtarzajcie tylekroć, ilekroć 
poczujecie, że Wasze wizje miasta utknęły 

w Waszych głowach i nie chcą wyjść. 

To jest strona służąca 
gromadzeniu inspirujących/ 
niecodziennych/ codziennych 
składników tkanki miejskiej, 
na które się napełzniecie. 

Malujcie, wklejajcie 
zdjęcia, obrazki, 
szkicujcie, czyńcie 
notatki!  
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oto przed Wami pierwsze zadanie przyszłościowe! 

Zmieńcie pozycję swojego ciała – rozpłaszczcie się – połóżcie 
się na plecach.  

Rozejrzyjcie się wokoło, poparzcie za siebie, na boki, po skosie,  przed siebie, nie 
podnoście głowy, podnieście głowę. Co widzicie? Powiedzcie to na głos! Teraz połóżcie 
się na brzuchu i ponownie rozejrzyjcie? Zastanówcie się, jak wygląda Wasze otoczenie 
i okolica z takiego położenia? Pomyślcie, co się zmieniło w Waszym odbiorze przestrzeni? 

Co zmieniło się przez to, że zmieniliście perspektywę 
patrzenia, najpierw leżąc na plecach teraz na brzuchu?
Co dostrzegacie, a co jest niedostrzegalne? Co jest małe, 
a co duże? Co może kryć się w miejscu, którego nie widzicie? 
Co znajduje się nad Wami? Co znajduje się pod Wami? 
Dotykajcie rękoma. Wąchajcie.  

To była rozgrzewka – teraz czas, aby uruchomić myślenie przyszłościowe 
(jeśli trzeba – zapełznijcie i wyrzućcie kurz zaprzeszły). 

Zastanówcie się nad tym, jak okolica, w której teraz jesteście, otaczające Was budynki, 
drogi, drzewa, niebo będą wyglądać w przyszłości? Rozpłaszczcie się i rozejrzyjcie. 
Pomyślcie o budynkach, ich wyglądzie i funkcjach. Zastanówcie się nad powierzchnią, 
po której będziecie się poruszać? Z czego będzie wykonana? Jaka będzie w dotyku: 
twarda, miękka, kleista, inna? Jaki będzie miała kolor? Będzie bezkolorowa? 
Zastanówcie się nad zapachami, które będą Was otaczały. Czym będą pachniały 
budynki, trawa, chodnik, ulice, samochody, biblioteka? 

Wypróbujcie jak najwięcej powierzchni – zbierajcie doświadczenia i po prostu się  
rozpłaszczajcie. 

Operacje powtórzcie w kilku miejscach. Polecam Wam miejsca, w których lubicie się bawić 
i nie lubicie się bawić. Rozpłaszczcie się na płycie boiska przy szkole. Wykorzystajcie 
sytuacje w czasie wycieczek szkolnych; podczas spacerów z rodzicami; na łące. Szczególnie 
zależy mi abyście rozpłaszczyli się pod wrocławską Katedrą znajdującą się na Ostrowie 
Tumskim i pod Iglicą zlokalizowaną przy Hali Stulecia. Byłoby wspaniale, gdyby udało 
Wam się rozpłaszczyć na szczycie góry Ślęża oraz na statku płynącym po Odrze. 

Swoje pomysły gromadźcie na kolejnych stronach! 

Notujcie, szkicujcie, 
wklejajcie zdjęcia, 
kolorujcie. 

Swoje notatki i obserwacje 
opatrzcie datą i nazwą miejsca, 
którym się inspirowaliście. 
Wypełzaczyły Wam już 
w głowie projekt 
budynku/drogi/chodnika? 

Zatem do dzieła! 
Wracajcie tu, ilekroć 
się gdzieś rozpłaszczycie! 
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Poszukiwacze! Poszukiwacze! Pamiętacie funkcje miasta i gwiazdę skojarzeń? 
Na tej stronie znajduje się podobna gwiazda – możecie zanotować w niej funkcje 
miasta przyszłości, które wypełzaczyliście wraz z grupą! Nie zapominajcie o tej stronie 
i często do niej wracajcie –  uzupełniaciej ją o nowe wizje przyszłościowych funkcji 
miasta! Malujcie, pełzaczcie, wklejajcie zdjęcia, szkicujcie, czyńcie notatki!  
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przed Wami kolejne zadanie! 

Tym razem przyszłościowych wizji miasta 
poszukiwać będziecie… na wysokości!

Jeżeli mieszkacie w bloku, wejdźcie na najwyższe 
piętroi wyjrzyjcie przez okno (nie otwierajcie okna 
i zaproście rodziców, żeby wybrali się z Wami). 
Rozejrzyjcie się wokoło, poparzcie za siebie, 
na boki, po skosie, przed siebie, nad siebie, pod siebie. 
Co widzicie? Czego nie widzicie? Powiedzcie to na głos! 

Zastanówcie się, jak Wrocław będzie wyglądał z tego miejsca za 20 i 50 lat!

Mam nadzieję, że wraz z klasą wybierzecie się na wycieczkę na Ślężę!  Z tej góry wspaniale 
widać panoramę Wrocławia. Kiedy już tam będziecie, dokładnie się jej przyjrzyjcie. 
Poszukajcie granic miasta, zwróćcie uwagę na węzły komunikacyjne, drogi. Jadąc przez 
Wrocław zaobserwujcie, jak zmieniają się budynki w miarę oddalania się od centrum 
miasta, gdzie zlokalizowane są fabryki, co dzieje się z ruchem ulicznym. 

Będąc na Ślęży koniecznie rozpłaszczcie się i wykonaj zadanie ze strony 8. 

Do tego schylcie się i spójrzcie między nogi – jak teraz wygląda panorama Wrocławia? 
Powąchajcie zapachów wokół Ciebie, dotknijcie różnych faktur, gromadźcie jak 
najwięcej doświadczeń! 

Czy Wrocław wydaje Wam się duży? Co jest małe, a co duże? Rozejrzyjcie się wokół. 
Co jest niedostrzegalne, a co jest widoczne? Co znajduje się nad Wami, a co pod 
Wami? Dotykajcie rękoma. Wyciągnijcie język. Wąchajcie. Przyjrzyjcie się 
przedmiotom i naturze wokół Was. Dotnijcie ich różnymi częściami ciała! 

Innymi miejscami, z których Wrocławiowi możecie przyglądać się z wysokości,
są na przykład:

górka na osiedlu Gaj przy ulicy Bardzkiej, 
Mostek Pokutnic w kościele św. Marii Magdaleny, 
Wieża Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem św. 
Elżbiety w Starym Mieście, taras widokowy 
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na terenie Ostrowa 
Tumskiego, Sky Tower oraz Wieża Matematyczna. 

Wieża znajduje się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego – 
to miejsce polecam Wam szczególnie! Kryje w sobie wiele tajemnic! Warto 
wybrać się tam całą rodziną. Kiedy już tam dotrzecie, bądźcie uważni –  tu 
napotkać samego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – to osoba, która włada 
całą uczelnią! Gdybyście go spotykali akurat w momencie, kiedy będziecie się 
rozpłaszczać bądź – co lepsze – zapełzać – nie martwcie się. Po prostu powiedzcie 
mu, że jesteście Poszukiwaczami przyszłościowych wizji Wrocławia i akurat 
w tym momencie uruchamiacie je w swojej głowie! 

Do dzieła! Notujcie pomysły, rozpełzajcie się zatem
i szkicujcie swoje wizje!! Macie do dyspozycji cztery 
kolejne strony (zawsze możecie dokleić dodatkowe 
kartki, jeśli zabraknie Wam miejsca)!   

Proponuję też, abyście na wszystkie 
wycieczki zabierali ze sobą skupiacz 
wzroku. Najłatwiej zrobić go z rolki po 
papierze toaletowym – skupiacz mały  – 
oraz rolki po papierze kuchennym – 
skupiacz duży.  Przyozdóbcie go 
i pomalujcie – skupiacz jest gotowy! 

Przykładajcie go do oka, kiedy będziecie 
chcieli wyszukać  mniejsze części 
architektury, budynków i miasta bądź 
kiedy zabraknie Wam pomysłów. 

Skupiacz możecie też zakleić 
folią spożywczą z jednej strony. 
Do folii przylejecie brokat bądź 

cekiny, kiedy przyłożycie go 
do oka obracajcie nim. 
Jak zmienia się miasto

 i krajobraz, który oglądacie?    
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zadanie specjalne 
– wyjątkowo zapełzane

Chciałabym, abyście inspiracji do snucia przyszłościowych wizji miasta poszukali 
w jeszcze w jednym, wyjątkowym miejscu. 

Są to podziemia Dworca Głównego we Wrocławiu. Najpierw zdobądźcie kilka 
informacji na ich temat; dowiedzcie się, jakie funkcje podziemia te pełniły
w przeszłości, a jakie pełnią teraz i – najważniejsze – wymyślcie, jaka jest ich przyszłość! 
A może właśnie teraz wypełzaczyła się w Waszych głowach wizja podziemnego miasta?

Kiedy już będziecie w podziemiach, zróbcie to, co zawsze: rozpłaszczajcie się, 
rozglądajcie, doświadczajcie, dotykajcie, wąchajcie. Może uda Wam się zebrać 
próbki materiałów. Zastanówcie się, jaka jest temperatura miejsca, w którym się 
znajdujecie. Przyjrzyjcie się dokładnie, jak wygląda jego wnętrze. 

Następnie raz jeszcze pomyślcie, jaka może być przyszłość tych podziemi?
Jakie funkcje będą spełniać?
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Pora uruchomić w sobie zmysł
przyszłościowego budowniczego. 

Nauczycie się spostrzegać szczegóły architektury – tutaj przydatny może okazać się  
skupiacz uwagi – oraz  zauważać szerszy kontekst – w tym pomocne mogą okazać się 
mapki, które znajdziecie na kolejnych stornach.  

Przygotowałam dla Was listę budynków Wrocławia, które mają w sobie coś 
zadziwiającego i …czasami dziwnego, odpełzaczonego. Najbardziej cieszyłabym się, 
gdybyście wybrali się do tych miejsc osobiście, np. z grupą szkolną czy rodzicami 
i Waszymi opiekunami. Kiedy już będziecie na miejscu, dobrze się im przyjrzyjcie. 

Zastanówcie się, co takiego odróżnia je od pozostałych 
budowli: jakie mają kolory, z jakich materiałów są 
zbudowane, jakie mają kształty, poszukajcie szczegółów – 
zróbcie notatki. 

Teraz wybierzcie trzy bądź cztery budynki i miejsca, które spodobały Wam się 
najbardziej. Wklejcie ich zdjęcia na kolejnych stornach (zachęcam Was, abyście 
wkleili minizdjęcie każdego z budynków, który Was zaciekawi). Zdjęcia opatrzcie 
nazwą budynku oraz datą, kiedy go odwiedziliście. Poszukajcie informacji na ich 
temat. Zapiszcie swoje spostrzeżenia. Zanotujcie też odpowiedzi, na pytania,
które dla Was przygotowałam.

Drodzy Poszukiwacze, odwiedzając budynki 
koniecznie zajrzyjcie na stronę nr 32, gdyż czeka 

Was tam ważne zadanie!  

Informacje na temat tych budynków mogą się 
okazać się inspirujące podczas tworzenia centrów 

miasta oraz pełnych wizji miasta. Koniecznie 
często tu wracajcie! 

Hala Stulecia 
 Co czyni ją wyjatkową? 

(koniecznie odwiedźcie toalety 
na poziomie -1 i spójrzcie w lustra). 

Sedesowce
 Skąd nazwa „Sedesowce” 

i pominiki PRL-u?  

Trzonoliniowiec 
W jaki sposób ten budynek stoi? 

Muzeum Współczesne
Wrocławia 

Dlaczego ma wyjątkowo grube ściany?

Inne ciekawe budynki i obiekty, do któryś również warto, żebyś zapełzła/zapełzł to: 

Dolmed, Kredka i Ołówek, Stadion miejski, Rotunda Panoramy Racławickiej,  
Kolej linowa  Polinka,  Afrykanarium w Zoo Wrocław

Igloo
 Dlaczego ten budynek

ma kształt „Igloo”?

Biurowiec 
i apartamentowiec

Thespian
 Czy użytkownikom potrzebna 

są rolety chroniące przed słońcem?  

Dom na wodzie
Czy ten budynek stoi czy pływa?

Serowiec
Po co w ogóle powstał taki projekt? 

Oto zapełza lista:
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Zajmujecie się teraz 
ciekawymi przykładami 
architektury wrocławskiej. 
Przyjrzyjcie się ich 
otoczeniu i najbliższej 
okolicy.

Czy znajdują się
w centrum? 

Czy budynki 
te mogą pełnić 
funkcję centrum? 

Co znajduje się 
w ich pobliżu, 
jakie budowle 
i roślinność? 

Jak zagospodaro- 
wane są tereny 
wokół nich? 

Jakie drogi do 
nich prowadzą?

Mieliście okazję zagrać 
kostkami story cubes, 

a teraz macie okazję 
stworzyć własną kostkę 

do kreowania wizji 
miasta przyszłości. 

Pola obok 
wypełnijcie 

Waszymi 
pomysłami. 

Następnie wytnijcie 
wzór, sklejcie 
go w sześcian 

i zaczynajcie 
snuć narracje! 

Przypomnijcie sobie 
budowę centrów 
miasta przy użyciu 
klocków Kappla. 
Pamiętacie?

Zebrane informacje
zanotujcie na
przygotowanych mapkach; 
zaznaczcie na nich
najważniejsze elementy 
tkanki miejskiej otaczającej
te budynki. Możecie stworzyć 
własne mapki! Do dzieła!
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Dotarliście, aż tutaj! 

Już nie musi sicie obawiać się, że 
w Waszych głowach nie ma wizji 
miasta przyszłości! Macie ich całe 
mnóstwo! Spójrzcie tylko na 
wcześniejsze strony Przyszłościowej 
Księgi Miasta! Zapełnione są Waszymi 
projektami i pomysłami! 

Przegratulacje! A teraz uhonorujcie 
swoje wysiłki i trud, które włożyliście 
w ich poszukiwania! 

poszukiwacze!

poszukiwacze!

Przeuwaga! To mówię Ja – Gąsienica Przyszła. 
Moje Zwoje Przyszłości, pokryte kurzem 
zaprzeszłym, którego zdmuchnąć nie można 
i nie należy, zalegające pod ziemią pośród 
korzeni Dębu Prastarego, który rośnie w Lesie 
Prastarym w Dolinie Prastarego Zarzecza… 
wypalają się. Niekrople nieczasu zanikają. 
Oznacza to, że nadszedł przeczas!  

Niech te kilka ostatnich stron, które macie przed sobą, zapełnią Wasze pełne wizje 
miasta przyszłości! Wykorzystajcie swoje wcześniejsze projekty, pomysły i inspiracje! 

Zastanówcie się, jaki kształt ma Wasz Wrocław przyszłości, 
jakie funkcje pełni, jakie ścieżki w nim biegną i gdzie 
prowadzą, jak wygląda centrum i co znajduje się dookoła, 
jakie jest niebo, a jaka powierzchnia! Rozważcie różne 
składniki tkanki miejskiej . 

Uwolnijcie swoje wizje! Pozwólcie im wypełznąć! 
Rozpłaszczcie się! Zapełzajcie! 

Twórzcie! Kreujcie! Projektujcie!  
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Dla 

Poszukiwacza/ Poszukiwaczki

Przyszłościowych Wizji Miasta

Upamiętniający trud i wysiłek 

włożone w tworzenie 

Przyszłościowych wizji Wrocławia

oraz pełzanie w i po mieście.

 

Wrocław 2016
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- mogę być teraz przespokojna, że Zwoje 
Przyszłości na nowo rozpalą się niekroplami 
nieczasu Waszych pomysłów. Przedziękuję 
Wam Kreatorzy! 

Przepełzam dalej w poszukiwaniu własnej wizji miasta 
przyszłości. Do Zobaczenia na drodze poszukiwań, inspiracji 
i doświadczeń.

Nigdy nie rezygnujcie z własnej wyobraźni 
i własnych pomysłów! Odkrywajcie i uważnie 
przyglądajcie się Waszemu otoczeniu – 
przecież kryje tyle niesamowitych 
budynków, miejsc i inspiracji!  

Wasza Gąsienica Przyszła, która właśnie poszła w przyszłość.  

Raz jeszcze mówię do Was Ja - 

43



- mogę być teraz przespokojna, że Zwoje 
Przyszłości na nowo rozpalą się niekroplami 
nieczasu Waszych pomysłów. Przedziękuję 
Wam Kreatorzy! 

Przepełzam dalej w poszukiwaniu własnej wizji miasta 
przyszłości. Do Zobaczenia na drodze poszukiwań, inspiracji 
i doświadczeń.

Nigdy nie rezygnujcie z własnej wyobraźni 
i własnych pomysłów! Odkrywajcie i uważnie 
przyglądajcie się Waszemu otoczeniu – 
przecież kryje tyle niesamowitych 
budynków, miejsc i inspiracji!  

Wasza Gąsienica Przyszła, która właśnie poszła w przyszłość.  

Raz jeszcze mówię do Was Ja - 
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