
To cel Twój teraz, przejdź przez bramę okazałą, 
wejdź dalej na cmentarz i pochyl się z wiarą.
Wiek z hakiem już minął odkąd na Nowinie,
teraźniejszość i przeszłość w zgodnym rytmie płynie.

Znajdziesz tu grobowców i pomników krocie,
piękno ich docenisz przy słońcu i w słocie.
Zarówno zabytkowe, jak i całkiem nowe, 
przed kilku laty ledwie postawione.

Na dzieło współczesne Twój wzrok zaraz skieruj, 
gdzie dwie postacie, tam szybko maszeruj. 
Pomnik wystawił Jan Kulczyk , biznesmen i koneser sztuki, 
co wiele dał Poznaniowi, gdzie kończył nauki.

Na jeżyckim cmentarzu ojca pochował, 
pomnik postawił, alejki wybrukował. 
Na nagrobnej płycie rzeźba piękna gości,
każdego zachwyca ten wyraz miłości. 

Artysta rzeźbiarz: Mitoraj, Igor jego imię,
każdy wie, że z UST jego rzeźba słynie. 
One zawsze kształt ten sam posiadają
i podpis autora w ten sposób oddają. 
Obok ojca syn spoczął nim dwa lata minęły,
spisz litery z sentencji, by z pamięci nie zginęły:
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Obok mogiły Doktora Jana 
Pomnik Wdzięczności nam się wyłania.
W latach trzydziestych ubiegłego wieku 
stworzony został przez Michałowskiego.

Litery z napisu zapisz tu dokładnie,
a dowiesz się komu poświęcony jest pomnik,  
                                                                   co wygląda ładnie. 
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Orły w koronie zdobią ten pomnik,
a ich historii nikt nie zapomni:
Symbole polskości Niemiec zniszczyć chciał,
lecz zarządca cmentarza świetny pomysł miał.

Tekturą okrył polskości znaki,
migiem zagipsował je dla niepoznaki.
Tajemnicę całą wojnę w sercu przechowywał
i nikomu nie pisnął, gdzie orły ukrywał.

Gdy śmierć zabrała Ojca Świętego, 
poświęcono głaz-pomnik ku pamięci Jego.
Sentencja papieska tablicę pokrywa,
głęboką prawdę wszystkim nam odkrywa.

Aleją lipową wędrowcze idź teraz,
o kawał historii otrzesz się nie raz. 
Tu święta Barbara kapliczkę ma swoją,
często żałobnicy z każdej strony stoją.

Niegdyś kościołem była parafialnym,
obecnie jest kaplicą na miejscu grzebalnym.
Tuż obok Maryja Częstochowska czuwa nad zmarłymi
lecz i Ty przyjść możesz z troskami swoimi.
Ona jak dobra matka wysłucha i wspiera,
nadzieję w serca wiernych wlewa, troski zabiera.

Na końcu alei z drzew lipowych tworzonej,
znajdziesz pomnik Żołnierzom Września poświęcony.
Orzeł w koronie nad snem wiecznym czuwa,
a napis Bóg, Honor, Ojczyzna uwagę przykuwa.

Pod orłem ujrzysz napis, bohaterom poświęcony,
zapisz go na queście – kolejny krok masz zaliczony!
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Kwatera Wrześniowa wojny dramat skrywa,
wielu bohaterów snem wiecznym spoczywa.
Walczyli z Hitlerem, Stalinem gardzili,
ofiarę życia we wrześniu złożyli. 

Obok lotników, strażników, żołnierzy,
znajdziesz mogiłę poległych harcerzy.
Hołd im oddaj wędrowcze dzisiaj należyty,
z szacunkiem potraktuj zabytkowe płyty.

Oni o naszą wolność, niepodległość walczyli,
na miejsce w twej pamięci walką zasłużyli.

Rząd jasnych nagrobków stąd dostrzec już można, 
to jedne z pierwszych ofiar, co przyniosła wojna.
Pierwszego września ‘39; bombowce niemieckie!
Alarm nad Poznaniem! Ofiar blisko dwieście.
Odrestaurowane groby dziś historii uczą, 
wojewoda wielkopolski otoczył je pieczą.

Za ostatnią płytą z granitu zrobioną,
wyjdziesz przy alei brzozami obsadzoną.
Idź w prawo tą aleją, wędruj sobie żwawo,
miń cztery latarnie i potem skręć w prawo.
Idąc bez wahania szeroką aleją,
staniesz raz jeszcze przed Czarną Maryją.

Bowiem w tej właśnie pięknej okolicy,
grób Wandy Błeńskiej skromnością aż krzyczy.
(Gdy znaleźć nie możesz skromnej mogiły, 
z mapy skorzystaj, bądź taki miły)

100 lat przeszło żyła ta „Dokta” od trądu,
najlepsza lekarka ludzi Czarnego Lądu.
W Poznaniu rodzona i w Poznaniu zmarła,
niejeden raz w życiu o śmierć się otarła.

Możesz go dziś zwiedzić – albo w innym czasie,
jeśli go posiadasz w dość dużym zapasie.
Przejdź na drugą stronę ruchliwego traktu, 
unikając z autami bezpośredniego kontaktu.

Piękne są Ogrody i na wprost ulica – 
kieruj się w jej stronę- niechaj Cię zachwyca.

Gdy metrów dwieście przejdziesz w dziarskim tempie, 
kolejną ulicę ujrzysz wnet za węgłem.
Bezpiecznie pokonaj przejście dla pieszych,
w kierunku kościoła – nie musisz się spieszyć.

Budynek nowoczesny i całkiem jak nowy,
zwieńczony dachem w stylu namiotowym.

Pozostaw kościół, idź dalej chodnikiem  
aż bramę zobaczysz. Chociaż romantykiem
nie jesteś zapewne, kunszt kowala Cię urzeknie
i powiesz to głośno: zrobiono ją pięknie!

Turysto!
Witają Cię dzisiaj poznańskie Ogrody,
cudne w czasie lata i w jesienne chłody. 
Piękna to dzielnica choć niedoceniana,
lecz przez Poznaniaków bardzo jest lubiana.

Poznaj jej uliczki, pomniki i szkoły,
a do swego domu powrócisz wesoły.
Poznaj jej historie, tajemnic niemało,
przejdziesz jedną trasę, a będzie Ci mało!

Start przy Botaniku – stąd nazwa Ogrody,
tutaj zaczynamy dzisiejsze przygody.
Mamy dziś dla Ciebie tu nie lada gratkę,
jesteś już gotowy na pierwszą zagadkę?

Nad głównym wejściem przy ruchliwej ulicy,
napis z nazwą odnajdziesz, choć nie na tablicy.

Jest on wyraźny, koloru
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po to, byś nie przeoczył zakątka pięknego.



Dumą i zasługą wielką był dla patrona jego,
harcerza, wychowawcy, pedagoga wspaniałego.

Tylewicz jego nazwisko, a to imię.
2

Sława tej placówki w całej Polsce płynie.
Uczą się tu i kształcą cnotę zaradności,
a przede wszystkim dążą do samowystarczalności.

Sto lat blisko wkrótce Ośrodkowi mija,
cały czas placówka prężnie się rozwija.
Idee patrona są w życie wcielane,
kolejne pokolenia w dorosłość puszczane.

Oferta nauczania co rok się poszerza,
wielu niepełnosprawnych do Poznania zmierza.
Wsparcie, rehabilitacja i dobra opieka,
na niepełnosprawnego na Ogrodach czeka.

Jeśli już tę historię dobrze dziś poznałeś,
wejdź teraz do budynku, by pieczęć odnaleźć.
Na wprost wejścia tablica z obliczem patrona 
W przybiciu pieczęci pomoc będzie zapewniona.
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Najpierw jako dziecię chucherkiem ją zwano,
dwa kilo ważyła, gdy na świecie ją przywitano.
Kozim mlekiem wykarmiona została, 
bo gdy była malutka, umarła jej mama.

W czasie wojny w konspiracji walczyła, 
przez Gestapo schwytana – w więzieniu utkwiła.
Szczęśliwie jednak wszystko się skończyło,
kiedy polskie podziemie z wrogich łap ją wykupiło.

Powojenne lata też nie były łatwe –
hipopotam chciał pożreć jej tratwę.  
Święty Rafał z opałów Wandeczkę wybawił,
a zwierzak… no cóż, czkawki się nabawił.

Działo się to w Afryce, na wodach jeziora,
gdzie upał, trąd, brud to największa zmora.
Lecząc tam trędowatych, śmierci się nie bała,
wielu chorych, cierpiących z jej szponów wyrwała.

Lat kilkadziesiąt w Afryce leczyła,
lecz na starość spokojną do Polski wróciła.

Tu w dwa tysiące
13

                                                          swoje życie zakończyła,
ludzi na całym świecie żałobą okryła.

Tuż obok jej grobu nadzwyczaj skromnego
odnajdziesz mogiłę księdza wspaniałego.
Przyjaciel młodzieży, dobry wychowawca,
funkcję w sądzie też pełnił jako prawny radca.

W niemieckim obozie ksiądz ten był więziony,
za mękę swą ciężką wnet będzie zbawiony. 

Z miejsca więzienia wpisz czwartą literę:

i chwilą ciszy uszanuj tę ważną kwaterę. 15

Chodnikiem na wprost idź teraz kolego, 
a po lewej stronie ujrzysz grób Prądzyńskiego.

-herbu Grzymała na Jeżycach spoczął,
5

w powstaniu styczniowym walki z wrogiem toczył.

Tutaj zimą co roku wędrowcze najlepszy
możesz przyjść i posłuchać o powstańcach wierszy.
Kwiaty złożyć też możesz i zapalić świece,
wiele wtedy się dowiesz o styczniowej męce.

Na końcu tej ścieżki brama ku ulicy wiedzie,
przed przejściem dla pieszych sprawdź czy nic nie jedzie.
Z trudnym nazwiskiem Augustyn do skarbu prowadzi,
 jeśliś chory o aptekę nie szkodzi zawadzić.

Jeśli zaś Tobie nic dziś nie doskwiera
ostatnią prostą wnet pokonasz teraz.
Wkrótce ujrzysz budynek Ośrodka profesjonalnego,
dobrym miejscem nazywany dla niepełnosprawnego. 

Budynek parterowy, dobrze pomyślany,
do nie w pełni sprawnych jest dostosowany.

Partnerzy:

Tematyka
wyprawa opowiada o poznańskiej dzielnicy Ogrody 
oraz jednym z  najładniejszych cmentarzy miasta.

Gdzie to jest?
Poznań - stolica Wielkopolski. Wyprawa rozpoczyna 
się na ul. Dąbrowskiego 165, przy wejściu do Ogrodu 
Botanicznego.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagad-
ki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w któ-
rym czeka na uczestnika zabawy skrzynia skarbów  
z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci w miejscu 
na skarb jest poświadczeniem ukończenia wyprawy. 
W załączonej Księdze Questowiczów możesz zostawić 
swój wpis.

Czas przejścia: ok. 45 minut

Trasa jest dostosowana  
do osób niepełnosprawnych.

Opiekun wyprawy: Sylwia Lorens 
e-mail: sylwia.lorens@wp.pl

Autor tekstu i mapy: Sylwia Lorens
Opieka merytoryczna i projekt serii: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.com.pl
www.questing.pl

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Poznań 2015

Pamiętajcie  
o Ogrodach


