
Pod czwórką bez mała pół wieku żyła,
pisarka o pseudonimie Iłła.

Zaszczytny tytuł od rektora,
w mieszkaniu dostała jak buła chora.
Z tablicy na chacie spisz dolne dwa słowa,
jak jeszczyg nie wiesz o kim jest mowa.
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Dziebluśko dum Tobie forów,
do winkla idź tero podle torów.
Nojdź żółty napis co w ślypia kłuje
i już wiesz, gdzie colog sie znajduje.

A jo ci prowde powiem bez picu,
że powstoł un zez kumpli wicu.
Eka co w kryngle tutej kulała,
jubilatowi w prezyncie dała:
projszczoka, kociamnbra, królasa, kure,
afe, niedźwiedzia, skopa, wiewióre.

Obdarowany mioł cinżkie zadanie,
stworum zapewnić futer i spanie.

ZOO kiedy indzi odwiedzymy,
marszrute innum dziś obierymy:
na prawo wzdłuż toru tramwajowego
i muru mocno obśrupanego.

Rozglundej z uwagum sie tero na boki,
na lewo pawilon gdzie żyjum smoki.
Nikt wum pierdołów tutej nie godo,
przywieźli je do nos z wyspy Komodo.

W ich nazwie odnajdziesz bolónce rany

Smoki w cologu to sum
11

Coś wyleciało mi jeszczyg z głowy,
wszak tu buł dworzec kolejowy,
tu łokno na świat sie roztworzyło,
choć dawno tymu to sie zdarzyło.

W oddali neon z napisem Modena,
nojdź na nim datę jej założenia.
Firma ta mantle produkowała,

nim pirszo wojna w świecie nastała.

Na winklu za płotym zoboczysz drzewo,
to znak, że skryncić mosz tero w lewo.
Sznytke z leberkum se tero spucnij,
ślypiami po skosie na prawo łupnij.

Wnet najdziesz napis„ Pod balkonem”,
który się kryje za pięknym klonem.

Dali magazyn buł prochowy,
nim nie zaprzóntum Ci dzisiej głowy.
Jak ino zoboczysz skrót JCK,

rozszyfruj go i wpisz sumę literek K.

Downi bym kozoł ci po prostu
za biołym domkiem szukać kiosku.
Krajobraz ulicy mocno sie zmienia
po kiosku zostały ino wspomnienia

bez to wew ślypiach krynci sie łezka
wrocumy gibko na trase questa.

Gibko spisz numer filii bibloteki,

wew której nie musisz mieć kartoteki.
Powstała z inicjatywy znanego Edy,
który wyciungoł wiare z biedy.

Swoimi bejmami hojnie szafował,
póki go Szuman nie obsmarował.
Nie zdzierżył! Pojachoł do swojej chaty,
kipnuł jak strzeluł do sie z armaty.

Nim w queście postawisz kolejne kryski,
kup u pipola szneke i gryski.
A jak się czujesz dziebko niemrawy,
to dokup kubek z farynum kawy.

Sprawdzymy tero czy dobry mosz ślyp,

z kim naprzeciwko sie spichnół knyp*
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Wielgi wieżowiec widzisz w oddali,
ciekawum nazwę jemu nadali,
mo dziebko współnego z dynamitem
i jeszczyg do tego z dłujższym pobytem. 

TOWER
2

Po drodze skład z proszkami do prania
i kupum retyntów do kosierówania.
Wew nazwie litery nojdź dwie nieduże,
które ukryte sum wew konturze. 

Drogerie Polskie
10

A tero skojarz listek bobkowy
i wieniec co zdobił Greków głowy

18

Gib dali ulicum tego plebana,
miń fale co z bykiem jest napisana.

JER napis na rymby obrócymy
i wiesz już dokund na zod pójdymy,
do ulicy poety od cytatu,
który obwieściół cołkimu światu:
niechej na landach to wszystkich znajum,
Poloki nie gajory tyż ozór swój majum.

Do rozwiązania Ci tero potrzeba
odpicowanej chaty w kolorze nieba.
W niej skryła sie między kolumnami,

klara z promieniami.

Wnet w ślypia Ci wletum wielgie hale,
choć wiary w robocie ni ma w nich wcale.
Bimba sie w naszum historię wplata,
co fungowało tutej bez lata?
W tekście poniży mosz rozwiązanie,
co drugum litere zacznij hycanie.
Z B A W J G E T Z S D P N E I R A T
W niej buły stajnie wraz z wasztatami,
kowol podkowy heftowoł ćwiekami.
Może nie każdyn to dzisiej rozumie,
że bimby onegdaj cióngnyły kunie.

Za winklem kunia nojdź pasiatego,
z uwagą przeleź tero bez niego.
I znajdź ulice gdzie z wdziękiem sie chowa

żona leśnika pani
1

zaś późni pumnik mosz szwajsowany,
wew bruk solidnie jest wmurowany.
Tero trza dziebko pokumbinować
i ważnum datę rozkodować
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Jak po tym fyrtlu już sie łazi,
to trzebno wspumnieć o pewnej Kazi.

Takigo questa nie buło jeszcze,
nie jest un łatwy jo wum to wieszcze.
Kupa w nim bydzie słów gwarowych,
ausdruków i kalek językowych.

Jak ktoś z Wos czegoś nie kapuje,
niech naszum strune se wygoogluje.
Tam gwary poznańskiej pozno tajniki
i polskie nojdzie odpowiedniki.

Coby buł szpas i fest zabawa,
jest jeszczyg jedno ważno sprawa.
Śmigać bydymy na hulajpedzie,
kto fifa mo, niech z nami jedzie.

Wdziej knykry, halbki oraz cwyterek, 
jupke, glazejki i cylynderek.
Na zaś z leberkum naszykuj sznytke
i wetkej razym zez jabzym w tytke.

Wew skojarzenia najprzód zagramy,
może się kapniesz gdzie zaczynamy?
Z igłami weź stfora i jeszczyg nożyce,

wyćpnij co trzeba i jedź na 
3 4

Jesteś na Jeżycach, tu na fogelce,
co Cie nie dziwi pewno wielce.
Wśród drzew, gdzie rośnie niejedna lipa,
łogary lofrujum i grajum w cipa.

Jak wyjdziesz z fogelki to od razu,
w pobliżu szukej wielgigo głazu.
Nie każdymu jest pewno znana,
Weronisi historia i męża jej Jana,

którzy ogródek gdzie rosły glubki,
dali, coby rojbrować mogły gzubki.
Kinol na pewno Cie nie zawiedzie,
trasa w kierunku centrum wiedzie.

Miń kamienicę gdzie japa roztworzona,
jest nad witrażem umieszczona.
A dali trójkę z dwójką zamień miejscami 

i szukej ptoszków nad filarami.

Kawołek dali nadżarty czasu knopem,
gmach zbudowany z wielgim polotem.
Tam dawni mógł swojum mele,
motorowy na koncert zabrać w niedziele.

W tym miejscu dzisiej nieroz zasiada,
na obiad proszuny gości gromada.
Próby mo tutej tyż dynto orkiestra,
jej nazwe szrajbnij wew krotki questa.
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*knyp – nóż 



Na krzyżówce gdzie rzadko jest duży ruch,
balkonów mosz szukać tero dwóch,
pod nimi nazwiska zaś wieszcza znanego,
którego wyćpli od Towiańskiego.
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Czerwone budynki to dzisiej lania,
w ty kwestii ni mum nic do dodania.
Pod cyferblatem wew kształcie koła,
bez trudu nojdziesz pewno anioła.
Nim tutej zostoł przeflancowany
wew pruskim forze dębińskiej pilnowoł bramy.

Po prawy strónie mosz ładne wille,
za nimi w brame szpycnij na chwile,
gdzie komunalka funkcjonuje,
ta, któro kejtry rejestruje.

Downi tu wiara sie mogła bachać,
choć dzisiej sie możesz z tego chachać.
Jak nie wiesz czym jest u nos bachanie,
poskłodej literki i mosz rozwiązanie.
K N P Ą E I A
W budynku obok u doktora,
szuko pomocy jeżycko sora. 
Gdy rzyńzi jej w dudach i puchnum giry.

Ośrodek pilastry mo dwa czy cztyry?

Jak w hulajpedzie Ci cosik rzynzi,
a nie zabrołeś z sobum narzyńdzi,
nojdź i nie bydzie żodnygo tematu,
potrzebne wihajstry kole parkomatu.
Na narożniku ulicy autora „Starej baśni”,
powiedzieć nie mogę Ci tego jaśni.

Ni mum na myśli tero apteki,
nojdź skład gdzie kupisz zioła i leki,
Ostrożeń imię mo niejedno,
w Poznaniu zwum go

Za winklem trumbe nojdź listowego,
nie bydzie pewno w tym nic trudnygo.
Zaś późni godzine, o której wyjmujum listy,

mosz spisać migiem zez brifkisty.

Wie to i szpeniol no i lebiega,
rynek to Jeżyc tętniąca omega.
Na szage nie musisz lecieć bez rynek,
wśród kupy wiary, kramów i skrzynek.

Za to mosz minuńć skład zez knipami,
no i rzeźnika z kozimi łbami,
na winklu skryńcić w Głowackiego,
zez pseudonimu barzy znanego.

Zaś nazwa jednej z jego powieści,

wew krotki bez trudu sie pewno zmieści.
Jak jezdeś młody i ni mosz matury,
na szyldach szukej tytułu lektury.

Tero sie możesz letko zasapać,
bo sie pod górke trzebno wdrapać.
Jak ino zoboczysz napis hostelu,
to znak, że zaro dotrzesz do celu.

Szukej fogelki a na niej pumpy,
pod którum nie stojum jeżyckie lumpy.
Tablice nojdź z afiszami,
a na niej kiste ze stympelkami.

Pierszum czyńść questa mosz już za sobum
lecz kupa roboty jeszczyg przed Tobum.

Coby stalowum kiste roztworzyć,
kolejno cyferki trzebno ułożyć.

Pierszum odnajdziesz u doktora,
gdzie szuka pomocy jeżycko sora.
Drugum zaś zsumuj zez brifkisty
z godziny, o który wyjmujum listy.

Późni pomcny ci bydzie Eda,
choć kejtra łapy tu dodać potrzeba.
Jak bez dwa podzielisz sume z neonu,
do kisty dostaniesz sie bez pardonu.
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Tematyka
Quest opowiada o dawnych Jeżycach, przy pomocy 
poznańskiej gwary. Biorąc udział w zabawie, poznasz 
charakterystyczne dla naszego miasta powiedzenia i zwro-
ty, używane do dzisiaj przez rodowitych poznaniaków.

Gdzie to jest?
Wędrowcy docierają do Poznania, stolicy wojewódz-
twa. Quest prowadzi po Jeżycach, jednej z najciekaw-
szych i najbarwniejszych poznańskich dzielnic.

Start:
Przy placu zabaw na Placu Asnyka.

Na czym to polega?
Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną w queście. 
W czasie spaceru rozwiązuje zadania i zagadki, które 
pozwolą na utworzenie ostatecznego hasła. Na końcu 
trasy znajduje się skarb – pieczęć, która jest poświad-
czeniem odbycia wyprawy.

Czas przejścia: ok. 60 do 90 min.

Tekst: Michał Lipiecki
Opiekun wyprawy: Michał Lipiecki,  
e-mail: kancelaria@echtpoznanioki.com.pl,  
facebook: ECHT Poznanioki 
Mapka: Julia Borkowska-Kulczak
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Jeśli będziesz miał problem ze zrozumieniem nie-
których wyrażeń, możesz skorzystać ze słownika 
gwary poznańskiej, który znajduje się pod linkiem:  
https://regionwielkopolska.pl/slownik. 

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka  
Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – 

Odznaka Odkrywców Tajemnic”. 
Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Poznań 2022

Partnerzy:

Więcej questów znajdziesz na:   
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl, 
www.questing.pl

Na hulajpecie  
bez Jeżyce

Szyfr do skarbu:

O/Szamotuły


