
START Nutria –

18 33

Pulpecja –

7 2 17

I o nich właśnie jest dzisiejsza gawęda, 
poznamy ich bliżej, sprawa to już pewna.

Idź w prawo i na skrzyżowaniu w lewo skręcić Ci wypada, 
tam zadanie już czeka, taka moja rada:
na parterze między „żyletkami” okna się chowają, 
do zliczenia wszystkich razem Ciebie zapraszają.
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Przejdź ruchliwą jezdnię, z tramwajowymi torami
i zaraz skręć w prawo, nie zajmuj się amorami.
Z daleka już widać instytucję kultury,
odgadniesz jej nazwę nawet bez matury.

10 45 22

Dalej maszeruj, aż do końca ulicy, 
potem w lewo, aż staniesz przy kamienicy.
Numer 6 ma w adresie, ładnie odnowiona, 
młodym flecistą jest przyozdobiona.

Tu mieszkał Dmuchawiec, wysoko na poddaszu, 
opowiadał młodzieży o Słowackim i Miłoszu.
Wyjątkowy nauczyciel, młodzież szanował, 
danego im słowa zawsze dochował. 

Widział co miał widzieć, przemilczał co trzeba, 
nigdy nie mówił więcej niż było potrzeba.
Dmuchawiec nie jest tylko wyobraźni wytworem, 
lecz utkanym ze wspomnień Autorki profesorem.

Spójrz jeszcze na ścianę, na instrument flecisty, 
on Ci wskaże kierunek kroków zamaszystych.
Ile tych kroków? Zlicz kamienie w łuku nad wejściem
i odlicz je dokładnie, z matematycznym zacięciem.

Zobaczysz uliczkę, zaprasza między domy, 
rozejrzyj się dokładnie, a będziesz zdziwiony
ilością zdobień, kwiatów i roślinnych wici.
Ich bogactwo na pewno Cię dzisiaj zachwyci.

Gdy już obejrzysz secesyjne detale, 
idź do willi nr 10, znajdziesz ją niebawem. 
Po lewej stronie w zieleni się skryła,
Ida sierpniowa – ta powieść tutaj się toczyła. 

Z rodzinnych wakacji Ida wróciła do Poznania, 
musiała znaleźć miejsce do opamiętania.
Nie miała pieniędzy, głód jej doskwierał, 
honor zabraniał domowe zaprawy otwierać.

Znalazła anons w gazecie – nie było Internetu (!)
– szuka ktoś towarzystwa – żadnego konkretu. 
Tak trafiła do Paszkieta przy ulicy Krasińskiego,
gdzie wyrwała z opresji Krzysia – wnuka jego.

Tu się zaczęła przyjaźń z urwisami Lisieckimi, 
choć początki były trudne, Ida zajęła się nimi.

Pamiętasz malowanego na zielono Lucypera?
Odpłaciła za nadobne – była z tego afera!

Wieżyczka na willi ma dach nietypowy.

Geometria Ci bliska? To kształt O W Y
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Z tego miejsca dostrzeżesz zdobną kamienicę. 
Idź, by minąć ją po lewej i skręć w wieszcza ulicę.
Hen wysoko, gdzieś pod dachem, jest data budowy, 
drugą cyfrę słownie zapisz – zadanie masz z głowy.

43 23

Maszeruj śmiało w dół, do końca ulicy, 
tam się zatrzymaj przy pamiątkowej tablicy.
Odczytaj daty, wspomnij zdarzenia, 
przywołaj w pamięci tragiczne wspomnienia.

Z jedenastego wersu w kratki przenieś litery,
a hasło odgadniesz bez żadnej bariery.

’56
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W pamiętnym roku Mila szpital odwiedziła, 
ranną Gizelę z Ignacym wyprowadziła. 
Tu Mamert Kowalik ratował ludzi operacjami, 
a Ida leczyła pacjentów z bolącymi uszami.
Ale nie tylko ciężkich chwil tu doświadczali, 
tu rodzicami i dziadkami szczęśliwie zostawali.

Idź w dół i w prawo, kamienice zostaw za plecami, 
kieruj się tam, gdzie widzisz krajobraz z wiaduktami.
Idąc, policz okna w przyziemiu między cegłami,
ukryte za masywnymi z prętów kratami.

Za piętnastym oknem stoi pewne urządzenie, 
które kierowcom wykonuje finansowe rozliczenie.
Każde ma swój numer, odszukaj go sprawnie
i działanie z cyfr numeru zanotuj dokładnie.

+ + =

słownie
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Na krzyżówce prosto, pilnuj zielonego światła, 
a droga na drugą stronę będzie całkiem łatwa.
Wzdłuż wiaduktu pod górę, nie przyspieszaj kroku, 
nic stąd nie zakłóci na piękne domy widoku.

Na jednym naga dama balkon podtrzymuje, 
zapisz w jakie owoce wić tu obfituje.

42 25 44

Na szczycie, tuż przy dachu słońce wszystkich wita, 

pod nim pięć
11 13 19 39

                                                                     pięknie rozkwita.
Następna kamienica – brawo! Kulminacja!
Tu na cześć Borejków należy się owacja!

Zapraszam Cię na spacer śladami Jeżycjady,
jej opowieść przypomina pradawne ballady.
Jeśli jesteś jej miłośnikiem i znasz bohaterów, 
odnajdziesz ich tropy w czasie spaceru.

Ścieżki Borejków zgrabnie się przeplotą 
z tropami Autorki. Ruszajmy z ochotą!
Małgorzata Musierowicz tutaj mieszkała,
całe Jeżyce na wylot poznała.

Miejsce, gdzie stoisz, nie jest przypadkowe, 
tutaj powstawały powieści tomy nowe. 
Wiele wątków i zdarzeń, wiele tu się działo, 
na kartach powieści umieszczone zostało.

Tu na I piętrze Jeżycjada się zaczęła, 
gdy od ogniska Bobka firanka spłonęła.
Jaki tytuł nosi pierwszy tom opowieści?
Zapisz poniżej, by w kratkach się zmieścił.

31 41 14

Mama Autorki łacinę dobrze znała, 
dzieciom do głowy aforyzmy wkładała.
Stąd Borejkowie łaciną się posługują, 
sentencjami Seneki hojnie szafują.

Tu się sprawdzisz, czy możesz tropić ich ślady, 

zapisz datę znad wejścia – czy też nie dasz rady?

Umiejętności matematyczne sprawdzone zostaną:
weź dwie ostatnie cyfry z daty nad bramą,
to pierwszy czynnik naszego mnożenia,
różnica cyfr w adresie, w drugi czynnik się zamienia.
Jeśli wykonasz teraz dokładnie działanie, 
rok wydania pierwszej części masz na zawołanie!

× =

Rok tysiąc dziewięćset

38 9 37 8

15 4 30

Gdy już poznałaś genezę i miejsce narodzin, 
w historii Borejków możesz dziś brodzić.
Trochę niedzisiejsi, zakręceni odrobinę, 
Ignacy i Mila – rodzice czterech dziewczynek.

Oryginalne imiona: Gaba, Ida, Nutria i Pulpecja,
każda z nich była na swój sposób grzeczna.
Jakie imiona się kryją pod pseudonimami?
Odpowiedzi zapisz w kratkach z numerkami.

Gaba –

26 1,6

Ida – 
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Tu po balkonach jabłoń się wpina,

policz ile jabłek na gałązkach się skrywa.

40 3

To właśnie tutaj, na Roosevelta numer pięć,
w okna na parterze zajrzeć masz na pewno chęć.
Tu się sprowadziła Borejków młoda rodzina, 
tutaj się ich powieściowa historia zaczyna.

Ignacy Borejko, ojciec rodziny, 
lubił cytować łacińskie maksymy.
Siedząc przy stole, na co dzień z rodziną, 
zajadał obiad okraszając go łaciną.

Stąd wszystkie Borejkówny znały Horacego
i niejednego jeszcze autora antycznego.
Tutaj powstał pomysł zgoła niecodzienny, 
zapał mu towarzyszył z początku płomienny.

Wychodząc od Platona i Arystotelesa mądrego,
Gabrysia doszła do wniosku zgoła odkrywczego:
uśmiech nic nie kosztuje, a wiele może zmienić,
byle się nim z ludźmi na ulicy dzielić.

Eksperymentalny Sygnał Dobra to jej inicjatywa,
która wszystkich za serce do dobra porywa.
Tu się odbywały spotkania tajnej grupy ESD,
tu wpadła ze szkoły kontrola szukając LSD :)

Podziel się i Ty uśmiechem, tropicielu Jeżycjady, 
uśmiech rodzi uśmiech – posłuchaj mej rady!
Do przechodniów na ulicy radośnie się uśmiechaj, 
niech dobro promieniuje do każdego człowieka. 

Idź dalej pod górę, jak chodnik prowadzi, 
on na szczyt mostu Ciebie zaprowadzi.
Tam przy przejściach przez jezdnię na ziemi napisy, 
zapisz je byś bezpiecznie czuł się na ulicy.

5 12

Teraz w lewo i przez most śmiało skieruj kroki, 
licząc latarnie rozglądaj się na boki.
Gdy miniesz ósmą, znajdziesz schodki w lewo,
zejdź nimi na dół, trafisz tam na pewno.

Znalazłeś się tutaj w innej rzeczywistości, 
jakoś tu zaciszniej, ptaków w obfitości.
Przychodziły tu dziewczęta i ich przyjaciele,
przygody, miłości, afery, było tego wiele.
Tu na Teatralce jedna z nich się zaczęła,
w grudniowy wieczór miłość rozkwitnęła.

Pulpecja wyszła z przyjęcia weselnego,
by zaczerpnąć trochę powietrza świeżego.
Spotkała tu Baltonę, w śniegu się tarzali, 
wesoło śnieżkami nawzajem obrzucali.

Nic w tym dziwnego, bo to miejsce ulubione
przez dzieci i rodziców, dla zabawy przeznaczone.
Tu na sankach zjeżdża dziatwa z okolicznych dzielnic,
a najwięcej z blisko położonych Jeżyc.

Idź ścieżką prosto, co park na pół przecina, 
potem w prawo, znajdziesz dom, gdzie żyła Mamertów  
                                                                              rodzina.



Jeżyckimi śladami 
Małgorzaty  
Musierowicz

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?
Wędrowcy docierają do Poznania, stolicy woje-
wództwa. Quest prowadzi po Jeżycach, jednej  
z najciekawszych i najbarwniejszych poznańskich 
dzielnic.

TEMATYKA
Quest opowiada o bohaterach Jeżycjady oraz 
o jej autorce. Czytelnicy odnajdą tu miejsca, 
w których toczyła się akcja wybranych tomów 
poznańskiej sagi.

POCZĄTEK QUESTU
ul. Słowackiego 18.

NA CZYM TO POLEGA?

Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną  
w queście. W czasie spaceru rozwiązuje zadania 
i zagadki, które pozwolą na utworzenie ostatecz-
nego hasła. Na końcu trasy znajduje się skarb 
– pieczęć, która jest poświadczeniem odbycia 
wyprawy.

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka 
Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie 
Questy – Odznaka Odkrywców Tajemnic”. 
Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

50 min

Ojciec chirurg wątróbkę porcjował jak skalpelem, 
sącząc medyczne historie przy obiedzie w niedzielę.

Pamiętacie Baltonę i jego kramik z kwiatami?
Tu rozkręcał swój biznes z goździkami i różami.
Spod willi Mamertów skręć w prawo, w aleję, 
potem przez ulicę na parking trafisz, mam nadzieję.

Okrążając gmach wielki podejdź pod sam front, 
zadrzyj głowę, spójrz – oto jest i on!
Teatr Wielki w Poznaniu, to świątynia sztuki, 
litery nad wejściami są kluczem do nauki.

Zapisz literkę znad pierwszego przy schodach wejścia
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i zaraz kilka kroków będziesz miał do przejścia.
Zanim jednak ruszysz w dalszą wędrówkę, 
wspomnij w Operze Geniusi pokazówkę.

Lodowatą rączką złapała dyrygenta 
i jaka zdarzenia tego była puenta?
Śpiewak przerwał arię, dostał ataku śmiechu, 
Geniusia jednak nie mogła mówić o pechu.

Wyszła z Kreską z Opery, uszło jej na sucho, 
nikt nie wytargał dziewczynki za ucho.
Ruszaj dalej, do przejścia, tam zielony ludzik
zmieni Ci kierunek, w którym masz się trudzić. 

W chodniku zobaczysz dla niewidomego „szyny”, 
tym tropem podążajcie chłopcy i dziewczyny.
Na drodze będą w dwóch kolorach pola kropkowane,
przy czternastym z kolei czas na kierunku zmianę.

Skręć w prawo, a wejdziesz na dziedziniec,
za chwilę odnajdziesz z Twoim skarbem skrzynię.

Świątynia z klasztorem, doprawdy wyjątkowa, 
wiele tajemnic w murach swych chowa.
W ostatnich latach komunistycznego PRL-u
działało tu podziemie, nie wiedziało o tym wielu.

Ignacy Borejko w ten ruch zaangażowany, 
w stanie wojennym był internowany.
Dobre wspomnienia z tym miejscem też posiadali, 
tu autorka i Borejkowie miłość ślubowali.

Na dziedzińcu na lewo, wejdź na krużganek,
idź prosto przed siebie, nie będzie niespodzianek.
Jaki znak nad bramą wskazuje Ci drogę?

Jego nazwę w kratki wpisać Ci pomogę.
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Przekrocz jej progi, wejdź do innego świata, 
tam przyroda i cisza w harmonię się splata.
Idź zjazdem dla wózków, stań pod łukami, 
będziesz mieć widok na ogród z ławeczkami.

Wzrokiem poszukaj cokołu samotnego, 
pomnika kiedyś pozbawionego.
Z tyłu znajdziesz skrzynkę, to Twoje trofeum, 
otwórz ją ostrożnie – to nie jest muzeum. 

Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl, 
www.questing.pl
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury

Tekst: Aleksandra Warczyńska
Opiekun wyprawy: Aleksandra Warczyńska, 
e-mail: turystyka@wbp.poznan.pl, tel. 61 66 40 865 
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu

Quest jest dostępny również w bezpłatnej aplikacji 
Questy Wyprawy Odkrywców

Pierwsza cyfra z parkometru, jabłka na Borejków drzewie,
numer latarni, co na Teatralkę kieruje w potrzebie.
Trzy cyfry w kod dostępu się układają, 
nagrodę z pieczęcią przed Wami otwierają.

Pieczęć przystawisz, schowaj wszystko jak było, 
by innym questowiczom jeszcze długo służyło.

Styl życia Borejków oddaje hasło końcowe, 
rozwiąż je szybko – to zadanie finałowe. 
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A na koniec jeszcze dla Ciebie nie lada gratka. Jeśli 
chcesz zobaczyć oryginalną maszynę do pisania, na 
której powstawały pierwsze tomy Jeżycjady musisz 
rozwiązać drugą część hasła  
i udać się pod wskazany adres
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Miejsce na skarb


