
START Stań, byś wieżę z zegarem miał za plecami, 
podążaj przed siebie dziarskimi krokami. 
Delikatnie w prawo skoryguj kierunek, 
przy spiżowej ławce odnajdziesz ratunek.

Przysiadł na niej uczelni założyciel, 
pierwszy rektor i nauki wielbiciel.
Kilka napisów pamięć profesora głosi, 
zapisz to, co ręczny charakter pisma nosi.
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Idź dalej w stronę, gdzie profesor zerka, 
przed Tobą w cieniu przechadzka niewielka. 
Przejdziesz przez jezdnię, wejdziesz między drzewa, 
chodnikiem przed siebie pójdziesz jak potrzeba.

Prosto na operę masz widok z chodnika, 
tu architektura z przyrodą nawzajem się przenika.
Latem fontanna tryska tu wesoło, 
studenci na kocach rozsiadają się wokoło.

Gdzie aleja się kończy, schody zobaczysz,
zejdź nimi do dołu, do fontanny trafisz.
Stań tyłem do niej, gmach masz jak na dłoni, 
żaden inny obiekt widoku nie przysłoni.

Po bokach dwie rzeźby, lwy kroczą majestatycznie, 
kiedy im się przyjrzysz, wiesz, że nie są identyczne.
Wśród studentów krążyła pogłoska ciekawa,
że lwy te ryczą – niebywała sprawa! 

Czy ktoś już je słyszał? Czy masz wątpliwości?
Zaraz uśmiech zdumienia na twarzy Twej zagości.
Mawiali w kuluarach, że lwy ryczą straszliwie, 
gdy cnotliwe dziewczę lwa takiego minie.

Studenci w przesądach umiaru nie znali,
bywali tacy, co pegaza dosiadali!
Na egzaminach szczęście zapewnić to miało, 
niestety nie zawsze bezpieczne bywało.

Przy wyczynach śmiałkowie kontuzje liczne mieli, 
dlatego na lat kilka pegaza z dachu zdjęli.

Idź dalej, gdzie widzisz schodki bliźniacze,
za moment zagadką kolejną Cię uraczę. 
Na rogu stoi słup z kierunkowskazem,
we wszystkie te miejsca pójdziemy innym razem.

Dystans najdłuższy spośród wymienionych 
niech będzie dla Ciebie w kratki wprowadzony.
Lecz nie liczba Ci potrzebna, a nazwa obiektu,
zapisz ją w kratki bez żadnego defektu.
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Zadanie zrobione, to kierunku wskazówka, 
w tę stronę się odbędzie dalsza wędrówka.
Po chwili dojrzysz kościół na Twej drodze,
ma wysoką wieżę i cegłę w czerwonym kolorze.

Obok kościoła pasy bezpieczeństwo zapewniają, 
na drugą stronę pod pomnik Ciebie zapraszają.
Na cokole napis, dlaczego tutaj stoi,
zapisz ten powód i idź dalej powoli. 

8

27 7

Rozejrzyj się teraz, spójrz, gdzie przeszklona wieżyczka, 
idź w jej kierunku, niech Cię nie mami żadna tabliczka.

Nim wejdziesz w podcienie, spójrz na dawną kafejkę,
tu po ciasto poznaniacy ustawiali się w kolejkę. 
W-Z (wuzetka) miała swoją renomę i klasę,
tu Laskowik ze Smoleniem występowali czasem.

Jeszcze wcześniej, przed wojną, tu się spotykali 
ziemianie, prawnicy, artyści – było dużo bali. 
Największą renomę miały bale sylwestrowe, 
była muzyka i tańce oraz dania wyborowe.
 
QR 02 (wkładka)

Wejdź w podcienie, gdzie łuki z prześwitem,
przy ostatnim spójrz w górę z wielkim zachwytem. 

Przed Tobą Okrąglak, nietypowa bryła, 
w jego cieniu inna, kwadratowa się skryła.
W Okrąglaku handel, w Kwadraciaku biura, 
tam pracowali sprzedawcy, tu rządziła „góra”.

Na piętrach Okrąglak mieścił różne działy, 
tu poznanianki modnie się zaopatrywały
w odzież, obuwie, tkaniny kolorowe, 
radia, pralki, lodówki, a wszystko to nowe!

Zabawki dla dzieci, pościele, dywany, 
na ostatnim piętrze był Pewex dla wybranych.
Czym był Pewex? – zapyta młode pokolenie,
tu produkty za dolary zawsze były w cenie.

Pierwszy w Poznaniu z ramek żelbetowych, 
jako pierwszy posiadał ogrzewanie sufitowe!
Trzy ciągi schodów w górę prowadziły, 
skokiem na główkę samobójców kusiły.

Była winda osobowa, lecz obsługi wymagała, 
sterował nią windziarz, ot i sprawa cała!
Sześćdziesiąte urodziny niedawno świętował, 
choć budził emocje, poznaniakom się podobał.
 
QR 03 (wkładka)

Przejdź przez pasy, idź dalej, gdzie ławeczki stoją,
gdzie kwiatowe donice pięknie przestrzeń stroją. 

Naprzeciw Okrąglaka budynek trochę podobny, 
nad ostatnim piętrem daszek w otwory zdobny.
Niebo przez nie widać, błękit prześwituje, 
kto bystry, nie gapa, wnet je porachuje.
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Nad wejściem do budynku napis się schował, 
przepisz go na kartkę, żeby się zachował.

S.A.
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Witaj na placu Mickiewicza, w samym sercu miasta, 
tu ponad drzewa wielki pomnik wyrasta.
Wcześniej przed laty inne pomniki tu stały, 
dla innych bohaterów, co innego upamiętniały.

Najpierw Bismarck ze spiżu na ulicę spoglądał, 
potem pomnik Wdzięczności ładnie tu wyglądał.

Na stopniu przed krzyżami znajdziesz napis i tablice. 
Co środkowa przedstawia? Na mądrość Twą liczę.
Popatrz na napis na tablicy prawej, 
tam podpowiedź znajdziesz i nazwę obiektu odgadniesz.
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Tu w czerwcu 1956 roku przyszli robotnicy, 
„Wolności i chleba” – wznosząc okrzyki.
W 25-lecie tych wydarzeń pomnik tu postawiono,
który w zaledwie 100 dni sprawnie wytworzono.

Robotnicy z „Ceglarza” się zmobilizowali,
po godzinach, wieczorami, pomnik budowali.
Przejechał z fabryki trasą czerwcowego pochodu, 
w wielu oczach były łzy wzruszenia, nie bez powodu.
 
QR 01 (wkładka)

Gdy już poznałeś historię tych poznańskich krzyży, 
do drugiego pomnika za chwilę się zbliżysz.
To Adam Mickiewicz, patron placu i uczelni znanej, 
która sto lat kształci młodzież, nie może być inaczej.

Od 1955 roku poeta jest jej patronem.
Jak to się stało? Zaraz Ci opowiem.
Przez wiele lat uniwersytet nie miał patrona, 
aż przyszła ciemna komunizmu pora.

Naciski władz partyjnych były nasilone, 
aby Józef Stalin został tym patronem.
Władze uczelni tego nie chciały,
lecz samowolki trochę się bały.
Jak wyjść z honorem, wybrnąć z sytuacji, 
aby nie przyznać komunistom racji?

W noc grudniową naradę rozpoczęto, 
trzeba było się spieszyć – nazajutrz było święto.
Rozwiązanie znaleziono, godne Salomona, 
odtąd będzie nosić Mickiewicza imiona.

Pięć lat później pomnik powstał tu wspaniały, 
przez mieszkańców do dziś często odwiedzany. 
Studenci przy nim zdjęcia robią pamiątkowe, 
jeśli masz ochotę i Ty zrób zdjęcie nowe.

Gdy fotografia pamiątkowa jest już wykonana, 
zapraszam Ciebie do kolejnego zadania.
Na cokole z poetą postacie wyrzeźbiono, 
jakie przedmioty w ich ręce włożono?
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QR 04 (wkładka)

Za DOMAR-em budynek w zdobienia bogaty, 
a na jeszcze następnym prostokąty i kwadraty.

Napis na nim zdradza, jaka firma tu była, 
delikatesy Kasia z powodzeniem prowadziła.
Wpisz PEŁNĄ treść napisu, uważaj, to nie zmyła.
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Gdy kryzys szalał, wszystkiego brakowało, 
w Kasi deficyty się uzupełniało.

Po lewej stronie wypatruj budynku ozdobnego, 
wzniesiony, by słuchać sztuki języka polskiego.
Na górze fasady fundacyjny napis, 
gdy go zobaczysz, czym prędzej go zapisz.
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Podejdź do wejścia, tabliczka między drzwiami
z informacją oraz QR-kodu kwadracikami.
W jego wnętrzu napis, przepisz go poniżej, 
a hasła końcowego będziesz już ciut bliżej.
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QR 05 (wkładka)

Idź dalej prosto, na remonty nie zważaj, 
na nierówności w podłożu dobrze uważaj.
Po chwili w miejscu, gdzie kończy się aleja,
przy przejściu dla pieszych widok się zmienia.

Przejdź przez jezdnię i wejdź w podcienie, 
idź dalej – to nie czas na marudzenie. 
Na końcu plac Cię wita okazały,
tu parady pruskiego wojska się odbywały.

Powstańcze wojsko przysięgę składało, 
po wojnie wiele imprez się tu odbywało.
Jarmarki, festyny, koncerty, sylwestry, 
kiermasze, pokazy, parady, protesty.

Dziś przy fontannie miejsce rekreacji, 
kąpią się w niej dzieci podczas wakacji.

Na placu pamiątek z przeszłości bez liku,
jest na nim pomnik, który rzeźbiarz wykuł.
Na cokole pomnika nadobna matrona. 
To Konstancja Raczyńska – żona fundatora.

Z tego miejsca widzisz gmachy okazałe,
w tym jeden, na którym kolumny wspaniałe.
Raczyński fundator – hrabia z fantazją, 
realizował tutaj myśl swoją z wyobraźnią.
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GDZIE TO JEST?
Wędrowcy docierają do Poznania, stolicy woje-
wództwa. Quest prowadzi ulicami centrum miasta. 

TEMATYKA
Gra jest inspirowana rozmowami z uczestniczka-
mi i uczestnikami projektu stypendialnego „Od 
Seniora dla Juniora... czyli alternatywna historia 
Poznania”.

POCZĄTEK QUESTU
Na placu Mickiewicza w Poznaniu.

NA CZYM TO POLEGA?

W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zada-
nia i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,  
w którym została ukryta skrzynia skarbów  
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest po-
świadczeniem zakończenia wyprawy. 

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

45 min

Wzorem był pałac w Luwrze wzniesiony, 
nasz w Poznaniu żeliwem zgrabnie ozdobiony.
Żelazne blachy umieszczone między piętrami 
miały zabezpieczać księgozbiór przed pożarami.

Nic nie pomogło, na nic się to zdało, 
w 1945 roku wszystko w zgliszcza obrócone zostało.

QR 06 (wkładka)

Nie tylko księgi były Raczyńskiego pasją,
obdarzył również wodociągiem miasto.
Odgadnij szybko, gdzie był jego początek,
to miejsce w oddali, uroczy zakątek.

Podpowiedź na pomniku bez trudu odnajdziesz,
spójrz na tablicę, a zagadkę zgadniesz. 

Na
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Na pomniku okrągły wizerunek człowieka, 
który medykom zabił niemałego ćwieka!
Odkrył on lecznicze cechy zimnej wody,
ku zdrowiu pacjentów, a nie dla ochłody.

Od niego nazwano pewne urządzenie, 
które masz w łazience, jego nazwę tu wymienię.
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Jest tu jeszcze tablica, tam znajdziesz zagadkę,
Rok jego śmierci zsumuj i zapisz to w kratkę.

+ + + =

Remonty tu trwają, lecz tym się nie przejmuj, 
wędrówkę po mieście radośnie podejmuj.
Rusz ulicą pomiędzy jasnymi budynkami, 
po remoncie pojadą tu tramwaje nowymi szynami.

Gdy się tam znajdziesz, zobaczysz obiekt wiekowy, 
to kościół gotycki – do przemarszu bądź gotowy.
Uważaj na znaki, przejście tu niełatwe, 
szczególnie uważaj na niedużą dziatwę.

Gdy już dotrzesz w pobliże ceglanego kościoła, 
znajdziesz dwa zwierzaki i zaraz zawołasz:
O rety! Ratunku! Tak być nie może, 

by kozioł w
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i był kolorze!
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Lecz to nic złego, fantazja artysty, 
kolor nie zawsze jest oczywisty!
Niebieski swą główką kierunek wskazuje
i nadal przez remonty do skarbu kieruje.

By ułatwić Ci drogę, dam jasną podpowiedź, 
z prostego działania będziesz miał odpowiedź.

Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl, 
www.questing.pl
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Liczbę – wynik ostatniego dodawania podwoisz,
pod ten adres się udasz, przecież się nie boisz.
Nad bramą neon – kiedyś wiele ich świeciło, 
spacerować wieczorami w mieście było miło.

Wejdź przez bramę w niewielkie podwórze. 
Przed sobą, na wprost, ujrzysz drzwi nieduże.
Wejdź do budynku, udaj się do kasy,
to już naprawdę koniec Twojej trasy.

Podaj hasło, a wysłuchany zostaniesz 
i od miłego człowieka pieczęć dostaniesz. 

Quest ze wspomnieniami – poruszałeś się tu sprawnie. 
Liczymy, że czas z nami spędziłeś zabawnie.

A teraz odpocznij po podróży wielkiej, 
życzymy Tobie pomyślności wszelkiej. 
Poznałeś wspomnienia naszych bohaterów, 
wysłuchałeś ich w czasie miłego spaceru.
Po powrocie do domu możesz siąść w milczeniu,
jak było dawniej – opowiedz młodemu pokoleniu!

Dobre czasy to nie te,
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Miejsce na skarb

Gra „Poznań ze wspomnień utkany” jest częścią pro-
jektu stypendialnego „Od Seniora dla Juniora... czyli 
alternatywna historia Poznania”. Projekt zrealizowany 
został w ramach stypendium Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

UwAGA!

Skarb dostępny w godzinach:
poniedziałek - piątek: 14:00–20:00
sobota - niedziela: 11:00–20:00


