
Tytuł Questu:

Bohaterowie 
historii na tle zmian 
zachodzących 
w Łodzi

Obszar tematyczny:
Historyczny

Jak dojechać:
Autobusem, tramwajem, na piechotę. Najlepiej wysiąść na przy-

stanku Zachodnia-Manufaktura. Tramwaje linii 2, 3, 11, 16, 16A. 

Początek Questu:
Miejsce startu questu znajduje się na rynku Manufaktury przy 

punkcie informacji turystycznej – stylowy,  okrągły,  przeszklo-

ny kiosk.  

Współrzędne geograficzne:
Współrzędne geograficzne z GPS – 51.8021400, 19.4801330.

Czas przejścia:
Około 1 godziny

Tematyka:
Łódź nieustannie zmienia się, staje się nowoczesna.  Żyjemy te-

raźniejszością,  ale powinniśmy pamiętać o przeszłości.  Pragnie-

my zwrócić uwagę na bohaterów  historycznych, ważnych dla 

łodzian.

Opiekun Questu: 
Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja w Łodzi. 

Agnieszka Balcerczyk – nauczyciel Publicznego Gimnazjum 

nr 20

Autorzy Questu:
Dominik Banasiak; Jakub Tameczka; Jakub Rybski; Fabian Kor-

gol; Patyk Wojtysiak – uczniowie gimnazjum

Podczas wędrówki, twoim zadaniem jest szukanie odpowie-

dzi na zagadki, które dadzą Ci literki potrzebne do ułożenia 

hasła. Hasło należy podać na mecie questu by dostać skarb – 

pieczątkę w muzeum.
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Miejsce na skarb:

ŁÓDZKA
PLATFORMA

QUESTINGOWA

Quest powstał w ramach programu „Nasza Łódź”

Ten quest jest dostępny na licencji  
Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.



Miejsce teraz tak symboliczne,

Nie zawsze było śliczne.

Kiedyś tu potęgę Łodzi budowali,

Gdy ją na krosnach tkali.

Fabrykę zmieniliśmy starą

W miejsce kultury, radości, przyjemności.

Choć wolność mierzymy dziś inną miarą,

To wiemy, że bez ich odwagi, pracowitości,

Nie byłoby teraz niepodległości.

Czas wędrówkę tę rozpocząć.

Bohaterów dziś poznamy,

Dzięki którym wolność mamy.

Zostaw za sobą Manufakturę.

Gdy przekroczysz ruchliwą ulicę, wejdziesz w parkową 

aleję.

Tu znajdziesz odpoczynek przy fontannie,  

która wodę leje.

Popatrz w prawo, wejdź na schody, 

nieopodal sobie siedzi,

Harcerz, bohater, powstaniec  

„Kamyk”, autor „ÁÁÁÁÁÄÁÁ    
ÁÁ    ÁÁÁÁÁÁÁ”

Gdy bohaterowi oddasz cześć, możesz swą 

drogę dalej wieść.

Alejka parkowa cię poprowadzi do ulicy w 

nazwie z ogrodami.

Tą drogą idziesz w lewo, mijasz skrzyżowanie ze światłami,

Oglądając się czasami, za odnowionymi 
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Idąc ulicą Północną godnie,

Dochodzisz do Wschodniej.

Ulice te przed wiekami 

Były starej Łodzi granicami.

Stań przy numerze dziewiętnaście,

Bo kiedyś tutaj właśnie

Mieszkał, pracował  „Robotnika” 

redagował,

Wielki bohater Polski

A wtedy i łódzki
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Jeśli na dalszą drogę masz chęć,

Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo  

skręć.

Czy czujesz już tchnienie historii?

Na wysokim cokole stoi w pełnej glorii

Wsparty jedną nóżką bohater historii
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Gdy skręcisz w lewo, dotrzesz  do miejsca kolejnego.

Schodki prowadzą do gmachu starego, dziedzictwa tej 

ziemi pełnego.

Materialne dowody bogactwa tej ziemi znajdziesz jak na 

fotografii,

Bo to jest muzeum Archeologii i ÁÁÁÃÁÁÁÁÁ

Przez Łódź przetoczyła się niejedna dziejowa nawała,

A ta kamienica jako jedyna niezmieniona na Rynku 

przetrwała.

Jej symbolem tajemnicę wam powierzę,

Jest wielkie dzikie zwierzę.

Już od stu lat zwana znakiem swem,

Kamienicą pod ÁÁÁÁ

Naczelnik zerkając z ukosa na zegar historii,

Który znajduje się na wysokiej czworokątnej budowli,

Ze zdziwieniem odkrywa, że w jej miejscu jest  historia żywa.

A budynek ten  powiedzieć wam muszę,

Był kiedyś łódzkim ÁÁÁÁÅÁÁÁ

Gdy pożegnacie Plac Wolności przyjaciele młodzi,

Możecie dojrzeć dumę nowej Łodzi,

Istniejącą od czasów, gdy Łódź była wioską,

Tradycyjną choć nowoczesna ulicę 
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Lecz nagle Pietryna nam z oczu znika,

Bo skręcamy w prawo w ul. Próchnika.

Po drodze Zachodnią przejdziemy,

Idziemy dalej aż do skrzyżowania dotrzemy.

Tu skręcamy w prawo i dalej idziemy żwawo,

Bo choć po drodze mijamy ślady dawnej świetności,

Świadectwem zaniedbania ulica ÁÁÌÁÁÁÁ 

wita swoich gości.

Zbliżamy się do celu naszej wyprawy.

W odczytywaniu symboli nabraliśmy ÁÁÁÁÁÇ.

Przed następnym skrzyżowaniem

Kres wycieczki już się stanie,

Bo stoi budynek po lewej stronie,

Który nam wyznacza tej wycieczki koniec.

W jego murach o tak ponurej przeszłości,

Znajdziesz świadectwo walki, wolności i niepodległości

Poznasz historię Kościuszki i Piłsudskiego,

Bohaterstwo, 

martyrologię narodu 

polskiego,

Bo to jest 

Muzeum Ruchu 

Niepodległościowego.

Otwórz furtkę, wejdź 

do środka.

Tu cię pani miła spotka.

Ona klucz do skarbu ma, 

Powiesz hasło to ci da.


