
Tytuł Questu:

Znane i nieznane 
– śródmiejskie 
oglądanie

Obszar tematyczny:
Łódź – ostatnie nie odkryte miasto.

Jak dojechać:
Do Placu Wolności można dojechać: autobusami: 78, 59, tram-

wajami: 2, 3, 11, 15, 16, 43, pieszo. 

Początek Questu:
Miejscem rozpoczęcia spaceru jest Plac Wolności, znajdujący 

się u zbiegu ulic: Piotrkowskiej, Pomorskiej, Legionów, Nowo-

miejskiej. W centrum placu stoi pomnik Tadeusza Kościuszki.

Współrzędne geograficzne:
N 51° 46’ 36.48” E 19° 27’ 18.72”.

Czas przejścia:
Około 1,20 godziny

Tematyka:
Spacer przebiega w dzielnicy Śródmieście. Rozpoczyna się na 

Placu Wolności, gdzie swój początek ma ulica Piotrkowska.Wę-

drówka będzie również obejmowała ulice: Jaracza, Wschodnią, 

Włókienniczą, Rewolucji 1905r oraz Kilińskiego. Spacer prowa-

dzić będzie po znanych punktach miasta jak i tych, które są na 

co dzień nie dostrzegane albo zapomniane.

Opiekun Questu: 
Publiczne Gimnazjum nr 2  im. Królowej Jadwigi w Łodzi, Be-

ata Białkowska-Druciarek, Jolanta Żurańska.

Autorzy Questu:
Adrianna Wrzochal, Jakub Cywiński, Oskar Szuster, Ernest 

Zieliński, Barabasz Agnieszka.

Podczas wędrówki, twoim zadaniem jest szukanie odpowie-

dzi na zagadki, które dadzą Ci literki potrzebne do ułożenia 

hasła. Potwierdzeniem wykonania questu jest odklakowanie 

w wyznaczonym miejscu elementu graficznego ze zdjęcia:
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Miejsce na skarb:

Quest powstał w ramach programu „Nasza Łódź”

Dodatkowe elementy opisu:

Zdjęcie elementu do odnalezienia i odkalkowa-
nia w wyznaczonym miejscu w celu 

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



Witaj gościu drogi na Placu Wolności

Pomnik naczelnika Cię tutaj ugości.

Tadeusz ÁÁÁÁÃÁÁÄÁÁ człowiek ten 

się zowie,

O insurekcji chętnie Ci opowie.

Spójrz w oczy naczelnikowi

Potem idź w lewo, na drugą stronę drogi

Dojdziesz do starej studni miłości.

Gdy zakochanych ÁÁÎÁ 

z niej skropi ich miłość sięgnie 

wieczności.

Woda w studni tej tryska 

Ze złotych rybek p ÁÅÁÆ

W stronę zegara się kieruj, 

Następnie Piotrkowską maszeruj

Tam pod numerem trzecim jest hotel odnowiony

Małymi szkiełkami zmyślnie wyłożony.

W słońcu lśnią jego ściany

Jak diamenty w pierścionku u dÁÇy.

Skieruj wzrok ku kamienicy zielonej, 

Niedawno przez łodzian pięknie odnowionej

Naprzeciwko niegdyś mieścił się sklep ÁÁÁÂÁÁ 

Scheiblera,

Dziś okulary chętnie każdy tu wybiera.

Dojdź do skrzyżowania z ulicą Więckowskiego,

Nad wejściem znajdziesz głowę bożka handlu 

MÈÁÁÁÁÁÁo.

Kiedyś w Domu Bankowym kupcy tu gościli i znaczące dla 

Łodzi interesy robili.

Spójrz na kamienicę po przeciwnej stronie 

Głowę do góry zadrzyj, niech trochę ochłonie

Ujrzysz budkę wiszącą – „Gniazdo 

ÁÁÉÁÁÁÁÁ”

Dziś nikt już nie zwraca uwagi na nie

Tam stróż prawa przebywał , ruchem kierował, mandaty 

spisywał.

Podejdź teraz do stołu, zobacz jak ucztują 

i o łódzkim przemyśle mądrze debatują

Ci zamożni ÁÁÊÁÁÁÁÁÁÁ 

z Poznańskim na czele 

To zacni panowie , Łodzi przyjaciele.

Spacer ulicą Jaracza teraz proponuję

 i za dotychczasową zabawę dziękuję

już niebawem cel waszej wyprawy ujrzycie

najpierw jednak do Wschodniej ulicy dojdziecie

U zbiegu ulic Wschodniej i Jaracza 

Zobaczycie , że trud wasz się opłaca.

Jeszcze kilkanaście kroków w lewą stronę 

I będziecie mogli czoło swe spocone 

Zrosić wodą ze źródła przy ulicy Kamiennej

I popatrzeć na oblicze k ÁÁÁÁËÁÌ 

w senne.

Z kamiennej wróćcie Wschodnią

Na północ podążajcie

Odnajdziecie dom Noblisty

Hołd mu należny oddajcie

Tu przed laty powstało dzieło wspaniałe

O fabrykanckiej Łodzi „Ziemią obiecaną” zwane.

Ostatni etap wędrówki pozostał drodzy moi

U zbiegu łódzkich ulic świątynia piękna stoi

Zawróćcie i na południe udajcie się spacerkiem

Aż dojdziecie do ulicy, przy której stoi cerkiew

Kilka kroków w lewo i już jesteście u celu

W świątyni prawosławnej podziwianej przez wielu.

Błękitna jej kopuła ÁÍÁÁÁÁ ozdobiona

Wznosi się ku niebu niczym królewska korona.

Hasło odczytajcie, z liter je złożycie teraz spójrzcie na 

zdjęcie, przypatrzcie się 

należycie.

Spróbujcie odszukać znak na 

nim widoczny .

Ołówkiem odkalkujcie gdy go 

odnajdziecie

W ten oto sposób skarb 

w całości odkryty mieć 

będziecie.


