HASŁO
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Zanim wukadki stacja przed Tobą wyrasta,
Skręć Wędrowcze w prawo, gdzie jest Urząd Miasta.
Nie jest to budynek okazały,
Lilpopa fornale niegdyś tu mieszkały.
Gdzie na rogu pompa stoi,
Skręć w prawo i idź dalej.
Gdy w połowie drogi prawie,
Patrz uważnie gdzie są pawie.
I choć spacer jest dość długi,
Zwróć uwagę na
.
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Choć to ptaki egzotyczne,
Lilpop widywał je rozliczne.
Do Afryki peregrynował,
I namiętnie tam polował.
Jego trofea muzeum w Stawisku mieści,
To zaproszenie do innej wycieczki po naszym mieście.
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Wejdź przez bramę na teren kościoła,
Bo z oddali nagroda Cię już woła.
Za rzeźbą króla Dawida skręć w prawo,
Przez małą furtkę przejdź żwawo!
Potem w lewo, idź prosto, przyśpiesz kroku,
Skręć w prawo za budynkiem i na nagrodę bądź gotów.
Wejdź do Werandy Cafe, poproś o skarb,
Bo Twój questowy wysiłek jest tego wart!
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„ZACZĘŁO SIĘ
OD LILPOPA…”
TEMATYKA
Spacer trasą questu pozwoli Ci dowiedzieć się paru
ciekawostek o rodzinie Lilpopów – założycieli Miasta–
Ogrodu Podkowa Leśna. Na spacer po Podkowie
Leśnej zapraszamy przez cały rok.
GDZIE
TO JEST?
Trasa questu przebiega w
Podkowie Leśnej, mieście
założonym w 1925 roku na
bazie koncepcji angielskiego
twórcy idei Miast –
Ogrodów.
Podkowa Leśna znajduje się
przy drodze wojewódzkiej
nr 719, dojechać tu można
kolejką WKD do stacji
Podkowa Leśna Główna,
gdzie zaczyna się quest.

JAK SZUKAĆ
SKARBU?
Podczas wędrówki twoim
zadaniem będzie ułożenie
hasła z oznaczonych
cyframi w brakujących
wyrazach liter. Hasło
wskaże Ci kraj i miasto
pochodzenia rodziny
Lilpopów.
CZAS PRZEJŚCIA

45 minut

Choć Lilpopów rodzina z Alp dalekich przybyła,
Ich
przemysłowa tutaj się zrodziła.
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Dwa wieki temu pradziad Lilpop naprawiał
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Ale wnuk Stanisław Wilhelm wolał polowania i folwarki.
Ojciec dał mu w prezencie mająteczek Brwinów,
A
„Lilpop, Rau i Loewenstain”
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obdarował dwóch innych synów.

Kiedy wysiądziesz drogi Gościu z kolejki,
Zwróć uwagę na wiatę i drewniane belki.
Po peronie w stronę rowerów idź prosto,
Tam gdzie wyniosłe lipy i brzozy rosną.
Wzdłuż muru i torów podążaj i dookoła uważnie się rozglądaj.
Tory zaprowadzą Cię do mostku – lecz go nie przekraczaj,

Ale przed nim od razu w lewo zbaczaj.
Idź ścieżyną wzdłuż
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Co się wiosną w prawdziwy potok zmienia.
Przejdź przy pałacyku - dawnym kasynie,
Który z różnych imprez słynie!
Ten pałacyk w stylu Vichy,
Nie doświadczał niegdyś
.
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Dawniej elita tu się bawiła,
Do białego rana jadła, piła.
Bo pasją Lilpopa były polowania,
U dziejów Podkowy zarania.
W tym oto parku wiele zajęcy,
Straciło żywot z Lilpopa ręki.
A teraz Wędrowcze zechciej posłuchać,
O początkach Podkowy i Lilpopa w tym zasługach!

Stanisław Wilhelm – nasz bohater, szukał pomysłu na życie,
Usłyszał o idei Miast Ogrodów,
co była w
.
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Lilpop dał grunty, spółka „Siła i Światło” kolejkę zbudowała,
I tak Podkowa Leśna Miastem-Ogrodem się stała.
Zwróć teraz głowę tam gdzie jest droga,
Dobrze widoczna, jasna, szutrowa.
Udaj się w tym kierunku, skręć w lewo,
Zobaczysz niejedno dorodne drzewo.

Skręć w lewo, po prawej stronie widzisz zabytkową aleję,
Co pamięta najstarsze miasteczka dzieje.
Lipy tu okazałe, jest ich prawie dwieście,
Takiego rarytasu nie znajdziesz w żadnym innym mieście.

Wkrótce wejdziesz w ulice patrona,
Gdzie droga granitem jest wyłożona.
Potężne drzewa szumią Ci nad głową,
A ty idąc wypatruj płotu w kratkę brązową.
Bądź czujny, bo za brązową płotu
9
Spotkasz się z drewnianą chatą.

Lecz Ty podążaj papieską ulicą,
Aż ujrzysz anioły, co w słońcu się świecą.
Naprzeciw nich mury bieleją,
To pałac Gayczaka, co zajmował się koleją.
Wcześniej Lilpop tu mieszkał, kolegów myśliwych gościł,
Bądź pewny, że po polowaniach nikt tu nie pościł.

Tutaj wiedza Ci się przyda
Willa ta zwie się
.
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Tu z Warszawy jest dość blisko,
Lilpop zjeżdżał na letnisko.
Zbierała się tu też literacka
Gościli ich Iwaszkiewicz i z Lilpopów Hanka.
Idź dalej przed siebie Gościu miły,
Gdzie granitowe kostki się skończyły,
Spórz w lewo, tam domek w kolorze
To najstarszy „zabytek” naszej Podkowy.
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A Ty idź dalej wzdłuż Jana Pawła ulicy,
Po prawej mijasz kościół – ogród w Mieście Ogrodzie,
To nie jest rzecz spotykana na co dzień!
Idziesz wzdłuż kościelnego murku,
A cisy nad Tobą zielenieją na małym pagórku.

