TWÓRCY QUESTU:
Quest „Ptasia Podkowa” został przełożony na język polski z
oryginału „The Birdy Podkowa Lesna”, stworzonego przez
uczestników projektu „Questing – a new way of recognising
and promotion of local heritage”, dofinansowanego w ramach
programu LLP Grundtvig, a zrealizowanego przez Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Tymczasem idź przed siebie drogi Przyjacielu,
Jak wkrótce zobaczysz, jesteś prawie u celu.
Po lewej pasiaste słupki ujrzysz wkrótce znowu,
Lecz tym razem nie zbaczaj do Sójek Parowu.

KONCEPCJA TEKSTU I TŁUMACZENIE
NA JĘZYK POLSKI:
Magdalena Szymczukiewicz

Odbij w prawo na ścieżkę i wróć pod torami,
Już za chwilę podzielisz się swoimi wrażeniami.
Dotarłeś do Pałacyku, skąd wyprawę rozpoczynałeś,
Jakie cuda zobaczysz - na pewno nie wiedziałeś!

OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA:
Karolina Likhtarovich, trener
questingu, www.questy.com.pl

Wejdź do środka i podejdź do pana,
Bo tam nagroda twa jest schowana.
Powiedz, że trasę przeszedłeś całą,
Znasz hasło i satysfakcję masz niemałą!

OPIEKUN WYPRAWY:
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej
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(22) 758 94 41

www.ckiopodkowa.pl

MIEJSCE NA PIECZĘĆ

PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY
ZE
ŚRODKÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA

PTASIA
PODKOWA
TEMATYKA
Spacer trasą questu pozwoli poznać Ci część
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, w której nazwy
ulic pochodzą od nazw ptaków. Czeka na Ciebie
wspaniała przyroda, zabytkowe wille i ciekawe
założenia ogrodowe.

GDZIE
TO JEST?
Podkowa Leśna znajduje
się przy trasie nr 719.
Dojechać tu można
kolejką WKD do stacji
Podkowa Leśna Główna.
Quest zaczyna się przy
Pałacyku Kasyno, ul.
Lilpopa 18 (patrz na
mapkę questową).
CZAS PRZEJŚCIA
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godzina

JAK SZUKAĆ
SKARBU?
Podczas spaceru
trasą questu odgadnij
zagadkowe wyrazy
wpisując je w
odpowiednie miejsca
w tekście, a litery
oznaczone cyferkami
wpisz na końcu do
hasła. W ten sposób
poznasz hasło – nazwę
jednej z „ptasich” ulic w
Podkowie Leśnej.

Wzdłuż płotu idź prosto, wiosną po wspaniałym,
Dywanie z zawilców gęsto tkanym, białym.
Jesienią natomiast dywan będzie z liści,
Miękki, rudo-złoty, jak cudnie szeleści!
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Za Pałacykiem znajdź okrąg z małym świerkiem,
Możesz okrążyć go nawet spacerkiem.
Lecz zamiast kręcić się w kółko na darmo,
Przejdź między garażami a miejską latarnią.
Podążaj prosto ścieżką wśród drzew,
Nie bój się - niejeden już tędy szedł!
Gdy dojdziesz do torów kolejki,
Przejdź pod nimi, nie zbaczaj z alejki.
Niski i gruby przejdzie bez trudu,
Wysoki i chudy zrobi łubudu.
Gdy zobaczysz wreszcie ulicę asfaltową,
Już wiesz, drogi Gościu, że trzeba iść ową.
Przy słupkach białozbocz w prawo do lasu,
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Wiedz żeś w rezerwacie, więc nie rób hałasu.
Jak zwie się to miejsce tablica Ci powie:
Jesteś mianowicie w Sójek
.
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Dojdziesz do Kukułek – to ładna ulica,
Lecz nie skręcaj, bo dalej stoi tablica.
Abyś nie był, Wędrowcze, turystyczną gapą,
Skoro jest okazja – wspomóż się mapą.
Miń Kukułek i Szczyglą, skręć zaś w lewo w Sępów,
Tu wypatruj wysokich, majestatycznych dębów.
Są tu też jodły i brzozy, a na końcu z prawej strony,
Przypomni Ci Święta świerków szpaler zielony.
Gdy dojdziesz do asfaltu, do ulicy Gołębiej,
Skręć w lewo a patrz w prawo – coś kryje się głębiej.
Tam w lesie schowane, ale całkiem blisko,
Kryje się muzeum zwane
.
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Willę wybudował pan Lilpop Stanisław,
A mieszkali tu córka Anna i jej mąż Jarosław.
Iwaszkiewiczowie bo to o nich mowa,
Znani literaci, z nich słynie Podkowa.

Tutaj wznieś ku niebu wzrok swój rozmarzony,
Podziwiaj stuletnie lipy, graby, dęby i jesiony.

Skręć w lewo w Bażantów, zasłuchaj się w śpiewie,
Ptaków, których mnóstwo jest na każdym drzewie.
Idź i szukaj domku co trójkątny kształt trzyma,
Schowany w zaroślach namiot przypomina.
Po chwili skręć w prawo, to ulica Ptasia,
Dalej w lewo - na rogu ulic willa „
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To jeden ze starszych dom koloru białego,
Z roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego.
Nieco dalej, jeśli masz chęć,
Zwróć uwagę na dom „25”.
Zwłaszcza fasada południowa,
Jest zupełnie wyjątkowa.
Na balkonie konchowe sklepienie No doprawdy, willa marzenie!
Lecz niestety wszystkie te cuda,
Tylko od strony kolejki zobaczyć się uda.

Idź Gołębią do rozwidlenia, kawałeczek stąd,
Po prawej jest wieżyczka, a w niej płynie prąd.
Zaraz naprzeciwko, na rogu Bażantów,
Jest kamienny
, pamięci Lilpopów.
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Dwóch z rodu, zamordowanych w czasie drugiej wojny,
Teraz już na pewno śnią swój sen spokojny.
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