Zsumuj wszystkie liczby, co pojawiły się w queście,
Wynik podaj, możesz skończyć wyprawę na pysznej
pizzy i cieście!
HASŁO

Zmierzaj teraz prosto przez tory kolejki,
rozejrzyj się przechodząc – na wypadek wszelki.
Na Króliczej, na rogu, stoi dom tynkowany,
Przed wojną przez Majkowskie siostry zbudowany.
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ

Zasłynęły one ze swej ofiarności,
Po Powstaniu przyjmując około stu gości!
„Podkówką” go wtedy wszyscy nazywali
I za gościnność wielce dziękowali.

WILLOWA PODKOWA

Ulica Królicza ku Sarniej poprowadzi,
Potem skręcić w lewo, przy rowie, nie zawadzi.
I tak odnalazłeś Bobrową ulicę,
Która zaraz Ci wyjawi swoją tajemnicę.
Tu perła dworkowej architektury zachwyca,
Zbudowana na górce przez Futasewicza.
W niej rodzina Krzyżewskich przed wojną mieszkała,
A podczas okupacji odważnie też konspirowała.
Z grupą Korbońskiego syn był ich związany,
Wpadł, niestety, a potem został rozstrzelany.
Pamięć i szacunek od nas się należy,
Podobnie jak tysiącom akowskich żołnierzy.
Gdy Bobrową ulicą dojdziesz do Myśliwskiej,
Masz za sobą już prawie przygody wszystkie.
Możesz Błońską ulicą, potem w lewo Brwinowską
zmierzać wprost do celu,
W pizzerii „Bazylia” skarb czeka od godzin wielu!

OPIEKUN QUESTU:

TWÓRCY QUESTU:

Karolina Likhtarovich,
Questy - Wyprawy
Odkrywców,
www.questy.com.pl

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. św.
Hieronima w Podkowie Leśnej,
uczestnicy projektu „Maraton
questingowy na 90-lecie Podkowy”

Projekt zrealizowany przez Fundację Inicjatyw Rozwojowych
i Edukacyjnych wraz z partnerami, sfinansowany przez
Stowarzyszenie „Europa i My” w ramach programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

GDZIE TO JEST?

TEMATYKA?

Podkowa Leśna
to Miasto Ogród,
znajduje się w powiecie
grodziskim (woj.
mazowieckie), ok. 25
km od Warszawy.
Można tu dojechać
samochodem (np.
drogą wojewódzką nr
719) lub kolejką WKD.
Quest rozpoczyna się
na stacji WKD Podkowa
Leśna Wschodnia.

Wędrując trasą
questu poznasz
piękne przykłady
międzywojennej
architektury oraz
historie związane
z właścicielami
oglądanych willi,
którzy należeli do elity
II Rzeczypospolitej.

JAK TO DZIAŁA?

Po przejściu całej
trasy odgadnij hasło
i podaj je w miejscu,
gdzie kończy się quest,
a otrzymasz skarb!

CZAS PRZEJŚCIA
ok. 1 godziny

Przy Sosnowej 9 „Szklany Dom” się mieści,
Ireny Krzywickiej, znanej z opowieści.
U niej przedwojenna, literacka śmietanka,
Bawiła się i szalała do białego ranka.
Tu Słonimski z Tuwimem prześcigali się rymem,
Feministki ruszały na boje,
A Żeleński z Pruszyńskim - wciąż swoje….

Gdy chcesz poznać piękne domy,
I ich dziejów być świadomy,
Do Podkowy zmierzaj Wschodniej,
Aby było Ci wygodniej.
Na WuKaDki stań peronie,
A po której – spytasz – stronie?
Tej, gdzie kiosk od lat już stoi,
Zmian ustroju się nie boi.
Stań sobie naprzeciw niego,
I obróć się zaraz w lewo,
Pójdź wzdłuż torów ścieżką małą,
Bo będzie się zaraz działo.
Po prawej zostaw Sosnową ulicę,
Potem poznasz jeszcze jej tajemnice.
Idź dalej, skręć w 11 Listopada,
Która o niepodległości naszej opowiada.
Tu znajdziesz willę znaną z TV programu,
Stopę w niej postawił słynny Maciek z „Klanu”.
Wybudowano ją dawno, w 1934 roku,
Zawróć się ku „Sosnom”, no i przyspiesz kroku.

Straszna Baba Jaga z niej nie wybiegnie,
Choć Benedykt Hertz bajki pisał przednie.
W tym drewnianym mieszkał domku,
Czasem bywał u znajomków.
Wyrusz w dalszą drogę Dębową ulicą,
Skręć w lewo w Bukową, wille Cię zachwycą.
Bo na rogu z Jaworową,
Z lat trzydziestych jest „Olkowo”.			
Willa to typowa dla okresu tego,
Była domem brata Marszałka Piłsudskiego.
Gdy Jaworowa ulica dalej Cię prowadzi,

Dalej ścieżka Cię woła,
Spytaj więc, gdzie Bukowa?
A na rogu z Grabową, pod numerem 15,
Znajdziesz domek nie-ciasny.
Jan Skotnicki żył w nim i malował,
A skrzydlatą Nike na tarasie schował.
Tu, w Powstanie, węgierscy mieszkali żołnierze,
Przeczytasz o nich sobie tablicę na Skwerze.
Gdy Grabową dojdziesz do poprzecznej ulicy,
Zerknij na willę „Krzewy”, znaną w okolicy.
Potem w prawo podążaj wzdłuż Lasu Młochowskiego,
„Kurzą stopkę” zobaczysz, lecz nie bój się tego. 		

Przed „Złotą Podkową” przystanąć nie zawadzi.
To duży dom narożny, szary, z lewej strony,
Tutaj „Twardy” – Walicki wpadł w Gestapo szpony.
Okazał się on godny swego pseudonimu,
Nie ugiął się w torturach i obok, w lesie – zginął.
Pośmiertnie mu przyznano Virtuti Militari,
Pomyśl o nim przez chwilę i ruszaj z nami dalej.
Modrzewiową (w prawo) przejdź kroków ze sto,
Potem w lewo, na Wschodnią, nie zwiedzie Cię to!
Pod numerem piątym jest willa „Jedlina”,
		
Która nam polski dworek przypomina.
To piękny przykład stylu owego,
Zaprojektowana przez M. Szydłowskiego.
Prezes tu mieszkał BH w Warszawie Franciszek Jacobson, chodził po tej trawie.

