
Cofnij się, skreć w prawo, gdzie droga Ci nieznajoma,
Kocimi łbami starannie wyłożona.
Dojdziesz do ulicy Lilpopa, jednego z założycieli Podkowy,
I do głównej ulicy miasta poprowadzi Cię bruk granitowy.

Skręć w lewo, lecz zwróć uwagę na aleję,
Co pamięta z pewnością bardzo dawne dzieje.
To zabytkowa aleja lipowa, 
Dumna z niej jest cała Podkowa.

Idziesz Jana Pawła ulicą rozmarzony,
Lecz spójrz w prawo gdzie budynek stoi bielony.
To posiadłość Gayczaka – inżyniera kolejki siedziba,
Bywała tu przed wojną niejedna „gruba ryba”.

Tuż obok ogród zobaczysz ciekawy,
Gdzie ziemskie i niebiańskie dzieją się sprawy.
Choć teraz inny kierunek Cię woła,
Przejdź także quest „Skarby podkowiańskiego kościoła“.

Za kroków kilkanaście, gdzie białej „werandy” ściany,
Skarb twój skrzętnie jest schowany.
To jest miejsce, które pyszna beza rozsławiła,
Niejedna osoba z daleka na małe „co nieco” przybyła.

Lecz zanim oddasz się słodkiej przyjemności,
Niech pieczęć na twoim queście zagości.
Gdzie kawiarnia, tam hasło trzeba podać,
By skarbem móc się wkrótce radować!
A hasło ważny rok wymienia
Początek „żelaznej rzeki“ istnienia.

Weź ilość słupków niebieskich,
co już w twym queście gości  
I dopisz cyfrę „dwa“ w następnej kolejności.   
By się dowiedzieć który to rok był,
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TEMATYKA
Wyprawa opowiada o Tadeuszu Baniewiczu – budowniczym 
i pierwszym dyrektorze kolejki WKD (dawniej: EKD) i o jego 

związkach z Podkową Leśną.

GDZIE 
TO JEST?

Miasto – Ogród Podkowa 
Leśna leży w powiecie 
grodziskim w województwie 
mazowieckim. 25 km na 
południowy-zachód od 
Warszawy, przy drodze 
wojewódzkiej nr 719. 
Wyprawa zaczyna się na 
stacji kolejki WKD Podkowa 
Leśna Główna.

JAK SZUKAĆ 
SKARBU?

Podczas wędrówki należy 
uważnie czytać wskazówki
i rozwiązywać zagadki. 
Zebrane liczby i cyfry będą 
kluczem do odnalezienia 
Skarbu. Życzymy udanej 
zabawy!

CZAS PRZEJŚCIA
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ

KOLEJ NA 
BANIEWICZA

Quest przygotowany w ramach działań 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Sąsiedztwo“

Liczbę punktów z tablicy w skateparku podziel przez trzy. 
/3=      

Za „dwójką“ dopisz iloraz dzielenia 
I masz już wynik, co rok wymienia! 



Stań do furtki tyłem, na końcu Wrzosowej ulicy,
Ujrzysz willę, co kilkadziesiąt lat sobie liczy.
To gniazdo rodzinne kolejki budowniczego,
I późniejsza posiadłość profesora Michałowskiego. 

Willi tej i Pałacyku Kasyna ściany,
Skrywają fakt chlubną kartą w historii zapisany.
Gdyż w czasie Powstania Warszawskiego,
Był w tych miejscach oddział Szpitala Wolskiego.
Rannych powstańców kolejką przywożono,
I pod troskliwą opieką leczono.

Gdy napatrzyłeś się już Wędrowcze drogi,
Na dalekiego domu Baniewicza progi.
Kieruj się w lewo, wzdłuż ulicy Parkowej
Do Matki Bożej figury biało-brązowej.

Podejdź do niej, tu kamień węgielny miasta naszego
W latach 20. ubiegłego wieku założonego.
Tam rok, który twoje wątpliwości rozwieje,
Od kiedy Podkowy Leśnej liczone są dzieje.

Zanim opuścisz dawnego MOK-u teren,
I udasz się tam gdzie ptasie trele,
Spójrz na tablicę, co przy skateparku stoi,
Bo tam kolejna zagadka się kroi.
Zapisz ile punktów tablica wylicza  
I tym samym swawolę dzieci ogranicza.

Wejdź do parku, (za bramą) idż scieżką cały czas prosto,
Aż za drzewami Pałacyku  wieżyczki wyrosną.
To miejsce, gdzie w latach 30. XX w. dużo się działo,
I wiele znakomitości tu się zjeżdżało.

W roku 30. pod patronatem prezydenta Mościckiego,
Pałacyk był świadkiem III Zjazdu Światowego...
Kolejnictwa i Tramwajnictwa.
W tamtych czasach Elektryczna Kolej Dojazdowa,
To była myśl techniczna zupełnie nowa.
Nigdy w historii Podkowy nie było tylu narodowości,
Ilu wówczas zgromadzonych w Pałacyku gości.

Przechodzisz dróżką na lewo od Pałacyku Kasyna,
Którą odprowadzała ojca na stację córka Krystyna.
I choć to wątek opowiadania innego,
Była żoną archeologa – Kazimierza Michałowskiego.

Teraz przed Tobą droga wśród zieleni,
Po prawej masz staw, co się pięknie kolorami mieni.
Gdy przejdziesz mostek nad rzeczką, zaraz skręć w lewo,
I w kierunku wzgórza podążaj niewielkiego.

Na grzbiecie ścieżka, co niegdyś torem saneczkowym była,
I jako miejsce rekreacji podkowianom służyła.
Zejdź w dół, po prawej, gdzie w dole dawnej furtki filary,
Podejdź do nich, bo stamtąd widok dla Ciebie okazały.

Zapraszamy Cię dziś Gościu drogi,
W Miasta Ogrodu naszego progi.
Stacja kolejki to serce jego,
I punkt centralny od czasu dawnego.

Historia Podkowy się bowiem odlicza,
Od inżyniera Tadeusza Baniewicza.
Gdy w latach 20. wieku ubiegłego
Zrealizował swą wizję toru żelaznego.

Kolejkę EKD „żelazną rzeką“ zwano,
Bo wzdłuż jej trasy się osiedlano.
Podkowę Leśną przed wojną plakaty reklamowały
Hasłem „Mieszkaj na wsi – pracuj w mieście“ zachęcały.

Baniewicz w Podkowie Leśnej mieszkał
I do stolicy, do pracy dojeżdżał.
A teraz ruszaj gdzie biletowa kasa,
Bo ona kierunek twej wędrówki wyznacza.

Skręć za nią w lewo, policz bez kłopotu,
Niebieskie słupki, te co są wzdłuż płotu.
Zapisz tę cyfrę, bo do hasła potrzebna ,   
A zagadka przed Tobą jeszcze niejedna.

Przez bramę przejdź,
tam budynek ładny jak z kalendarza,
Tu w 49 r. otwarto Klub Kultury Kolejarza. 

Miejsce – choć stworzone dla pracowników Ekadki,
Bywali tu wszyscy podkowianie – i starsi, i dziatki.
Tadeusz Baniewicz i jego córka Krystyna
Chadzali do tutejszego teatru i kina.


