Naprzeciwko potężnej bramy dziewięć okienek małych,
chyba już wiesz, gdzie teraz skręcamy (innego wyjścia
zresztą nie mamy).
Tu się kiedyś kończył park, w którym byłeś.

Wzdłuż dłuuugich koszar za znanym ze zdjęcia kominem
ostatnia prosta pod górę.
Tam, gdzie szarość między czerwonym murem.
Naprzeciw położonego na półwyspie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
znajdziesz rycerza.
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Rozszyfru

Tajemnice
Twierdzy Modlin

Nazwę obiektu znajdziesz na informacyjnej tablicy.
Zeskanuj kod, jeśli spacer chcesz w pełni zaliczyć.
Tu wpisz, ilu żołnierzy po służbie widzisz na stronie (poznasz
ich po mundurach):

Hasło:

Za rogiem kotwica...
Ach! Jakże piękna to okolica.
Gdy się stamtąd dobrze przyjrzysz Narwi brzegom,
w oddali ujrzysz, że jeden jest z przerwą.
Tam wojsko polskie miało swój Yacht Club,
w regatach z Warszawy udział brał, kto zdrów.
My przed siebie ruszamy.
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Brakującą literę znajdziesz na stronie
Więcej tajemnic znajdziesz na www.nowydwormaz.pl/
rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin
Tę zachowaj, jeszcze się przyda.
/rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin
@tajemnice_twierdzy_modlin

Rycerza poszukamy.
W średniowieczu Twierdza Modlin jeszcze nie istniała.
„Pod rycerzem” tak się pewna knajpa nazywała.
www.questing.pl

Autor: Martyna Kordulewska (martyna.kordulewska@nowydwormaz.pl)

Wyobraź sobie, że schodami ze zdjęcia na przystań schodziłeś.

Nie samą służbą
żołnierz żyje

Start: Muszla koncertowa/altana w Parku Trzech Kultur
w pobliżu bloków carskich nieopodal skrzyżowania ul. Księcia
Józefa Poniatowskiego z ul. Generała Józefa Bema.

Na przełomie XIX i XX w. powstały wspomniane bloki,

Sposób podróży: rowerem

Wtedy ten park też założono,

Potrzebne: długopis, telefon lub tablet z dostępem do Internetu i czytnikiem kodów QR

stok bojowy drzewami osłoniono.

wojsko ceniło zieleni uroki.

Teraz na rower szybko wsiadamy,
jadąc asfaltową aleją zobaczysz trzy bramy –

Uwagi specjalne: Należy pamiętać o zasadach ruchu drogowego i zachowywać należytą ostrożność podczas jazdy. W Parku
Trzech Kultur dla rowerzystów przeznaczona jest asfaltowa
alejka. Etapami czytaj wskazówki i ruszaj w trasę. Wpisz brakujące litery i cyfry, aby odgadnąć hasło. Powrót do centrum
Twierdzy zalecany tą samą drogą. W sezonie rower możesz wypożyczyć przez www.rowery.nowydwormaz.pl.
Witaj na naszej wycieczce!

pamiętaj, ostatnią na tyłach sceny.

Między kasynem a budynkiem parterowym

Do głównej drogi zaraz dojedziemy.

odnajdziemy inny akcent filmowy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Na trasie spotkasz kopiec z kamieni,
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Poszukaj na pamiątkowej tablicy piątej litery: _

to pewien wojskowy,

Tyłem do Ciebie siedzi żołnierzy ulubienica
– później poznasz jej imię,
to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

obrazu kręconego w Twierdzy bohater tytułowy.
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Za plecami Twoimi w okresie międzywojennym był sklep,

Na ulicy teraz szukaj zwierza w pasy,

żołnierze i ich rodziny miały wiele potrzeb.

skrzyżowanie jest wyzwaniem dalszej trasy.

Na zdjęciu go masz,

Nawet, gdy II wojna światowa się skończyła,

Chrzanowski może kusić,

ale w stronę przeciwnego szczytu budynku się udasz.

Twierdza Modlin liczne oddziały wojska gromadziła.

lecz przeciwny kierunek wybrać musisz.

Dziś o żołnierzach po służbie opowiemy troszeczkę.

Gdzie cztery jasne kolumny przy wejściu hotel był,

Koncertowa muszla w drzew cieniu

Za przystankiem i zwierzem już znanym

do głównej ulicy wracamy co sił.

powstała po tym wydarzeniu.

w lewo skręcamy.

Na znaku wyżej wspomniana droga spada w dół
– to kierunek Twoich kół.

Ta, którą widzisz jest z roku 2015.

Przypomnij sobie, jaki kształt miał przed sceną plac.

Śmiało stań na scenie, Koleżanko lub Kolego.

To będzie nasz ślad!

Oczom Twoim się wyłania

Budynek z kołami to dawne kasyno.

rosyjskiego cara oficerów miejsce zamieszkania.

Funkcjonował kiedyś nawet jako kino.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile budynek naprzeciwko ma lat,

Patrz od frontu wysoko,

spisz z niego jedną z dat: _ _ _ _

ile kół niebieskich wpadło Ci w oko? _

Dopiero na przecięciu dwóch twardych dróg przy białych
łukach skręcamy.
Trasa wiedzie do pewnej bramy.
Z górki, mimo szlabanu, śmiało zjedź,
że jesteś na ulicy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ na pewno wiesz.
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