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Miejsce na pieczątkę:

Hasło:

1 2 3 4 5 6

Więcej tajemnic znajdziesz na www.nowydwormaz.pl/
rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin 

Tę zachowaj, jeszcze się przyda. 

             /rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin

            @tajemnice_twierdzy_modlin 

Na końcu świątyni miejsce słodkie po jednej stronie,

po drugiej – droga znajoma, wracaj do niej.

Stań na styku ulicy świętej i tej już wspominanej,

na izbie chorych numer _  _  zastaniesz.

Pora wracać do bram pierwszego hotelu.

Drogę znasz już do celu.

Po przekroczeniu bramy,

na romby – tym razem małe – wracamy.

Miń fontannę, w szczycie za ogrodzeniem ujrzysz szare bloki.

I w nich był szpital, tym razem niemiecki. Takie miejsca tego 
uroki.

Skarb jest tuż, tuż.

Z królewską parą z grzywami przywitaj się znów. 

Wejdź do wrót, których strzegą.

Oczy Twe za recepcją kolejny królewski atrybut 
dostrzegą.

Usiądź wygodnie, 

a skarb naprzeciwko zobaczysz bardziej lub mniej 
swobodnie. 

www.questing.pl
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Bliskość tytułowej wody to nie jedyny wizyty tu powód.

W pobliżu ostatniego dużego rombu poznasz miejsca tego 
historyczny rodowód.

Przy parkingu czarna stoi tablica.

Niegdyś była tu _  _  _  _  _  _  _ , to już nie jest dla Ciebie 
tajemnica.

Czystość przecież 

najważniejsza jest na świecie. 

Żołnierzy było tu tysiące.

Trudne zadanie miały osoby o nią dbające.

Na jakiś czas gościnne progi Hotelu Royal opuszczamy.

Udaj się zatem w kierunku bramy.

Na rogu wielka prochownia szara,

a my będziemy szukać dawnego szpitala.

Skręć w lewo. Jaka to ulica? Zagadka banalna.

Na tej samej hotel. To przecież _  _  _  _  _  _  _  _  _ .

Szpital to pierwszy budynek z cegły czerwonej.

Przy nim ulica na drugą literę alfabetu. Ona wskaże, 
w którą dalej masz iść stronę.

Policz z niej półokrągłe okna wystające z szpitala dachu: _

Budynek pełnił rolę garnizonowej izby chorych swego czasu.

Prostopadle do niej miejsce dawnych kąpieli z wysoką, 
czerwoną wieżą.

To łaźnia. A Rosjanie „bania” o niej powiedzą.

Między nią a pięknym hotelem się dalej poruszamy,

na końcu tej drogi w prawo skręcamy.

Na następnym skrzyżowaniu w szczycie hotelu zobaczysz 
daty dwie.

Starsza każe wracać, ale Ty ruszaj w kierunku przeszłości 
nam bliższej.

Na końcu drogi dwie znajome już tablice. 

Podejdź do nich, a dowiesz się, co wspólnego ze zdrowiem mają 
te okolice.

Budynek związany z Napoleonem stoi tu od wieków,

po utracie znaczenia militarnego został 

S _  _  _  _  _  _   _  _  K _  _ .

Teraz wracamy do dwóch dat skrzyżowania,

naprzeciw hotelu drewniany budynek się wyłania.

Niegdyś jako lazaret, czyli szpital był znany.

Obecnie przez wiernych jest odwiedzany.

Patronką kościoła jest święta _  _  _  _  _  _  _ .

Zobaczysz ją nad głównym wejściem do dawnego szpitala.

Imię wzięła ta świątynia od kościoła garnizonowego,

co kiedyś stał na dziedzińcu modlińskich koszar, drogi kolego.

Musisz też wiedzieć, że w przeszłości za znaną Ci już 
łaźnią kaplica szpitalna była,

lecz historia tych okolic krajobraz zmieniła. 

Patrz na patronkę drewnianą,

idź potem w lewo, a zobaczysz wysoko nad ziemią  
_  _  _  _  _ , co zwiastuje rychłą nagrodę obiecaną.

STarT: Hotel Royal, ul. Szpitalna 93,  
  Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin Twierdza

Sposób podróży: pieszo 

Potrzebne: długopis 

Uwagi specjalne: Aby odgadnąć hasło, wpisz brakujące litery  
i cyfry. Na końcu trasy znajdziesz skarb, a w nim pieczątkę, 
którą musisz przybić w wyznaczonym miejscu na ulotce.

 
Podróżniku Drogi!

Dziś na tropy zdrowia i higieny skierujemy Twe nogi.

Tego pierwszego nawet król nie kupi.

No właśnie, a propos – dwa królewskie zwierzęta znaleźć 
musisz.

Stań na ciemnym rombie, do nich plecami,

pewna królowa kryje się za twierdzy murami.

Gdy tak się ustawisz, ujrzysz – na metalowym podeście 
– punkt widokowy.

Idź tam, jeżeli na pierwszą zagadkę jesteś gotowy.

Hen, hen most o _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  kolorze.

Jak myślisz, jaka rzeka przepływać pod nim może?

Jak już wiesz (polskich rzek) to królowa.

To przecież _  _  _  _  _  – odpowiedź gotowa.

Wróć teraz do zwierząt. Gwiazdy zobaczysz.

Brak symetrii dalszy kierunek wyznaczy. 

Po lewej nad „R” jest coś, czego nie ma nad „H”.

Kto ujrzy liczbę _  _  _ , dalszy kierunek już zna.
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