
Miejsce na pieczątkę:

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

Tę zachowaj, jeszcze się przyda. 

 /rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin

 @tajemnice_twierdzy_modlin 

 Blisko, już blisko. Do skarbu niedaleka droga,

co przechodzi z czerni w asfalt, przy którym w bramie była szkoła.

Tablica podpowie, kogo tu szkolono, by pokonać wroga.

Męstwa tej młodzieży nikt odmówić nie zdoła.

Stań do niej tyłem, bacznie się rozejrzyj.

Tu niedźwiedź w trawie przysiada,

nad nim biały gołąb na niebieskim tle się pręży,

rusz w stronę strzałki, ona Ci podpowiada.

Po kocich łbach koniec tej drogi już tuż, tuż,

jeszcze trochę wysiłku a skarb bram zostanie odkryty.

Po prawo zaś kolejna z nich już.

Na tablicy z obrazka skanowanego w jej szczycie  
czarny  _  _  _  _  _  ukryty

Brama ma też trochę z 10. muzy Apollina,

na srebrnym ekranie gościła dość często.

W niej kilka scen z „CK Dezerterów” się zaczyna,

gdy żołnierze na wieść o końcu wojny  
wybiegają z niej gęsto.

Dalej, dalej kocim brukiem, ku budce przed Tobą.

Czas na prawdziwy wysiłek umysłu i największą nagrodę.

Zdobyłeś już bramy, znasz ich dzieje i dzięki tym sposobom,

ukażę przed Tobą, ostatnią już drogę.

Film z Bramy sprzed chwili w nieistniejącym 
już kraju był kręcony.

Stań na tym, co w metalu pół nazwy owej wyrytą posiada

Odwróć się w stronę, gdzie tylko czerwona patrzy  
na Ciebie i bluszcz porasta skręcony,

i w dziurze po brakujące cegle Twój skarb osiada.
www.questing.pl
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Spójrz na bramę nazwaną na cześć pewnego generała.

Samotna dwa ostrza ukazuje nam H  _  _  _  B _  _  D  _

Choć czas jej nie szczędził, to już od carskich wieków tu stała.

Przeszła wiele, świadkiem tego każda cegła starta.

Spójrz na olbrzymie drzewo po halabardy stronie. 

Rusz w kierunku przeciwnym, pomiędzy  
dwoma wałami.

Tu walki trwały w Modlina obronie.

Ścieżka nas wiedzie pomiędzy dwoma drzew rzędami.

To rękoma napoleońskich żołnierzy ów nasyp powstał.

W tamtych czasach twierdzę budowali ci żołnierze.

Jeszcze murarze, cieśle, kowale. Nawet chłop się przed pracą 
nie ostał.

Łącznie 19 tysięcy ludzi pracowało w pocie czoła, w wierze.

Wejdź pomiędzy wyrwę w wale, dalej czarną drogą się 
skierujesz,

mając najdłuższy budynek jak szlak czerwony.

I po czerwonym idąc, wzrokiem się przykujesz,

jak ogromny budynek był to obronny.

Komin z ziemi wystaje, obok zaś brama imienia pewnego

Choć od drugiej strony, to jednak ta sama.

Przyjrzyj się znów, czas jest zdolny do tego,

by historii jej ukazać wielki dramat.

Halabardy już w komplecie, inaczej niż poprzednio.

Podejdź do bramy, policz wejścia  
od lewej odpowiednio _.

Brama ta nazwana jest Bramą Generała Dąbrowskiego.

Pochyl głowę na cześć pamięci jego.

Udaj się czarną drogą ku 5 zrośniętym drzewom. 

Za nimi ujrzysz bunkier, co prochu był składnicą. 

Czerwony z wykrzyknikiem skręca w prawo,

Ty nadal idź prosto, nie za wykrzyknikiem zwodniczo.

Naprzeciw koszar ujrzysz drugą bramę,  
tym razem Północy.

Nazwanej także Płocką, zza czasów Napoleona.

Carscy zamurowali ją po Listopadowej Nocy,

z tablicy odpowiedź odczytaj, którego roku została 
stworzona _ _ _ _

Dalej, dalej, wciąż czarna nawierzchnia się nam ukazuje 

aż do rzędów drzew przy drugiej kopule.

Gdzie metalowe grzyby z góry dwa wskazują

kolejny mniejszy pagórek.

Niepozorny on taki a pewnej ważnej daty _ _ _ _ ,

schronem Dowódcy Modlina stał się właśnie.

Do dziś schron ten pamięta te czasy,

W których bomby bruzdy znaczyły na całej trasie.

STArT: Pomnik Obrońców Modlina przy ul. Ledóchowskiego  
 (vis a vis IT)

Sposób podróży: pieszo 

Potrzebne: długopis, telefon lub tablet z dostępem do Interne-
tu i czytnikiem kodów QR 

Uwagi specjalne: Podczas poruszania się po schodach oraz idąc 
wzdłuż galery opisanej w ulotce należy zachować ostrożność. 

 
Czołem! Hołd oddaj obrońcom Modlina.

Stań przed płomieniem na wysokim cokole,

spójrz na Obrońcę, coś przy pasie trzyma

Policz sakwy  _ ,  zrób w tył zwrot i w prawo rusz po kole.

Przy tej samej liczbie świateł skręć na szarawe podłoże,

potem ku filarom i schodom, licząc każdy  
po nich krok _  _

Z lewej 12 filarów w białym kolorze.

Rusz tam – do galery, schowaj się w jej mrok.

Ostrożnie, 12 pokłonów oddaj z serca, idąc wzdłuż galery.

To tutaj trzymała się pierwsza obrona.

Wspominając te czasy, będę z Tobą szczery,

niejeden z naszych braci tu na polu walki skonał.

Wyjdź z galery i po serca stronie,

ujrzysz filary mostu, którego dziś już nie ma.

Idź pomiędzy łuki, tylko ostrożnie,

liczyć filary, przechodząc. Ich liczba nam da _  _


