Przejdź po najbliższych pasach na drugą stronę,
Na wąską ulicę Gdańską poprowadzą Cię one.
Niegdyś sławna willa Jakubowicza i Korna tu stała,
W czasie wojny rolę szpitala wojskowego spełniała.
Następnie po 1945 roku zmieniła swoją rolę
I jako dom starców poprawiała seniorom ich dolę.
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Miejsce na skarb:

Spacerek z Januszem
po Kolumnie

Na Gdańskiej 7 prawie najstarszy dom stoi w okolicy,
Zobaczysz go w głębi po swojej prawicy.
Od lat rodzina Modrzejewskich to jego właściciele,
Po gruntownym remoncie na pewno wart jest wiele.

Skręć ostro w lewo, _ _ _ _ _ _ nazwana jest ta droga.
		

Konsultacje i opracowanie graficzne:
Adam Jarzębski, Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji

Opiekun questu:

15 5

Brązowy dom po lewej, z płotem jak odwrócona drabina,
Należał do Dawida Borensteina – ówczesnego rabina.
Tuż obok żydowski dom modlitwy się znajdował,
Gdzie naród żydowski nabożnie kontemplował.
Gdy willę Szary Dom miniesz, maszerując żwawo,
Zaraz w ulicę _ _ _ _ _ _ _ _ odbijesz w prawo.
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Za łukiem szukaj niewielkiego zielonego skweru,
Tam był początek Twojego questowego spaceru.
Jest w tym miejscu gdzieś dobrze ukryta pieczątka,
Z przebycia questu wyjątkowa pamiątka.
Przybij ją w odpowiednim miejscu ulotki,
Nie zapomnij przy tym zrobić sobie fotki.
Potem odłóż, proszę, ten nasz mały skarb,
Bo dla innych questowiczów jest wiele wart.
Odkryjesz miejsce ukrycia naszej małej tajemnicy
Gdzieś tam [czytaj hasło]:

Kolumna Park Hotel
e-mail: recepcja@kolumnapark.pl,
tel. 43 677 27 27

Więcej questów
w Dolinie Grabi:
www.dolinagrabi.pl

Aplikacja „Questy
- Wyprawy Odkrywców”
iOS

Dojdź teraz do niego, niejedna tam dróg odnoga,

Autorki questu:
Magdalena Binkowska, Anna Robak

Android

Idź dalej prosto, przetnij Komuny Paryskiej ulicę,
Patrząc ponownie na swoją prawicę.
Kolejny dom kolorowy przykuje Twój wzrok,
Stąd już do skwerku jest tylko jeden krok.

Tematyka:
Quest prowadzi po Kolumnie,
dzielnicy Łasku, wspaniałym założeniu urbanistycznym powstałym w oparciu o angielskie idee
Miasta Ogrodu. Poznajemy je,
spacerując śladami założyciela
Kolumny, Janusza Szweycera.

Miejsce startu:
1 h 30 min

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ulotka opracowana przez LGD „Dolina rzeki Grabi”, współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
PROW 2014-2020

Jak grać?

Przy przystanku autobusowym
naprzeciw budynku dworca
kolejowego w Kolumnie.
GPS: 51.614348, 19.195337

Udaj się na start. Czytaj wskazówki,
rozwiązuj zagadki, a na końcu trasy
otrzymasz hasło prowadzące do
skarbu – pamiątkowej pieczęci!

Zapraszamy Cię na wędrówkę piękną okolicą,
Która od roku 1973 jest Łasku dzielnicą.
Historia letniska początku dwudziestego wieku sięga,
O czym wspomina niejedna regionalna księga.

Zawróć teraz i przetnij Piotrkowską ulicę,
Za chwilę zobaczysz kolejną wielką tablicę.
Już Ci się niebieska plansza ukazuje,

Założył ją Janusz Szweycer – człowiek dobrze znany,
Przez wszystkich mieszkańców wielce szanowany.
Na wzór angielskich ogrodów pomysł się zrodził,
Przywiązania do przyrody właściciela dowodził.

podpisuje.
Na drugiej tablicy o drzewach wiersz radosny.

Przygodę rozpoczynamy od placu przy kolejowej stacji
I już w tym miejscu nie zabraknie zagadek i atrakcji.
Pośrodku, na zielonym skwerku znajduje się tablica,
W kierunku której zaraz zwrócicie Wasze lica.
Tam jest ukryta pierwsza Twoja łamigłówka,
Nad którą musi popracować odrobinę główka.
Przyjrzyj się mapie, nad nią napis się znajduje,
O pierwszej nazwie miejscowości nas informuje.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ – „ _ _ _ _ _ _ _ „ to osada letniskowa,
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Przyjmować gości z całej Polski zawsze gotowa.
Z lewej strony wypatruj żółtego drewnianego budynku,
Zmierzaj zatem powoli w tamtym właśnie kierunku.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pod wierszem „Wieczerza” się
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1 		

Wpisz na ulotce questu jego tytuł – „ _ _ _ _ _ ”. 		
				

Idź po łuku na prawo, gdzie stoi willa brązowa,
Niech Cię w dobrą stronę pokieruje głowa.
Za rogiem po prawej willa brązowa, do Rojtmanów należała,
Kilka innych budynków ta rodzina w Kolumnie posiadała.

W 1931 roku dał on już zadatek na część domu,
Lecz wycofał się z oferty, nie mówiąc nic nikomu.
Odzyskać stracone pieniądze nielegalnie chciał,
Na co zlecenie zbirowi „Ślepemu Maksowi” dał.
Ten zastraszył Rojtmanów całkiem skutecznie!
„Łódzki Al Capone” do więzienia trafił ostatecznie.

Teraz do końca ulicy Jagiełły się kieruj
I do niewielkiego pomnika po prawej maszeruj.
Ukryty jest wśród sosen i zielonych krzewów,
Urozmaica i zdobi duży Plac Szarych Szeregów.
___ _ ____

Odszukaj tablice, które świadczą o Kolumny artyzmie
I regionalnych twórców ogromnej charyzmie.
Jeden z nich, _ _ _ _ _ _
		

Druga, _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _ – autor fotografii,
9

_ _ _ _ _ _ _ _ – z gliny lepić potrafi.

Nieopodal, na drugiej tablicy wiersz autor stworzył –
Lekarz i poeta _ _ _ _ _ _ _
		

7

_ _ _ _ _ _ podpis złożył.
14

Do policji i żandarmerii ta kamienica należała,
Która porządków i przestrzegania praw pilnowała.
Podobno swoją siedzibę miała tu biblioteka,
Dobrą książką obdarzyła każdego człowieka.

Gdy jednak popadła w finansowe tarapaty,
Sprzedać część chciała, by móc spłacać raty.
Zgłosił się Szaja Billauer – podejrzana persona
Mianem „Łódzkiego Ala Capone” przez prasę ochrzczona.

Po lewej widać kościół nie tak dawno wybudowany.
Wcześniej stał tu budynek niski, podłużny i ceglany.
Niemcy w czasie wojny w dom propagandy go zamienili,
I salę kinową dla swojej rozrywki tam urządzili.

Miń go, podążając niespiesznie aleją lipową,
Strudzonym gościom cienia dać gotową.
Wypatruj najbliższego dróg skrzyżowania,
Skręć w prawo w Letnią bez żadnego wahania.

Skręć w prawo, przed szkołą, by mieć ją z lewego boku.
Historia tej placówki rozpoczyna się w 1956 roku.
Za znakiem, który oznacza przystanek autobusowy,
Zobaczysz niewielki biały domek kwadratowy.

_ _ _ _ _ _ _ _ swoim następcom
10
dedykują te słowa.
Młodzież na poświęcenie dla kraju musi być gotowa!
Szukaj teraz brązowej willi Venus z wieżą niewielką,
Tuż za nią skręć ostro, idąc za lewą ręką.
8

		

Na końcu drogi po lewej budynek w brązowym kolorze,
Niegdyś siedziba gestapo – zaciekawić Cię to może.
Naprzeciw niego większy gmach zbudowano,
„Kino Leśne” – taką nazwę niegdyś mu nadano.
Za nim w prawo i na wprost, przejdź na drugą stronę pasami,
A potem zaraz w lewo, tylko nie wygłupiaj się czasami!
Podążaj teraz prosto i zatrzymaj się przed sygnalizacją,
A gdy się zaświeci zielone, przejdź na drugą stronę z gracją.

Dalej prosto, aż do skrzyżowania. Rondem jest zwane.
Na jego środku odczytaj fakty pewnie Ci nieznane:
Stoi tam dąb, któremu imię „ _ _ _ _ _ _ ” nadano,

				

4

Założycielowi Kolumny w ten sposób hołd oddano.

Janusz _ _ _ _ _ _ _ _ – o nim tu będzie mowa.
6
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Zacny był z niego ziemianin i bardzo tęga głowa.
Jak już pewnie wiecie, przyrodę wielce miłował,
Stąd Miasto Las – Kolumna w lesie wybudował.
Jest to postać wybitna i niepospolita,
Miała z niego wielki pożytek Rzeczpospolita.
Patriotą był wielkim, peowiaków wspierał,
Często ich do ostrowskiego dworu zabierał.
W 1920 walczył z bolszewikami z zaangażowaniem,
Co zakończyło się przez hitlerowców aresztowaniem.
Pochowany został na cmentarzu w Łasku,
Może kiedyś odwiedzisz Jego grób o brzasku?
Skręć teraz w lewo – w ulicę, która pod górkę prowadzi,
I dalej w lewo, posłuchać kolejnej ciekawostki nie zawadzi.
Na rogu stoi drewniany dom, przypomina dworek mały,
W różnych kolorach pomalowany jest cały.
Niegdyś obok stał inny, wieżą z chorągiewką ozdobiony,
Niestety wiele lat temu został całkowicie spalony.
Idź dalej prosto, z lewej szkołę im. Paderewskiego mijając,
Przy najbliższym skrzyżowaniu na chwilę przystając.

