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Opisy	-	pytania

PK	12
Jedna wieża królestwo Gondoru przed orkami broniła, wyobraźnię niejednego architekta roznamiętniła.  

Deweloper poczuł obrony Jelonek nieodpartą chęć, więc na północy wybudował czarno-białych wież ….......

PK	9
Drzewiej pod jej liściem gość mógł odpocząć sobie, nie doszło go tam słońce, przyrzekam ja tobie.

Kuzynka jej na Jelonkach ma wygląd wspaniały, a na pniu drzwa widnieje orzeł ….......

PK	10
W wojnie o wolność Polski oddawali życie, stworzono dla nich miejsce, w którym czują się znakomicie.

W tym miejscu znajdziesz jeszcze niejednego ich reprezentanta, bo przed sobą widzisz dom ….......

PK	11
Za wczesnej komuny stworzyć nową parafię mało kto próbuje, Urząd do Spraw Wyznań rząd dusz sprawuje.

Są jednak ludzie, którzy nigdy nie tracą nadziei, a na naszej trasie odnalazłeś skwer księdza …....... 

PK	6
Niegdyś cegielnia wydobywała tu glinę, w przydworskim terenie robiąc rozpadlinę.

Wyjeżdżała stąd na Warszawę niejedna cegieł furmanka, a obecnie znajduje się tu ….......

PK	7

Tutaj Jelonki zielone płuca mają, ludzie ze spacerów chętnie korzystają.

Ostoja przyrody wygląda jak zagroda z jelonkiem lub łosiem, a w ogrodzeniu okrągłych prętów naliczysz ….......

Wokół ostoi przyrody gęste ogrodzenie okala, a w nim prętów naliczysz ….......

PK	8
W 1941 roku hitlerowcy działa FLAK tu stawiają, pod nimi fundamenty wylewają.

Działo w samoloty robiło łup - łup, a dziś z zachowanego fundamentu wystaje 8 ….......

PK	3
Ciepło stąd do ludzi rurami płynie, na osiedlu cieszą się w każdej rodzinie. 

Z ciepła cieszę się także i ja - a na tle nieba widać kominy …....... 

PK	4
Wygląda to na zwykłą prywatę, bo w okolicy autor mapy ma chatę.

Jakby nie było, pod Lenino Aniela chwyciła za broń, a jej nazwisko to ….......

PK	5
Stąd do nieba najlepsze na osiedlu podwyższenie, od pędu życia można znaleźć wybawienie.

Kto do wnętrza wejdzie - polichromią Nowosielskiego będzie urzeczony, a na zewnątrz widać trzy wielkie ….......

PK	1
Już w 80. latach kupowali tu ludzie towary, na boku rozłożył się bazarek stary.

W urzędzie miasta trwała przez lata swawola, stąd na Bemowie stoi dziś Hala ….......

PK	2
W Dworku Schneiderów bije historyczne serce osiedla, w 1902 roku właściciel się tu osiedla.

Nazwa pochodzi od jelonków z Kampinosu, podchodzących pod dwór, a obecnie znajduje się tu ….......
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