
To szkoła prywatna, sąsiedzi zza miedzy,
Nasi dobrzy znajomi, bardzo często koledzy.
Na końcu uliczki raz jeszcze skręć w lewo,
Po prawej park, niejedno tu rośnie      .   
 
W jego centrum makieta miasta stoi w gablocie, 
W niej z góry Podkowa, tak jak w ptaka locie.
Po lewej Urząd       się znajduje,

Stąd właśnie Burmistrz Podkową kieruje.

Idź prosto, przetnij główną drogę po      

Tylko uważaj! Żyjemy w niebezpiecznych czasach.
Na końcu Akacjowej otwarte wrota bramy,
Tu raczej przychodzimy bez Taty i Mamy.

To teren skate-parku, w modzie deski i rowery,
Nawet jak z nich spadamy, to na łapy      .

Pewnie Cię już znudziły nasz leśne alejki?
Wracaj w takim razie na peron kolejki!

Po raz ostatni wzrok wytęż, ale bez histerii.
Musisz znaleźć drogę do „Bazylii” – pizzerii.
Tam hasło podaj i skarb odkryjesz cały,
To już koniec podróży, nasz wędrowcze mały!
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HASŁO

TWÓRCY QUESTU:

uczniowie Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół 
w Podkowie Leśnej, uczestnicy projektu „Maraton 

questingowy na 90-lecie Podkowy”

OPIEKUN QUESTU:
Karolina Likhtarovich, Questing - Wyprawy Odkrywców,

www.questy.com.pl

MIEJSCE NA PIECZĘĆ

GDZIE TO JEST?

Podkowa Leśna to Miasto 
Ogród, znajduje się w 

powiecie grodziskim (woj. 
mazowieckie), ok. 25 km 
od Warszawy. Można tu 
dojechać samochodem 

(np. drogą wojewódzką nr 
719) lub kolejką WKD. 

GDZIE ZACZYNA 
SIĘ QUEST?

Quest 
rozpoczyna 

się przy  stacji 
Podkowa Leśna 
Główna WKD.

TEMATYKA?

Wędrując trasą 
questu poznasz 

te miejsca w 
Podkowie Leśnej, 
w których bywa 
podkowiańska 

młodzież. 

CZAS PRZEJŚCIA
ok. 1 godziny

PODKOWA 
MŁODZIEŻOWA
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Stojąc na peronie Gościu drogi,
Skieruj ku ulicy swoje boskie nogi.
To ulica największa ze wszystkich w Podkowie,
Ruch na niej może wywołać szum w      .
 
Zwróć się w lewo, w kierunku Brwinowa,
Od teraz mocno musi pracować twa głowa.
Będziesz liczył mijane przecznice.
Zapamiętaj! Skręć w czwartą ulicę!

No to ruszaj, ale patrz uważnie wokół,
Przyda się w drodze wzrok jak     .

Po lewej stronie miniesz budynek stary,
Tu młynarz kiedyś produkował swe dary.

Gdy dojdziesz do wspomnianej czwartej przecznicy,
Skręć w lewo, idź w głąb Błońskiej ulicy.
Po przejściu 100 metrów mały postój Cię czeka,
Budynek po prawej to miejska          .

Pisarki – Poli Gojawiczyńskiej – nosi imię,
Z wielu działań kulturalnych w okolicy słynie.
Ruszaj dalej, skręć w prawo w Słowiczą,
Uważaj, teraz dobre oczy się liczą!
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Gdy dojrzysz biało -         barierki przed sobą,

W lewo zwrot zrób całym ciałem i głową.
Idź wzdłuż strumienia wyschłego lub z wodą,
Pod torami        niech Cię nogi powiodą.  
 
Ze szlaku nie zbaczaj! Strumienia się trzymaj!
Gdy budynek zobaczysz, w tę stronę poginaj.
To pałacyk – z niego Podkowa słynie,
Dawno temu bawiono się tutaj w Kasynie.
Za czasów Lilpopa, u dziejów zarania,
Hucznie się tu niejedne kończyły         .

Dziś już w ciszy, wśród pięknej natury,
Ma swą siedzibę nasze Centrum Kultury.
To miejsce wielu spotkań, dorosłych i młodzieży, 
Ile imprez się odbyło, nikt już teraz nie zmierzy.

Gdy już       złapiesz, wyjdź na drogę szutrową,

I w stronę pięknej alei nakieruj się głową.
Po prawej, wśród krzewów jest ścieżynka mała,
Wbij się w nią Ty i twoja grupa cała.

Zobaczysz mały mostek, ale nie korzystaj z niego,
Wzdłuż znanego potoku idź dalej kolego.
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Trafisz w ten sposób na             dróg.

To połowa wycieczki! Już nie czujesz nóg?!

Teraz wzrok twój musi zdać małą maturę,
Namierzyć nim musisz      Boskiej figurę.

Tuż przy niej kamień węgielny naszego miasta,
Zwróć uwagę na datę, od kiedy Podkowa wzrasta.

Kieruj się w prawą uliczkę, zwie się Bluszczowa,
Na jej końcu miejsce ważne dla nas się chowa.
To nasza       z dużą sportową halą,

Wszyscy w mieście się nami i szkołą chwalą.

Tu nasze troski, sukcesy, nasi ludzie,
Pół naszego      spędzamy w tej „budzie”.

Gimnazjum nosi imię znanego profesora w mieście.
Chcesz je poznać? Rozwiąż hasło w tym queście!

Za szkołą skręć w lewo i przejdź przez ulicę,
Idź prosto, wzrok podnieś, napotkasz dzwonnicę.
Tuż przed nią skręć w prawo i w lewo za chwilę,
Przed Tobą budynek o interesującej bryle.

10 15

14 29

27 23

20 1


