Gdzie to jest?
Piaski Królewskie k. Secymina Polskiego, polana wypoczynkowa,
węzeł szlaków turystycznych pieszych (zielony, niebieski, żółty)
i rowerowych (zielony, żółty).
Początek questu:
Kampinoski Park Narodowy - Polana wypoczynkowa Piaski
Królewskie.
Potrzebne rzeczy:
Wygodne buty, środek na komary/ kleszcze, bidon z wodą,
rower.
Czas przejechania questu:
2,5 godziny.
Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych
po drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz
wszystkie zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.
Fotografia:

Dorota Matuszyk
Opiekun questu:

Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
kampinoski-pn.gov.pl

i nazywanie Holendrami mieszkańców straciło sens większy.
My, Mennonici staliśmy się mniejszością pośród luteranów,
a gdy po I rozbiorze Żuławy zyskały nowych, pruskich panów,
nasze rodziny przeniosły się na ziemie do środkowej Polski
i tak żeśmy do kolonizowania terenów na Mazowszu doszli.
III+III IV
Kiedy w oddali _ _ przekreśloną dostrzeżesz
(co arabskie cyfry podpowiedzą) ostro w prawo bierzesz
i jeżeli już nad Wisłę dojechałeś, wiedz, że to jej pradolina,
która naszą pracę i nasze życie zawsze mi przypomina.
Rzeka, choć poza granicami Parku, w otulinę jego wpisana,
jako część Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska, odsłania
procesy, jakie skutki wody Prawisły niosły dla kształtu okolicy,
do której obszar dzisiejszej Puszczy Kampinoskiej zaliczysz,
gdyż cały leży w pradolinie Wisły i w krajobrazie to ogłasza,
a tymczasem główna droga do powrotu Cię zaprasza.
Tu skieruj się tam, gdzie jeszcze nie byłeś z questem
a wkrótce napotkasz Nowy Sycymin, którego przestrzeń,
zdobi wybudowany w 1923 Zbór _ W _ N _ _ _ _ C _ I,
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po ostatniej wojnie zmieniony na kościół katolicki.
Dalej jadąc przed siebie wybierz kierunek na Nowe Polesie,

papier zawsze wrzucaj do pojemnika niebieskiego,
szkło do zielonego, a plastik i metal do żółtego.
Na Bio – odpady czeka pojemnik brązowy,
na kompost cenny materiał zebrać gotowy.
Inne surowce wtórne poprzez segregację odzyskane
do wyrobu zeszytów, polarów i butelek są wykorzystane.
Każda butelka szklana może zyskać drugie życie,
jeśli odpady będziesz segregował należycie.
Dzięki temu zaoszczędzimy surowce naturalne
i do ochrony przyrody przyczynimy się walnie.
Bo jeśli nowy zeszyt powstanie z makulatury
mniej drewna ubędzie z otaczającej nas natury.

WSPOMNIENIE OLĘDRA
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do przystanku i _ _ (co układ arabskich cyfr przyniesie).
Wciąż przed siebie na krzyż i tam, gdzie zielony szlak
ze strzałką prowadzi, do kancelarii, prosto, ale tak,
by nie ominąć kolejnej małej kapliczki, której stanąć przyszło
w _ _ _ rocznicę _ _ _ _ nad _ _ _ _ _ .
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Tymczasem jedź dłuższą chwilę, gdzie miejsce znane:
tu cyfry i litery z haseł skrzętnie teraz zebrane
wskażą, gdzie skarb dla Ciebie ukryłem questowy.
Jest nim _ _ _ _
gdzieś umieszczony.
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Miejsce na odbicie skarbu
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go i zachowaj w sercu cenny skarb wyprawy,
a Ja i moi bracia gospodarni o to Cię upraszamy,
byś nigdy i nigdzie
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by tym sposobem żadnego miejsca nie oszpecić.
Zabierz do domu i poddaj starannej segregacji,
by naszej zielonej Planety zapobiec degradacji.
Każdy Polak wyrzuca rocznie ponad 300 kg odpadów,
więc nad hałdami wysypisk się teraz zastanów,
które będą rosły w tempie nie do zatrzymania,
jeśli wszyscy nie podejmiemy się segregowania.
Pamiętaj, by robić to wedle klucza prostego:

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie
questu, lub brak skarbu – zgłoś to do
opiekuna questu. Napisz do nas na
kontakt@questing.pl

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

bicycle
Quest rowerowy
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Witam na questowym szlaku, którego przewodnikiem będę,
by poprowadzić rowerową trasą,
jestem tutejszy
______!
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Dowiesz się więcej o moim rodzie
i niecodziennym pochodzeniu,
a także o segregacji odpadów olbrzymim znaczeniu.
Wpierw jednak poznaj to miejsce, w którym na szlak
ruszamy,
by zmierzyć się z wierszowanymi zagadkami i trasy
meandrami,
gdyż warunkiem, byśmy wspólnie na ścieżkę przygody weszli
jest zacząć od początku na parkingu
w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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To dość stara wieś założona w XVIII wieku przez budników.
W latach 1916-1959 tutejszy tartak uwagę Twą by przykuł,
a także składnica i drewna duża stacja przeładunkowa,
gdyż z jednej strony dochodziła leśna kolej wąskotorowa,
od Sochaczewa zaś linia o szerszym szyn rozstawie,
i stąd wynikało wagonów konieczne przeładowywanie.
Czas teraz na przygodę. skup się, gdyż właściwy kierunek
wybrać Ci pomogę, a dobrym twej decyzji zwiastunem,
będzie: jeśli wyjedziesz na drogę, gdzie masz tablice
a na drogowskazie ujrzysz miejscowość _ Y _ _ L _ _ E,
9
to one kierunek Ci wskażą, a Ty wiedz, że nie dałeś ciała
gdy jadąc przed siebie, z prawej mignie Ci polana poznana,
więc prosto przed siebie, zielonym szlakiem się postaraj
dotrzeć do rozdroża. Tu dokonasz wyboru kierunku,
gdzie zarówno on jak i rower prowadzi i, jak po sznurku,
jedź przed siebie dłuższą "chwilę", nigdzie nie skręcając,
dopiero z powstałym z szyn kolejowych się zaznajom
symbolem religii, który chrześcijan do siebie zbliża,
a tu zdobi pomnik papieża - Polaka…, szukaj więc _R _ _ _ A.
24
Przystań przy nim na chwilę i zagadkę poniżej rozpisz,
że wystawiony w _ _ _ _ r. przez małżonków
I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
26
Skorośmy przy religii, więcej opowiem, że nas Olędrów,
wypędzono niegdyś za wiarę z odległych Niderlandów.

Jako Mennonici, którzy odłamem anabaptystów byli,
(w Szwajcarii i Niemczech ten ruch religijny wyodrębnili)
nie uznawaliśmy chrztu niemowląt, a jedynie dorosłych,
a tezy te prześladowania katolików i luteran przyniosły.
Jestem tamtych, pracowitych kolonistów potomkiem,
co zamieszkał w kraju nad Wisłą, o czym jeszcze wspomnę.
Tymczasem dalej przed siebie zielonym szlakiem, chwilę
aż na drogowskazie zobaczysz kierunek: Teofile 4,_.
II
Wciąż przed siebie, aż Twoją uwagę zwróci mogiła.
Przystań przy mnie! – Chętnie, by rzekła, gdyby mówiła.
W tym miejscu bój z Niemcami stoczyli, a tablica pamięta
każdego, który za ojczyznę życie swe wówczas poświęcał.
Spisz na kartę jedno nazwisko, (choć każdy sercu bliski)
gdyż tylko jedno dwa razy się pojawia,
czyli: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Pokłoń się miejscu i jedź przed siebie szlakiem znanym,
aż się objawią pokrojem koron, co najmniej wspaniałym,
i konarami, co wyrastają nisko nad ziemią, bo jak oseskiem
byłem, rosły na otwartej przestrzeni,
nasze Dęby _ _ _ _ _ _ _ _!
19
Wiek i rozłożystość uczyniły
z nich dziś pomniki przyrody,
a nadto mając 200 – 250 lat
przechowują żywe dowody,
na nasze, Olędrów na tych ziemiach pomieszkiwanie
oraz ku ziemi tej polskiej olęderskie przywiązanie.
Ty wciąż przed siebie, na zielonym szlaku bądź jak pocisk,
by za chwilę na drogę asfaltową i na żółty szlak wyskoczyć!
Skręciłeś w prawo? Doskonale! Za drugą, tablicą zieloną,
która ogłasza Obszar _ _ _ _ _ _ _ Ścisłej skręć tak (z głową),
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by opuszczając główną drogę, mieć go za szlabanem,
a wówczas ponownie zielony szlak będzie wyzwaniem.
Nigdzie z niego nie skręcaj, jedź wciąż głównym traktem,
aż drewnianą, przeznaczoną do odpoczynku ujrzysz _ _ _ _ _ .
28
Obszar Ochrony Ścisłej, jak tablica podpowiedzieć gotowa,
nazywa się całkiem zwyczajnie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Ochrona ścisła, która została tu zastosowana,
oznacza, że sprawczość siłom przyrody jest oddana,
a na wytypowanym obszarze człowiek w ogóle nie ingeruje
i swobodny przebieg procesów ekologicznych gwarantuje.
Skoro tu jesteśmy, wiedz, że kosza nigdzie nie uświadczysz
ale nie myśl, że to braku dbałości o naturę wyznacznik.
Przeciwnie, nie jest to przypadek czy ludzi zaniedbanie,
ale świadome i prowadzone na rzecz zwierząt działanie.

Gdyż te wabione zapachem resztek ludzkiego jedzenia,
rozgrzebują je, co jest powodem po lesie roznoszenia
wielce niechlubnych śladów ludzkiej obecności,
a gdy foliówka, butelka, czy puszka w lesie zagości,
stanowi dla różnych zwierząt olbrzymie zagrożenie:
w foliówkę pisklę, czy innego gatunku żywe stworzenie
zaplątuje się, co często kończy się jego okaleczeniem,
zaś butelka i puszka, nawet kroplą nęcąc powonienie,
jest dla owadów i małych gryzoni śmiertelną pułapką,
bo gdy w lesie niespodzianie na taki „smakołyk” się natkną,
wejdą do środka, a że śliskie ścianki wyjście uniemożliwiają,
zwierzęta, które raz weszły, na zawsze już tam pozostają.
Porzucone w lesie odpady będą tam „żyć” dłużej od człowieka,
300 lat plastikowa butelka czy reklamówka z rozkładem zwleka.
Szklane opakowanie przetrwa w przyrodzie nawet 4 tysiąclecia,
więc nie pozostawiaj po sobie w lesie najmniejszego śmiecia!
Przed siebie jedź do szlabanu, na Teofile Las (żółty szlak),
gdzie, jak zdążyłeś się dowiedzieć, tkwić winien niczym znak
drewniany łoś, który choć niemy, w tym celu ma tu stać,
by poinformować, że oto wjeżdżasz do dwóch miejscowości:
_ _ _ (z prawej) i _ _ _ _ _ _ _ (z lewej).
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Dalej przed siebie, gdzie barierki czerwone skręć,
to znana miejscowość,
lecz na wypadek wszelki,
kiedy ujrzysz krzyż po raz kolejny, wskazówka jest czytelna:
„Bądź uważny i skręć w ulicę o nazwie Droga
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ”.
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Dalej przed siebie aż do świątyni, gdzie na murze odnajdziesz,
(obok imienia i nazwiska) datę i tu wpiszesz ją sprawnie
_ _ _ _.
III
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Jeśli masz kościół z prawej, doskonale, bo Cię ugości
kolejna na trasie naszego questu miejscowość _ _ _ _ _ _ _.
18
3
Na wzniesieniu wydmowym, w otoczeniu cmentarza,
neogotycki _ _ _ _ _ _ _ wezwanie św. Małgorzaty wyraża.
22
Dalej jedź przed siebie, a miniesz, gdzie rozstajna droga
Plac im. R. _ _ _ _ _ _ _ _ – botanika i dendrologa,
4
jednego z inicjatorów Puszczy Kampinoskiej ochrony
i uznania jej za cenny dla przyrody park narodowy.
Skręć w prawo i zatrzymaj się przed kapliczką ceglaną,
znajdź słowa o Królowej _ _ _ _ _ _ oraz datę znaną _ _ _ _.
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Po czym zostaw kapliczkę po swej prawej i przed siebie jedź,
a po lewej ominiesz miejscowość Gniewniewice, więc wiedz,
że musiały niegdyś istnieć tu włości szlacheckie znaczne,
skoro przylgnęło do niej określenie folwarczne.

Dalej prosto i już witam Cię na moim terenie…
a to znak, że czas na naszej historii dopowiedzenie.
Otóż, My – Mennonici, oczywiście z religijnych względów
odmawialiśmy służby wojskowej i sprawowania urzędów,
stąd dzierżawa była dla nas jedyną formą władania,
a na dodatek wypędzeni i zmuszeni do wyemigrowania
jeszcze na początku XVI wieku udaliśmy się do Fryzji,
a niektórzy moi potomkowie po odważnej decyzji,
zaczęli osiedlać się w okolicach Gdańska i na Żuławach
choć uprawa podmokłych terenów to niełatwa sprawa.
Tymczasem na rozdrożu, przy wałach obierz kierunek,
który dobrego wyboru spełni wówczas warunek,
gdy chwilę ogrodzenie niewielkie będzie towarzyszem podróży,
co wjazd do następnej miejscowości nierychło wróży.
Tym sposobem już jesteśmy w Starych Gniewniewicach,
jedziemy wzdłuż wałów, piękna, swojska okolica.
A ty patrząc na krajobraz nie wiem,
czy o tym wiesz,
że olęderską jest historia
tutejszych głowiastych _ _ _ _ _ _ ?
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Choć mówimy na nie mazowieckie,
mych przodków dzieło,
stąd się w tym kształcie w okolicy powszechnie wzięło,
że były sadzone z intencją „ogławiania” od samej młodości,
co jest korzystne, gdyż sprzyja rozwojowi bioróżnorodności.
Jedź przed siebie asfaltem dłuższą chwilę, nigdzie nie skręcając
i z arabskimi cyframi, ukrytymi w hasłach się zaznajom.
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_ _, _ _ A, _ _ B, a kiedy na drzewie je ujrzysz,

skręć na chwilę,
dwie drewniane tablice poprowadzą Cię ku mogile,
która dla mnie jest miejscem wzruszenia szczególnego,
czy dotarłeś już do starego
Cmentarza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
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Odszukaj jednego ze znajomych, którzy tu żyli, kochali, jedli.
Nazywał się Gatzke, przypomnisz mi jego imię?
_ _ _ _ _ _ _ _ _.
2
Powróć do głównej drogi i skieruj się, gdzie jeszcze nie byłeś,
a kojarzonego z pechem, czarnego z metalu _ _ _ _ miniesz.
11
To znak, że dobrą wybrałeś drogę wzdłuż wału wiślanego,
a po lewej, w ciągu trasy ujrzysz domy stylu olęderskiego.
Do połowy XVIII wieku nasze tutejsze kolonie osadnicze
miały wyłącznie holenderski charakter, ale czas przyszedł,
kiedy licznie pojawili się osadnicy z różnych Niemiec części

