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Drogi człowieku w Drzewicy Cię witamy,
do udziału w naszym questingu zapraszamy!
Trasa ta półtorej godziny Ci zajmie,
Siedem kilometrów przejdziesz fajnie.

*
Od  naszego  gimnazjum zaczniemy,
na ulicę Szkolną 18 idziemy,
po lewej stronie drzewo zauważamy,
a przed nim tablicy z napisem szukamy.

*
Jaka jest nazwa tego drzewa,
które swe miejsce przy naszej szkole zagrzewa? 
Odpowiedź wpisz pod numer 4,
jeżeli już wiesz w dalszą podróż po Drzewicy  spiesz.
A teraz stoimy tyłem do gimnazjum i w prawo skręcamy, 
prosto idziemy, a przy kapliczce w lewo podążamy.
Znów prosto idziemy chodnikiem wzdłuż
i przystanek mijamy tuż-tuż 
Po prawo osiedle spostrzegamy ,
które po drodze omijamy.
Za przystankiem po dwóch parach pasów przejdziemy ,
Na znaku informacyjnym wiadomości o RCK wyszukujemy
I wzdłuż ścieżki rowerowej się kierujemy.
Do budynku tego chętnie wchodzimy
I dziedzictwo kultury naszego miasta widzimy.

*
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Filmy i przedstawienia się tam odbywają 
I chętnie tam wszyscy wracają .
Więc skrót nazwy naszego centrum kultury 
do krzyżówki  pod numerem 7 wpisujemy
I do dalszych punktów się kierujemy.

*
RCK opuszczamy
I kierunek na lewo obieramy.
Do „Drzewickiego Morza” wnet dochodzimy
I nogi w wodzie moczymy. 

*
Nad nim zawsze dużo ludzi,
rano wielu szum fal budzi.
Jego nazwę do krzyżówki pod numer 10 wpisujemy
I do dalszej zabawy się szykujemy.

*
Z zalewu kierujemy się stronę RCK, 
lecz wcześniej  po prawo ul. Fabryczną zauważyć się da.
W pierwszą ścieżkę po niej skręcamy,
Idziemy prosto i wzdłuż osiedla się przechadzamy. 
Na osiedlu mijamy dwa place zabaw i blok numer 2,
Wzdłuż działek ogródkowych wyjść stamtąd ścieżką się da.                                                                   
kolejno widzimy komin ogromny i znak stop,
za który skręcamy w lewy bok.
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Widok schodów w dół kusi,
Którymi turysta przejść musi.
Następnie skręcamy w pierwszą dróżkę w prawo.
I ścieżką przy  murze poruszamy się żwawo! 
Na widok fabryki i toru kajakowego się zatrzymujemy 
I zagadkę rozwiązać próbujemy.

*
Tor, ten Drzewicy przepustka,
Fabryka też, chociaż w niej pustka.
Ich nazwy do krzyżówki pod numer 5 i 3 wpisujemy
I dalej przez Drzewicę się kierujemy.

*
Przy „Gerlachu” w lewo skręcamy,
Kilka świerków mijamy.
Słynnej drzewickiej pizzerii szukamy
I osiedle Słoneczne za chwilę witamy,
Przy osiedlu prosto się kierujemy
I przez pasy przejść chcemy.
I oto drzewickie boisko witamy
I mu się przyglądamy.

*
Mecze się tam odbywaj  
i piłkarze grają.
Boiska inną nazwę do krzyżówki pod numer 6 wpisujemy
i dalszą wycieczkę się udajemy.

*
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Za tymże stadionem w prawo idziemy, 
Mijamy wierzbę i przez boisko na „skuśkę” wędrujemy.
Następnie leśną ścieżką się kierujemy
i piękno naszej przyrody poznajemy.
Widok cmentarza się ukazuje
I do skrętu w prawo zachęcić próbuje.
Gdy skręcimy w prawo i od tyłu wejdziemy
To główną aleją cmentarz obejdziemy.
Dochodzimy do końca, gdzie kaplicę i Grób symbol widzimy.
Następnie przechodzimy dalej, gdzie Grób Braci Kobylańskich ujrzymy.
Krzyżówkę rozwiązać chcemy,
Więc zastanowić się możemy.

*Zaraz po kościele tam chodzić trzeba,
Aby pomodlić się za zmarłych , by poszli do nieba.
Jego nazwę do krzyżówki pod numer 12 wpisujemy
I dalsze obiekty zwiedzać będziemy.

*
Cmentarz główną bramą opuszczamy,
Ale przed wyjściem , po prawo tablicy z napisem szukamy.
Gdy z jej treścią się zapoznamy,
To w dalszą podróż ruszamy.
Prosto wędrujemy.
Za policją po pasach przepisowo idziemy
Zabytek oraz rzekę wypatrujemy
I zagadki rozwiązać chcemy 

*
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Nie w każdym mieście się taki znajduje,
Zazwyczaj król w nim urzęduje.
Jego nazwę pod numer 8 do krzyżówki wpisujemy.
I kolejny obiekt już obserwujemy.

*

Pod naszymi stopami rzeka wartko płynie,
Z dwóch gatunków ptaków i meandrów słynie.
Jej imię pod numer 2 wpisujemy
I dalej dzielny podróżniku wędrujemy.

*
Potem „ na Warszawę „ się kierujemy
Aż do kościoła dojdziemy.
Tam wnętrze zwiedzamy
I coraz więcej odpowiedzi na zagadki znamy.

*
Modlić się tam co niedziele chodzimy,
Bo bardzo przebywać tam lubimy.
Pod numer 1 nazwę wpisujemy
I do rozwiązywania dalszych zagadek się szykujemy.

*
Następnie z kościoła wychodzimy
I do parku wchodzimy.

Fontannę i dwa symbole widzimy
I zagadkę o nich rozwiązać już musimy.

*
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Gdy przez Drzewicę przejeżdżał Jan Henryk Dąbrowski,
Zostawił po sobie ten zabytek niemal, że boski!
Jego nazwę pod numer 9 wpisujemy
I dalej obok fontanny idziemy.

*
Mogą być z drewna, metalu , kamienia, szkła 
Za honor, poświęcenie ludzi i żołnierzy się je stawia.
Jego nazwę pod numer 11 wpisujemy
i wszystkim za udział w questingu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
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