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Przed nim z prawej  _ _ _  _  _  _  _ _ _  _   na niebieskim tle. 
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Płynąc pod drutami, dokładnie policz je:  _

Wiosłuj dalej. Za jakiś czas znak Cię poinformuje,
Że 15 km od Brzeźnicy się znajdujesz.
To znaczy, że do końca questu masz kilometrów 5.
Płyń lewą lub prawą stroną – jak masz chęć.

Po dłuższym czasie bez znaczących atrakcji
Dotrzesz do mostu – starej kolejowej trakcji.
Jesteś w miejscowości Miejsce – taką nazwę ma
Położona na prawym brzegu Wisły wioska ta.

Kształt  _ _ _  _  _  mają znaki wiszące na moście. 
            3
Pomiędzy nimi ma płynąć statek – tak najprościej
Sens tego oznakowania można wytłumaczyć.
Z obu stron mostu razem  _   białe trójkąty zobaczysz.

Tuż za mostem po lewej to Ci się wcale nie zdaje:
Wieża strzelnicza z czasów Austro-Węgier wystaje.
W tym rejonie możesz też spotkać Flisaka i Rekina.
Nie wierzysz? Ależ serio, to wcale nie jest kpina!

To służące do wybierania żwiru i piasku duże barki.
Udrożniają trasę żeglugową na Wiśle te pogłębiarki.
Miń jeszcze dwa zakręty i po prawej nie przegap
Znaków szlaku kajakowego, który tu przebiega.

Mówi on, że do  _  _  _  _  _ _ _  _  _  400 metrów zostało. 
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Tyleż samo do promu i skarbu. Czyli bardzo mało!
Prom w poprzek Wisły regularnie kursuje.
Bądź bardzo ostrożny, gdy w pobliżu wiosłujesz.

Jeśli prom akurat płynie, zatrzymaj się, poczekaj!
Nie wkurzaj stojącego za sterem człowieka.
Miń linię promu i przybij do brzegu po prawej.
Skończyłeś już na dziś kajakową wyprawę.

Trzeba Ci jeszcze zdobyć skarb questu, czyż nie?
Ułóż hasło. Matematyczne zadanie czeka Cię:
Wszystkie zebrane liczby dodaj teraz do siebie.
Sumę pomnóż przez 3 i dodaj do niej 9.

kod: ( _ + _ + _ + _ _ + _ _ + _ _ + _ + _ ) x 3 + 9 = _ _ _

Masz już hasło i kod. To powinno Cię zachęcić,
By w pobliżu poszukać zaraz questowej pieczęci.
Potem celuj w kolejny dzień ze słońcem na niebie.
Następny quest kajakowy czeka tu już na Ciebie!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Quest kajakowy wiedzie z Lasu do Spytkowic. Prócz pięknej 
przyrody atrakcją na trasie jest śluza Smolice, przez którą trzeba 
przepłynąć. Przed wyruszeniem warto sprawdzić możliwość i koszt 
śluzowania – tel. 33 841 01 73. Trasa jest oznakowana Szlakiem 
Kajakowym Doliny Karpia. Jest to też Szlak Żeglowny – należy 
stosować się do przepisów żeglugi śródlądowej.

Gdzie to jest:
Trasa na Wiśle biegnie przez gminy Przeciszów, Zator i Spytkowice 
w Dolinie Karpia (pow. oświęcimski i wadowicki, woj. małopolskie).

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Zabierz: coś do pisania, odzież i buty na kajak, ubranie do 
przebrania, wodoszczelny worek, nakrycie głowy, krem z filtrem

Miejsce startu:
Na południowym (prawym) brzegu Wisły, w pobliżu ul. Słonecznej 
nr 31, w miejscowości Las (przejście przez wał w wyznaczonym 
miejscu, przy wodowskazie i tablicy szlaku kajakowego).
GPS: 50.035319, 19.382288

Kajakiem po Wiśle 
z Lasu do Spytkowic

Mikroprojekt „Questy w Dolinie Karpia” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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Ruszasz dziś, Odkrywco, na quest kajakowy.
Włóż kapok, weź wiosło, jesteś już gotowy?
Na starcie tej wyprawy w miejscowości Las
Drzew nie ma wiele, lecz trawa bywa po pas.

Nim odpłyniesz, policz jeszcze słupki pomiarowe.
Przy brzegu są   _ , jeden przy wale. Gotowe?
Co pewien czas mierniczy nad rzekę przychodzi.
Mamy informacje, kiedy spodziewać się powodzi.

Spójrz jeszcze na niebieską tablicę, która wskazuje,
Że Natura 2000 „Dolina  _ _  _  _ _ _   _ _  _  _  _ ” obejmuje 
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Także ten teren, choć popłyniesz Wisłą zaraz.
Pamiętać o tym koniecznie się postaraj.

Spójrz jeszcze na mapę szlaku kajakowego
Niebieskim kolorem na tablicy zaznaczonego.
Szlak wiedzie stąd 23 km aż do  _ _  _  _ _ _  _   _  _ . 
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Dziś jednak nie poznasz całej jego okolicy.

Wsiadaj teraz do kajaka i zaczynaj wiosłować.
Wisła jest szeroka, nie trzeba wiele manewrować.
W dwie osoby na kajaku najlepiej ruszać na quest,
Wtedy z tyłu sternik, a z przodu nawigator jest.

Sternik to zwykle osoba bardziej doświadczona
Lub cięższa. Łatwiej kajakiem pokieruje ona.
Nawigator natomiast przeszkody obserwuje
I którędy je wyminąć głośno proponuje.

Ruszaj zatem w dół Wisły. Na żyłki uważaj!
Jeśli którąś zerwiesz, wędkarze będą Ci wygrażać.
W rejonie środka Wisły jesteś bezpieczny.
Płyniesz śródlądowym szlakiem rzecznym.

Możesz tu spotkać jednostki większe od kajaka.
To one mają pierwszeństwo – zasada jest taka.
Spotkasz po drodze znaki dla statków i kajaków.
To bardzo ważne, byś przestrzegał tych znaków!

Ruszaj. Niebawem po prawej nad wodą nisko
Ujrzysz wierzbę. To znak, że po lewej już blisko
Będzie znak żeglugowy dla statków ważny:
Zielony  _   _ _ _  – zauważysz go, jeśliś uważny. 
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Oznacza on tyle, że na tym odcinku duże statki
Mają płynąć przy lewym brzegu, by uniknąć wpadki.
Dalej po prawej wpływa do Wisły niewielka rzeka,
Obok na brzegu stół i ławka na wędkarzy czeka.

Nieco dalej po prawej zobaczysz czerwone znaki.
Najpierw kwadrat, a kawałek dalej zestaw taki:
Czerwono-biało-czerwony to znak zakazu wpływania
W odnogę, która w tym miejscu się wyłania.

Strzałka mówi, by głównym nurtem dalej płynąć.
Nazwa rzeczki:   _   _  _ _ _ _ _  – nie możesz jej pominąć! 
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Za 300 metrów kolejny dopływ, z lewej tym razem.
Mostek z  _ _ _ _  _  _  i znak z nieczytelnym wyrazem. 
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Płyń dalej. Może Ci mignie jakaś rowerzysty głowa,
Bo na lewym brzegu jest Wiślana Trasa Rowerowa.
Za jakiś czas ujrzysz rzeki duże rozwidlenie.
Trzymaj się prawej strony – takie jest polecenie!

Płyń w stronę widocznej w dali wielkiej konstrukcji.
Na znakach po środku jest więcej instrukcji.
Wyraźna strzałka w prawo wszystkie statki kieruje,
A niebieski znak o jazie w lewej odnodze informuje.

Nie przegap z czarnym kółkiem znaku następnego.
Po prawej. To nakaz nadania sygnału dźwiękowego
Dla statków, nie dla Ciebie! Tymczasem coś brzęczy…
Elektrownia jest po lewej. Wiosłowanie Cię męczy?

Przed Tobą śluza Smolice. Wcześniej po lewej stronie
Tak zwany awanport. Dziwna nazwa. Słyszałeś o niej?

To „parking” przed śluzą, gdzie statki mogą zacumować.
Miejsc jest   _ , po  _  słupów. Pomnóż:   _  _ . Umiesz rachować?

Czym jest śluza i do czego służy ta infrastruktura?
Buduje się ją, by statki mogły płynąć po rzece, która

Ma duży spadek – wodospad, jaz, elektrownię.
Bez śluzy wszystkie spadałyby w dół gwałtownie.

Nie mogłyby też w ogóle w górę rzeki płynąć,
Bo na jaz nie da się wskoczyć, ani go wyminąć.
Ta śluza ma 190 m długości i 12 m szerokości.

Statki płynące drogą wodną Górnej Wisły gości.

Jeśli przy wejściu do śluzy światło jest zielone,
Możesz śmiało wpłynąć teraz prosto do niej.

Jeśli jest czerwone, czekaj – to oczywista sprawa.
Uważaj na znaki, słuchaj poleceń. To nie zabawa!

Gdy będziesz już w korytarzu całym w betonie,
Podpłyń do którejś drabinki po dowolnej stronie.
Nawigator niech trzyma kajak przy ścianie śluzy,

A sternik wspina się po bilet. Wydatek to nieduży.

Zaraz z tyłu zacznie się podnosić żelazna przegroda,
A później w śluzie powoli o 3,6 metra opadnie woda.

Najwyższa śluza w Polsce jest w Borku Szlacheckim, blisko.
Tam woda opada o 11,6 metra. To naprawdę nisko! 

Trzymaj się wybranej drabinki przez cały ten czas.
Pływać wówczas nie wolno – to surowy jest zakaz!

Woda powoli opada. Ty zaś czas oczekiwania
Wykorzystaj na rozwiązanie questowego zadania.

Drabinek jest razem   _  _  , są koloru   _  _  _   _  _ _ _ _ _ . 
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Są też słupki do cumowania statku większego.
Gdy woda opadnie do właściwego poziomu,
Z przodu wrota się otworzą. Jesteś w domu!

Niebawem po prawej wysepki i płycizny miniesz.
Wodne ptaki ujrzysz, jeśli spokojnie płyniesz.

Czaple, kaczki, łabędzie, rybitwy i ślepowrony…
Po chwili zaś Skawa wpada z prawej strony.

Zaraz z kanału Smolice na Wisłę wpływamy.
Główną rzekę po lewej stronie spotykamy.

W miejscu połączenia wód znaku szukaj wytrwale:
Ograniczenie prędkości do   _  _   km/h na kanale.

Płyń dalej, ciesząc się nadwiślańską przyrodą.
Niebawem duży słup energetyczny ujrzysz nad wodą.
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