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Zobaczysz też kaczki, czaple, rybitwy, ślepowrony.
To dla nich obszar Natura 2000 jest wyznaczony.
Rankiem lub o zmierzchu, jeśli nie zakłócasz spokoju,
Możesz spotkać sarny i dziki – przychodzą do wodopoju.

Gdy ujrzysz lewy brzeg rzeki umocniony głazami,
To znak, że Skawa sąsiaduje tu z rybnymi stawami.
Kiedyś w czasie powodzi do stawów się przebiła
I spustoszenie w hodowli karpia po sobie zostawiła.

Zbudowano umocnienie, by uniknąć powtórki.
Czy to się uda? Nie wiemy. Znów będzie z górki,
Więc przygotuj się na bystrza. Zostało ich kilka,
A do końca tej wyprawy już niedługa chwilka.

Gdy będziesz już blisko finału, zobaczysz znak:
 _   _  _    metrów do jazu i Grodziska. Masz go, tak?
Po chwili wyłoni się budowla hydrotechniczna.
To elektrownia – jest użyteczna, może nieśliczna.

Przed nią po lewej przy betonowym występie
Rosną smukłe  _  _  _  _   _  _  . Płyń w wolnym tempie. 
                    17       18    2
Po lewej, zaraz za znakami szlaku kajakowego 
Przybij do brzegu. To już koniec questu tego.

Tuż obok jest jaz – miejsce niebezpieczne!
Zatrzymaj więc tutaj swój kajak koniecznie!
Jeśli Twoja odzież przetrwała cały spływ sucha, 
Zasługujesz na miano prawdziwego zucha!

Jest tu tablica o szlaku kajakowym już Ci znana,
Obok inny znak mówi, że   _  _ _  _   _  _  jest zakazana. 
                   11            23   21
Hasło z odgadniętych liter wskaże Ci dokładnie,
Gdzie szukać skarbu. Bez tego nie zgadniesz!

By go otworzyć, wykonać musisz działanie.
Weź cztery odgadnięte liczby i spójrz na nie:
Tylko przez jedną możesz podzielić pozostałe.
Zrób to i zsumuj trzy wyniki. Radę sobie dałeś?

kod: _ _ :  _   +  _ :  _   +  _ _ _ :  _   = _ _ _ 
 

Otrzymanym kodem otworzysz questu skarb.
Wysiłek na kajaku jest tej pieczęci wart!
Mamy nadzieję, że inne questy wypróbujesz.
W Dolinie Karpia jest ich wiele. Nie pożałujesz!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 

A
nd

ro
id

iO
S

Tematyka:
Podczas tego spływu poznasz rzekę Skawę wraz z jej meandrami 
i bystrzami. Rzeka ma na tym odcinku charakter górski. 
UWAGA! Spływ jest przeznaczony dla doświadczonych kajakarzy, 
nie jest polecany dla dzieci. Warto płynąć z przewodnikiem 
kajakowym, który dokładnie zna rzekę i pokaże, którędy płynąć. 
Koniecznie należy zabezpieczyć rzeczy osobiste przed wodą. Trasa 
jest oznakowana Szlakiem Kajakowym Doliny Karpia.

Gdzie to jest:
Quest prowadzi po Skawie na odcinku od Wadowic do Grodziska na 
terenie Doliny Karpia (Małopolska, powiat wadowicki i oświęcimski).

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:
Przy moście drogowym (DK 52) na Skawie w Wadowicach obok 
tablicy informacyjnej Szlaku Kajakowego Doliny Karpia.
GPS: 49.875588, 19.510249

Quest po skawie 
dla ekspertów prawie

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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Witaj, Odkrywco! Twą trasę wyznacza dziś Skawa.
Czeka Cię na niej z pewnością świetna zabawa.
Na tym odcinku rzeki wyzwań nie brakuje!
Zaraz na początku trasy jej charakter poczujesz.

By więc uniknąć niepotrzebnych rozczarowań,
Potrzebna jest właściwa „wyprawka” kajakowa:
Nie tylko kapok obowiązkowy absolutnie jest,
Ale wodoszczelny worek zabierz też na ten quest.

Spakuj do niego suche ubrania – to dobra rada.
Na tej trasie naprawdę wielu do wody wpada!
Jeśli płyniesz z przewodnikiem, traktuj jego uwagi
Bardzo poważnie, choćbyś dużo miał odwagi.

Jednego możesz być pewien: nie będzie nudno!
Czasem jednak manewrować może być trudno.
Spójrz na tablicę – jest na niej wiele znaków.
Czarne kropki oznaczają  _ _  _  _  _   _  _ _  szlaku. 
      24       13   15

 _   _   kilometrów długości ma na Skawie szlak.
Wiedzie z Wadowic do   _   _  _ _  _  _ _ _ _ . Tłoku brak. 
              16    4            20
Będziesz płynąć przez obszar Natura 2000. 
Mieszkają tu liczne bobry i ptaki brodzące.

Obszar ten zwie się Dolina   _  _ _  _  _ _    _  _  _  _ _ . 
                       19           22             9          6
Możesz zwodować kajak. Dobrej zabawy!
Dwa mosty zobaczysz zaraz na początku drogi.
Przy pierwszym jest bystrze – nurt jest srogi!

Woda płynie tu szybko, lecz jest bezpiecznie.
Rzeka przykrywa nierówności dostatecznie.
Płyń prosto, środkiem, gdzie jest dużo wody,
W ten sposób najłatwiej ominiesz przeszkody.

Pod drugim mostem przepłyniesz bez trwogi.
To działająca linia kolejowa, nie ma tu drogi.
Zaraz o kolejnym bystrzu znak Cię poinformuje.
Wykrzyknik jest z prawej. 100 metrów brakuje.

Gdy nie masz pewności, zasada jest prosta:
W głównym nurcie rzeki najlepiej pozostań.
Daj się ponieść rzece – trochę szybciej popłyniesz,
Ale na kamieniach i mieliznach nie zginiesz.

Będzie dzisiaj od tej zasady wyjątków kilka,
Lecz jeszcze nie teraz. Minie dłuższa chwilka.
Nie każde bystrze jest opisane w tym queście,
Bo rzeka się zmienia bardziej niż drogi w mieście.

Wiele też zależy od aktualnego poziomu wody – 
Im jest jej mniej, tym częstsze są przeszkody.
Na ilość wody w rzece bezpośrednio wpływa
To, co na zaporze Świnna Poręba się odbywa.

Stamtąd woda do Skawy jest spuszczana,
Jest to więc rzeka odgórnie regulowana.
Ma to konsekwencje dla całego otoczenia –
Rzekę, przyrodę i życie człowieka zmienia.

Kiedyś na Skawie były liczne kąpieliska.
Przybywali mieszkańcy z daleka i z bliska.
Dziś nikt się tu nie kąpie, choć nie ma zakazu,
Bo woda z zapory jest zimna. To czuć od razu.

Niebawem miniesz słup wysokiego napięcia.
Licz:  _   drutów masz nad głową. Zrób zdjęcia.
Jasne, że nie drutom! Spójrz na rybitwy – 
Nurkują jak myśliwce nad wodnym polem bitwy.

Będzie ostry zakręt w lewo, kiedyś niebezpieczny.
Dziś łatwo go przepłyniesz, bo ekosystem rzeczny
Zmienia się cały czas – rzeka wytrwale pracuje,
Podmywa brzegi, żłobi koryto, meandry prostuje…

Nieco później na wzgórzu na wprost ponad rzeką
Będą domy ze ścianami w  _ _  _  _  _  _  kolorze, daleko. 

                14        8
Przez długie lata zabraniano tam budowy,
Bo teren ten był uważany za osuwiskowy.

Czy przestał nim być? Czas pewnie pokaże.
Twoim oczom za jakiś czas most się ukaże.

200 metrów przed nim znak Cię poinformuje,
Że most ten w  _ _ _  _  _  _  _ _  _  _ _ _  się znajduje. 

                     3        12             1

Przepłyniesz zaraz pod drogą powiatową.
Solidną konstrukcję będziesz mieć nad głową.

Każda jego podpora z   _   kolumn jest złożona.
Uważaj! Twa czujność musi być teraz wytężona.

Zaraz będą trzy progi. To tu proste rady nie wystarczą.
Nie płyń z głównym nurtem. Chcesz powrócić z tarczą?

Duże kamienie na rzece omiń stroną prawą.
Zaraz za nimi skręć i na lewo przepłyń żwawo!

Pośrodku jest wysoki próg, a potem płycizna.
Lepiej się tam nie pchać, musisz to przyznać.

Na drugim progu odwrotnie trzeba się zachować:
Najpierw na lewo, a potem w prawo wiosłować.

Trzeci próg jest już znacznie mniej kłopotliwy – 
Miń go z prawej lub z lewej, a będziesz szczęśliwy.

Potem z prawej zobaczysz umocnienie z głazów.
Na brzegu jest droga praktycznie od razu.

W 2010 była powódź, która niemal ją urwała.
Jakimś cudem jednak wówczas się uchowała.
Nieco dalej ujrzysz z lewej żwiru połać wielką.

To dawne koryto Skawy ponad wątpliwość wszelką.

Rzeka żyje, niebezpiecznie w tym rejonie bywa.
Czujności nie wyłączaj, byś wpław nie pływał! 

Po pewnym czasie dotrzesz do kolejowego mostu.
100 metrów przed nim na tablicę spójrz po prostu.

Za 200 metrów są   _   _  _  _  _ _ _  z wikliniarstwa znane. 
        7    10         5

W queście pieszym te tradycje zostały opisane.
Za mostem po prawej możesz stanąć i dla ochłody

Kupić lody (chyba że wpadłeś wcześniej do wody?)

Odtąd przez jakiś czas popłyniesz bardziej spokojnie,
Nie trzeba będzie z nurtem walczyć jak na wojnie.

Wykorzystaj ten czas, otwórz szerzej tęczówki:
Otwory w skarpach to gniazda jaskółki brzegówki.

Mapa terenuMapa terenu




