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Zapewne nie słyszałeś, że mają zasługi tutejsi flisacy
Dla ratowania skarbów królewskich! Byli tacy,
Którzy 3.09.1939, nim Hitlerowcy weszli do Krakowa,
Arrasy z Wawelu zdołali galarem ewakuować!

Obok jest znak, dzięki któremu jesteś poinformowany,
Że Kanał Łączański kiedyś  _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _  był zwany.
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Początkiem XX wieku za czasów Austro-Węgier zaczęto go 
budować.
Miała to być ponad 800-kilometrowa droga żeglugowa.

Kanałem miały być połączone Odra, Dunaj, Dniestr, Wisła,
Lecz wraz z I wojną światową ta ambitna idea prysła.
Ruszaj dalej, pozostało kilometrów jeszcze kilka.
Do żelaznego mostu będzie wiosłowania chwilka.

Mosty z 20-lecia – przeczytaj na moście niebieski znak.
Miejscowość   _  _  _  _ _ _  _ . Widzisz go wyraźnie, tak? 
             7          1                10
Kolejny most na kanale miń już bez postoju.
O zmierzchu wypatruj zwierząt – szukają wodopoju.

_ _ _ _  _   _   _   kolor ma trzeci z rzędu podobny most. 
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 _ ,7 metra to pod nim dozwolony łodzi „wzrost”.
Płyń do następnego – tam ciekawostka Cię czeka:
Czy wiesz, co się robi, gdy kanał przecina rzeka?

Przed mostem z dwóch stron są betonowe ściany.
Na nich graffiti – kot w   _  _ _  _   _  _ _  jest namalowany. 
             2             12   22
Nie on jest ważny, lecz to, co za ścianami się kryje:
To tak zwany syfon – pod nami rzeka Brodawka żyje!

Zbudowali go Austriacy. Jest to budowla, która
Tłoczy rzekę pod ziemię. Taka właśnie infrastruktura
Tworzy dwupoziomowe wodne skrzyżowanie.
Słowem: estakada. Ułatwia ona po kanale pływanie.

Za kolejnym mostem jest Brzeźnica i kończy się szlak.
Przybij do brzegu po prawej tam, gdzie jest znak.
Na tym terenie był  _ _  _   _  _ _  _  _ _  – hitlerowski obóz 
pracy,            14    11            21

Pracowali w nim okoliczni chłopi – tak zwani junacy.
 
W tym miejscu kończysz dziś kajakowy quest.
Czytaj hasło. Skarb gdzieś tu w pobliżu jest.
Czeka Cię teraz jeszcze matematyczne działanie – 
Przepisz odgadnięte liczby i wykonaj dodawanie:

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

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Quest prowadzi po Wiśle i po Kanale Łączańskim. Prócz pięknej 
przyrody i malowniczych krajobrazów na trasie poznasz m.in. 
ciekawą historię galarnictwa (flisactwa wiślanego), którego stolicą 
są Łączany, historię kanału i ciekawe budowle hydrotechniczne. 
Trasa biegnie 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 Spytkowice i Brzeźnica w 
Dolinie Karpia (pow. 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 Spytkowicach, obok 
przystani promu rzecznego Okleśna-Przewóz, przy tablicy 
Szlaku Kajakowego Doliny Karpia.
GPS: 50.0218619, 19.5435357

Wiślanym szlakiem galarów 
Wyprawa kajakowa

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.
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10
 km

2–3
godz. 

sezon
IV-X     

®

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość 
niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy 
i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Unii Europejskiej



Witaj żądny przygody i przyrody kajakarzu.
Świetnie, że znalazłeś miejsce w swoim kalendarzu
Na ten quest w Dolinie Karpia po Królowej Polskich Rzek.
Spływu zazdrości Ci na pewno też niejeden człek.

Nim zwodujesz kajak, zerknij na tablicę.
Zauważ, że przez ciekawą płyniesz okolicę.
Jest Zator, co Stolicą Doliny Karpia się zowie,
Czy też Zespół Pałacowo-Parkowy w  _  _  _ _ _ _ _ _ . 
          5

Dotrzesz tam, wędrując innymi questami. 
Zapoznaj się teraz z ważnymi treściami:
Oznakowanie szlaku, kajakowe ABC,
Poradnik praktyczny – to wszystko przyda się. 

Nigdy nie pływaj   _  _ _ _  – to bardzo ważna zasada. 
                     6
Jeśli przestudiowałeś wszystko, do kajaka wsiadaj. 
Startujesz z prawej strony promu „Drogowiec”.
Chcesz o nim więcej informacji? Więc się dowiedz!

Ciekawostek nigdy za wiele, czytaj zatem:
Od 1986 roku działa i nie tylko latem.
W 2010 roku zatonął podczas powodzi. 
Jest po remoncie. Za atrakcję uchodzi.

Wiedz też, że ten prom ma nośność 17 ton.
A gdy płyniesz kajakiem, to pierwszeństwo ma on.
Możesz minąć go tylko wtedy, gdy jest przy brzegu.
Bez mijania ruszamy, zgodnie z kierunkiem rzeki biegu.

Jest tu Droga Wodna Górnej Wisły – żeglowny szlak.
Po obu stronach rzeki zobaczysz niejeden znak, 
Który wszelakim jednostkom pływającym służy. 
A pojawić się tu może nawet statek duży.

Nawet taki o ładowności do tysiąca ton!
Rzadko dziś pływają, więc ewenementem byłby on.
Kiedyś żegluga Wisłą była kluczowa dla Rzeczpospolitej.
Przez 300 lat przynosiła Polsce bogactwo niesamowite.

2017 ogłoszono Rokiem Wisły, bo to 550. rocznica
Odkąd do polskiego Gdańska wysyłał Kraków – stolica – 
Zboże, produkty leśne, cenną z Wieliczki sól.
Wielki majątek zarabiał na tym handlu polski król.

Policz: od  _  _   _   _  roku wolne flisactwo na Wiśle trwało
I do „Złotego wieku XVI” walnie się przyczyniało.
Po lewej stronie wzgórze z lasem się wyłania.
To Góra Chełm. Zachęca do obserwowania.

Na jej stokach dojrzeć możesz wapienne skały.
Na południowym skłonie regionu Jury się pokazały.  

Znajdź na lewym brzegu znak – krzyż koloru  _ _  _  _ _ _ _ . 
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Mówi, że szlak żeglowny przechodzi do brzegu prawego. 

Tam płyń, a zobaczysz znak – potwierdzenie przebiegu trasy – 
Kwadratowy, w kolorze  _  _  _ _ _ _ _  _  _ . Dostrzegą go asy. 
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Nieco dalej, na stromym brzegu atrakcja przyrodnicza:
Sporo gniazd w skarpie. By nie szkodzić, bliskość ograniczaj.

Mieszka tu kolonia pożytecznych jaskółek brzegówek.
Wcześnie rano i po południu nad sobą szukaj ich główek.
Łapią wtedy w locie na posiłek komarów mnóstwo.
Odpłyń dalej. Przeszkadzanie im to byłoby głupstwo.

Zalesione wzgórze po lewej nazywa się Ratowa. 
Wydobywano tu kamień i spławiano go do Krakowa
Już od XIV wieku! Służył do rozbudowy Wawelu.
Budynki przy lesie to dawny ośrodek wodny, Przyjacielu.

Za nimi szukaj gór w oddali nieco po prawej stronie.
Czy widzisz Babią Górę siedzącą na beskidzkim tronie?
Od północy sięgają tu Jury ostatnie wzniesienia.
Po prawej masz Pogórze i Beskidy, bez wątpienia.

Z lewej widać także pozostałości kamieniołomu
I wapiennik (piec do wypału wapnia) z kajaka poziomu. 
Tam zaczyna się ciekawa ornitologiczna ścieżka. 
W okolicy aż 138 gatunków ptaków mieszka!

Niektóre stale, niektóre podczas migrowania.
Ścieżka edukacyjna zachęca do obserwowania. 

Dzięki jazowi w Łączanach jest tu spore lustro wody.
Żyjącym tu ptakom przysparza to znacznej wygody.

Bywa tu bernikla, ogorzałka, markaczka czy lodówka.
Do żerowania i odpoczynku świetna to miejscówka. 

Z łatwością dostrzeżesz tu też czarne bociany.
Widzisz kościół z wieżą? Docierasz do wsi Łączany.

W świątyni znajduje się ołtarz w kształcie łodzi.
Niech wiedzą też kajakarze starsi i młodzi, 

Że maszt łodzi piotrowej symbolizuje wieża,
A tabernakulum – kotwicę. Ty dalej zmierzaj. 

Widać już stopień wodny Łączany w oddali,
Lecz to niepoważne, byśmy doń dopływali. 

Teraz będzie ważny moment na Twej wodnej drodze. 
Trzymasz się prawego brzegu. Poleć uwagę załodze. 

Wypatruj odnogi w bok i na wprost znaków. 
Skręć w prawo, może napotkasz tam flisaków?

Wyraźny znak płynąć prosto Wisłą zakazuje.
To niebezpieczne, bo  _ _ _  _   _  _  tam się znajduje. 
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To trzeci z sześciu stopni Kaskady Górnej Wisły, 
Już Austriacy mieli na jej budowę pomysły.

O tym później. Wpływamy w prawo w odnogę.
To początek Kanału Łączańskiego, zatem w drogę. 

Z prawej znaki: masz  _   km do końca trasy! Brawo!
Do  _  _   _  _ _  przeciwpowodziowej z mostem wiosłuj żwawo. 
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Pod nią może przepłynąć statek do  _  ,2 m wysokości.

Zamyka się ona w razie powodzi, chroniąc pobliskie włości. 

Gdy miniesz tę wielką budowlę hydrotechniczną,
Odwróć się, a na gzymsie mostu ujrzysz bardzo liczną

Kolonię gniazd jaskółek – tym razem to oknówki.
O zmierzchu zobaczysz, jak łapią komary i muchówki.

Zaraz po prawej jest betonowe zejście do rzeki,
A przy nim drewniana płaska łódź – takimi przez wieki

Spławiano Wisłą towary. To oczywiście replika mała.
Łączany były stolicą galarnictwa. Żyła z niego wieś cała.

Prawdziwe galary miały ponad 20 metrów długości
I do 20, a później nawet do 80 ton ładowności.

Ciasna buda z piecykiem i pryczą była na środku.
Marynarze z większych statków mówili o „wychodku”…
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