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Prowadzi wprost do krajówki, do Spytkowic serca.
Na krajówce w prawo. Droga ta serce to przewierca
I wiedzie wprost pod kościół jaśniejący w oddali.
Panowie zamku w Spytkowicach budowlę tę ufundowali.

Łukasz z Bnina Opaliński ukończył kościół barokowy.
Dzielny marszałek nadworny, nie tracił nigdy głowy
I własnym ciałem zasłonił króla podczas zamachu
Z ręki Piekarskiego. Król tylko najadł się strachu.

O ofierze księdza Franciszka czytaj na cokole krzyża
I jedź dalej na północ. Do ronda wnet się zbliżasz,
Gdzie stoi barwny karp. Pod nim napis „SPYTKOWICE”,
A obok narysowany   _  _  _   _  _ . Spójrz tylko na tablicę!
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Dalej prosto, do bram zamku! Zgubić się nie można!
Przez wieki niejedna tu władała rodzina można.
W średniowieczu Spytkowice miały miejskie prawa,
A zamek mieli Myszkowscy, Opalińscy, niejedna sława.

Krzysztof Opaliński młodszy był mędrcem swej ery,
Z języków starożytnych znał co najmniej cztery.
Pisał wiersze i traktaty. Dziś zamek jest własnością
 _  _ _ _ _  _  _  _   Narodowego w Krakowie. Do widzenia 
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Teraz w prawo, gospodarzom zamku kłaniając się nisko,
Możesz przed zamkiem skręcić, by zobaczyć wiślisko.
Wiśliska to starorzecza Wisły. Tu droga niedaleka.
Wróć jednak potem pod zamek, skarb przecież czeka!

Od zamku na południe wracaj. Trzeci za wiaduktem most
Zaprasza do skrętu w lewo. Teraz długo na wprost.
Nie zbaczaj z głównej drogi - jest to ulica Pagory - 
Która przejdzie w Kasztelańską. Miniesz staw spory.

Staw Kasztelan - ryby tu hodują od pół tysiąca lat!
Ty wciąż naprzód. Sił nie brakło? Jesteś chwat!
Kasztelańska przejdzie w Wiślaną. Za 110 numerem
Przed dużym polem w prawo skręcisz swoim rowerem.

Szutrową drogą dotrzesz do miejsca, które znasz.
Przed Zwierzyńcem tablica z karpiem, jakby straż.
Wejdź jednak odważnie do środka i odpowiedz szybko:
 _  _ _ _  _   _  _ _ _  jest ptakiem wodnym z Ameryki,  
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Odkryłeś hasło, skarb jest w zasięgu Twego wzroku.
Masz czas na dalszą podróż, nie ma jeszcze zmroku?
Gdzie coś się kończy, coś zawsze się zaczyna:
Zapraszamy na inne questy w Doliny Karpia gminach!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Jest to podróż po gminie Spytkowice, pełnej ciekawych zabytków 
i historii oraz zachwycającej bogactwem przyrody, której charakter 
nadają stawy Doliny Karpia, Górki Bachowskie i Spytkowskie oraz 
rzeka Wisła, wraz z jej starorzeczem.

Gdzie to jest:
Gmina Spytkowice leży w zachodniej Małopolsce, przy drodze 
krajowej nr 44, około 15 km na wschód od Oświęcimia.

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

Zabierz: rower turystyczny (trasa wiedzie drogami 
utwardzonymi i gruntowymi), coś do pisania, dla wygody kompas 
lub urządzenie GPS

Miejsce startu:
Przy bramie agroturystyki „Na rozstajach” we wsi Lipowa.
GPS: 50.010919, 19.553529

Wokół zamkowych włości 
Pętla w gminie Spytkowice

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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Witaj „Na rozstajach”, tu wyprawa się zaczyna!
„U Franka”, jak zwą to miejsce, jest zwierzyna,
Ale i plastyczne sztuki. Stworzono tu z mozołem
Galerię, której na imię: _ _ _   _  _  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _.
            4

Obok mural: _ _ _  _  _ _  _  _ _ _  pana Franciszka to praca.
  8             10
Kto lewym bokiem do dzieła tego się odwraca,
Ten dobry kierunek obrał na jedynej tu ulicy.
Wjedź na wał, asfaltem jedź do przecznicy.

Tam odbij w prawo, przystanku wzrokiem szukaj.
O atrakcjach lokalnych ciekawa jest tu nauka.
Gęsi   _  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ , pelikany, a także ibisy
              16             5
Obejmują egzotycznych gości doliny tej spisy.

Wróć do poprzedniej drogi i w prawo pedałuj.
Widoki chłoń, nim zjedziesz z wiślanego wału!
Tuż za kapliczką będzie zjazd do tyłu zwrócony,
Dalej kierunek wskaże nie tylko szlak zielony.

Trzymaj się Nadwiślańskiej! To na jej straży
Stoi Madonna śnieżnobiała o poważnej twarzy.
Dalej następna, pod baldachimem koronę nosi. 
Fundator tej kapliczki o   _  _ _ _ _ _ _    _  _  _ _ _  prosi. 
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Obok zabytkowe chaty - w tych stronach typowe.
Przed następnym skrzyżowaniem zadrzyj głowę -
Skręcając w lewo dużą wierzbę obejrzysz z bliska.
Tą ulicą masz kilometr do przysiółku Pastwiska.

To już wieś Ryczów! Krzyż drewniany miniesz
I po 200 metrach kwiat ujrzysz na trzeciej godzinie.
Naprzeciw ulica Kwiatowa - i nią w lewo pędź!
Kwitną magnolie? Na końcu drogi w lewo skręć.

Trzymaj się asfaltu. Z prawej Orła Ryczów boisko.
Za nim w prawo do żółtego gmachu, jest blisko.
Izba Regionalna - nad wejściem tu przeczytasz.
Obok tablica informacyjna z pasją Cię powita.

Obiektów  _ _ _ _  _   _  _ _ _  Doliny Karpia jest tu lista.
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Że warto odwiedzić je wszystkie - rzecz oczywista!
Ulicą Spokojną na południe, okrążysz wpierw boisko
I dalej wśród pól pojedziesz, przetniesz torowisko.

Za leśnym wąwozem droga krajowa. Przejdź po pasach
I w prawo do przecznicy - Sportowa to Twoja trasa.

Święty Jan Cię tam powita. Inny Jan go tam postawił:
Ks. Jan   _  _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ , który pracą swą się tu wsławił.
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W izbie na plebanii założył pierwszą szkołę w Ryczowie.
Miń boiska i w prawo, quest znów historię Ci opowie.
Przed Tobą duży park, a w nim pałac w stylu arkadowym.
Jego budowę skończono w rok po powstaniu styczniowym.

Żył tu baron hazardzista, który majątek swój roztrwonił.
Czy jego duch na karym koniu zza drzew się nie wyłoni?
Potem pałac kupił Zygmunt Piasecki, generał jazdy,
Wielka sława, liczne odpierał na Polskę najazdy.

Jedyny kawalerzysta odznaczony trzema Virtuti Militari.
Artysta plastyk, a i jego nalewki każdy sobie chwalił!
Zmarł na uchodźstwie, pałac zabrała władza ludowa.
Trudne życie po wojnie miała Zofia, po generale wdowa.

Potomkowie generała pałac odkupili, jest tu Izba Pamięci.
Ruszaj w dół, z powrotem, jeśli odpocząć nie masz chęci!
Na dwu rozwidleniach w prawo i z asfaltu nie zbaczaj,
Aż dotrzesz do gmachu szkoły, nowy kierunek on wyznacza.

Możesz poczytać o nordic walking, na mapę rzucić okiem,
Las  _ _ _ _  _   _  _ _ _ _ _ _  też się nie ukryje przed Twym 
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Rośnie w trzech gminach, a Las Bachowiec tylko w tej.
Nim ruszysz w jego stronę, lepiej tu odpocząć chciej!

Spod szkoły jedź drogą w górę, z niej pierwszą w prawo.
Dalej znów w górę, przez las brzozowy, przysiółek... brawo!

Na samej górze czeka lipa samotna z kapliczką małą.
Las Bachowiec jest z lewej. Trochę sił Ci wciąż zostało?

W dół zielonym szlakiem! Uważaj na kamienie spore.
Od rzeczki znów w górę będzie, pedałuj wciąż z uporem!
Przy pierwszych domach od razu w lewo, do rozwidlenia.

I na nim w lewo, do szosy. Tam czeka wyrzut sumienia.

Pod drzewem kamienny symbol, prastary zabytek prawa.
Jest to krzyż   _  _ _ _ _ _  _ . Skąd on tu? Tajemnicza 
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Świadczy o pielgrzymce zabójcy. By odkupić swe winy

Musiał też wyłożyć pieniądze dla zabitego rodziny.

Według legendy zbójnicy księdzu odebrali tutaj życie,
Gdy jechał komunii udzielić. Nazajutrz o świcie

Ujrzano krzyż, który sam wyrósł w miejscu tragedii.
Według innej legendy zbójnicy marny żywot wiedli.

Dlatego herszt, by duszę swoją przed ogniem wybawić,
Miał zamieszkać w pustelni i samemu krzyż postawić.
Jedź! Drogę wskaże Ci to ramię kamiennego krzyża,
Które w górę się unosi. Do centrum wsi się zbliżasz!

To Bachowice. Cały czas prosto. Wkrótce z prawej strony
Miniesz dom niezwykły, różnymi postaciami zdobiony...

Są tu smoki, lwy, faraon, święci. Na zagadkę masz chęć?
Adres domu: _  _  _ _ _ _ _ _ _ _  _   _  _ 79. Nie skręcaj, 
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Do głównej drogi dotrzesz. Na boki głowę odwrócisz:
Z lewej krzyż, z prawej święci w kamieniu wykuci.
Jedź w dół, obejrzyj kapliczkę, jest rzadkiej urody,

I dalej w dół. Ostrożnie, nie idź z autami w zawody!

Droga znów się wspina, poniesie Cię przy kościele.
Franciszek Mączyński zaprojektował tychże wiele!

Kilka kościołów w Krakowie, także gmachy inne.
Kapliczkę przed kościołem miną też Twe nogi zwinne.

Duża, murowana, stoi tu od dobrych kilku generacji.
Dalej naprzód! Półtora km masz do kolejnej stacji.

W końcu pięciometrowa kapliczka z lewej się wyłania
Tuż przy drodze, a przedstawia scenę ukrzyżowania.

„Na chwałę Bożą tę pamiątkę położył   _   _  _ _  _   Przystał
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w 1863 roku” - masz odpowiedź, rzecz to oczywista!
Dalej! Po metrach siedmiuset i paru przecznicach
Skręć lekko w prawo, gdzie Czarnowiejska ulica.
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