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Z nurtem Widawki 
wśród dzikiej przyrody

Zmierzaj dalej w stronę wspomnianego mostu.
Co pod barierką ma kolor  _ _ _ _  _   _  _ _ , po prostu. 
                   9   18

Za nim spora plaża, a potem długa prosta.
Temu odcinkowi nawet laik łatwo sprosta.
Miń kilka łagodnych zakrętów, ciesz się przyrodą.
Ryby, ważki, ptaki są za wiosłowanie nagrodą.

Gdy się rozleniwisz, to potem nie przegap
Charakterystycznych drzew na obu brzegach:
Z prawej dwie rosłe topole, zaś na lewo
Wiszące nad wodą wielkie suche drzewo.

Tu po obu stronach rosną  _ _ _  _   _  _ _  wysokie. 
                5   22
Warto nacieszyć się także tym widokiem.
Nieco dalej widać z wody wystające dwa głazy.
Uważaj, bo mogą Ci się przytrafić urazy!

Tam jest bystrze – nurt szybki, pod wodą kamienie.
Manewruj ostrożnie, bo będzie utrapienie!
Najlepiej trzymaj się blisko prawego brzegu,
Dopłyniesz zaraz do wierzb nad wodą szeregu.

Zbliża się kres dzisiejszego wiosłowania.
Gdy ujrzysz most, szykuj się do lądowania.
Zanim jednak na dobre wysiądziesz z kajaka,
Spójrz, jaka jest barwa poręczy mostu, no jaka?
_ _ _  _  _ _ _  _  _ 
             2               13

Płynąc pod mostem, zadrzyj głowę do góry.
Zobaczysz niebo, takie są w nim dziury!
Most jest zamknięty, lecz to nie przeszkoda,
By tuż za nim po prawej kajak zaparkować.

Wszystkie zagadki rozwiązane? Hasło odczytaj
I, gdzie jest skarb, więcej już nie pytaj!

Aplikacja „Questy 
- Wyprawy Odkrywców” 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ulotka opracowana przez LGD „Dolina rzeki Grabi”, współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

PROW 2014-2020

Tematyka:
Przyrodnicza wyprawa kajakiem 
po Widawce pozwoli odkryć 
piękno tej urokliwej rzeki. Trasa 
spływu jest technicznie łatwa, 
odpowiednia dla początkujących 
kajakarzy (jedna przenioska). 
Quest kończy się przy zniszczo-
nym moście w Ligocie.

Jak grać?
Udaj się na start. Czytaj wskazówki, 
rozwiązuj zagadki, a na końcu trasy 
otrzymasz hasło prowadzące do 
skarbu – pamiątkowej pieczęci!

2-3 godz.

Miejsce startu:
Rogóźno 139 (gm. Widawa), 
w pobliżu wypożyczalni 
kajaków Kajakinet.pl. 
GPS: 51.436710, 18.976115



Witaj, Odkrywco! Na pracę wiosłami dziś czas.
Quest kajakowy to nie jest rozrywka dla mas.
Popłyniesz Widawką, na pewno Ci się spodoba.
Wiesz na pewno, że będzie dziś dobra pogoda?

Na kajaku będzie trzeba zgrać quest i wiosła.
Nie martw się jednak, woda będzie Cię niosła.
Najłatwiej będzie na kajaku dwuosobowym:
Z tyłu sternik, a z przodu czytamy wers nowy.

Pamiętaj, by zabezpieczyć rzeczy przed wodą.
Jeśli utopisz telefon, modlitwy nie pomogą!
Czytaj uważnie, odpowiedzi od razu zapisz.
Pod prąd trudno wrócić, gdy coś przegapisz…

Zaczynamy w Rogóźnie od małej przystani
Zaraz naprzeciwko wypożyczalni z kajakami.
Widawka jest tu spokojna i dość szeroka.
Ruszaj na wodę i nie spuszczaj questu z oka!

Po chwili z lewej będzie suche drzewo, uważaj!
Zaraz zobaczysz, że przy nim jest mini plaża.
Potem będą z prawej trzy pochylone drzewa,
Zaś gęsty las liściasty tam gdzie strona lewa.

Zachowały się tutaj fragmenty naturalnego lasu,
Który nad rzeką rośnie od niepamiętnych czasów.
Grąd to las liściasty z przewagą dębów i grabów,
Którego rzeka nie zalewa nawet w okresie opadów.

Zobaczysz nad Widawką także olsy i łęgi olszowe.
Do spacerów po nich przydają się buty gumowe.
Przeważają w nich olchy, woda często stoi.
Niech tam nie wchodzi, kto bagien się boi!

Płyńmy dalej. Po chwili z lewej ujrzysz wysoki płot
Zrobiony z  _  _  _ _ _ _ . Uważaj, by wykonać zwrot, 
           15
Bo z wody wystają czasem drzew konary.
Dasz sobie z nimi radę, czyś młody, czy stary.

Zauważ po lewej wielki, przewrócony, pusty pień.
To drzewo musiało kiedyś dawać rozległy cień…
Za chwilę z prawej miniesz małą skarpę z piasku,
Potem zakręt w lewo. Stąd daleko do Łasku.

Na wprost w dali będzie wiatrak i niejedno drzewo,
A przed Tobą zwalony konar. Miń go stroną lewą.
Potem nad wodą ujrzysz przewody elektryczne.
Jest ich   _  _ _ _ . Policzone? No to ślicznie! 
 17

Nieco dalej na brzegu po prawej stoi duża tablica.
Nim do niej dopłyniesz, na prawo zwróć swe lica.
Do Widawki wpływa tutaj rzeka Grabia.
Ty płyń do tablicy, zobacz co ten teren ozdabia.

Na brzeg nie wychodź, bo to teren prywatny:
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _  _  _    _  _ _ _ _  _  – wstęp może być 
płatny.           1            3        6       
Przyjrzyj się jeszcze, co znajduje się obok tablicy:
Tron Neptuna i wbity  _ _ _  _  _ _ _  – jedyny w okolicy. 
    16

Nieco dalej po lewej zaczyna się sosnowy las.
Gdy miniesz linię wysokiego napięcia, to czas,
By zacząć liczyć brzozy rosnące w rzędzie z prawej.
Tuż nad rzeką jest ich  _ _  _  _ _ _ . Masz? To po sprawie. 
   11

Wpływasz teraz na wodną autostradę. Jest szeroko.
Przyroda tu piękna, jest na czym zawiesić oko!
Nie krzycz, obserwuj, bo spotkać tu można nie rzadko
Łabędzie, bociany, czaple, zimorodki i kaczek stadko.

To Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki.
Cenne przyrodniczo dzikiej natury skrawki.
Za lasem, na zakręcie w prawo drzewa wodę muskają,
Potem skręt w lewo, tam z prawej  _ _ _  _  _ _  wyrastają. 
             20

Wypływasz znów na szeroką, wodną autostradę.
Miń kolejną linię elektryczną, a sekret Ci zdradzę:
Z lewej strony do Widawki wpływa nowa rzeka.
To Nieciecz. Wbrew nazwie, płynie. Ty dalej uciekaj.

Na kolejnym odcinku czeka Cię dużo spokoju.
Łagodne zakręty, piękne wierzby, picie napojów.
Włącz czujność, gdy zobaczysz latarnie drogowe.
To znak, że zbliżasz się do przeszkody terenowej!

Na wprost pojawi się jaz – betonowy wodny próg
Zrobiony, by człowiek energię z rzeki pobierać mógł.
Prawa odnoga rzeki do elektrowni prowadzi, 
Więc tam na pewno nie płyń, każdy Ci to poradzi!

Płyń w stronę jazu, trzymaj się blisko któregoś brzegu.
Na moście napis   _  _ _ _  _  _ _ _ _ _ , więc zwolnij biegu. 
   19  7
Przybij do schodków, kajak przenieś na drugą stronę.
Jeszcze chwilę i poznasz nową Widawki odsłonę.

Zanim jednak do kajaka wpakujesz manatki,
Czekają Cię jeszcze dwie proste zagadki.
Domek koło jazu ma kolor  _  _  _ _ _ , to proste. 
        14
Z  _ _ _ _  _  _  jest zrobiony nad jazem mostek. 
                   12,21

Policz jeszcze na koniec betonowe przęsła jazu.
Jest ich  _  _  _  _ _ _ _ _ . Przecież to widać od razu! 
 4       10
Przed Tobą ostatni odcinek kajakowej wyprawy.
Nie będzie już więcej tak ciężkiej przeprawy.

Rzeka za jazem jest płytka, uważaj na mielizny!
Jak zaryjesz o dno, to kajak będzie miał blizny.
Za chwilę zobaczysz most drogowy w Widawie,
Lecz nim go miniesz, spójrz za siebie po prawej.

Tu wpływa odnoga, która przed jazem się zaczyna.
„Zastawiona” elektrownią – to więc jest przyczyna,
Że na prawo wcześniej płynąć nie można.
Kajakowa załoga musi zawsze być ostrożna!

Przyjrzyj się elektrowni, a odpowiesz na pewno,
Że w oknach ma  _ _  _  _ _ . To nie jest drewno. 
           8


