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QUEST
Z NURTEM KWISY
W OSIECZOWIE

Za mostem idź ścieżką wzdłuż rzeki, w prawo

Niegdyś tu było piętrzenie wody na Kwisie

W tym samym kierunku, co woda płynie żwawo

Zrobione celowo a nie dla widzimisię

Przed wiekami Kwisa słynna bardzo była

Obecnie próg wodny jest tu znany

Bo niejednego człowieka bogactwem obdarzyła

I przez kajakarzy wręcz uwielbiany

W rzece można było znaleźć pereł wiele

Prędko zebrane liczby zsumuj do siebie

Które po obróbce znajdowały się na książęcym ciele

Pomnóż przez dziesięć i będziesz już „w niebie”

Tematyka
Podczas Wyprawy dowiesz się o rzece Kwisa, największym skarbie gminy Osiecznica. Dowiesz się
jaka jest długa, gdzie wpływa i wielu innych różnych ciekawostek. Na własne oczy też zobaczysz
i usłyszysz „moc” wody rzeki Kwisy.

To skójki perłorodne je produkowały

Od wyniku odejmij trzy - tyle rzeka kilometrów ma

Niestety, przez zachłanność ludzi do dziś nie przetrwały

Gdy od źródła do ujścia wodę w dół pcha

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Karcie Wyprawy. Przyda Ci się
bystrość umysłu i umiejętność liczenia. Nie zapomnij o długopisie i odpowiednim obuwiu, gdyż
trasa prowadzi po asfalcie, ale też i ścieżce śródpolnej.

Są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt wpisane

Nadszedł już kres z Kwisą przygody

I może kiedyś w Kwisie znaleźć perłę będzie dane

Pewnie oczekujesz swojej nagrody

Ta rzeka jest piękna i bardzo czysta

Ostatnie przed Tobą stoi zadanie

Raz bywa spokojna , a raz narowista

Skup się mocno, mój miły panie

Taką wodę lubią właśnie pstrągi potokowe

Od drugiej liczby pierwszą odejmij

Za które niejeden wędkarz „nadstawi głowę”

I jeszcze dwa z wyniku zdejmij

Gdzie to jest?
Osieczów znajduje się na południe od Osiecznicy. W miejscowości Tomisław należy skręcić w lewo
i za mostem na Kwisie w prawo, w kierunku parkingu przy wiejskiej świetlicy.

Czas przejścia: 15 minut

Witaj w Osieczowie nad rzeką Kwisą

Jest to największa rzeka w okolicy

Lipień i kleń też tu występuje

Przy tym słupku licząc od dołu rzeki

Tu ucho Twe zachwyci się piękną ciszą

Płynąca stąd do gminy stolicy

Z małą pomocą do wiaderka wskakuje

Stań śmiało na chwilę a nie na wieki

Dalej idź prosto drogą żwawo

Szukaj w odległości drugiej liczby kroków

Za szumem wody kieruj się w prawo

I na skarb swój pięknych widoków

Miejscowość położona jest z dala od głównej drogi Czystość tej wody jest powszechnie znana
Dziś tylko trochę zmęczysz swe nogi

I przez wędkarzy bardzo doceniana

Wyprawę zaczynamy z parkingu przy świetlicy,

Idź zatem w kierunku mostu

Ostrożnie zejdź do metalowej balustrady

Przy ziemi niech nos Twój będzie

Który znajdziesz za mostem, po swej lewicy.

Stań na jego środku - tak po prostu

Podziwiaj żywioł rzeki – nie bądź tylko blady

Wnet skrzynia ze skarbem CI przybędzie

Zaparkuj auto, weź długopis w rękę śmiało

Zobacz jak rzeka swe wody powoli toczy

Wiedzy o Kwisie dziś będzie nie mało

Ech, jaki tu widok bardzo uroczy

Na rogu budynku jest tablica czerwona

Wsłuchaj się teraz w szmer rzeki

Tak, by inni po Tobie uczestnicy Wyprawy

Ok. 2 metrów nad ziemią powieszona

Woda tak płynie tędy przez wieki

Też go znaleźli na zakończenie zabawy.

Podejdź do niej poczytaj uważnie

Wpatruj się dobrze, na dnie są kamienie

I z adresu mniejszą cyfrę spisz rozważnie

Przy niskiej wodzie zobaczysz ich lśnienie

To było Twoje pierwsze zadanie

Lecz w zależności od opadów i pory roku

Wkrótce kolejne Cię zastanie

Kamienie pogrążają się w mętnym półmroku

Po drugiej stronie szerokiej ulicy

Staje się na osiem metrów głęboka rzeka

Tabliczka wskazuje domy po prawicy

Zabiera domy, auta i nawet czasami człowieka

Z liczb tam umieszczonych bracie

Takie powodzie właśnie na Kwisie bywają

Weź największą cyfrę i wpisz w kwadracie

I co kilkadziesiąt lat brzegi rzeki zmieniają

Rozejrzyj się teraz wokoło turysto

Nadal różne rzeczy na brzegach się znajduje

Obok Kwisa płynie bystro

Kiedy z jednego miejsca bierze i na inne lokuje

Wpisz się do Księgi i pieczęć przybij rzetelnie
Następnie ukryj skarb bardzo sumiennie

CE RB
JS A
IE K
M AS
N

PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 41
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Korekta: Ewelina Baran
Rysunek: Anetta Kamińska
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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