
WYPRAWA PO KĄTACH RYBACKICH 
Zapraszamy Cię do oryginalnego zwiedzania Kątów Rybackich. Wycieczka zaczyna się na przystani jachtowej. 

Samochód możesz zostawić na parkingu, a jeśli przypłynąłeś jachtem to możesz zacumować na przystani. Wycieczka 
kończy się w tym samym miejscu w którym się zaczyna. Całość powinna zająć Tobie nie więcej niż 90 minut. Trasa ma 
długość około 6 km. Po drodze czeka Cię 11 zagadek. Po odgadnięciu wszystkich zagadek literki odpowiadające 

poszczególnych liczbom przenieś do ostatniej tabeli Questu.  

Fundacja Przez Mierzeję życzy udanej zabawy i powodzenia!! 

Przygodę swą zaczynasz właśnie tu 

Gdzie rybak budzi się z twardego snu 

I wstaje ze swojej ławeczki 
To początek wspaniałej wycieczki 

i nim rozpocznie się super zwiedzanie 

Już na początku pierwsze zadanie 

Rozejrzyj się dookoła 

Mierzejowa przyroda Cię woła 

Różnych ptaków znajdziesz tu zatrzęsienie 
Na przykład czaple i kormorany, a czym jest ich pożywienie? 

 

Wpisz w kratki czym żywią się czaple i kormorany  

Kormoran szkodnikiem w oczach rybaka jest 

i ograniczenie jego populacji w naszym rezerwacie to miły, według niego, gest 

Gdy rybak swoje sieci w Zalewie zarzuca 

Kormoran na dorobek jego pracy się rzuca 

Sandacze, szczupaki, leszcze i karasie 
Do jego dzioba chętnie pchają się 

Gdy przyroda przystani już zauroczyła Ciebie 

Odwróć się do niej tyłem i idź przed siebie 

Dojdziesz do sklepu o nazwie warzywa 

Idź w lewo chodnikiem przy ulicy co jak pan od sieci się nazywa 
 

   Wpisz w kratki nazwę ulicy 

Czeka Cię teraz nie lada wyzwanie 

Po Kątach Rybackich będzie spacerowanie 

Po kilku minutach pewnego chodu 

Znajdziesz pensjonat o nazwie drinka dającego chłodu 
Pomiędzy nim, a restauracją o nazwie ptasiego szkodnika 

Szukaj tajemniczego skwerku, a na nim pomnika 

 
W kratki wpisz nazwę ryby, którą przedstawia pomnik (żyje w Morzu Bałtyckim, jadana z frytkami) 

 

Wracaj do znajomej głównej ulicy 

I kontynuuj wycieczkę po naszej okolicy 

Wypatruj naszego jedynego zabytku 

Obecnie siedziba książkowego dobytku 
Z czerwonej cegły dawne sale lekcyjne zbudowane 

Pomoc lekarza tam znajdziesz, gdy ciało schorowane 

Twą duszę oprócz książek wielu 

Ukoi darmowe wi-fi drogi przyjacielu 

Siedząc na ławeczkach i surfując do woli 

Przyjrzyj się alei drzew to nic nie boli 
 

Wpisz w kratki nazwę jednego z drzew z alei 
(dzieci bardzo lubią je jesienią) 

Z ławeczki widać wał przeciwpowodziowy 

To następny cel twojej wycieczki – krajobraz będzie nowy 

Poruszaj się wałem powoli 

Bo jak złamiesz sobie nogę to strasznie boli 

Po 10 minutach marszu w widokach jak na zamówienie 
Pojawi się stary port rybacki czekający na odwiedzenie 

Szukaj czerwonej tablicy z nazwą wypisaną 

Bo zagadką następna jest jak ten obszar  nazwano 
Wpisz w kratki nazwę obszaru Natura 2000, w którym się znajdujesz 

 
 

Tu właśnie krajobraz nieco się zmienia 

I Mierzeja Wiślana w Żuławy Wiślane się zamienia 
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Kieruj się dalej po drodze z płytami 

Zalew Wiślany na razie zostaje w tyle za nami 

Potem skręcasz w zwężoną ulicę - strzałki zdradzą Tobie 
Kto pierwszy powinien ustąpić i której osobie 

Idziesz teraz ulicą, której nazwa się kojarzy 

z miejscem pracy rolnika nawet gdy słońce praży 

 
 W kratki wpisz nazwę ulicy 

 
Gdy skończy się ulica, która podążałeś 

Skręć w lewo czy przystanek PKS dojrzałeś? 

 
Wpisz w kratki nazwę przystanku PKS 

Kieruj się na wschód w stronę hotelu co cztery gwiazdki ma 
I jak partner sławnej Izoldy się nazywa 

Skręć zaraz za nim w lewą stronę 

A zobaczysz miejsce na rekreacje przeznaczone 

Możesz tam poćwiczyć i zagrać w gry zespołowe 

Zrobić ognisko, altanki są prawie jak nowe 

 
Wpisz w kratki słownie liczbę miejsc przygotowanych na ognisko 

Śmieci, które przyniesiesz najlepiej zabierz ze sobą 

I kieruj się powoli na ulicę Piaskową 

Ulicą pod górkę krocz pewnym krokiem 

Aż ulica Morska znajdzie się pod swoim wzrokiem 
Po jej drugiej stronie kościół rybacki się znajduje 

Podejdź do drzwi kościoła serce się raduje 

Bo przy samych drzwiach przy wejściu jest zagadka nasza 

Jaki element kutra do kościoła zaprasza? 

 
 Wpisz w kratki nazwę części statku znajdującego się na ścianie zewnętrznej kościoła 

(napędza łodzie) 

Gdy opuścisz już to miejsce zadumania 

Nie trać czasu jeszcze kilka miejsc do zwiedzania 

Ulicą Piaskową kontynuuj zabawę 

Jeszcze 15 minut skończy nam sprawę 

Po jej prawej stronie szukaj prostopadłej ulicy 
Której nazwa kojarzy się z miejscem cumowania statków w okolicy 

 
 Nazwę ulicy wpisz w kratki 

 

Do znanej Ci już Rybackiej ulicy się kieruj 
Jak żeglarz na wodzie w stronę Zalewu Wiślanego steruj 

Bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa 

Więc szukaj przejścia dla pieszych - to nie jest zabawa 

 
 Wpisz w kratki nazwę muzeum 

znajdującego się po drugiej stronie ulicy 
Zwiedzenie ciekawego muzeum z łodzią z patyków 

To przedostatni punkt wyprawy - gratulujemy wyników 

Informacja turystyczna to cel twojej wycieczki 

Podaj tam paniom hasło i zabierz nagrodę do teczki 

 
Hasło 

Wpisz w kratki odpowiednie litery z poszczególnych zagadek. 
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GRATULUJEMY!! 

 
 
 

Kontakt: www.facebook.com/przezmierzeje/  przezmierzeje@gmail.com 
Zdjęcia: Marcin Wolski facebook.com/EoNMarcinWolski/  www.eonmw.pl 
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