
SAMOCHODEM 
PRZEZ PÓŁWYSEP HELSKI

Quest samochodowo-pieszy
car walking

Miejsce na odbicie skarbu

Gdzie to jest? 
Półwysep Helski, województwo pomorskie.

Jak dojechać?
Droga krajowa 216

Początek questu:
Centrum Edukacji i Promocji MERK, ul. Portowa 15 we 
Władysławowie, za Urzędem Miasta, przy scenie letniej.

Rodzaj questu:
Przyrodniczy, samochodowo-pieszy.

Potrzebne rzeczy: 
Długopis.

Czas przejazdu questu:
1 - 3 godziny.

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych 
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych po 
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie 
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.

Opiekun questu:
Centrum Edukacji i Promocji MERK, tel. 722 224 585, 58 774 68 90.

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie questu, 
lub brak skarbu – zgłoś to do opiekuna questu. 
Napisz do nas na kontakt@questing.pl 

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

rybaków tu na zawsze pochowanych
i we władanie wieczności oddanych.
Już za przystankiem, dom, który mieści
liczne przedmioty i masę ważnych treści
czyli poświęcone rybactwa dawnym wiekom,
wyjątkowe _
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Jeżeli gospodarz w domu, musisz odwiedzić
i spotkanie ze sztuką rybacką przeżyć. 
Ujrzysz sieci i narzędzia, niegdyś używane.
a w zakładzie szkutniczy, łodzie budowane. 
Po czym ruszaj dalej, krzyż miej po prawej,
zaraz wjedziesz do miejscowości znanej.
Przyjeżdżali tu prezydenci, arystokraci,
nie brakowało artystycznej braci,
którzy wjeżdżając tu ze śpiewem
witali (ujrzysz w herbie na witaczu) _ _
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Dziś nie musisz być sławny i bogaty 
by właśnie minąć granice cenionej _ _ _ _ _
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W Hotelu Lido bywali generał Sikorski,
Eugeniusz Bodo, Jan Kiepura, ten głos boski,
ceniony jak płótna Wojciecha Kossaka,
który w Juracie z elitami się bratał.
Jeszcze dziś znajdziesz przedwojenne rezydencje, 
sławne pensjonaty i hotele oraz historie piękne,
w uzdrowiskowy mikroklimat ujęte.  
Piękny czar wspomnień, ale czas w drogę,
przed Tobą stare kaszubskie miasto portowe, 
ale także znana miejscowość uzdrowiskowa
i chociaż wjazd do niej jeszcze chwilę potrwa,
poznać sam kraniec półwyspu chciej!
Oto przed Tobą, początek Polski, czyli _ _
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Dojedź zabudowy miejskiej i skrzyżowań,
byś przez trzy kolejne na cypel się kierował.
Tu odnajdź miejsce na parkingu, co jest sztuką
kiedy w sezonie z turystów spotkasz się grupą.
Teraz spokojnie pozbieraj z haseł cyfry 
i odgadnij swój kierunek jazdy przyszły.
Quest wskaże, nawigacja poprowadzi i sprawa prosta
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Polecam Ci również obejrzenie eksponatów Muzeum,
byś miał więcej wiedzy o właśnie poznanym Helu.
Dziękuję Questowiczu za wspólną przygodę,
Gratulując rozwiązania questu ruszam w drogę,
by w sieci rybackie złowić rybkę kolejną,  
której historię półwyspu sprzedam jak klejnot.



SAMOCHODEM PRZEZ PÓŁWYSEP HELSKI
Witam Cię Questowiczu na Pomorzu,
do przygody przygotuj się znowuż.
Odbędziemy ją razem ze …smakiem,
gdyż jestem tutejszym _ _ _ _ _
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Łowienie ryb to moja praca na co dzień,  
służą mi do tego sieci, kutry i rybackie łodzie.
Przemierzymy razem helski półwysep,
a że ze mnie jest niezły zabawy reżyser,
gdy rozwiążesz wszystkie zagadki, 
z cyfr wynikły zbiór liter Ci wyjaśni,
gdzie na finał tej helskiej przygody
ukryłem niezwykły skarb questingowy.
Czas na trasę, więc dla rozgrzewki
podaj nazwę budynku, który mieści
rybactwu wystawę poświęconą
multimedialną, która porozmawia z Tobą 
Jeśli zerknąłeś, pewnie już wiesz,
że obiekt ten nazywa się _ _ _

28
 _.

To słowo oznacza dawny znak rodowy
przypisany rybakowi - Kaszubowi,
by znakował narzędzia oraz sprzęty 
aby własny na połów był wzięty.
Początek uczyniony, do auta siadaj, 
wyjedź na trasę questu, gdzie brama, 
i skręć w lewo, i jedź aż do trójkąta żółtego, 
na skrzyżowaniu przeciwnie do lewego
i dalej prosto do węzła kilku dróg,
Abyś dobry kierunek wybrać mógł, 
policz, gdzie znaki, które ujrzysz
wskazują mniej celów podróży
Gdyby nie wszytko było zrozumiałe:
Dobry kierunek, jeśli po lewej ujrzałeś
stację paliw, za którą oznajmiono  
że kończy się  _ _
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Opuszczasz kurort dobrze znany
u wjazdu na półwysep ulokowany.
Piaszczyste plaże i wody Bałtyku,
ściągają corocznie turystów bez liku.
Więc wciąż przed siebie i śmiało,
wielu przed Tobą okolicę podziwiało! 
Z lewej masz towarzysza, co nic nie powie 
to droga żelazna - _ _ _
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Przed Tobą osada, gdzie czekają szalupy, 
bardzo popularne wśród gości _ _ _ _ _
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Stara, kaszubska, niegdyś wieś rybacka
dziś miejscowość letniskowa i atrakcja.
Tradycje przypomina kościół Świętej Anny,
jak rybacka chata z dachem trójkątnym:
ściany jej niskie, ale poszycie wysokie,
niegdyś częstym tu były widokiem.
W zatoce zapewne żagli co niemiara,
latem jest wiaterek, który pozwala
na windsurfingu i kitesurfingu uprawianie,

oraz z innych uroków Bałtyku korzystanie. 
Nie zbaczaj jednak z drogi, jedź przed siebie! 
Niejedna jeszcze zagadka czeka na Ciebie. 
Kolejną osadą będziesz się zachwycał! 
To stara, kaszubska wioska _ _
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Jeszcze do niedawna rybactwa jedynie ostoja,
dziś też letniskowa miejscowość spokojna. 
Położona w połowie Półwyspu Helskiego,
była rybactwa ośrodkiem, od którego
w XIX wieku nie było miejscowości,
która miałaby więcej niż Kuźnica ludności.
Zobaczysz kształt kapliczki przy drodze
postawionej po sztormowej pogodzie.
Odczytaj w którym roku to się wydarzyło?  _
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Uważaj, bo już niewielki przed Tobą dystans,
byś wjechał na molo, gdzie znak Kuźnica _ _ _ _ _
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Zatrzymaj się na parkingu, znak po lewej 
zostaw i przed siebie! Możesz śmielej!
To stacja turystyczna, gdzie można wynająć:
motorówkę, żaglówkę, na rejs wyruszając.
Przystań na parkingu idź ku rozdzielni małej,
gdzie widoczne żółte słupki są powstawiane
i falochron z betonu oświetlany nocą
policz latarnie i wpisz tu dane ochoczo _
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Dojdź do ostatniej i widoki podziwiaj!
w oddali Puck, Swarzewo, Gdynia. 
Z 40 gatunków ryb, które w Bałtyku pływają
dorsza, łososia i flądrę wszyscy rozpoznają,
ale już na widok igliczni czy wężynki,
kształtem jak egzotyczne gatunki 
pławikoników, nie skryłbyś zdziwionej miny,
podobnie jak ryby z babkowatych rodziny,
występującej tu belony, o srebrzystym błysku
o wydłużonym ciele i na kształt dzioba pysku,
przez co bywa nazywana smukłym bocianem,
a jej ości są nietypowe, bo ... zielonkawe.
Żyją tu również ciernik i cierniczek – 
które w grzbiecie kolce mają jakby wbite. 
Zarybia się też zatokę szczupakiem i węgorzem,
aby bardziej różnorodne było to nasze morze.
Dość o rybach, gdy droga jeszcze daleka
z kierunkiem na żółte słupki i nie zwlekaj.
Gdy dojdziesz do wyraźnie główniejszej drogi,
idź w stronę, której nie przemierzyły twe nogi, 
najlepiej tam, gdzie trójkąt rozmiarów ogromnych
a do tego w barwach  _
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Dalej ku domkom z cegły w słupków kolorze,
tablica tam umieszczona z zagadką pomoże!
Znajdziesz ją przy budynku obok numeru 1
i fakty w dziejów osady uważnie zbierzesz.
Przez lata była tu rybacka przystań jedynie 
od wiatrów nieosłonięta i na mieliźnie 
utknąć można było. Podejście miała trudne, 
a nabrzeże niewygodne dla pracy żmudnej,

którą rybacy na co dzień musieli wykonywać
i na port z prawdziwego zdarzenia oczekiwać.
Stąd pytanie do Ciebie Questowiczu drogi,
kiedy obecny otworzył swe progi. _ _ _ _
Pod koniec czerwca przystań gromadzi 
uczestników pielgrzymki, którzy łodziami,
płyną przez zatokę, by tradycja nie osłabła, 
wciąć udział w odpuście na _ _ _

27
 _ _ _  i   _ _

39
 _ _ _

24
, 

taka potrzeba świętowania już jest ludzka,
że można popłynąć na odpust i do …_ _ _ _ _
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Kolejna podpowiedź do zagadki tkwi,
gdzie nad portem dumnie wznosi się krzyż.
Za nim zaś spoczywa okazały _ _ _
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który nad tradycją stanowi pilną straż.
On Ci wyjawi, że obyczaj to wiekowy,
w roku stanu wojennego wznowiony.
Więc czytaj i wypełniaj quest krok po kroku:
„Z tego miejsca 29 czerwca  _ _
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Z inicjatywy _ _ _
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  Kuźnicy
Wznowiono _ _ _
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Na odpust Św. Apostołów Piotra i Pawła do Pucka”.
Mieszkańcy Kuźnicy wystawili tę świątynię,
której bryły obojętnie nigdy nie miniesz.
Z 1931 jednonawowa świątynia kuźnicka 
o skromnym wystroju, w stylu neogotycka,
nazywana do dziś Rybackim Kościołem, 
co podkreślają akcenty związane z ich zawodem.
Mając czas, koniecznie trzeba go odwiedzić,
by spotkanie z sacrum rybackim przeżyć.
Gdy czas goni, zadanie jest odmienne zgoła:
- Questowa przygoda w drogę Cię woła!
Wróć do auta, wyjedź na główny gościniec
i jedź tam, gdzie dziś nie byłeś, a miniesz
po drodze czarny krzyż i bez żadnej awarii
wjedziesz do znanej osady - _ _
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Witacz zapyta, ile ryb ma w swym herbie? _
u

ten kurort nadmorski, który sławę czerpie
z pięciu kąpielisk, portu i trzech przystani
a wszystkie z morskimi krajobrazami.
Niegdyś cierpiała pod butem krzyżackim 
Potem wieś królewska, w starostwie puckim.
Współcześnie miejscowość wypoczynkowa, 
Gdzie obyczaj kaszubski dobrze się zachował.
Gości przyciąga plażami piaszczystymi, 
nad Bałtykiem i Zatoką Pucką położonymi.
Mijając ronda, jedź ulicą rymu dziedzica
wieszcza polskiego A.  _ _
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W Porcie piękne łajby mógłbyś zobaczyć,
quest inne zadanie przygotować Ci raczył. 
Więc dalej ulicą polskiego wieszcza, 
tyle że bardzo uważnie się przemieszczaj,
by przed czarnym krzyżem, gdzie wzgórze, 
a ściślej kurhan, który jest prochów stróżem,


