
Quest  powstał w ramach projektu „Plenerowa Szkoła Morawskich Wrót” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Gdzie to jest?
Nazwa Morawskie Wrota odnosi się do obszaru gmin Godów, Gorzy-
ce, Krzyżanowice, gdzie działa Lokalna Grupa Działania o tej nazwie. 
Quest zlokalizowano w małej miejscowości Roszków w Gminie Krzy-
żanowice, Roszków znany jest z wyrobisk żwiru i firmy UTEX-TERRA 
produkującej kostkę brukową.

Jak dojechać?
Od Raciborza drogą  DK 45 w kierunku Chałupek, za przejazdem ko-
lejowym w Roszkowie, trzecia droga w lewo przy pomniku. Z Wodzi-
sławia Śl. drogą nr 78, za mostem na Odrze w prawo do DK 45 przez 
przejazd kolejowy, we wsi druga droga w prawo przy pomniku.

Gdzie początek questu?
Początek questu znajduje się na parkingu przy kościele.

Jak długo trwa zabawa?
Około 30 min.

Kto przygotował quest?
Maria R ., Patrycja Sz., Sylwia M., Karolina B.,
Konsultacje: Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki należy pilnie czytać wskazówki i rozwiązy-
wać zagadki. Odpowiednie literki wpisać we właściwe miejsce 
i odczytać hasło. Na koniec odnaleźć skarb i umieścić go na ulot-
ce. Ulotkę zabrać sobie na pamiątkę, a skarb pozostawić dla  
innych odkrywców.

Prosto idź, na lewo przez mostek drogą,
aż dojdziesz do kościoła Pana Boga.
To Kościół Najświętszego Serca Jezusa,
tu każdego bliskość ołtarza wzrusza.

Prawidłowe liter hasła szukanie,
utworzy właściwy wyraz  przez Twe dociekanie.
Dowiesz się wtedy jakie to olbrzymie pnie
legły pod masą  wody i żwiru w doliny dnie.
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Jeszcze jedno przed tobą wędrowcze zadanie,
to miły finał- skarbu szukanie!
Tablicę terenu po lewej stronie masz,
tu niespodzianki miejsce, łatwo go odszukasz.

Na pamiątkę kły masz mamuta,
teraz niech inny odkrywca ich szuka.
Śladami pradziejów Twoje spotkanie,
to prawdziwa przygoda w odkrywanie.
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Jeśli nie znalazłeś skarbu prosimy o zgłoszenie tego 
do opiekuna questu: 

tel. 500 048 535  
lub biuro@morawskie-wrota.pl

Śladami Pradziejów  
w Roszkowie
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    Zapraszamy na inne trasy!

Baw się, zwiedzaj,

               
       odkrywaj!

www.morawskie-wrota.pl
www.turystyczne.morawskie-wrota.pl
www.plenerowe.morawskie-wrota.pl

www.wyprawyodkrywcow.pl
www.questing.pl
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Wędrówkę zacznij na parkingu przy kościele,
najlepiej, gdy z Tobą będą przyjaciele.
Kościół pozostaw za plecami,
idź prosto, przez mostek na prawo między domami.

Spójrz, czarna topola na krańcu wsi góruje,
sześć osób rękoma ją obejmuje.
Na prawo jest miejsce, gdzie „Tanty Ana” żyła,
teraz dla mieszkańców  je pozostawiła.

Tutaj stodoła, stajnia i stara chałupa stała,
w niej cała rodzina „Tanty Any” mieszkała.
Wśród konarów drzewa orzechowego,
odczytaj ostatnią literę z nazwiska do hasła Twego. 

Spójrz, na wprost leżą czarne pnie pod wałami,
sprzed 10 tysięcy lat są zlodowaceń świadkami.
Jaki kataklizm nawiedził te strony,
że tak olbrzymie drzewa straciły korony?

Jak kłosy pokotem legły pod żwiru zwałami,
jak w hermetycznym naczyniu zalane wodami.
Trudne metody tych skarbów zabezpieczenia,
doprowadzą niestety do ich unicestwienia.

To wspaniały materiał na różne przedmioty,
gdyby ktoś żwawo zabrał się do roboty.
A teraz na wał wspinasz się wytrwale,
usiądź na ławeczce i poczuj się wspaniale.

Przed tobą stawy i sznur mew w oddali,
może na chwilę byście tych głosów słuchali.
Wstań z ławeczki i mając wodę po prawej stronie,
wędruj prosto przed siebie po wału koronie.

Tak dojdziesz do dróg skrzyżowania,
na prawo w dół zejdziesz do miejsca parkowania.
Dróżką przez zarośla dojdziesz do lustra                    ,
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głosy mew wskażą ci archeologicznych tajemnic dowody.

  Sladami
Pr adzie jów
   w Roszkowie

,
„Ptasia wyspa” na głębin stawu środku,
wokół niej widoczne drewniane pale jak okrąg spodku.
Tu podczas prac żwiru wydobywania,
znaleziono szczątki ludzkiego bytowania.

Zakładano pale jeden na drugi bez gwoździ użycia,
bo miały służyć ludziom do przeżycia.
To fragment grodu Gołężyców palisady,
przetrwał pod wodą kilka stuleci bez przesady.

Podczas wydobycia żwiru na taśmie skarby leżały,
trzonowe mamuta                     światło dzienne ujrzały.
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Tysiące lat temu tą Ziemią  mamuty władały,
w żwirach ślady ich bytności się dobrze zachowały
Kości  i kły tych zwierząt tak długi czas przetrwały,
te skarby do muzeum w Raciborzu powędrowały.

Tą samą drogą wróć na koronę wału,
przejdź na drugą stronę drogą pomału.

Po lewej stronie omijasz kanał wodny,
wysokie topole – to widok nadobny .
Teraz przed tobą rozstaje dróg,
na prawo skręcaj niech cię prowadzi                .
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