
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. 
Czyżowice położone są  w powiecie wodzisławskim w gminie Gorzy-
ce. Czacza to wzniesienie w tzw. Szwajcarii Czyżowickiej. Miejsce, 
gdzie zlokalizowano quest jest jednym z najpiękniejszych krajobra-
zowo miejsc całego powiatu. Na terenie tym funkcjonuje Rancho  
Western.

Jak dojechać?
Drogi samochodowe: od Wodzisławia Śl. przez Czyżowice w kierun-
ku Raciborza; od Raciborza przez Rogów w kierunku Wodzisałwia Śl.. 
W Czyżowicach na małym rondzie skręcić w stronę Gorzyc, po czym 
w prawo zgodnie ze wskazówkami – Rancho Western. Od Gorzyc - 
przed rondem – zgodnie ze wskazówkami.

Gdzie początek questu?
Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy Restauracji „Rancho 
Western”, która leży przy żółtej ścieżce rowerowej nr 316 Y na ulicy 
Bełsznickiej  w Czyżowicach.

Jak długo trwa zabawa?
Pieszo około 40 minut

Kto przygotował quest?
Anna G., Hanna W. Julia Sz., Paulina Sz. K. Helczyk.
Konsultacje: Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy należy szukać cyfr, które pomogą Ci dotrzeć do 
Skarbu. Aby rozwiązać hasło, trzeba „pozbierać” wszystkie liczby. 
Gdy odgadniesz prawidłowe hasło, odbij pieczęć na swojej karcie 
jako dowód ukończenia szlaku.

Przed Tobą przepaść niewielka
ale nie bój się, zagraj na dole w berka.
Droga ta jest Ci już znana,
bo była już przez ciebie dziś odwiedzana.
 
W lewo podążaj do góry wytrwale
i nie marudź  jak starzy górale.
Idąc ścieżką popatrz w lewą stronę,
widzisz tu konstrukcje nowo wzniesione.

Budowle przez wytrwałych są zbudowane
i całe z desek są pozbijane.
I wychodek widać z lewej strony,
możesz z niego skorzystać, jeśli jesteś zmuszony.

Idź dalej, zatrzymaj się przy rozwidleniu dróg
do Rancza Western niech cię kieruje Bóg.
Teraz drogą kamienną podążaj
i do drewnianego baru Western zdążaj.

Tam skarb masz już prawie pewny
idź po niego i nie bądź wybredny.
Górę Czaczę zwiedziłeś śmiało,
więc masz już za sobą drogę całą.

Kiedy odgadnięte liczby do siebie dodasz,
a wynik dobry w restauracji  na głos podasz,
wiedz, że skarb do Ciebie należy,
teraz już każdy może w to wierzyć.
Odtąd już kolego wiesz,
ilu rycerzy broniło wieś.

Skarb masz już gwarantowany,
bo szef baru czeka przygotowany.
Idź do środka, do Western salonu,
odbij pieczątkę i wracaj do domu.

QUESTING

Morawskie
 Wrota

Jeśli nie znalazłeś skarbu prosimy o zgłoszenie tego 
do opiekuna questu: 

ania123456789@wp.pl  
lub  biuro@morawskie-wrota.pl

Legendarna Czacza 
w Czyżowicach
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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

otwiera



Witamy w Czyżowicach szanownych gości,
najstarszej w regionie malowniczej miejscowości.
Jeśli wyruszysz ze złego parkingu
nie znajdziesz skarbu naszego questingu.

Więc podjedź pod Ranczo Western
i z pasją zajmij się dziś Questem.
Dzisiejsza historia będzie o grodzie na górze
Czaczą tutaj zwaną, mój drogi piechurze.

Wyrusz z parkingu w drogę z powrotem,
a jak się zmęczysz - oblejesz się potem.
Na rozwidleniu dróg szukaj słupa, co Ci powie,
a cała okolica ułoży Ci się w głowie.

Jest tam liczba na czerwono cała
Na pewno ją ujrzysz – nie jest taka mała.
Dwie cyfry obejrzyj sobie dokładnie
wybierz - większą, wpisz obok przykładnie . 

Drzewo, co cztery ramiona do nieba wznosi,
omiń i w prawo niech droga Cię prosi.
Kiedyś tędy rycerze na koniach pędzili,
swego grodu i pana dzielnie bronili.

Maszeruj do dołu jak piechur niestrudzony,
idź w kierunku wody i bądź jej widokiem pokrzepiony.
Stań między dębem a bukami,
po prawej stronie masz staw przed oczami.

Obejdź staw z lewej strony.
Uważaj, bo tu grunt ruchomy.
Po deszczyku ślisko bywa,
ścieżka niespodzianki skrywa.
Idąc prosto trafisz przeszkodę niemałą
i uważaj, by Ci się nic nie stało.

Po drodze wierzba się kłania,
swoimi gałązkami śle powitania.
Na pomost wkrocz jednym krokiem
i podążaj za swym wzrokiem.

Tam na wprost brzozy sobie rosną.
Policz je, zapisz i nie oglądaj się za sosną.   
Woda dla rycerzy służyła do picia
nikt nie korzystał z niej wtedy do mycia. ;)

Pod górę wspinaj się wytrwale,
a na górze poczujesz się doskonale.
Następnie udaj się w lewo,
a zobaczysz potężne drzewo.

Obok brzozy starej przystań
i chwile ciszy wykorzystaj.
Idź dalej kroków ze sto czterdzieści,
a tam czekają następne wieści.

Po lewej podziwiaj piękne widoki
jednak w prawo do góry kieruj swe kroki.
Napotkasz na swej drodze korzenie buka olbrzymiego,
przypominają nam stanowisko podgrodzia drewnianego.

Tu rycerze często odpoczywali,
o swoich walecznych wyprawach opowiadali.
W cieniu buka także walki prowadzili,
często zwycięsko do swych domów przychodzili.

Policz litery w nazwie drzewa
i do celu szybko zmierzaj.    
Przed tobą wzniesienie ogromne leży,
gdzie kiedyś bronił wieży rycerz Jerzy.

Tam kiedyś wznosił się warowny gród,
w którym nie mieszkał bogaty lud.
Wiedli nieco hulaszcze życie,
często wódkę pili skrycie.
Cały gród wielka kara spotkała,
po całym zamku tylko dziura w ziemi została.

Zamek cały zapadł się pod ziemię
i wyginęło wtedy prawie całe plemię.
Ale nie martw się kolego
nowy fort powstaje blisko dawnego.

Jesteś ciekaw, to nie bądź leniem,
możesz wdrapać się na wzniesienie.
Wtedy zobaczysz wszystko z bliska,
ale uważaj- droga będzie śliska.

Jeśli chcesz mieć lżejszą drogę,
skieruj na prawo lewą nogę.
Wzdłuż skarpy powoli maszeruj,
później na ścieżkę w dole się skieruj.

Le ge ndar na
CZACZA
w Czyzowicach

.


