
U PODNÓŻA GÓRY RAMŻA LEŻY 
WIOSKA OD BARDZO DAWNA. 
PONAD 700 LAT TEMU BYŁO JUŻ 
NAPISANE, ŻE TE OKOLICE 
ZOSTAŁY STANOWITZ NAZWANE.
ZAPEWNIĆ CIĘ MOŻEMY, 
ŻE STANOWICZANIE NIE GĘSI, 
TEŻ SWOJĄ HISTORIĘ MAJĄ, WIĘC 
Z UŚMIECHEM, PEŁNYM PĘDEM 
PODĄŻAJ TĄ ŚCIEŻKĄ JESZCZE 
CI NIEZNANĄ. CZYTAJĄC TEKST 
UWAŻNIE, ROZWIĄZUJĄC 
ŁAMIGŁÓWKI,  WIELE TAJEMNIC 
POZNASZ, DO SKARBU DOTRZESZ 
I KRYJÓWKI.

 

Właśnie mijasz Szkołę 
Podstawową , od której rozpoczniesz 

swą przygodę rowerową.
 Ktoś rzucił hasło „1000 szkół na 1000 lecie”

 i wybudowano ją i tu w tym rybnickim powiecie. 
Od 1962 roku edukuje i na dobrych ludzi 

Stanowiczan wychowuje.  W tym budynku również 
przedszkole się znajduje i wszystkich maluchów do 

życia przygotowuje.  Lecz czas już ruszać dalej przed 
siebie, wzdłuż wąskiej drogi do barierek.  Po lewej 

stronie dostrzeżesz domek niewielki,  w nim 
mieszkają panie nauczycielki. W jego okolicy 

Ochotnicza Straż Pożarna stała,  która 
niejeden pożar ugasić zdołała. 

 

Teraz wymiń ostrożnie 
przeszkodę i spójrz na wprost siebie. 

W miejscu dziś pustym dawna szkoła stała 
lecz wszystkich uczniów pomieścić nie zdołała, 
toteż ustąpiła drogi „tysiąclatce” umożliwiając 

naukę sporej gromadce.  
Po lewej stronie napis sie znajduje,

odczytaj go uważnie on hasło Ci wskazuje.                                        

      Ulica  
Pora ruszyć w prawą stronę, dalej czekają Cię inne 

historię. Gdy dotrzesz do skrzyżowania, 
w prawą stronę się kieruj. 

 Zobaczysz budynek ceglany,

 Restauracją                     
zwany.

 
Dawniej „szynk” u Łolesia 

nazywany, tam po prostu lały się 
browary. Lecz pełnił także ważne 

funkcje, urzędem gminy był „pokrótce”.
Rozejrzyj się wokoło, a zobaczysz skwer zielony,

 dziś w granicach Cysterskiego Parku Krajobrazowe-
go Rud Wielkich położony. W miejscu skwerku kiedyś 
gospodarstwo się mieściło, a dzisiejszej głównej drogi 

nie było.  Już poznałeś tą okolicę, teraz zawróć na 
brukowaną drogę. Ona za „Niemca” wybudowana,  jako 

główna droga była używana. Bez obawy i bez lęku 
podążaj przed siebie. To tylko 500 metrów co to dla 
Ciebie. Wyjedziesz na ruchliwą drogę więc uważaj, 

trzymaj się chodnika z kursu nie zbaczaj. Przy 
skrzyżowaniu po lewej stronie  zobaczysz dom 

mieszkalny  niegdyś Gospodą u Groborza 
nazywany. Choć już przebudowany

 to wciąż rozpoznawany.

Do niego rolnicy po ciężkiej pracy kroczyli i 
zimnymi napojami się chłodzili.

 Przez skrzyżowanie prędko przemaszeruj,
 i cały czas przed siebie się kieruj.
 Odczytaj jeszcze nazwę tej ulicy

 Będzie Ci to potrzebne do odkrycia tajemnicy. 

       Ulica 
Żółty szlak zaprowadzi Cię do 

kościoła bram.

Zanim staniesz przed drzwiami kościoła,  
policz wiodące schody do niego. Wynik przez 4 

podziel, tyle dzielnic tu mamy mój drogi 

             
 Kolego:

Tak właśnie to Parcele , Podgrabina, Szwanowiec 
i Podlesie, każda powstała w innym okresie.  

Jeszcze jedna dzielnica już zapomniana i nigdy 
niezamieszkiwana, ale o niej dowiesz się pod 

koniec questowania. 

Przed kościołem 
     Św.  

stoisz, który prócz Stanowiczan całego 
Śląska chroni. Chcąc poznać datę kościoła 
wybudowania, znajdź tabliczkę, która jest 

wmurowana. I tu się zdziwisz, dwie daty dostrzeżesz i 
może trudno Ci w to uwierzyć, ale kościół ten dwa razy 

zbudowano i dla mieszkańców wyświęcono. Teraz 
przejdź wokół kościoła, grób znajdziesz proboszcza 

pierwszego.  Spisz jego imię i nazwisko 
może Ci się to przydać wszystko.

Należy wspomnieć, że z tej para�i ksiądz Arkadiusz 
Nowak się wywodzi, który swą postawą ludzi na 

dobrą drogę prowadzi. Obejrzałeś kościół już 
cały i kawał czasu zleciał Ci niemały. 
Kieruj się do bramy, za nią w lewo, 

aż zobaczysz rozłożyste
 drzewo.?
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Znak oznacza postój!
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SZKOŁA PODSTAWOWA

RESTAURACJA ROGOWA



QUESTING
ROWEROWY
NA SZLAKU 
STANOWICKIEJ 
PRZYGODY

c.d. To lipa drobnolistna,
 nasz pomnik przyrody. Według 

legendy Jan III Sobieski ją posadził, gdy 
kroczył na Wiedeń na bitwę z Turkami. Popatrz 
na tabliczkę stojącą obok. Wykaż trochę chęci 

i poczytaj, aby to co się tu mieści zatrzymać w pamięci. 
Jeszcze jej łacińska nazwa będzie Ci potrzebna. Więc 

przepisz ją starannie:

                                                 cordata Mill  
Obok lipy kapliczka święta, do niej ludzie przychodzili na 

klęczkach. Jedynym miejscem gromadzenia się mieszkań-
ców na nabożeństwach była, gdy wieś ta jeszcze kościoła 
swojego nie miała. Najstarsi pamiętają ze stanowiczanie 

wiecznie podlegali bełkowianom. Tam naszych 
chrzczona, żeniono i grzebano, aż w końcu zaprote-

stowano i kościół wybudowano. Teraz zawróć 
i w drogę na przeciwko kościoła się skieruj. 

Licz uważnie domy, za 5 kieruj się 
w lewo.   

   

Tu kończysz swą przygodę rowerową, ale 
to jeszcze nie wszystko. Powiem ci w sekrecie, 

na szybko, że na tym boisku festyn farski i różne 
wiejskie imprezy są organizowane, które cieszą 

każdego mieszkańca niesłychanie. Tutaj również 
mecze Ludowego Klubu Sportowego się odbywają, 

już od 1935 roku ludzi do dopingu zachęcają. Jak 
dobrze zauważyłeś, 

                                                    

również się tu znajduje, i nie jednego ochotnicze-
go strażaka do odpowiedzialnej pracy 

przygotowuje.
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Tutaj 

PGR powstało, datę 
możesz na każdym budynku 

odnaleźć. Ono prace, dom pracownikom 
zapewniało i do dzisiaj się zachowało. Jedź dalej 

w prawo drogą przez pola krętą. Świeże powietrze 
chłoń pełną piersią. Zdradzę Ci pewną tajemnice. 

Podobno Stanowice w dawnych czasach, były ukryte w 
gęstych lasach. W tę teorię chyba nikt nie powątpiewa, bo 

nawet dziś stoją tu 

 gdzieniegdzie    drzewa.
A przed setkami lat zamieszkiwały Stanowice wyłączenie same 

utopki i czarownice. Już wyczuwam Twój strach 
i drżenie w głosie, ale czarownice podobno spłonęły na 

stosie. O losie utopków proszę się nie pytać, one 
w Stanowicach mieszkają do dzisiaj ;) 

Gdy do głównej drogi dojedziesz, przejdź przez nią 
ostrożnie. Już widać cel Twój ostateczny, więc 

nie jedź już na wstecznym, tylko czym 
prędzej pędź do celu mój drogi 

przyjacielu.

QUEST ZOSTAŁ STWORZONY W RAMACH 
PROJEKTU "MŁODZI. KREATYWNI. AKTYWNI." 
Młodzież gminy przygotowała 4 ścieżki questowe  w 
sołectwach: Bełk, Książenice - piesze oraz 
Palowice-Szczejkowice,Stanowice - rowerowe. Przejście 
wszystkich Questów i zebranie 4 pieczątek 
na ulotkach uprawnia do odebrania upominku od opiekuna 
Questów - Funduszu Lokalnego "Ramża". 
W tym celu prosimy o kontakt poprzez e-mail: 
fundusz@ramza.org

MIEJSCE NA 
PIECZĄTKĘ

GDZIE TO JEST?
Stanowice -wieś położona w województwie 
śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie 
Czerwionka-Leszczyny 

JAK DOJECHAĆ?
Autostrada A1 - zjazd Rybnik 
35 km od Katowic, 12 km od 
centrum Rybnika

POCZĄTEK QUESTU
Szkoła Podstawowa w Stanowicach, 
ul. Szkolna 7, 44-230 Stanowice

CZAS PRZEJAZDU QUSTU: 
Około 50 minut

Czujności nie trać! Jeszcze jedna sprawa, bo bez skrzyni 
skarbów nieważna zabawa. Wypatruj skrytki ręcznie 
zrobionej, tam skarb ukryty na którymś drzewie 
zielonym. Dobrze myślisz, to drzewo nieopodal wieży 
stoi. Questing zakończ jak należy, stempel przybij na 
papierze. Jeszcze podpis złóż starannie, aby inny kto tu 
wpadnie, mógł zobaczyć kto tu był i tę trasę ukończył.

        
Projekt współ�nansowanyh ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

PRZENIEŚ LITERY PODCZAS WYCIECZKI ZDOBYTE,
ONE WSKAŻĄ STANOWIC PIĄTĄ DZIELNICĘ.

  

JEST TO OBSZAR ZIELONY, DRZEWAMI 
OTOCZONY. W NIM „NIEZNANY ŻOŁNIERZ 
SPOCZYWA” I O LATACH WOJNY PRZYPOMINA.
SĄ I TACY KTÓRZY PAMIĘTAJĄ I STANOWCZO 
O TYM PRZYPOMINAJĄ, ŻE RÓWNIEŻ MŁYN SIĘ 
TAM ZNAJDOWAŁ I MIELĄC ZBOŻA CIĘŻKO 
PRACOWAŁ.
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