Popatrzysz – tuż _ _ _ _, poroże, nie rogi,
8
Ono ci wskazuje gdzie skierować nogi.
W lewo, tam gdzie w rynku zegar _ _ _ _ _ _ działa.
24
Gdzie się żołnierz modlił, gdzie świątynia stała.
Miejsce upamiętnia lokal _
_ _ _ _ zwany,
10, 5
Czasami też Białą – bo tak malowany.
Tu możesz odpocząć, rozprostować członki.
Przy lodach ognistych i porcji golonki.
Znajdziesz go, gdzie kościół był garnizonowy.
Na Placu Zwycięstwa – skraj to południowy.
Tuż obok na słupku skrzynka dość krzykliwa.
Gdy ktoś chce taksówki – dźwięk się z niej dobywa.

Zostańcie w Gołdapi i zimą i w lecie.
Rowerem czy pieszo, także samochodem.
Bliżej się poznacie z naszym zacnym grodem.
Spaceru to koniec – wiedzy tropy wiodą.
Do szefa Janczesu, co rządzi załogą.
Poproś Go cytując hasło w cyfrach skryte,
Uzyskasz od niego obrazy odbite.

hasło:
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Na rynku tym z kramów mieszczan
w krąg nęcili. Ci co precle, a nawet
pończochy robili. Mieli w koszach jagody,
malin pełne wanny, Żurawiny i grzyby,
i pęczki marzanny.

Q U E ST
ŚLADAMI TEGO, CO PRZEMINĘŁO

Dary były też z Puszczy– Romincką nazwanej.
Byli chłopi – to z masłem,
serem czy też z jajem.
I królikiem, i rybą, ptactwem,
wielkim rakiem.
Kobiety z ziołami i chłopcy z prosiakiem.

GDZIE TO JEST?
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo prowadzi przez
Gołdap, którą można poznać przejeżdżając questem.
Zaczyna się on na Placu Zwycięstwa, przy Pomniku
Niepodległości. GPS: 54°18'29.7"N 22°18'05.1"E

W lewo

_ _ _ _ _ _ _ _ do Ełku by chciała,
9 21
4
Po prawej Wolności gdzie von Lossow działał.
Był ojcem żołnierzom, panem na Niedrzwicy.
Dowódcą huzarom, znanym w okolicy.
U niego w gościnie był ﬁlozof słynny.
Gwiazdy miał nad sobą – gość mało rodzinny.
Prawo mu moralne wnętrze wypełniało.
Krytykował rozum – zmienił naukę całą.
Pomyślcie wędrowcy – miast się
_ _ _ w świecie
12, 6

www.greenvelo.pl

miejsce na skarb
Autor questu:
Ryszard Dutkiewicz
Autor ilustracji: Jan Kukułka
Autor mapy: Ryszard Dutkiewicz
Konsultacje:
Barbara Kazior – trener questingu
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Opiekun questu:
Ryszard Dutkiewicz - przewodnik terenowy
tel. 605 329 666
e-mail: rfd7@wp.pl

TEMATYKA
Quest prowadzi tropem niezwykłych historii po ulicach
i malowniczych zakątkach Gołdapi, przywołując miejsca
i ludzi, którzy pozostali już tylko w pamięci. Po zdobyciu
skarbu możesz zregenerować siły w jedynym na
Warmii i Mazurach uzdrowisku.
CZAS PRZEJAZDU: 2 h 30 min

ODWIEDŹ 20 QUESTÓW
NA SZLAKU GREEN VELO
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ!

Województwo

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Puszcza dawna kryła Jaćwież, Prusów ludy.
Bagna im sprzyjały, nie cierpieli nudy.
Kochali, walczyli, o rodziny dbali,
Aż krucjat północnych z Rzymu im nadali.
Przybyli rycerze, na zbroi krzyż błyszczał,
Zwyczaje i mowa inna z nimi przyszła.
W zamkach umocnionych rozliczne załogi
Strzegły nowych osad i Puszczańskiej Drogi.
Rynek jest ozdobą dziś miasta naszego.
Od czasu gdy orła zobaczył wolnego.
Sięgnij do przeszłości, zobacz gdzie, co było.
Zanurz się w historię – czasami niemiłą.
Stoisz tu, gdzie kraj nasz symbolem pisany.
Idź między Starostwa a Ratusza ściany.
Po lewej pod dachem rysia postać mała.
Ty podążaj ulicą, co w dół pobieżała.
Za drugim zakrętem w prawo bruk wynosi
I na _ _ _ _ przez rzeczkę grzecznie kroczyć prosi.
2
22
Tędy ścieżka stara – godnie nieś swe ciało.
W miejsce gdzie cmentarzy jest całkiem niemało.

Zbliż się do torowisk, w prawo Przytorowa,
Małe _ _ _ _ i prosto – to już Kolejowa.
14
Mijasz tu po drodze radość kolejarzy.
Niemal od trzech dekad już im się nie darzy.
Zostały po lewej trojaczki ceglane,
Budynki, co w Prusach były dobrze znane.
Poznaj ich numery, pierwszy _ _ _ _ _nosi.
7
Drugi dla odmiany _ _ _ _ _ _ światu głosi.
17
16
Za nimi budowla bardziej okazała
Wodę gromadziła – pociągom dawała.
Od góry ją nadal okrywa czerwona
_ _ _ _ _ _ gliniana dobrze wypalona.
20 18
Za mostem, pod którym przepływa _ _ _ _ _ ,
13
25
Duże rondo tu właśnie pięć ulic zaplata.
Pilnuj tej co trzecim zjazdem w prawo bieży,
Odwiedzisz na górce _ _ _ _ żołnierzy.
3
1

Życie im zabrały wojny zawieruchy.
Które światu dały dekad dwóch czas kruchy.
Zadumy przy grobach zbytnio nie przedłużaj.
Idź dalej gdzie w prawo Wileńska się nurza.
Patrz teraz – ogrody kończy _ _ _ _ _ _,
19
23
Przy niej Garnizonu historia się chowa.
Koni tętent dźwięczał, dziś Batory stoi,
Lazaret - młodzieży głosów się nie boi.
Ulica się kończy, AK w lewo mierzy.
Po drodze napotkasz szkolny dom młodzieży.
Malarską ominiesz, za następnym rogiem.
Staniesz przy kamieniu, porozmawiasz z Bogiem.
Setkę ludzi gmina Izraela miała.
Część ochronił kirkut, reszta się rozwiała.
W miejscu synagogi trawa i krzaczory.
Kryształowej nocy kręcą się upiory.
Od kamienia w prawo, mijasz Kopernika.
Dotrzesz tak do bramy gdzie „poliklinika”.
Resztki to co prawda szpitala starego.
U stóp z lewej pomnik człowieka zacnego.
Bramy nie przekraczaj, odbij przed nią z lewa.
Zaraz w prawo, schody – w dole rosną drzewa.
Pomnik niepozorny ﬁlozofa chwali,
Któremu w Królewcu nisko czapkowali.

Żyli tu religii wyznawcy przeróżni.
Jedni wieków wiele, część niby podróżni.
Kamień pamiątkowy przy rozdrożu nęci
_ _ _ _ _ _ _ _ pokoleń przywodzi pamięci.
11 15
W miejscu tak nobliwym nie zaniedbaj chwili.
Pomyśl o tych, którzy miasto nam tworzyli.
Pogranicze długo okraszało hojnie,
Lecz uległo Trzem Wielkim i okrutnej wojnie.

Kiedy w Litwie Wielkiej Bona włóki mierzy,
Albrecht Hohenzollern chce mocnych rubieży.
Do brodu Parinsken, Szełajt, owiec stada
Bronisz woła ludzi – rośnie już gromada.
Na wzgórzu nad rzeką, w meandry wpisany
Stanął gród i kościół – niestety drewniany.
Kościół zżera ogień, ludzi mór zabiera.
Lata wciąż mijają – szerzy się cholera.

Rozdroże Cię wita czterech ulic splotem.
Skierujesz się w lewo - za wysokim płotem,
Jedź dalej i w lewo w ulicę Mazura,
Będzie to króciutka Twojej trasy tura.
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Dżuma przeszła wielka, potem zaś Tatarzy.
Tak! - młodemu miastu niezbyt tu się darzy.
Gdy ludzi już więcej, miastu młodość mija,
Wojsko dało siłę, handel się rozwijał.
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