
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, Go-
rzyce, Krzyżanowice, gdzie działa Lokalna Grupa Działania o tej 
nazwie. Quest zlokalizowano w Turzy Śląskiej, miejscowości leżącej  
w gminie Gorzyce, znanej w całej okolicy ze względu na Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej.

Jak dojechać?
Drogą DK 78 Rybnik – Chałupki. Do sanktuarium najlepiej dojechać 
od ulicy Bogumińskiej w Turzy Śl., ulicą Powstańców i Aleją Jana 
Pawła II. Są odpowiednie tablice informujące.

Gdzie początek questu?
Początek questu znajduje się na parkingu przy wylocie Alei Jana 
Pawła II (poniżej cmentarza).

Jak długo trwa zabawa?
Około 30 minut.

Kto przygotował quest?
Elżbieta N., Joachim G., Dorota M., Natalia Ł., Paweł W., Marcin G., 
Przemysław S. Konsultacje: Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicz-
nej „Zielona Akcja”

Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki należy pilnie czytać wskazówki i rozwiązywać 
zagadki. Na koniec odpowiednie literki wpisać we właściwe miejsca 
i odczytać Hasło. Po drodze odnaleźć ukryty „skarb” i umieścić go 
na ulotce.

Były czasy, że Kościół był prześladowany
A ruch pielgrzymkowy na drogach zatrzymywany
Na proboszcza nakładano kary finansowe
Potem zabierano mienie i stare, i nowe.

Ksiądz Kasperczyk na taką praktykę miał sposób
Ochronił komplet mebli od konfiskaty losu
Nocą na nich wypisał z Biblii różne cytaty
Dzięki temu do dziś służą, nie poszły na straty.

Wejdź teraz po kilku schodach do kościoła wnętrza,
Po prawej stronie - kaplica z figurą Maryi i kwiatów naręcza, 
Tam w krypcie pod posadzką ksiądz Kasperczyk spoczywa
Odmów tutaj modlitwę, by Twa wiara była żywa.

Nasza wyprawa odkrywców zmierza już do końca
Przejdź chodnikiem ku bramie, to sprawa paląca.
Dotarłeś już do drogi? To skieruj się w lewo
Idąc kawałek, trafisz do Domu Parafialnego.

Na placyku się rozejrzyj, lecz skarbu nie szukaj gdzieś w błocie,
Bo dyskretnie jest schowany na parafialnym
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Jeśli już znalazłeś skarb skrzętnie ukryty
Zrób co trzeba, włóż z powrotem i już jesteś kryty.
Znasz już historię całą, ale coś Cię tu trzyma
Po wpisaniu liter jawi się
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Wracaj tutaj zawsze, kiedy masz potrzebę,
 Bo tu strawa duchowa, tu karmią „żywym chlebem”. 
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Jeśli nie znalazłeś skarbu prosimy o zgłoszenie tego 
do opiekuna questu: 

marrrcius@o2.pl  lub biuro@morawskie-wrota.pl

Śląska Fatima  
wczoraj i dziś
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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



Domy były zburzone, ludzie wszystko stracili,
Ale w                     zawsze mocno wierzyli.
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Opatrzność wikarego z Kochłowic do Wodzisławia przyniosła,
Był to ksiądz Ewald Kasperczyk - nadzieja w ludziach rosła.

Wkrótce zapadła decyzja w maju 1947 roku,
Trzeba zbudować świątynię, niech budowa jest w toku.
Ludzie wybrali miejsce, darczyńcy  pole przekazali
I patrona kościoła wybrać zamierzali.

Były kandydatury świętego Antoniego, świętego Michała.
Lecz z okazji 30-lecia objawień w Fatimie,
                        Boża Fatimska patronką została.
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Wieść o nabożeństwach fatimskich szybko się rozniosła, 
Na wzgórze ściągali pielgrzymi, a wiara ich niosła.
Na furmankach, rowerami, pociągami przyjeżdżali z daleka,
Kto miał blisko szedł pieszo, wiedząc, że Maryja czeka.

Jesteś przed sanktuarium, skieruj się na lewo,
Przed Tobą PLAC RAJSKI i nie jedno drzewo. 
Podejdź do studni, gdzie ze źródła tryska woda
Może Cię uzdrowi, albo siły doda.

Przejdź teraz między płotem, a prezbiterium kościoła
Puść wodze fantazji - tam Cię papież woła
Zadumaj się na chwilę przed Jego
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On sprawił, że mamy wolność, a mur komunizmu runął.

,
,

Slaska Ś
  Fatima    wczor aj i dzis

,

Turza Śląska przyjezdnych urokiem zachwyca
To położona na wzgórzach piękna okolica!
Maryja na swój tron tu miejsce obrała
A miejscowa ludność kościół zbudowała.

Trafić nie trudno, bo przy głównej drodze
Wieś o nazwie                          Śląska leży,
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Na trasie Rybnik-Chałupki zatrzymać się należy.
Na wzgórzu widać świątynię pomiędzy drzewami,

To SANKTUARIUM FATIMSKIE słynące łaskami. 
Wędrówkę rozpocznij na parkingu poniżej  cmentarza
Zwróć oczy w kierunku wschodnim 
i skieruj się w prawo w okolice ołtarza.

Niech Cię nie rozproszy jakaś zła pokusa
Bo na postumencie stoi  figura
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Teraz za plecami masz już jak na dłoni
Ścianę frontową  świątyni, której szpaler drzew chroni.

Na wieżach zauważ kule zwieńczone krzyżami
To symbol kuli ziemskiej między niebiosami.
Idź powoli w kierunku schodów, uważaj na drodze,
Bo Ci jakiś pojazd może przejechać  po nodze.

Równocześnie zagłębij się w historię nieco
To chwile wyjścia po schodach szybko Ci przelecą
Jeszcze w pierwszej połowie wieku dwudziestego
Nasi przodkowie chodzili do kościoła starego.

Marzyli starzy, młodzi, a było ich wielu,
By mieć na miejscu świątynię - dążyli do celu.
Piętrzyły się przeszkody, przyszły lata wojny
Front się tędy przetaczał, czas był niespokojny.


