
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,  
Gorzyce, Krzyżanowice, gdzie działa Lokalna Grupa Działania o tej 
nazwie. Quest zlokalizowano w małej miejscowości Łaziska w Gmi-
nie Godów, której nie należy mylić z miastem Łaziska Górne też 
leżącym na Śląsku. Znajduje się tu jeden z najstarszych obiektów 
architektury drewnianej na Śląsku kościół pw. Wszystkich Świętych.

Jak dojechać?
Drogą od węzła autostrady A1 w Gorzycach lub z Wodzisławia Śl.  
DK 78 skręcając w Gorzycach w stronę Godowa  ul. Powstańców, 
albo z Wodzisławia Śl. przez  Skrzyszów lub Jastrzębia Zdroju przez 
Godów w kierunku Gorzyc. 

Gdzie początek questu?
Wyprawa zaczyna się na wielkim parkingu przed kościołem w Łazi-
skach.

Jak długo trwa zabawa?
Cała wyprawa zajmie około 20 min

Kto przygotował quest?
Ewa P., Beata U., Krzysztof N., Mateusz S.
Konsultacje: Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki  należy bacznie się rozglądać i szukać wskazó-
wek, które doprowadzą do skarbu. Trasa wędrówki biegnie po stro-
mych ścieżkach, warto mieć wygodne buty. Życzymy powodzenia.

Z tyłu za tobą drugi widok błogi
lecz idąc uważnie, spoglądaj pod nogi.
0 am Radhostu wierzchołek, za czeską granicą
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w Beskidach Śląsko-Morawskich góruje nad całą okolicą.

Wróć lasem z powrotem, gdyż droga już znana,
nie  schodź  ze ścieżki, bo dobrze wydeptana.
Stań znów u podnóża Kalwarii, spójrz dookoła
wybierz najkrótszą drogę-prosto do Kościoła. 
Idź do północnej ściany, gdzie  zakrystii obiekt- murowany, 
zaburza swym wyglądem układ doskonały.
W połowie soboty z tyłu starej belki 
skarb Twój ukryt 1  czeka tam niewielki.
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Lecz zanim pożegnasz Kościół  ten wspaniały 
rozwiąż hasło – kolejny historii skarb niebywały:
                                                         z ok.1600 roku

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Schowany jest w parkanie z drugiej strony – z boku.

Skieruj więc swe kroki za Kościół ku drodze, 
Wypatruj kamienną pamiątkę – tuż przy nodze.
Potem wracaj ostrożnie chodnikiem wzdłuż drogi,
na parking, gdzie po wędrówce czas odpoczynku błogi.
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Jeśli nie znalazłeś skarbu prosimy o zgłoszenie tego 
do opiekuna questu: 

wprzybyla@interia.pl  
lub biuro@morawskie-wrota.pl
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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



Witamy w małej malowniczej wiosce Łaziska,
gdzie bardzo  b    gata historii spuścizna.
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Gdzie plemiona tatarskie ziemie plądrowały,
lecz bitwy w tym miejscu nie wygrały.
Od dawna prowadziła tędy „droga królewska-via regia”
więc początek kościoła to historia przednia.

Aleja lipowa swym pięknem urzeka,
gdzie prawdziwy raj dla oka czeka.
Przed aleją po lewej kaplica Chrystusa  6 ana,
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która w roku 1950 została zbudowana.
Po schodach wejdź przed  8 ościół   drewniany
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najstarszy; piętnastowieczny w okolicy znany.
Zbudowany z belek sosnowych łączonych na zrąb, 
w fundamentach są pęcki w których jest dąb.
Budowla  gontem (odnowionym) pokryta jest cała,
nad nią wieża z hełmem baniastym i wieżyczka mała.

W środku znajdziesz odkr 4 wco kochany
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na belkach kolorowe polichromie wymalowane.
Ich wartość docenisz gościu drogi
gdy znajdziesz ROK wpisany powyżej podłogi.
Jeśli masz szczęście i Kościółek jest otwarty
wejdź i z lewej strony poszukaj tej daty.
Jeśli nie masz szczęścia i świątynia zamknięta,
kiedy indziej  przyjdź i zobacz jej bogate  wnętrza.
Kościół drewniany ma swą sprzed wieków legendę: 
Miał stać na szczycie lecz byłoby to błędem, 
więc ustawiono go w Kalwarii cieniu
By dostęp do niego był łatwy dla wielu.

Gdy drugiej wojny zawierucha wtargnęła,
cała okolica w pożarach płonęła.
Opatrzność z niebios c 9 dem sprawiła,
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że bomba nie wybuchła i go nie zniszczyła.
Ślad po tym zdarzeniu znalazł zachowanie,
okiem proroka przykryty jest na ścianie.
Wracaj do wędrowania, aby dojść do celu,
spodziewaj się dalszych niespodzianek wielu.
Idź prawą dróżką gdzie dębu wysokiego oblicze,
lecz najpierw obejrzyj kamienne kropielnice,
Schowały się one  pod sobotami drewnianymi,
czyli podcieniami na słupach wspartymi.
Przed pomnikowym dębem skręć u jego podnó 5 a
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i wśród krzyży podążaj aleją do  Kalwarii wzgórza.

Znajdziesz grób powstańców, poległych żołnierzy 
o wolność walczących – wielu w mogile dziś leży.
Powyżej ołta 2 3 a podążaj ku górze,
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idź prawą furtką ona nie jest w murze.

Leśna ścieżka drogę ci wskaże,
podążaj ku górze za jej drogowskazem.
Idź w stronę szczytu ku górze śmiało,
gdzie kościółek pierwotnie umieścić chcia 1 o.
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Po drodze kapliczki drogi krzyżowej malowane,
w ubiegłym wieku przez mieszkańców zbudowane.
Dziś zauważysz, że są zdewastowane,
i przez Parafian trochę zapomniane.

 Gdy dojdziesz do figury na  1 alwarii szczycie
 1

 lewa ręka Chrystusa - kierunku odkrycie,
gdzie czeka na ciebie platforma widokowa,
nowe skarby na horyzoncie odsłonić gotowa.
Gdy wyjdziesz z lasu na lewo spoglądaj 
i piękny widok doliny Odry oglądaj.

    Skar by 
Wszystk ich Ś
  Swie tych
    w Lazisk ach

,


