
5 Gdy na południe prosto skierujesz swe kroki, 

miniesz dwór nadleśnictwa i park pałacowy,  
po nim ośrodek zdrowia, naprzeciwko szkołę.  
Prostą drogą przejdziesz jeszcze kilka metrów  
aż ujrzysz przystanek, za nim będzie cel Twój.    

 
Święty, który tutaj ma swoje schronienie   
na swych podopiecznych ma dobre baczenie.  
Patronem on bowiem piekarzy (i bibliotekarzy),  
chroni od pożarów oraz od poparzeń.  
Jego atrybutem jest żelazna krata,  
10-go sierpnia wspomnienia jego data. 
Z sierpniowego nieba spadają Perseidy  
– łzy tego świętego,  
we właściwe miejsce zapisz imię jego.  
 

święty     6     5 

 

6 Już ostatni przed Tobą punkt czeka wyprawy. 

Na północ drugą stroną ulicy idź gdyś go ciekawy.  
 
Kiedy miniesz szkołę na rozstaju drogi  
patron przepraw i mostów wyrzeźbiony stoi.  
Opiekunem on Czech, na Śląsku  też czczony  
21 maja przez wiernych sławiony.  
 
Przez zazdrosnego męża królowej zabity i z mostu 
zrzucony  
pola i zasiewy przed powodzią i suszą chroni. 
Patron spowiedników i wstrzemięźliwych w mowie  
sam Ci rozwiązania raczej nie podpowie. 

 
Kapliczka  
postawiona na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej,  
w miejscu gdzie miało popasać wojsko królewskie.  
Wokoło zasadzone lipy zostały, 
które szlak wojska w całej Polsce oznaczały.  
Jako symbolpolskości były uważane - 
w czasie II wojny zostały zdemolowane 

przez kilku miejscowych młodzieńców, 
którzy sympatyzowali z polityką Niemców.  
Dęby wycieli, kapliczkę zniszczyli,  
figurę świętego z miejsca wyrzucili. 
Wtedy mieszkańcy posąg ukryli i przechowywali,  
do czasu gdy w latach 90-tych kapliczkę odbudowali. 
 
Tutaj kończy się zagadek szlak. 
Odgadnij hasło, idź odebrać skarb. 
 
 
 
 
 
 
 

 

klucz do skarbu 
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W  miejsca bez cyfry wpisz pierwszą literę nazwy 
miejscowości, którą zwiedziłeś. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i opracowanie Questu: Katarzyna Mańko 
Opiekun Questu: Katarzyna Mańko, tel. 506 919  865  
e-mail: wkoszecinie@zeslaska.pl 
Quest można pobrać ze strony: 
www.koszecinijegomieszkancy.blogspot.com 
Opracowanie w ramach stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

QUEST – WYPRAWA PO SKARB 

 

 
 

Trasa Questu prowadzi koszęcińskimi uliczkami pomiędzy 
tutejszymi kapliczkami - miejscami, gdzie modlili się (rzykali)  
mieszkańcy i przedstawia związane z tymi miejscami historie 
prawdziwe i legendarne.  
 

Koszęcin to wieś położona w powiecie lublinieckim, oddalona 
30 km od Częstochowy, 60 km od Katowic i 75 km od Opola. To 
miejscowość o bogatej historii i tradycji. W koszęcińskim pałacu 
ma obecnie siedzibę Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Godna uwagi 
jest zachowana zabudowa centrum wsi książęcej z siedzibą 
nadleśnictwa, kamienicami, domami, kompleksem zabudowań 
folwarcznych i zabytkowymi kościołami.  
Najwygodniej dojechać samochodem, w tygodniu możliwy 
dojazd koleją (dworzec oddalony od centrum ok. 1,5 km) lub 
busem prywatnym czy autobusem PKS (przystanek w centrum 
wsi, w miejscu rozpoczęcia Questu). Dobry dojazd z okolicy 
ścieżkami rowerowymi.  

Wyprawę należy rozpocząć w „rynku” (ulica Kościuszki). Tutaj 
na parkingu można zostawić samochód. Można też rozpocząć  
w dowolnym miejscu i kontynuować zgodnie z opisem trasy.  

Podczas wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami. Twoim 
zadaniem będzie wpisanie przy opisach poszczególnych 
kapliczek imion ich patronów,  a następnie z zaznaczonych liter 
odczytanie hasła – klucza.  Z hasłem udaj się w wyznaczone 
miejsce, by otworzyć skrzynię ze skarbem (podać hasło)  
i odebrać nagrodę. Podczas wyprawy może Ci się przydać 
kalendarz z imionami oraz długopis lub ołówek. 

: 1 godzina (można przejechać rowerem) 

Święty              

miejsce na skarb 

 

 

tu odbierzesz skarb:  
Koszęcin, ul. Zamkowa 2 
Galeria czynna zazwyczaj 

wt i czw 17-19, sb 12-16, nd 12-17 a czasami dłużej  
(aktualne godziny na każdy tydzień na blogu 

www.koszecinijegomieszkancy.blogspot.com) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 W stronę Boronowa wyrusz prostą drogą,  

(ulicą, której nazwa prowadzi celowo) 
kieruj się na północ. Z lewej strony drogi 
po pięciu minutach ujrzysz kopiec srogi. 
 
Kopiec ten od wieków zwany jest Słupiska. 

Gdy dalej podejdziesz i popatrzysz z bliska  

ujrzysz tutaj krzyż duży i kapliczkę starą  
- nie jedyną one będą tutaj parą.  

 
Dwóch jest tu patronów – rzymskich senatorów 

Naszej miejscowości świętych protektorów.  
Do nich wznoszą modły mieszkańcy pobożni  

I żarliwe o pomoc kierują tu prośby,  
kiedy czerwca dwudziestego szóstego 

z procesją przychodzą z kościoła farnego.  
Ich imiona odgadnąć?  Proste to zadanie  

– Papieża Polaka stanowiły nazwanie.  
 

 
 

Krzyż,  który w tym miejscu został postawiony 
jest pamiątką bezdusznych czynów popełnionych 
przez Jakuba Sparweina pana okrutnego,   
ze swojej chciwości  daleko znanego.  
Na tym właśnie miejscu chłopi zbuntowani  
przywiązani do słupów w mękach umierali. 
Za te popełnione ludziom niegodziwości  
cesarz odebrał oprawcy koszęcińskie włości. 
Krzyż mieszkańcy pobożni w strachu postawili,  
by dusze zamęczonych podróżnych nie straszyły.  

 

Jak kolejna legenda głosi – także na tej łące 
zatrzymały się wojska dziarsko maszerujące,  
zwołane przez króla Jana Sobieskiego, 
na ratunek Wiednia zbrojnie ciągnącego.  
Pamiątką postoju są drzewa lipowe 
wokoło kapliczki wtedy posadzone.  

 

2 Spod Słupisk zawrócisz do dużej krzyżówki  

i w prawo tym razem skierujesz swe kroki.  
Pójdziesz w stronę Lublińca aż do skrzyżowania,  
gdzie na wieżę kościelną widok się odsłania. 
Stąd już blisko miejsca gdzie kapliczka biała  
na zakręcie w ogrodzie będzie skromnie stała.  
 W niej rzeźbiony wizerunek młodzieńca rzymskiego 

jako stróża od ognia od wieków czczonego.  
4 maja w sąsiedniej remizie strażacy świętują  
i swojego patrona hucznie adorują.  

 

Święty   3      

 

3 Stąd kolejne miejsce już w zasięgu wzroku 

kiedy w stronę centrum przejdziesz parę kroków.  
Trudno jest nie dostrzec kościoła dużego  
od przeszło wieku parafianom służącego.  
 
Na miejscu kapliczki jest on postawiony, 
która Matce Boskiej była poświęcona. 
Za czasów to było kościoła dawnego  
(w pałacowej kaplicy wtedy zmieszczonego).  

 

Na fasadzie odnajdź kościoła wezwanie  
i w miejsce właściwe zapisz rozwiązanie. 

Kościół pod wezwaniem 

     4        

       

Pana Jezusa 
 

4 Spod kościoła przejdziesz tylko krótką chwilę. 

Gdy po lewej stronie widzieć będziesz gminę  
z prawej strony kapliczka za rogiem się ukrywa.  
Jej patronka zasiewy łąk i pól opieką obejmywa.  
8 września jej świętem szumnie obchodzonym,  
wtedy właśnie rolnicy błogosławią plony.  
Matka 
Boska  

 7     

 

Za kapliczką stał dawniej budynek szpitola starego, 
gdzie opiekę zapewnioną mieli od pana swojego 
chorzy, starzy, opuszczeni i biedni mieszkańcy, 
koszęcińskich włości pracowici poddani.  
Zbudował go Adolf książę Hohenhlohe 
jako pokutę za liczne winy uczynione.
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