
Gdzie to jest? 
Pilchowice są wsią gminną, leżącą 
w województwie śląskim, 
w powiecie gliwickim. 

Jak dojechać?
Można dojechać do nas z Autostrady A4 
drogą nr 78 i dalej drogą nr 921, 
lub z autostrady A1 zjazd "Knurów" drogą 
nr 921. Z Gliwic linią autobusową M104.

Start questu? 
Wyruszamy spod Urzędu Gminy Pilchowice 
ul.Damrota 6.
Czas trwania: 45- 60 min.

Tematyka
Trasa questu prowadzi przez centrum 
Pilchowic, ukazując najważniejsze miejsca 
związane z ich historią.

Jak szukać skarbu?
Wystarczy uważnie czytać wskazówki 
i rozwiązywać zagadki, by otrzymać końcowe 
hasło prowadzące do skarbu - pamiątkowej 
pieczęci!

Autorzy: Tekst questu stworzyła pani 
Bernadeta Suliga przy wsparciu Agnieszki 
Robok, Magdaleny Oleszowskiej i Sylwestra 
Ciukaja. 
Opracował graficznie Waldemar Pietrzak. 
Tekst questu można pobrać ze strony 
spp.pilchowice.pl , gok.pilchowice.pl 

 Stał tu w głębi po prawej w 1780 roku zbudowany,
potem Państwu Pruskiemu sprzedany.

Różne koleje, różne pałacu przeznaczenie:
było w nim dla szlachetnie urodzonych więzienie,

potem Królewskie Seminarium się tu mieściło 
i przez 50 lat Pilchowice sławiło.

Od 1922 roku siostry boromeuszki 
Dom Sierot prowadziły

i dzieci pokrzywdzone przez los się tu bawiły.

Od 2005 roku Stowarzyszenie Pilchowiczanie 
Pilchowiczanom parkiem się opiekuje,

a ten pięknieje, służy mieszkańcom, co nas raduje.

Na końcu ścieżki stoi głaz 
Aleksandrze Czechowskiej - Gąbce poświęcony,

nauczycielce, która pierwsza zabiegała, 
aby park był odnowiony.

Pani Ala całe życie społecznie działała ,
powojenną historię Pilchowic w książce spisała.

Była dobrym człowiekiem, 
pchała nas do działania.
Ten kamień ku pamięci 

- to symbol dla niej uznania.
Z wiersza na kamieniu weź słowo ostatnie

i zakończ rozwiązywać naszą zagadkę.

Do celu wędrówki dotarliśmy razem. 
Odbierz nagrodę
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Dziękujemy Wam za wspólne wędrowanie 
i pamiątek historii Pilchowic odkrywanie.

Do poznawania dziejów Pilchowic Was zachęcamy
i do naszej miejscowości znowu zapraszamy.

MIEJSCE 
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Ten i inne questy znajdziesz 
w aplikacji mobilnej 
„Questy - Wyprawy 
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W naszych Pilchowicach serdecznie witamy,
do udziału w queście pięknie zapraszamy.

Moc pamiątek u nas jest do zobaczenia,
bo Liber Fundationis już w 1295 r. 

Pilchowice wymienia.

Stoisz przed Urzędem 
- to stary zamek na wzniesieniu, 

a przed nim herb Pilchowic na kamieniu:
koń stojący dęba, złota dzida.

I tu trochę historii ci się przyda.
Hrabia Wengerski w zamku rezydował,

gdy dobrami okolicznymi gospodarował.
To miejsce skrywa tajemnic wiele,

ponoć od zamku można do kościoła dojść tunelem.

Kiedyś przy zamku była fosa dookoła,
a po II wojnie miała siedzibę podstawowa szkoła.

Miasteczko Pilchowice pięknie się rozwijało ,
lecz w 1945 roku bardzo ucierpiało.

Znaczenie swe ponownie odzyskało,
gdy siedzibą Gminy zostało.

Ty zaś datę spisz z kamienia,
ona się na litery hasła zamienia.

Gdy sumę cyfr tej daty o 10 zmniejszymy
pod tą liczbą literę "Ł" w naszym haśle zapiszemy.

Kościół w górę pnie się mężnie,
a jego wieżę wieńczy krzyż ze złotym wężem.

Nad drzwiami kościoła data widnieje,
z niej się dowiesz odkąd świątynia istnieje.

Znów cyfry dodajemy
i pod liczbę, którą otrzymamy 

w haśle "Z" wpisujemy. 

__ + __ + __+ __ - 10  = __

Spójrz w lewo, a jasne się stanie,
jakie  nasza parafia nosi wezwanie.

Po lewej stronie kościół mijamy,
nagrobek włoskiego żołnierza dostrzegamy.

Sprawdź, co zdobi ten pomnik
i wpisać liter do hasła nie zapomnij.

Idąc dalej groby zasłużonych spostrzeżesz ,
dwóch pilchowickich proboszczów 

wśród nich wybierzesz.
Poświęćmy im modlitwę i zadumy chwilę,

obaj dbali o parafie i naszą świątynię.

                    THOMAS

      JOANNES

Kto dobrze poszuka, znajdzie całkiem blisko
zasłużonego lekarza nazwisko.

Doktor Moritz szpital dla kobiet zbudował,
bezinteresownie chorymi się opiekował.

Nasz "ojciec ubogich" zmarł 
w początku sierpnia roku 1904,
pod dzień jego śmierci wpisz "Y" 

do hasła naszego. 
 

Kościół pod ołtarzem starą kryptę skrywa,
tam jego fundator 

Anton Wengerski spoczywa.

Ty zaś idąc prosto koło pogrzebowej kaplicy, 
dojdziesz wkrótce do małej ulicy.

Kieruj się w prawo, a po lewej Bagno
- tak to miejsce kiedyś nazwano.

Pewno było tu mokro, 
bo pod tą nazwą w pamięci się ostało.

W latach świetności Pilchowice 
prawa miejskie miały 

i to tu się słynne końskie targi odbywały.

Po prawej płot wysoki strzeże zazdrośnie
małego cmentarzyka, 

gdzie bluszcz gęsto rośnie.
Wielki miłośnik śląskiej ziemi tu spoczywa 

ksiądz, poeta, piewca polskości
- Konstanty Damrot się nazywa.

Idąc wzdłuż cmentarza w prawo skręcamy
 i wkrótce przed ceglanym domem się 

zatrzymamy.
Numer "2" na jego ścianie dostrzeżesz, 
a wpisując nazwę ulicy, litery do hasła 

dobierzesz. 

Ten dom ponad sto lat temu 
dla aptekarza był zbudowany,

a do dziś ślady wojny noszą jego ściany. 
Idź dalej w prawo 

i oto szpital w całej okazałości. 
Ileż istnień ludzkich obiekt ten gościł!

Z fundacji Antoniego Weltzla 
200 lat temu założony,

do dziś jest bardzo w regionie ceniony.

Przez 130 lat prowadzili go zakonnicy,
którzy modlili się przed obrazem 

św. Anny w kaplicy.
To papież Pius IX ten obraz im podarował,

a słynny lekarz Juliusz Roger 
też tu pracował.

Nad drzwiami szpitala zobaczysz świętego,
który jest patronem szpitala tego.

Dzieciątkiem Jezus się opiekuje,
ludziom pracy i umierającym patronuje.

A my drogą w lewo skręcamy 
i pod Urząd Gminy wracamy.

Potem w stronę targowiska się udajemy
dzięki aniołom drogę łatwiej znajdziemy.
Gdy się pod ich skrzydlami zatrzymamy,

za ogrodzeniem, 
w ogrodzie świętą dostrzegamy.

Patronka Śląska i boromeuszek zakonu,
co się opiekowały dziećmi z Sierot Domu.

Napis na pomniku szybko ci podpowie,
jaką patronkę Siostry obrały sobie.

Idąc w stronę parku przejdziesz obok tablicy,
na której spisano historię naszej okolicy.
O  dziejach Pilchowic tam przeczytamy,

do ich poznania bardzo Was zachęcamy!
A ty sprawdź jak w 1936 roku 
nazwę Pilchowic zmieniono

i dopiero po 1945 do dawnej powrócono. 

Wejdź do parku- stare dęby są jego ozdobą,
po pałacu ani śladu - tylko drzewa 
jego historię opowiedzieć mogą.
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