Gdy wyjdziesz z kościoła kontynuuj swą drogę,
Obok domu strażaka jedź niczym rajdowiec.
Za domem ludowym zwalniaj już koniecznie,
Byś przed skrzyżowaniem stanąć mógł bezpiecznie.
Pokonaj je na wprost pod górę pedałując,
Swych sił nie żałując.
Drogą boczną w lewo jak niebieski szlak prowadzi,
Skręcić nie zawadzi.
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HASŁO

Jedź asfaltem prosto. Dotrzesz do figury,
A za parę metrów zjeżdżaj w prawo z góry.
Jak jechać - nadal niebieski szlak doradzi
I do Brzeźnicy ścieżka przez uroczy wąwóz zaprowadzi.
Dotrzesz do asfaltu, tu po lewej stronie stoi dom drewniany,
To siedziba Hylów, rodziny zacnej z posła znanej.
To w II Rzeczypospolitej Hyla Wincenty
Zasiadał w polskim Sejmie losem tych ziem przejęty.

Szlakiem Radwanitów

Gdy wjedziesz na asfalt, skręcaj żwawo w prawo.
A zaraz po krętych 200-tu metrach znowu w prawo – brawo!
Droga Cię poprowadzi do centrum Brzeźnicy,
Bądź uważny na coraz ruchliwszej ulicy.

Zapraszamy na podróż po Brzeźnicy,
Gdzie pokłonią się każdemu łany pszenicy.
Nieopodal również Brzezinka się znajduje,
Tu przepiękna i stara kaplica króluje.
Także o Kopytówce bajecznej powiedzmy,
Tam malutkie kapliczki urok wsi podkreślają bezsprzeczny.
Natomiast Marcyporęba jest jak mała mieścina,
Gdzie znak krzyża możesz uczynić w kościele św. Marcina.

Po kilkuset metrach park z dworkiem po prawej,
To niegdyś był dom Gorczyńskich – rodziny znanej.
Tu Gorczyński Adam pisał i malował,
Sławił naszą ziemię w obrazach i słowach.
Jadąc dalej prosto i patrząc przed siebie,
Amfiteatr piękny zauważysz na wzniesieniu.
Tu możesz odpocząć, wrzucić coś na grilla,
Posilić się i dalej pojechać za chwilę.
Lecz uważaj, przedtem dojedziesz do drogi,
Na której ruch może być srogi.
Jeśli odpocząłeś, wróć do drogi głównej,
Skręcaj zaraz w prawo. Zaraz będzie ludniej.
Miniesz mały mostek nad Młynówki nurtem
A za nim jeszcze (wymienimy hurtem):
Budynek remizy oraz Bank Spółdzielczy,
Który bankomatem zasili Cię w kasę.
W centrum miejscowości,
Gdzie handel wciąż kwitnie,
Możesz zaopatrzyć się
We wszystko niechybnie.
Teraz gdy dotarłeś do drogi krajowej, wytęż swą uwagę.
Ruch tu jest nie mały. Ale Cię pocieszę: jeszcze tylko kawałek.
Skręć tu teraz w prawo niejako na Kraków,
Przejedź mostem rzekę a zaraz zobaczysz
Restauracji parking z lewej,
„ _ _ _ _ _ _ _ ” zachęca więc wejdź tam śmiało.
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Tu możesz odpocząć, nieco się posilić,
A co ważniejsze, skarbem swą kartę zasilić.
Abyś mógł to zrobić hasło z questu podaj
I na swojej karcie pieczęć poniżej dodaj.

Gdzie to jest?

miejsce
na skarb
Twórcy questu:
Michał Antos, Julia Ignacyk, Wiesława Jarguz, Jakub Kosek, Kazimierz
Mostowik, Grażyna Ożóg, Anna Torba, Paulina Warmuz, Marzena Woźniak
Twórcy rysunków:
Izabela Pacułt
Konsultacje:
Krzysztof Florys
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
www.mila.org.pl
Opiekun Wyprawy:
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
Tel/fax: 33/841 18 87, e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org

w w w. b e s t q u e s t . p l
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Gmina Brzeźnica jest częścią Doliny Karpia. To atrakcyjny turystycznie
i przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Zachodniej Małopolsce w Dolinie Wisły i Skawy (dodatkowo Spytkowice, Tomice w powiecie
wadowickim oraz Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator w powiecie
oświęcimskim). Znajduje się w dogodnym położeniu komunikacyjnym
pomiędzy ważnymi miastami regionu, w tym miastami wojewódzkimi:
Katowicami i Krakowem oraz w bliskim sąsiedztwie Oświęcimia, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Obejmuje teren historycznego zagłębia
hodowli karpia oraz malownicze tereny Pasma Draboż na Pogórzu Wielickim.

Czas przejazdu rowerem: 1 godzina 45 minut
Jak szukać skarbu?

Podczas wędrówki będziesz poszukiwać odpowiedzi na zagadki, które
pomogą Ci odgadnąć hasło. Trasa doprowadzi Cię do Skrzyni Skarbów
z Księgą Wypraw, w której możesz zrobić swój wpis, a pieczęć odbić na
swojej karcie w „Miejscu na skarb” jako dowód przejechania trasy. Wyprawę należy zacząć w centrum Brzeźnicy, przy pomniku, po zachodniej
stronie Urzędu Gminy.
Trasa questu, przebiega zarówno utwardzonymi drogami gruntowymi,
jak i asfaltowymi o umiarkowanym natężeniu ruchu. Na trasę Questu najlepiej wybrać się od wiosny do jesieni.

Życzymy udanej wyprawy!

Unia Europejska
Europejski
Fundusz
Rybacki

Witamy w Brzeźnicy
– To stolica gminy.
Żeby ją odwiedzić,
Znajdą się przyczyny.
Kiedyś były to tereny Radwanitów rodu,
Korytarzem radwanickim nazywane.
Tu też była siedziba tej rodziny grodu.
Liczne przywileje były im nadane.
Dziś siedzibę władze lokalne tu mają
I pieczołowicie gminy doglądają.
Są tu również: kościół, szkoła, biblioteka i centrum kultury,
Zapraszające w swe mury.
Stoisz przed pomnikiem
Co na chwałę stoi,
Tych co poświęcili życie
Dla Ojczyzny swojej.
„Pamięci _ _ _ _ _ _ _ z naszej gminy”
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Jest on poświęcony.
I wszystkich Polaków, którzy w różnych stronach
Los swój poświęcili dla naszego kraju.
Jedź teraz na zachód,
Potem w lewo w górkę.
Zobaczysz orlika i do szkoły furtkę.
Dojedź do kościoła co po lewej stoi.
Jest tam kamień węgielny z niedalekiej historii,
Na Błoniach święcony przez Papieża naszego.
Podaj miesiąc i rok wydarzenia tego:
22 _ _ _ _ _ _ _ 19_ _
5
To kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dba ksiądz proboszcz by w parafii
Nie zabłąkała się żadna biedna dusza.
Jedź do końca drogi żwawo.
Tutaj skręć na lewo, potem drugą w prawo.
Jedziesz dalej prosto, mijasz skrzyżowanie,
Wjeżdżasz do Brzezinki, ale tutaj nie zostaniesz.
Droga lekkim łukiem zakręca tu w lewo,
Przestań pedałować i zaraz skręć w prawo.
Przejedziesz 100 metrów, znowu pojedź w lewo,
A do przestronnej kaplicy wnet dojedziesz – brawo!
Wniebowzięcia Matki Bożej to kaplica,
Chrystus Nazareński stoi u jej lica.
W środku dzwon _ _ _ _ _ _ _ powieszony,
14
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Przez błogosławionego Jana Pawła II został poświęcony.
Stań tyłem do kaplicy – ujrzysz dalszą drogę.
Jedź nią na południe cały aż kilometr.
Gdy miniesz sad, nie jedź prosto,
Lecz w prawo skręć – nie za ostro.

Niebawem kapliczkę po lewej zobaczysz,
Zatrzymaj się przy niej i przeczytaj napis.
Tutaj stoi święty co nosił stygmaty.
Rodzina _ _
_ _ _ _ _ _ _ kapliczkę ufundowała
3 11
I dla wędrowców świętego pamięć przywołała.
Od Ojca Pio jedź dalej asfaltem,
By na głównej drodze skręcić w lewo bez żartu.
Po 200 metrach znów w lewo szukaj drogi,
Gdy skręcisz, spójrz … w lewo, na rozstaju drogi:
„Na cześć i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” stoi krzyż mój turysto drogi.
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Rzeźba to zacnego twórcy ludowego,
Józefa Kuciary – artysty naszego.
To ostatni ślad jego warsztatu,
Nie zapomnij o tym wspomnieć swemu bratu!
Pojedź dalej za krzyż jeszcze kilka metrów,
Dwór Baumów przed Tobą wyrośnie wśród gęstwin.
Kieruj się przez bramę do tej posiadłości,
Stań przed głównym wejściem i unieś swe oczy,
Na fasadzie dworu herb _ _ _ _ _ _ może Cię zauroczy.
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O polskiej szlachciance z Duninów historia tu świadczy,
I Józefie Baumie austriackim baronie,
Co polskim patriotą się stał
I wadowicką ziemię w swym sercu miał.
Gdy już odpocząłeś wróć na drogę główną,
Bez tego do skarbu trafić będzie trudno.
Na drogę skręć w lewo i jedź na południe.
Na rozstaju drogi kolejna kaplica.
Czytaj tekst na tablicy u jej lica.
Dowiesz się, że „na pamiątkę
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ojca Świętego” została postawiona,
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Matce Boskiej Kalwaryjskiej poświęcona.
Tu nieopodal w nieistniejącym już dworze
Rodzina Paszkowskich piękny obraz miała.
Tam na obrazie Maryja zapłakała,
A dwa dni później 5 maja 1641 roku
Do Kalwarii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wyjechała.
7
Obraz ten cudowny ojcom Bernardynom został ofiarowany
I do tej pory jest kalwaryjskim obrazem nazywany.

Mijasz piękny widok, który
Pokazuje urok Trawnej Góry.
Stąd też leśne stoki dobrze są widoczne,
W nich ukryte ruiny zamczyska mroczne.
Tu siedziba Radwanitów rodu,
Którzy bronili swego grodu.
Wreszcie tu po lewej stronie kościół św. Marcina,
O biegu historii nam przypomina.
I trwa tak wiernie od XVII wieku,
Aby zacieśniać więź Boga i człowieka.

Teraz długa droga, pod górę wędrowcy,
Ale dla turysty wysiłek nie obcy.
Tutaj możesz napić się z owoców soku
W bogatym sadzie na drogi prawym boku.

Przed bramą kościoła tablica stoi,
Poznać jej treść także przystoi.
Ona nam też pokazuje,
Że na „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”
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Zabytek się znajduje.

Jedź drogi odkrywco na południe prosto
Aż do drogowskazu, co pokaże kościół.
Jedź w prawo, Twe nogi odpocząć tu mogą,
Bo w dół do fary jedziesz krętą drogą.

Po skończonej modlitwie, krótkim wyciszeniu
Oraz pięknego wnętrza obejrzeniu,
Poprowadzimy Cię dalej mój drogi wędrowcze,
Abyś nie zbłądził nam gdzieś na manowce.

