
Hasło questu:

   1    2    3    4    5       6        7    8    9   10     11  12  13  14  15

       16  17  18  19  20  21  22  23  24      25  26  27  28  29 

Miejsce na skarb:

tekst, ilustracje i projekt graficzny: 
Krzysztof Florys, Adam Jarzębski, Anna Jarzębska 

Fundacja Mapa Pasji

Opiekun questu i beneficjent mikroprojektu:

Stowarzyszenie Dolina Karpia
tel. 33 841 05 84, e-mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.eu,           @dolinakarpia

Partner mikroprojektu: Obec Žabokreky

Więcej questów:
www.questy.org.pl
www.dolinakarpia.eu
www.zabokreky.sk

Przy rondzie przystanek. Poznaj i  _  _  _ _  _   _  _ _ – zaleca.  
                              13            15   23

Na mapie poszukaj Osieka, niepotrzebna Ci świeca.
Obok Pałacu, resortu, a także starego kościoła
_ _  _  _    _ _  _  _ _ _  _  _ _ _  Doliny Karpia wskazać  
         19             25           29   tu zdołasz. 

Idź dalej, miń pojemnik z czerwonym sercem,
Pod budynkiem Urzędu Gminy wnet zobaczysz więcej.
Osiek z nostalgią wspomina wójta Jana Klęczara,
Który ziołami leczył biednych, bardzo się starał.

Inny wójt, Franciszek Kaczmarczyk, był też posłem
Sejmów Galicyjskich. Rzeczy zrobił tutaj doniosłe,
Zakładając pocztę, budując nowe gmachy i drogi.
Niech do głazu z herbem poniosą Cię już nogi.

Stanął tu z okazji  _  _  _ _  _   _  _ _ _ _ . Siedem stuleci!
     10            21   20
Współcześnie Osiek też dobrym przykładem świeci,
Zawsze promując aktywny wypoczynek w Dni Osieka,
Gdy na chętnych Rodzinny Rajd Rowerowy tu czeka.

Było ich już kilkanaście! Są występy artystyczne.
Chóry „Wrzos” i „Osieczanie” śpiewają tu ślicznie,
Zespół Pieśni i Tańca Kotlina krakowiaki wywija,
Orkiestra dęta też działa. Chodź, czas szybko mija!

Wróć do ronda i na rower! Nowy odcinek zaczynasz
Ulicą jeszcze Ci nieznaną, co zwie się Karolina.
Z niej w pierwszą w lewo, gdzie także hotel stoi.
Izby Regionalnej w Osieku pominąć nie przystoi!

To dzieło Mariana Kocemby, wielkiego pasjonata,
Co sztukę, rękodzieło, druki gromadził przez lata.
Widzisz chomąta? A tuż przy płocie z prawej strony
Wisi   _  _ _ _ _ _ _  _    _ _ _ _  _  _ _ _. Jej kolor – czerwony.
             22    18          7

Wróć do dwóch pasów ruchu i w górę się wspinaj,
Ostatniego punktu na trasie szukać już zaczynaj.
Karolina 52 – tam jest „Na Bąbaczówce” pasieka,
Własność Tadeusza Bąbacza, nagradzanego człowieka.

Prowadzi on warsztaty, ucząc o pszczół życiu i ich roli,
O pszczelarskich tradycjach... Owadów się nie boisz?
Wjedź za dom, uważaj na pszczoły i ciesz się z finału.
Skarb zdobyty? Gratulujemy zwycięstwa i zapału!

Możesz miodu skosztować, wstępując w te progi,
Posłuchać ciekawostek różnych, rozmasować nogi.
W Osieku są też pouczające warsztaty rękodzieła,
A w Dolinie Karpia - inne questy. Więc: do dzieła!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Jest to niepełna pętla rowerowa po Osieku, zapoznająca z jego 
imponującą przyrodą i tradycją, w tym ze sławnymi zabytkami: 
pałacem w Osieku i drewnianym kościołem świętego Andrzeja, 
a także miejscami należącymi do Ekomuzeum Doliny Karpia.

Gdzie to jest:
Gmina Osiek leży na terenie Doliny Karpia, nieopodal Oświęcimia 
i Bielska-Białej (powiat oświęcimski, województwo małopolskie).

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Zabierz: coś do pisania, dla wygody kompas lub urządzenie 
GPS; rower turystyczny można wypożyczyć na miejscu (trasa 
wiedzie utwardzonymi drogami)

Miejsce startu:
Przy wypożyczalni rowerów na północno-zachodnim brzegu 
Zalewu Beskidzkiego. GPS: 49.947374, 19.27516

Kraina jak malowana 
Historyczny pejzaż Osieka

Mikroprojekt „Questy w Dolinie Karpia” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Witaj w Osieku, wsi nad wyraz malowniczej!
Zanim zaczniesz przemierzać osieckie ulice,
Pomyśl o dziesiątkach stawów, Osieckim Potoku,
I tradycji od średniowiecza, dodających uroku.

Oby wyprawa po Osieku tak Cię więc natchnęła,
Jak dawniej Juliana Fałata, którego dzieła
Słyną w całej Polsce, bo wielkim był malarzem!
Kościół tutejszy uwieczniał, zimowe pejzaże.

Dzięki możnym rodom i ciężkiej ludzkiej pracy
„Państwem osieckim” nazwali te ziemie Polacy.
Zalew Beskidzki, pod którym zaczynasz przygodę,
Zastąpił staw dawny, to więc założenie nowe.

Przy nim znajdziesz duży hotel, restaurację,
Basen, plażę, grotę solną oraz inne atrakcje.
Spod hotelu alejka na wschód za drzewa ucieka.
Chcesz zalew okrążyć? Jedź nią, nie zwlekaj!

Po drodze karp barwny, później tablica wbita.
Że  _ _  _  _ _  _    _ _ _ _ _ _ _  Park Osiek jest tu, czytaj!
                   4             11
Wróć ku głównej ulicy wsi. Stąd ciągną się stawy
W południową stronę. Ty wybierz kierunek prawy.

Ulicą Główną przejedziesz 300 metrów z okładem
I skręcisz w prawo za blokiem. Dalej, na wyprawę!
Miniesz mostek, po innym przejedziesz nad potokiem,
To Potok Osiecki. Z lewej staw obejmiesz wzrokiem.

Na skrzyżowaniu w lewo - Starowiejską do odwołania!
Za pół kilometra kapliczka. Quest nie zabrania
Zrobić tu postoju i odpowiedzieć na zagadkę:
Berło trzyma święty  _  _  _ _ _ _  _  _ _ , jesteś świadkiem.
            9            26

Był królem Węgier, do dziś jest ich patronem.
Na krzyżówce w prawo jedź, w kościoła stronę.
Żółte cegły w bramie w kształt   _  _ _  _  _ _  ułożono.
          2  8
Posąg patrona, św. Andrzeja, stoi za tą zasłoną.

Kościół w 1904 roku powstał, bo stary był za mały.
Ponad sto tysięcy koron prace owe kosztowały.
Wystrój twórcy z Kęt, Milówki, Tyrolu wykonali.
Za świątynią leży cmentarz, a tam człek ze stali.

Ksiądz Władysław Grohs, pseudo „Feliks Skarga”,
Kapelan AK na Okręg Śląski honoru nie zszargał.
Odznaczony przez Armię Krajową Krzyżem Zasługi,
Był też kapelanem w Mauthausen przez czas długi.

I proboszczem w Osieku... Do Starowiejskiej wróć.
Na kamień przy krzyżówce uwagę swoją zwróć.

Żółtą  _ _ _  _  _ _  na niebiskim tle symbol ten nosi.
                         6

Że biegnie tutaj droga św. Jakuba – oto, co głosi.

Starowiejską w górę. Dojedziesz w sekund parę
Do drewnianej świątyni, zabytkowej, bardzo starej.

W wieku XVI ufundowała ją pewnie Bonerów rodzina.
Tablica w trzech językach o innych faktach wspomina.

Jest to późnogotycka budowla  _ _ _  _  _  _  _ _  odmiany.
            1         17

Ten właśnie kościół przez Fałata był malowany.
W XIX wieku piorun spalił górną część wieży -

Deszcz spadł tuż po tym, gdy ten w więżę uderzył.

Przy drodze naprzeciw zabytku stanęła altana.
Przy niej mapa, tam gmina Osiek jest opisana.

Nazwę ma od  _  _  _ _ _ _ _ _ _    _ _ _  _  _ _ _ z pni drzewnych.
                    5          27 

Jedź dalej, gdy odpowiedzi jesteś pewna/pewny!

Starowiejską do końca - to 2 kilometry prawie
Do odcinka najtrudniejszego na Twojej wyprawie.
Wojewódzką jedź w górę, z ostrożnością sapera!
Pierwsza w lewo przecznica - tam się wybierasz.

I przed siebie asfaltem, z prędkością należytą,
Aż z lewej ujrzysz groblę asfaltem przykrytą!

Wjedź między stawy - pałac już dostrzec da się?
Groblą do końca, ujrzysz go w pełnej krasie!

Za groblą szlaban - ma barwy biało-czerwone.
Obejdź go i tą drogą zmierzaj w pałacu stronę.

Najpierw spotkasz oficynę. Adres:  _  _  _ _ _  _   _   7.
                     24                14    3

Widzisz okno z balkonem oraz herb niejeden?

Zaraz dojrzysz pałac, w całości mauretański!
Dawniej był tu ufortyfikowany dwór pański,

Aż w XVIII wieku na zlecenie Larischa, barona,
Architekt Lanci projekt tego pałacu wykonał.

Do różnych należał rodów, niszczejąc stopniowo,
Póki Oskar von Rudziński, człek z tęgą głową,
Nie kupił tego majątku. Nowy okres świetności

Tak rozpoczął. Wielkich nie brakło tu gości!

Rudzińskich odwiedzał Fałat i generał Haller,
Piłsudskiego i Mościckiego przyjęto tu wspaniale,

Bo gospodarze Ojczyznę miłowali bez pamięci,
W każdej wojnie choć jeden krew swoją poświęcił.

Marian, ciężko ranny, ułanów powiódł do zwycięstwa
Z bolszewikami - Virtuti Militari dowodem męstwa.

Edward na ochotnika walczył w kampanii wrześniowej,
Władysław bił się w Powstaniu 44, w dni sierpniowe.

Równie świetni gospodarze, co walczący dzielnie: 
Już Oskar zbudował tu tartak, browar, cegielnie,
A nadto stawów hodowlanych wiele dziesiątków.
Niemcy, potem komuniści wygnali ich z majątku.

Naziści też innych mieszkańców Osieka wysiedlali,
Niszczyli domy... Dziś Osiek pałacem się chwali,

W którym powstaje hotel. Obok „Kasztel”, oficyna,
A wkoło pomniki przyrody, tych drzew się nie ścina!

Wróć do rozstaju i w lewo, na most, dobry człowieku.
Zaraz miniesz Ośrodek   _  _  _  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ 

       w Osieku.        12       16   28

Karp osiecki, z Rudzińskich hodowli przełomowej,
Już przed wojną doczekał się sławy światowej.

Wyjedziesz znów na Główną. W lewo. Uważaj na ruch!
Miń dwie bliźniacze kapliczki. Po kilometrach dwóch

Rondo ujrzysz - zatem jesteś w centrum Osieka!
Przejdź w lewo na chodnik, krótki spacer Cię czeka.

Mapa terenuMapa terenu


