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Feliks Księżarski, krakowski mistrz architektury,
Twórca siedziby UJ, dla Wężyków wzniósł te mury.
W osi pałacu, naprzeciw jest pergola przed stawem.
 _   kolumny ją wspierają. Kontynuujemy zabawę?
 19

Wróć pod pałac. Zanim dalej na wschód wyruszysz,
Wiedz, że przed Wężykami nie było tutaj głuszy,
A dwór Paszkowskich – tak od Paszkówki zwanych –
Z których Marcin, poeta, jest najbardziej znany.

Jego to słowa przeczytałeś na początku wyprawy!
Ruszaj w prawo, na rozwidleniu kierunek prawy,
Czyli ulica Pasternik. Biegnie tu szlak rowerowy
Koloru  _ _ _  _   _  _ _ _ _ _ _  _  _ _ . Do jazdy gotowy?
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Właśnie ulica Pasternik drogę Twoją wyznaczy.
Chyba, że w lewo sto metrów przejechać raczysz.
Tam przy kolejnym rozwidleniu stary nepomuk stoi,
Osiemnastowieczny. Górskiej jazdy się boisz?

Możesz minąć Nepomuka i pojechać ulicą Rola
Do skrzyżowania z Dworską, jeśli taka Twa wola!
Quest jednak zaprasza do wycieczki Pasternikiem,
Śliczny krajobraz będzie wyboru tego wynikiem!

Staw zostawisz za sobą, przed siebie spoglądaj:
Tak Pogórze Wielickie – pasmo Draboża – wygląda.
Ulica skręci w lewo, a Ty z nią. Odpoczną nogi!
Potem w drugą w lewo, ta krzyżówka ma 4 odnogi.

Jedziesz w dół Dworską, drzewa cień rzucą długi,
Nad potokiem i dalej. Pierwszy dom, nie drugi,
To dwór w Sosnowicach. Za płotkiem mur biały.
Z wieku osiemnastego głównie słowa się ostały.

Pamiętasz ród Strzałów i Świętego Grobu rycerza,
Hieronima, co kawał świata dla wiedzy przemierzał?
Inni Strzałowie wyznawali arianizm, tu zbór działał.
Te czasy to polskiej szlachty największa była chwała.

Dworską do końca i w prawo do ulic rozwidlenia.
Stąd w górę, do skrzyżowania. Ostatnie wyrzeczenia:
Na skrzyżowaniu w lewo pod rozwidlenie kolejne.
Tu też w lewo! Asfaltową drogę pokonujesz dzielnie.

„To męstwo dobre, które z rozumem się sprzęże.”
To myśl Paszkowskiego. Ty pomyśl: „Zwyciężę!”
I przybądź na miejscu startu. Pod kościółkiem altana.
Dolina Karpia Mazurami  _  _  _ _ _ _  _   _  _ _  jest zwana.
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To jeszcze odczytasz pod mapą już Ci znaną.
Na koniec sięgnij po nagrodę długo oczekiwaną.
Gratulujemy Ci wszystkich skarbów dziś zdobytych
I zapraszamy na inne questy. Nie odkładaj wizyty!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Wycieczka rowerowa na terenie gminy Brzeźnica w Paszkówce 
i okolicach ukazuje wielowiekowe dziedzictwo tych ziem i piękno 
krajobrazów Doliny Karpia oraz Pogórza Wielickiego.

Gdzie to jest:
Gmina Brzeźnica leży w zachodniej Małopolsce, na terenie Doliny 
Karpia, pomiędzy Skawiną a Wadowicami (woj. małopolskie). 
W pobliżu miejsca startu przebiega droga krajowa nr 44.

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

Zabierz: rower turystyczny, coś do pisania, dla wygody 
kompas lub urządzenie GPS

Miejsce startu:
Przy altanie z tablicą o Dolinie Karpia stojącej pod Kościołem im. 
NMP w Sosnowicach (kościół filialny parafii w Paszkówce).
GPS: 49.954072, 19.703861

Na ziemiach Wężyków i Strzałów 
Rowerem po Paszkówce i okolicach

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.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

®
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„Kto wie, ten wie, kto nie wie, niech nadstawi ucha,
A niech wam nie będzie w tym wierszu bajka głucha.”
– Twoją przygodę takie poety otwierają słowa,
Byś tę podróż w Dolinie Karpia w pamięci zachował!

Wyprawę rozpoczynasz w urokliwych Sosnowicach.
Obejrzyj mapę i czytaj pod nią o gminie Brzeźnica,
W tym o bogactwie  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _  sołectw tej gminy.
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Ruszajmy! Czas Matce Boskiej złożyć odwiedziny.

Rzeźba Marii stoi blisko, pod kościołem jej imienia.
Tablica rodzinę  _ _ _  _  _ _ _ _  – fundatorów wymienia.
       4
Z tychże Hieronim Grobu Świętego był rycerzem,
O świątyniach Jerozolimskich zdobywał on wiedzę.

W oparciu o nią Kalwaria Zebrzydowska powstała!
Według legendy zaś wiedeńska Sobieskiego chwała
Bierze początek tutaj, gdzie Matki Boskiej gloria
Spłynęła na modlącego się króla. Stąd wiktoria!

Obejrzałeś kościół? Wyjdź i w prawo między drzewa
Drogą z poręczami w dół. Rower ponieść tu trzeba.
Ten jeden raz! Na dole medalion z Matką Boską
I krzyż drogi krzyżowej. Stąd na zachód prosto.

Kierunek na skrzyżowaniu kolejny krzyż zdradzi.
Stacja III: _ _ _ _ _  _  . Polna Droga Krzyżowa Cię prowadzi!
  2
Z kościółka filialnego do głównego w tej parafii,
Czyli kościoła w Paszkówce, z pewnością trafisz.

Mijasz „Matkę”, jedziesz wzdłuż Góry Sobikowej.
Według legendy jasna królowa z koroną na głowie
Rozdaje tam skarby z czarnych boginek pomocą.
Trzeba tylko wejść na kolanach, każdego ozłocą!

Za domostwem szutrowa droga w prawo – jedź tędy.
Przez mostek i dalej, mijaj krzyże, drzew rzędy,
Aż pod kościół dotrzesz. Nim wejdziesz do środka
Z lewej Ogród  _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ -Turystyczny napotkasz.
                     5

Jest otwarte? W środku czekają staw, kwiaty, ule,
Wóz drabiniasty, altana. Ogród przyjmie Cię czule,
Tylko rower odstaw. A potem na teren kościoła!
Do frontu jego dotrzesz, obchodząc go dokoła.

Jednym z fundatorów był Ludwika Wężykowa.
Ziemie te to była Wężyków posiadłość rodowa.
Mąż Ludwiki, Leonard, ziemianin wielce uczony,
Był galicyjskim posłem. Zmarł wcześniej od żony.

Brat jego, Aleksander, był zaś patriotą znanym,
Spiskowcem przez carat na Syberię zesłanym.

Z innymi działaczami stowarzyszenie założył,
Świętokrzyżcami zwane. Końca kary nie dożył.

Przed Wężykami do Rottermundów należała okolica.
Po wschodniej stronie kościoła widnieje tablica

W murze ogrodzenia. To  _  _  _ _ _ _ _  _  _  Rottermundowa
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Ważne dla pamięci przodków ułożyła tam słowa.

Najpierw powstała kaplica dla rodziny Wężyków,
Kościół dobudowano w dalszych prac wyniku.

Polichromię wykonał w nim uczeń Jana Matejki,
Antoni Gramatyka. Widzisz krzyż misyjny wielki?

To ostatnia, XIV stacja. Pamiątki są na tym krzyżu
_ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _  _   dwóch obrazów. Jesteś już w pobliżu
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Dawnej wikarówki. Idź do niej z kościoła w prawo.

Jezusek  _ _ _ _  _  _  trzyma w ręku. Znalazłeś? Brawo!
         7

Na zachód! Najpierw podejdź do kapliczki z drewna.
Figura św. Floriana jest barokowa, to rzecz pewna!
Dalej głaz. O obwarzankach w Pobiedrze tu czytaj.
Wiązanki liczyły ich   _  _. Gdzie dalej, zapytasz?

   20

Obelisk stoi obok – podziękowanie dla Franciszka
Za przywilej jarmarczny. Kolejna atrakcja bliska!

 Jedź dalej ulicą, przystanek Doliny Karpia wzywa.
Najwyższa góra tych okolic  _ _  _  _ _ _  się nazywa.

          10

Nieco dalej, za widoczną strażacką remizą
Jest galeria Stowarzyszenia Art Do Ka. Jego dewizą

Jest wychowanie dla inspirującego odbioru sztuki.
W warsztatach uczestniczą babcie, ale też i wnuki.

Zaraz dotrzesz do wrót cmentarza ceglanych.
Pod piątym nagrobkiem leży tu żołnierz nieznany,

A inskrypcja wspomina pewnego generała, Henryka,
Pseudonim „  _  _ _ _ _ _ ”. Do kaplicy cmentarnej zmykaj.

                     13

Naprzeciw niej brama – wyjdź, ulicą dalej pędź!
Przy krzyżu pamiątkowym staniesz, jeśli masz chęć,

I wciąż naprzód Wadowicką. Nim ulica ta zakręci
Niechaj kępa drzew z prawej widokiem Cię znęci.

Szabla w piersi Maryi jest boleści jej symbolem.
Artysta-amator świętą Weronikę ukazał na dole.

Twa ulica weźmie zakręt, za nim – skrzyżowanie.
Możesz w lewo tu skręcić lub nie zważać na nie.

Jadąc wciąż Wadowicką, ledwie mrugniesz okiem,
A kolejną kapliczkę sokolim wychwycisz wzrokiem.

Przed urodziwym żółtym domem z 1904 roku
Madonna i święci czuwają od rana, po zmroku.

Pod Marią święty Florian. Kto zaś pojedzie dalej,
Szukając kapliczki przy mostku, nie zmęczy się wcale.

Potem jednak trzeba wrócić do tego skrzyżowania,
Przy którym quest prosto jechać nie zabraniał.

W stronę dziecka z lizakiem! Niedaleko zgoła,
Bo od razu z lewej ukaże Ci się niemała szkoła.

Założyli ją Wężykowie w roku  _ _  _  _ . Widzisz daty?
            18

Patron szkoły nauki pobierał w niej przed laty.

To Antoni Kucharczyk, młodopolski poeta ludowy,
Przyjaciel Lucjana Rydla, tutejszy mistrz mowy.
Pisał on: „Chociaż do figli, psotów skory byłem,

Z całej się szkoły najlepiej uczyłem.”

Warto się uczyć, nie tylko w szkolnej klasie –
Jedź dalej, pałac wspaniały jest wszakże na trasie!
Ujrzysz go wkrótce – Wężyków rezydencję znaną,

W stylu angielskiego neogotyku zaprojektowaną.

Tutaj żyli Leonard z Ludwiką i ich potomkowie,
Co stracili pałac po wojnie, w stulecia połowie.

Choć mieści hotel, herby małżonków przetrwały.
Mauretańskie wieżyczki też nosi gmach okazały.
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