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Amfiteatr powstał w roku 2000, wiata jest młoda.
Wszędzie w parku przyjemna spotka Cię ochłoda.

Przed wiatą barwna ryba – Doliny Karpia znak.
Widzisz altanę w głębi? Zmierzaj do niej, tak!
Ciekawostki są na mapie Szlaku, czyli „Chodnika”. 
Możesz się poduczyć, są w   _   słowiańskich językach!   
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Masz hasło, gratulacje, skarb jest niedaleko!
Zanim jednak go znajdziesz i otworzysz wieko,
Spójrz przez płot w północno-zachodnią stronę.
Dojrzysz pałac – miejsce to jest rozsławione.

W szesnastym wieku Myszkowscy tutaj władali,
W tym Piotr, biskup krakowski, któremu się chwali,
Że był mistrza Jana Kochanowskiego mecenasem.
Mąż to wielki, może usłyszysz o nim czasem.

Był też sekretarzem króla Zygmunta Augusta.
Pałac w obecnym kształcie trafia w Twe gusta?
Zbudowali go Cieńscy, kolejni właściciele Polanki.
Z nich słynął Marcin, z Turkami stawał w szranki.

Rotmistrz ten bił się w kampaniach Sobieskiego. 
Żołnierz sławny i mocarz. Pewnie nie wiesz tego,
Że był siłaczem w Rzeczpospolitej niezrównanym,
O czym wiedział król, szlachta, wszystkie stany.

Chociaż August Mocny bez trudu łamał podkowy,
Siła Marcina przyprawiała go o zawrót głowy.
Na pokaz ów Cieński – kto nie chce, niech nie wierzy –
Skręcił szyny stalowe na szyjach dwu żołnierzy.

Długo mocował się król z nimi, wezwał też kowala.
Ten stwierdził, że siła ludzka na to nie pozwala,
By uwolnić nieszczęśników. Lecz Cieński zuchwale
Szyny rękoma naprostował, nie zmęczył się wcale.

A już kowal do pieca chciał wsadzać ich głowy!
Do dziś zachował się portret Marcina barokowy,
Na plebanii w Polance Wielkiej, pamiątka mocarza.
Do pałacu nie ma dostępu, ale się nie zrażaj.

Tobie za wysiłek i bystrość skarb się należy!
Nie dostrzegłbyś go z żadnej z kościelnych wieży,
Ale znasz hasło. Pójdziesz na północ wzdłuż płotu,
A ze zdobyciem pieczęci nie będzie kłopotu.

Wielkie gratulacje, Questowiczu, Polanka zdobyta!
Mamy nadzieję, że spodobała Ci się ta wizyta
W naszej miejscowości, Doliny Karpia perełce.
Dziękujemy za Twą podróż, zostaw u nas serce!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 

Tematyka:
Quest oprowadza po Polance Wielkiej, szczycącej się ciekawą 
historią, zaklętą w cennych zabytkach, na czele z drewnianym 
kościołem świętego Mikołaja, oraz pomnikach przyrody – sędziwych 
dębach i wiązach.

Gdzie to jest:
Polanka Wielka leży w Dolinie Karpia w Małopolsce, na północnym 
skraju Wysoczyzny Osieckiej, w powiecie oświęcimskim, w gminie 
Polanka Wielka, której jest jedyną miejscowością.

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

Miejsce startu:
Tężnia solankowa w Polance Wielkiej.
GPS: 49.984826, 19.325389

Skarby wszelkie 
Polanki Wielkiej

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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Wędrowcze! Miło powitać Cię w Polance Wielkiej!
Rozgość się, rozluźnij, porzuć smutki wszelkie
I chodź z nami na wyprawę w przestrzeni i czasie.
Skarby historii i przyrody ujrzeć tutaj da się!

Zaczynasz przy atrakcjach w Polance dość nowych – 
Obok Ciebie niczym wąż wije się tor rowerowy.
Że zwie się  _ _ _ _ _ _  _  _ _ , tego dowiesz się z tablicy.
               8
Regulamin znać powinni wszyscy bajków miłośnicy!

Wróć już do tężni - zdrowia wszak nigdy za mało -
I okrąż ją, szukając herbu miejscowości, śmiało! 
Przedstawia on dwa   _  _  _  _  – to Polanki Wielkiej znak.
         2        12
Do tablicy z tymże herbem prowadzi questu szlak.

Czytaj o terapii, której służy solankowa instalacja.
To  _  _  _ _ _ _  _  _ _ _ _ . By wartościową była inhalacja,
             10                  3
Solanki muszą być bogate w odpowiednie minerały.
Ta ma  _  _  _ _  mg żelaza na litr, tak badania pokazały.
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Pożegnaj tężnię i do przystanku skieruj swe nogi.
Nie umknie Ci on, stoi obok asfaltowej drogi.
Wiadomości jest tu mnóstwo – przyswoić je trzeba –
O zabytkach, potrawach, o bezcennych drzewach.

_ _  _   cm ma w obwodzie wielki wiąz - Małgorzata.
         17
Rośnie już ta dama długie, długie, długie lata!
Inne panie to Anna i  _  _  _ _  _  _ – dęby szypułkowe.
           16              1
Ku zagadkom z boku przystanku zwróć już głowę.

Zmierz się z nimi! Quest też ma małe pytanie:
Żółty kwiat to  _ _  _   _  _ _ . Pamiętasz nasze danie?
  9     7
Smaków nie brak w Dolinie Karpia, to obietnica!
Od następnego przystanku dzieli Cię tylko ulica.

Na zachód i po zebrze przejdź na drugą stronę.
W prawo chodnikiem, oczy w górę miej zwrócone.
Przy rogu parku wnet napotkasz pomnik przyrody.
Znasz już panią Małgorzatę, wiąz bardzo niemłody!

Chociaż kobiet o wiek pytać podobno nie należy.
Ukłoń się jej i zmierzaj ku kościelnej wieży.
Zebra jest zaraz z lewej, przejdź bezpiecznie!
Potem obejdź wkoło stary kościół, koniecznie.

Czytaj też przy bramie o świątyni tej znanej,
Ważnym miejscu na Szlaku Architektury Drewnianej.

Barokowa wieża i piękne, rokokowe ołtarze,
Ambona zaś  _ _ _ _ _  _   _  _ _ _ _ _ _ _ . Nie brakuje wrażeń.
            14    5

Już w połowie wieku XIV stał tu kościół pierwszy.
O czym zaraz dowiesz się z poniższych wierszy,

Polanka jest wiekowa. Polanki – to wyraz właściwy,
Bo dawniej były w okolicy dwie, takie to dziwy!

Polanka Dolna, czyli Stara, i Górna – Nowa.
Później całość zwano Polanki. Nie boli Cię głowa?

Grunt, że w Księstwa Oświęcimskiego były granicach,
Bo miasto Oświęcim to była ziem tychże stolica.

Aż w XV wieku książę Jan IV uległ polskiej sile
I sprzedał państwo Jagiellonom. O historii teraz tyle,

Bo jeszcze o kościele opowiemy Ci słów parę.
W roku 2020 renowacji poddano ściany jego stare.

W kuli pod krzyżem była szklana rurka – czasu kapsuła
Z roku 1913. Jako że świątynia trochę się zepsuła,

Przeprowadzono wtedy renowację i tam rzecz opisano.
W miejsce starej nową kapsułę czasu więc schowano.

Jest w niej maseczka antycovidowa, polska flaga
I garść faktów opisanych. Czasu nowa kapsuła wymaga,

By cenną stała się dla potomnych. I quest wymaga czasu!
Wyjdź z kościoła i w lewo idź, w kierunku lasu.

Zaraz spotkasz świętego, na cokole z kamienia.
To Jan Nepomucen, męczennik czeskiego pochodzenia.

Barokową figurę nakrywa dach  _  _  _ _  _  _ _ _  koloru.
        4              6

Wracaj w stronę kościoła – oby pełen wigoru!

Stań przy drogowskazach, na których są rowery.
Szlaki rowerowe biegną w świata strony cztery.

Teraz uważnie je obejrzyj, dobry człowieku:
Po   _  _  km masz do pewnej Doliny i atrakcji w Osieku. 
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Miniesz świątynię, idź dalej. Zza skrzyżowania
Wielki gmach z prawej strony drogi się wyłania.

To Dom Strażaka w Polance, budowla dosyć nowa.
Od dziewiętnastego wieku działa nasza Straż Ogniowa.

A orkiestra dęta przy niej gra już ponad sto lat –
Od 1905 roku jej radosna muzyka płynie w świat!
Miń gmach straży, nowy kościół widać po chwili.

Przed nim pomnik dla tych, co za Polskę walczyli.

Gdy Polska odzyskała wolność po latach zaborów,
Mieszkańcy Polanki, pomni wojennych upiorów

I poświęcenia rodaków obelisk ten wystawili.
Potem dodano tych, co II wojny nie przeżyli.

Dwóch żołnierzy ujrzysz. Nad jednym drzewa –
Może słowik pieśń o męstwie jego śpiewa?

Drugi legł u stóp swego konia, a pod ciałem
Zwisa oręż jego, wspomnienie walki wytrwałej.

Coś silniejszego od szabli jest z innej strony.
_  _ _ _  _   leży na księdze, oręż to zaostrzony.

             11           13
Czytaj dalej quest, na kościół rzucając okiem.

Liczne skarby kryją się tam przed Twym wzrokiem.

Pióro je opisze – to dzieła ze świątyni starej:
Obraz świętego Mikołaja, rzeźb pięknych parę

Oraz dzwon z ludwisarni Freuenstata w Krakowie
Odlany w piętnastego wieku pierwszej połowie!

Dzwon nieco młodszy, bo z wieku szesnastego,
Zrabowali hitlerowscy żołnierze – siła złego.

Jak tysiące innych, miał on zostać przetopiony
Na niemieckie działa. Wrócił jednak w te strony!

Wojna się skończyła, dzwon bił w niemieckiej parafii,
A w 2011 roku, zwrócony Polsce, do ojczyzny trafił.

Ty wracaj do centrum, choć stronę ulicy zmień.
Za skrzyżowaniem przywita Cię Małgorzaty cień.

Wejdź do parku – brama jest tuż za sędziwą panią.
Z prawej amfiteatr, z lewej wiata, spójrz na nią.
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