Obok Kościoła stoi drewniana _ _ _ _ _ _ 13 _ _,
Na konstrukcji słupowej, a nad nią izbica.
Tam spiżowe dzwony odlewu niewiadomego,
Wyznaczają rytm dnia człeka pobożnego.

Quest

Szukaj

Tomasz Fall, słynny organmistrz ze Szczyrzyca
Zbudował instrument, który muzyką zachwyca.
XIX-wieczne są ołtarze, figura Niepokalanej,
Obrazy Trójcy Najświętszej i Wieczerzy Pańskiej.
1

2

3

4

5

12

6

13

7

14

15

8

9

10

11

16

Parafia z fundacji pierwszych Leliwitów,
W 1325 wspomniana jest przez historyków.
Teren parafii była wówczas gęsto zaludniony,
A pleban dobrze przez parafian zaopatrzony.

ścieżka do
Poręby?

W parafię Poręba i Okocim zostały złączone,
Pleban pobierał meszne i dziesięciny słone.
Cmentarz też przez wieki wspólny mieli,
Z prawej z Okocimia, z lewej z Poręby leżeli.
Losy się odmieniły, gdy Goetz, piwowar,
Kupił wieś Okocim i założył tam browar.
Browar prosperował i przynosił zyski,
Goetz wspierał obie wioski i był im bliski.
Krzyż wielki napotkasz, jeśli jeszcze zdołasz
Spacer sobie zrobić dookoła kościoła.
Na tabliczkach, co w drzewo krzyża wpięte,
Trzy razy słowo ujrzysz _ _ _ _ 9 Święte.
Piaskowa figura Jana Nepomucena
Przypomina czas dżumy i od niej ocalenia.
Zejdź po tych samych schodach do figury
Drewnianej, co dachem osłonięta od góry.
To patron kościoła Bartłomiej z drzewa, święty,
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Quest powstał w ramach odkrywania dziedzictwa miejsca.
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Wieś Poręba Spytkowska położona jest na Pogórzu Wiśnickim,
w południowej części gminy Brzesko, powiat brzeski, województwo
małopolskie. Samochód można zaparkować na placu przy Domu
Ludowym, zważając aby nie zastawiać drogi samochodom strażackim. Quest rozpoczyna się przy wejściu do Domu Ludowego.

Tematyka

Wieś Poręba Spytkowska ma swoją długą historię i kryje w sobie
wiele legend, zaś malownicze położenie zachęca do pieszych i
rowerowych wędrówek.

Jak szukać skarbu?

Od punktu startu należy wędrować zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w wierszowanej instrukcji. Po drodze są zagadki, których
rozwiązanie pozwoli na odkrycie hasła. Trzeba się bacznie rozglądać, czytać tablice i inne napisy, dostrzegać kształty i detale. Hasło
jest niezbędne, żeby na końcu questu dotrzeć do skarbu. Dobrze
jest zabrać wygodne buty trekkingowe.

Czas przejścia: ok. 2 h

Witaj w Porębie Spytkowskiej, do drogi bądź gotowy,
Zaczynasz w miejscu, gdzie stoi Dom _ 7 _ _ _ _.
Tu Zespół „_ _ _ 14 _ _ _ _ _ _” śpiewem i tańcem wita,
Historię odkryjesz, co tajemnicą okryta.

Po drodze miniesz smukłe 5 _ _ _ _ _,
Kawałek ścieżki, po którym przejadą i wozy,
Z czasem ktoś położył tutaj i płyty, i płytki,
Dziś wokół, oprócz lasu, same nieużytki.

Niżej droga, a przy niej budynek ceglany,
Przez Barona Goetza został ufundowany.
Szkołą był kiedyś dla wiejskich dzieciaków,
Teraz tutaj spotkasz tylko przedszkolaków.

To miejsce często mieszkańców gości,
Bo należy ono do porębskiej społeczności.
Była tu dawnej baza kółka rolniczego,
Dziś jest centrum życia społeczno-kulturalnego.

Idź dalej drogą przed siebie, całkiem prosto,
Aż zobaczysz starą chałupę krakowską.
Stoi tu kilka budynków starych, _ 4 _ _ _ _ _ _
W równie stary sad wkomponowanych.

Dalej obok przedszkola stoi obecna szkoła,
Gdzie wiedzę zdobywa dziatwa wesoła.
Gdy od szkoły zawrócisz i powędrujesz w górę,
Napotkasz w tujach świętą _ _ _ 6 _ _.

Wyruszaj, przejdź po pasach i idź lewą stroną,
Dawniej na prawo byś ujrzał budowlę spaloną,
To po dawnym Domu Ludowym fundamenty.
Tu mieszkańcy rozwijali artystyczne talenty.

Numer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 sześć widać na ścianie,
Może jeszcze służy komuś za mieszkanie.
Idź wąwozem i drogą wzdłuż księżego lasu,
Podziwiaj przyrodę oraz brak hałasu.

Za nią płynie mała rzeczka Kowalówka,
W miejscu postaci, stała organistówka,
W której porębską dziatwę gromadzono,
Młodsze dzieci czytania i pisania uczono.

Po kolejnych pasach, teraz ulica Malownicza
Drogę Twojej wędrówki pod górę wytycza.
Najpierw po asfalcie, potem betonowe 12 _ _ _ _,
Idź na górę, tam czeka widok znakomity.

Teraz będzie drogi kamienista faza,
A na jej końcu spotkasz 2 _ _ _ _ z żelaza.
Tu kres dreptania po naturalnym trakcie,
Dalej powędrujesz w dół już po asfalcie.

Obok domek biały, widoczny z daleka,
Dziś już mało kto wie, że tu była biblioteka.
Po kilku schodkach się do niej wchodziło,
Książek regały tworzyły atmosferę miłą.

Po drodze poznaj historię tego miejsca,
Może Ci to skróci czas na górę wejścia.
W XIV w. Spytko z Melsztyna kazał tu karczować lasy,
Stąd nazwa Poręba, używana po dzisiejsze czasy.

Teraz ciekawostek czeka Cię ździebełko,
Znajdziesz tu Świętego Walentego źródełko
Po prawej stronie, gdzieś w księżym lesie,
Co ulgę chorym i spragnionym niesie.

Przed tobą kościół, dostojny, z kamienia i cegły,
Powstał w XVI wieku staraniem rodziny Czerny.
Wielokroć przebudowywany i restaurowany,
Stoi wciąż na skarpie „niezmordowany”.

Kasztelan krakowski, Spytko – Spycimir Leliwita,
Już za jego czasów uprawiano tutaj oprócz żyta,
Jęczmień i orkisz, a jako poplon karpiele,
Z których Porębianki robiły potraw wiele.

Ma cudowną moc, legenda głosi w świecie,
Że wzrok przywróciło z Mokrzysk kobiecie.
Droga w dół poprowadzi Cię w stronę kościoła,
Który za patrona ma świętego apostoła.

Dziś pięknie odnowiony, kamień oczyszczony,
W nim cenne zabytki są z czasów minionych.
Gotycki krucyfiks i chrzcielnica renesansowa,
Malowane antependium, szafa organowa.

Jerzy Czerny był Poręby późniejszym właścicielem,
Jordanowie, Lubomirscy, Potoccy mieli też te ziemie.
Wejdź na górę i w prawo skręć na szczycie,
Tu gdzieś był zamek, gdzie Spytko wiódł życie.

W XVI wieku tu stała kaplica murowana,
Skromna, Świętemu Walentemu ofiarowana.
Przed kościołem plebania między drzewami,
Ma przy wejściu 10 _ _ _ _ ze schodami.

Była też tam karczma, bo tędy wiódł gościniec,
Jedyny szlak handlowy biegnący po tej krainie.
Kupcy nim wozili sól, wino, ubrania, talerze,
Jak zbójcy ich napadli, to latało pierze.

Na wprost niej długa, murowana
_ _ _ _ _ _,
1
Kto liczbę szybek w oknach szybko zliczyć zdoła?
Kształt rombów i _ _ 3 _ _ _ _ _ _ mają,
Filary z kamienia budynek ozdabiają.

Wcześniej wypatruj krzyża z prawej strony,
Dziś żelazny, był drewniany, co wspierał strudzonych.
Stań przy nim, potem zawróć, podziwiaj widoki,
Na skrzyżowaniu prosto skieruj swoje kroki.

Mieścił się tu kiedyś spichlerz na zboże.
Dziś występy i tańce oglądnąć możesz.
Przez długie lata porębskiej młodzieży służyła,
Co krakowiaków i oberków chętnie się uczyła.

Gościniec ten dawniej był mocno uczęszczany,
Dziś jest coraz bardziej przez ludzi zapomniany.
Drogą prosto się kieruj teraz w stronę lasu,
Zejdź w lewo, w dół w wąwóz i nie trać czasu.

W jej gościnnie ćwiczyli, tańczyli, śpiewali,
Za co nagrody w konkursach zdobywali.
Te dawne czasy to już wspomnienia,
Które może ocalić quest od zapomnienia.

Po lewej stronie, spójrz, w chmielu gęstwinie
Stary dom drewniany ulega niestety ruinie.
A po prawej stronie, jak stara wieść niesie,
Kupcy poili swoje konie gdzieś tu w lesie.

Staraniem władz, dzięki ludzi zabiegom i trosce
Nowy Dom Ludowy stanął w końcu w wiosce.
Tabliczka z napisem ul. św. _ _ _ _ _ 11 _ _ _ 8 _,
Bo takie nosi miano ta szeroka aleja.
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