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QUEST – WYPRAWA ODKRYWCÓW
„Poczuj się jak hrabia we
współczesnej Porębie Żegoty”

Poręba Żegoty zaprasza serdecznie,
Bo w niej jest pięknie, jest też i bezpiecznie.
Stoi tu stary hrabiowski dwór,
Wokół rozbrzmiewa drzew starych chór.
Szembecy w nim kiedyś paradnie mieszkali
I miodek lipowy chętnie popijali.

Gdzie to jest?
Poręba Żegoty leży w województwie małopolskim,
w powiecie chrzanowskim, w gminie Alwernia.
Liczy 1115 mieszkańców.
Współrzędne geograficzne: 50°04ʹN ; 19°34ʹE

Krótka historia
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIV wieku.
W 1581 roku wieś była własnością Piotra Porębskiego.
Następnie przeszła na rzecz rodziny Czernych,
a później jako wiano w ręce Szembeków.
Na przełomie XIX wieku i XX wieku Poręba miała 182 domy,
w których mieszkało 1454 ludzi.
Parafia Poręba Żegoty obejmowała wtedy
oprócz Poręby miejscowości: Alwernia, Okleśna, Brodła,
Mirów i Podłęże. Obecnie parafia rzymskokatolicka
obejmuje wsie: Poręba Żegoty, Brodła i Mirów.

Walory przyrodnicze –
Pomniki przyrody: Skałki Gaudynowskie w Brodłach i
Zespół Pałacowo-Parkowy w Porębie Żegoty.

Tematyka
Quest pozwoli ci poznać niewątpliwe walory naszej miejscowości.

Czas przejścia / Długość trasy: 3h-4h / ok. 8,5 km

Jak szukać skarbu?
Maszerując zgodnie z planem będziesz szukał rozwiązania krzyżówki.
Jej hasło będzie kluczem do skarbu, który jest przechowywany u właściciela
ośrodka wypoczynkowego „Skowronek”. Jemu to należy powiedzieć hasło,
a wtedy pieczątka zostanie przybita w wyznaczonym miejscu twojego folderu.

MAPA

Autorzy: uczniowie biorący udział w Zielonej Szkole w Pienińskim Parku Narodowym
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Plan trasy
1.Przystanek autobusowy „Brodła Działki

2.Skałki Gaudynowskie (potrzebujesz do krzyżówki)
Skałki Gaudynowskie to wysokie góry!
Weź ze sobą kilof, dwumetrowe sznury.
Skałki zwiedzić musicie
- tam się zachwycicie.
W źródełku woda czysta krąży sobie w kółko,
Uważaj na skały, nie uderz się w czółko!

3.Dwór i park Szembeków (potrzebujesz do krzyżówki)
Poręba nasza – piękna to wieś,
Miód bardzo słodki możesz tu jeść.
Szembecy dwór tutaj mieli,
Skarbów porębskich ze sobą nie wzięli.

4.Kościół i plebania (potrzebujesz do krzyżówki)
Siostry zakonne zaproszą Cię na herbatkę,
Abyś mógł do końca rozwiązać zagadkę.
Pani Marysia w kuchni gotuje
I rogale patrona Wam tu zaserwuje.

5.Pracownia rzeźby ręcznej (potrzebujesz do krzyżówki)
W Porębie rzeźby też się robi,
Artysta ładnie je tutaj zdobi.
Z łuku postrzelać tutaj też można,
Taka ta nasza wieś jest zamożna.

6.Ośrodek wypoczynkowy i staw (potrzebujesz do krzyżówki)
Piasek, drzewa, wody szum,
A na plaży ludzi tłum,
Obok lody dla ochłody,
A na kortach są zawody.
Można się opalać, wykąpać w akwenie.
Udać Ci się może karasia złowienie.

Miejsce na skarb

1.Tak jak ptak co pięknie śpiewa
kąpielisko się nazywa.
2.Do Galerii … zapraszamy! Razem
coś z drewna wystrugamy.
3.Dwór hrabiowie tutaj mieli więc po
śmierci tu spoczęli.
4.Święty … z kościoła czuwa nad
wiernymi dookoła.
5.Słynne drzewa z Poręby to
600-letnie …
6.O tym świętym Janie czytaj na tablicy,
której św. Florian szczerze jak źrenicy.
7.Weź ze sobą szklankę, gdy
idziesz do źródełka nad rzekę …

Pieczęć Szembeków dzisiaj dostaniesz jeśli zrobiłeś swoje zadanie.


