
Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

1

NA TROPIE SKARBÓW KULTURY 
I PRZYRODY BRZESZCZ

Uczniowie Gimnazjum nr 1 

im. ks. J. Twardowskiego

w Brzeszczach

BRZESZCZANIE, BRZESZCZE –
CZEGO O NICH NIE WIESZ JESZCZE?

Gdzie to jest?

Brzeszcze- miasto położone w powiecie
oświęcimskim, woj. małopolskim, w Kotlinie
Oświęcimskiej w Dolinie Górnej Wisły.

Jak dojechać?

Brzeszcze leżą 8 km na południowy-wschód od
Oświęcimia, przy drodze wojewódzkiej 933.

Początek Questu:

Start spod bramy KWK Brzeszcze.

Rodzaj Questu: rowerowy

Długość trasy: 13 km

Czas przejazdu: 2 -2,5 h

Tematyka: 

Brzeszcze kojarzą się przede wszystkim z
kopalnią węgla kamiennego. Nasz Quest
umożliwi Wam poznanie wyjątkowych miejsc
pod względem przyrodniczym i historycznym.

Podejmijcie wyzwanie, a Brzeszcze z 
pewnością Was zaskoczą.

W Brzeszczach mile Cię witamy,

i do odkryć zapraszamy.

Gdy rowerów pełno wokoło

w czasie podróży może być wesoło.

Każdy przyjezdny niechaj nie zwleka,

po skarb wnet rusza, przygoda czeka!

KWK Brzeszcze

Basen Pod Platanem

Kompleks Stawów Nazieleńce

Stadnina koni Karino

Zbiornik retencyjny

Kościół Św. Marcina

Kościół Matki Bolesnej

Latarnia obozowa

Pomnik ku czci ofiar

Kościół Św. Urbana

Urząd Gminy
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KWK Brzeszcze

Na starcie musisz się zameldować

Łatwo go znaleźć, zbłądzić nie zdołasz.

Bramy kopalni wypatruj pilnie

Jej się przyglądaj – z trasy nie zginiesz.

W kopalni węgiel się wydobywa,

Czy wiesz jak inaczej on się nazywa?

czar kor win ro wo ment

bo ny dia dów

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _
4                                  19

• Kopalnia Węgla 
Kamiennego 
“Brzeszcze” została 
założona w 1907 roku. 

• Jest położona w 
Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym. 

• Obszar górniczy kopalni 
obejmuje również 
tereny gmin Miedźna i 
Oświęcim.

Basen „ Pod Platanem”
• Jest jedynym basenem w

gminie Brzeszcze, a przed
nim rośnie wyjątkowe,
rzadkie drzewo platan
klonolistny.

• Platan to duże drzewo o
rozłożystej koronie. Jego
charakterystyczną cechą
jest łuszcząca się w
postaci cienkich tarczek
kora. Owoce platanu
tworzą kuliste owoco-
stany, które na długich
szypułkach długo przez
zimę utrzymują się na
drzewie.

Potem powoli ruszaj przed siebie,

Pierwszy przystanek już przy basenie.

Jedyny zrzuca korę i ma kulisty owocostan.

To niezwykłe zjawisko nazywa się
_ _ _ _ _
1
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Stara Kolonia
• Już w pierwszych latach istnienia 

kopalni rozpoczęto budowę 
górniczej kolonii, nazwanej 
później Starą Kolonią. Było to 
pierwsze osiedle o charakterze 
miejskim w Brzeszczach. 

• Nowe mieszkania otrzymali 
głównie robotnicy mieszkający 
wcześniej w kasarniach 
(drewnianych barakach). Dla 
zakwaterowanej we wsi kadry 
kierowniczej zaczęto budować 
kolonię urzędniczą. Tam 
zamieszkali inżynierowie, 
sztygarzy i dyrekcja kopalni. 
Współcześnie mieszkają tam 
górnicy i mieszkańcy Brzeszcz.

Później w  prawo  drogą skręcamy,

po lewej  miejski park podziwiamy,

po prawej stronie -Starej Kolonii mijamy 
domy,

niech ich uroku Questowicz będzie świadomy.

Zdjęcie http://ws.brzeszcze.pl/

Nasza droga

Zdjęcia http://ws.brzeszcze.pl/

Jedź prosto, gdy z lewa kiosk zobaczysz

skręć w prawo, a z drogi nie zboczysz.

Trasa po lewej stronie pięknem urzeka, 

a po prawej  niespodzianka Cię czeka.

Góry węgla dumnie się prezentują

i o charakterze gminy wszystkich 
informują.

Stawy Nazieleńce
• Brzeszczańskie Nazieleńce to 

jeden z najpiękniejszych i 
najciekawszych kompleksów 
leśno-stawowych w Dolinie 
Górnej Wisły. 

• Kompleks obejmuje 
kilkanaście stawów rybnych 
o łącznej powierzchni 160 
ha, przylegające obszary lasu 
mieszanego oraz 
nadwiślańskie łąki. 

• Pierwsze stawy rybne zostały 
założone już w XV w. 

Jedź za drogą aż do torów,

potem w lewo skręć bez oporów.

Teren urzeka roślin bogactwem

i rzadko występującym ptactwem.

Potem Nazieleńce - piękna okolica,

która dużą ilością stawów zachwyca.

Żyją tam karpie, amury, szczupaki i płocie,

i innych gatunków ryb krocie.
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Stawy Nazieleńce

• Na terenie Nazieleniec występują 
bardzo rzadkie w całej Europie 
gatunki bąka i bączka. Ptaki te nie 
jest łatwo dostrzec, ale w okresie 
lęgowym w promieniu kilku 
kilometrów można usłyszeć 
charakterystyczne buczenie 
samca bąka. 

• Stawy zamieszkują również liczne 
osobniki z rodziny czapli, które 
cierpliwie stoją w wodzie polując 
na ryby. Do rodziny czaplowatych 
należy też mniejszy od innych 
czapli  - ślepowron. 

• Obszar ten jest objęty ochroną w 
ramach sieci Natura 2000.

Zdjęcia  ptaków pochodzą z folderu 
PROGRAM CZYNNEJ OCHRONY TERENÓW WODNO-BŁOTNYCH 
DOLINY GÓRNEJ WISŁY

Suń dalej śmiało, potem stań przy tablicy,

Która uchyli ci rąbka tajemnicy.

Czym się w przeszłości mieszkańcy Brzeszcz 
zajmowali?

Wiedzą już duzi i mali?

_ _ _ _ _ _ _   _ _ __ _ _ _ _ _ _   _ _ __ _ _ _ _ _ _   _ _ _

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _
12                11                                2

Odpocznij jeszcze  troszeczkę, 

Rozwiąż rebus, który zajmie ci chwileczkę.

k=l +                      tko=wa

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _
3

z=d

_ _ _
10

Odgadniesz, które ptaki są najczęstszym gościem na 
naszych stawach oraz które drzewa dominują w lesie.
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Stadnina koni

• Stadnina koni ,,Karino”, 
mieści się w Brzeszczach 
przy ul. Nazieleńce. 
Położona jest w 
zielonym spokojnym i 
urokliwym miejscu. 
Nauka jazdy na koniach 
odbywa się w miłej, 
ciepłej i serdecznej 
atmosferze.

W drogę wolno ruszaj

nogi swe do pracy zmuszaj.

Skręć w lewo na ulicę Nazieleńce

z radości zatrzyj ręce.

Dla miłośników koni gratka  - kolejna 
zagadka.

Karino – to dla Brzeszczan nie nowina

najlepsza na tym terenie _ _ _ _ _ _ _ _
14

Zbiornik retencyjno-dozujący słonych 
wód dołowych

• Rzeka Wisła już w początkowym 
swym biegu zasilana jest wodami 
pochodzącymi z odwadniania 
wyrobisk kopalń węgla kamiennego, 
również z Kopalni Brzeszcze. 

• Zbiornik został zbudowany, aby 
kontrolować odprowadzanie tych 
wód do rzek, tak aby nie przekraczać 
dopuszczalnego stężenia chlorów i 
siarczanów. 

• Zbiornik w zimie nie pokrywa się 
lodem tak szybko jak okoliczne stawy, 
dlatego wiele ptaków spędza tu zimę 
m.in. kaczki krzyżówki, cyraneczki, 
łabędzie krzykliwe, łyski, kurki 
wodne. Ornitolodzy zaobserwowali  
tu takie rzadkie gatunki jak bernikla 
obrożna, kulik, sowa błotna, gadożer i 
inne.

Dalej jedź prosto przed siebie,

ulicą Polną , potem ul. Św. Wojciecha,

gdzie na Ciebie kolejny zbiornik wodny czeka.

Dowiesz się dlaczego go zbudowano,

Gdy spojrzysz na tablicę, gdzie to zanotowano.

Jest to zbiornik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15                                                         19
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Od zbiornika droga niedaleka 

Już wkrótce ruchliwa ulica cię czeka.

Bądź czujny, rozglądaj się bacznie,

Jazda w inną stronę zaraz się zacznie.

Gdy skrzyżowanie zobaczysz, poczekaj,

Skręć w lewo ostrożnie, 

a potem przed torami kieruj się w prawo.

Musisz się wykazać, żeby dostać brawa.

Kolejną literę hasła czas poznać już,

więc pozostaw po sobie tylko kurz.

Przeczytaj nazwę ulicy tej

i spisać ją chciej _ _ _ _ _ _
18

Dalej wzdłuż torów się kieruj

i rowerem ostrożnie steruj.

Po kilku chwilach musisz przez nie przejechać 
żwawo, 

ale najpierw popatrz w lewo i prawo.

Zdjęcie ze Street View

Barokowy Kościół pw. św. Marcina 
w Jawiszowicach. 

• Zbudowany w 1692 roku jest 
jednym z najcenniejszych 
obiektów zlokalizowanych na 
szlaku architektury 
drewnianej województwa 
małopolskiego.

• W kościele znajduje się ołtarz 
główny powstały w 1700 roku 
oraz dwa XIX-wieczne ołtarze 
boczne. Wnętrze zdobią 
barokowe krucyfiksy, obrazy i 
posągi oraz kamienna 
kropielnica o charakterze 
ludowym, wykonana w XVII 
wieku.

Na horyzoncie pojawia się kościółek drewniany, 

wszystkim w okolicy bardzo dobrze znany.

Jak głosi legenda - stoi on na miejscu poprzedniego 
przez syna organisty spalonego.

Budowla gontem pokryta cała,

Nad nią wieża i wieżyczka mała .

W  środku liczne barkowe zabytki,

Które zachwycą Was wszystkich.
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Przed kościółkiem drewniany krzyż

Gdy zobaczysz na nim inskrypcję – szybko ją spisz.

_ _ _ _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _
13                                                   5                                             17

Kościół Matki Bożej Bolesnej

• Jest największym kościołem w 
diecezji bielsko-żywieckiej. 

• Został poświęcony w 1983 roku przez 
kardynała Macharskiego, a w 1994 
roku została sfinalizowana budowa 
26-głosowych organów.

• Corocznie organizowane są tutaj 
Lipcowe Niedziele Organowe,
cieszące się dużą popularnością.  
Kierownikiem artystycznym jest pani 
Ewa Bąk. Biorą w nich udział artyści z 
Polski i całego świata. 

• W kościele znajduje się też gotycka 
pieta – dar kościoła św. Marcina. 
Intronizacji Piety Jawiszowickiej  
dokonano w 1995 roku. 

• Przy kościele działa grupa teatralna 
Czwarta Ściana i Chór Parafialny 
CANTICUM NOVUM.

Teraz przed tobą droga kręta.

W prawo, w lewo, w prawo

Zobaczyłeś rondo – brawo!

Na rondzie kieruj się na Brzeszcze,

Przed tobą dalsza droga jeszcze.

Mijasz teraz kościół w Jawiszowicach nowy.

w którym w lipcu usłyszysz koncert organowy. 

Jeszcze jedna z nim sprawa związana 

działa tu teatr _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _
8                                                                        9

Po sznurku do celu 
zmierzaj przyjacielu.
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Podobóz Jawischowitz

• Powstał 15  sierpnia 1942 roku 
jako filia KL Auschwitz-
Birkenau.  

• Wśród 45 rozsianych po 
południowej Polsce filii KL 
Auschwitz-Birkenau, Arbeits
Lager Jawischowitz odznaczał 
się jednym z najwyższych 
wskaźników śmiertelności 
przebywających w nim 
więźniów. 

• Był pierwszym obozem 
pomyślanym jako zaplecze siły 
roboczej więźniów do pracy w 
kopalni.

Jadąc dalej prosto, dotrzesz do parku –
przestrzeni zielonej

Czy wiesz, że w czasie  II

Niemcy tu podobóz Jawischowitz założyli

w nim więźniowie o wolności marzyli.

O ich męczeństwie niech każdy pamięta,

bo pamięć o historii – rzecz święta.

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _
6                                                 7

Lampa obozowa i Pomnik ku czci ofiar 

• Na terenie parku 
pozostałościami po podobozie 
są budynek obozowej łaźni oraz 
lampa obozowa z pięcioma 
punktami świetlnymi. 

• Lampa ta wraz z kościołem pod 
wezwaniem św. Marcina w 
Jawiszowicach są jedynymi 
obiektami w naszej gminie 
wpisanymi do rejestru 
zabytków.

• Na terenie dawniej należącym 
do Jawiszowic, a po II wojnie 
światowej przyłączonym do 
Brzeszcz stoi pomnik projektu 
Bogdana Rzenno upamiętniający 
ofiary podobozu Jawischowitz. 

Zobacz latarnię obozową i pomnik ofiar

By straszliwych krzywd zrozumieć rozmiar.

Przed pomnikiem umieszczona jest tablica z 
napisem w językach francuskim i polskim:
„Tu w latach 1942-1945 hitlerowscy 
barbarzyńcy wymordowali tysiące więźniów 
różnych narodowości z podobozu 
oświęcimskiego w Jawiszowicach. 
Cześć ich pamięci”
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Kościół pw. św. Urbana i Idziego 
w Brzeszczach

• Kościół pw. św. Urbana i 
Idziego w Brzeszczach to 
okazały zabytek sztuki 
sakralnej, murowany w stylu 
neobarokowym. 

• We wnętrzu kościoła na 
szczególną uwagę zasługuje 
m.in. ołtarz główny wykonany 
w 1892 roku, bogato zdobione 
i pozłacane tabernakulum, 
ołtarze boczne sprowadzone z 
Kościoła Mariackiego w 
Krakowie oraz liczne obrazy, 
malowidła, rzeźby. 
Prezbiterium zdobi witraż i 
fresk. 

• Cennym zabytkiem jest dzwon 
św. Otylii znajdujący się przy 
wejściu do kościoła.

Jedź ul. Obozową, następnie Lisowce i Lipową

Mijasz Gimnazjum nr 2 i Straż Pożarową. 

Droga Cię prowadzi do Kościoła Św.  

Naszej młodzieży parafia bardzo znana.

Jak podaje tradycja - ponoć w XII wieku 

kościół św. Otylii był na tym miejscu,

potem został przez Szwedów spalony

fakt ten nie jest jednak żadnym dokumentem 
potwierdzony.

_ _ _ _ _ _
16

Po kilku zagadkach i kilometrach wielu do celu prawie 
dotarłeś przyjacielu.

Wiele tutaj jeszcze atrakcji dla turystów mamy.

Do odwiedzenia Brzeszcz i okolic zapraszamy.

Brzeszcze kiedyś wieś rolnicza 

od XX wieku miejscowość górnicza.

W 1962 roku prawami miejskimi obdarzona

Dzięki mieszkańcom - Krzyżem Grunwaldu nagrodzona.

Jacy są mieszkańcy Brzeszcz?
Już wiesz?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1910 11 12 13 14 15 16 17 18

Urząd Gminy w Brzeszczach
Ale Ty pewnie skarbu nie możesz się doczekać

Już jesteś o krok od niego i nie ma co zwlekać.

Udaj się na Kościelną cztery

Przed budynkiem pozostaw rowery

Idź tam swoje hasło podać,

By skarb do kolekcji dodać

Urząd Gminy
ul. Kościelna 4 
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