
Gdzie to jest?
Gmina Lipnica Murowana położona w sercu pogórza Wiśnic-
kiego jest niekończącą się skarbnicą atrakcji turystycznych. 
Usytuowana jest na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajo-
brazowego, w centralnej części województwa małopolskiego, 
w powiecie bocheńskim, stanowiąc jego południowo-wschodni 
obszar.

Tematyka:
Wędrując questem poznasz ciekawostki historyczne związane 
z atrakcjami Lipnicy Murowanej i Lipnicy Dolnej – ziemi świę-
tych, zabytków i palm.

Początek wyprawy: 
Wyprawę należy rozpocząć przy pomniku Władysława Łokietka, 
naprzeciwko Gminnego Domu Kultury. 
GPS: 49°51’32.9”N 20°31’41”E

Czas przejścia: ok. 1 h

Dochodząc do drogi głównej, na pasach przejdźmy szosę,
Dalej na lewo w górę, gdzie nogi nas poniosą.
Tam pośród trzech świerków Św. Florian jest usytuowany,
_    _ _ _ _ _ _ _ strażaków i Nowego Miasta nazywany.
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Pod wielką brzozą płytę z mieczami widzicie, 
A pośród nich _ _ _    _ _ dumny na szczycie. 
                                     1
Po chwili zadumy idźmy alejką wśród drzew, 
Aż dojdziemy do miejsca gdzie kamienny czuwa lew.

Wśród kępy krzewów znajdziesz informacyjną tablicę, 
Na niej pierwszy właściciel dworu znany na całą okolicę.
To mój rówieśnik Kazimierz _ _ _ _ _ _ _    , co majątek wielki miał.
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On sprzedał Dwór Ledóchowskiemu, który córki dobrze wycho-
wał.

Siostry – Urszula i Maria Teresa ludziom swe życie oddały 
I od dzieciństwa czcicielkami św. Szymona się uznawały.
Maria Teresa _ _ _       _ _ mocno umiłowała
                                7
I patronką misji na czarnym lądzie wkrótce została.

Pośród czterech kolumn informacje macie, 
Gdzie relikwiom Świętej z szacunkiem hołd oddacie.
Ja ich nie znałem, lecz wieści słyszałem, 
Że była rodzina w Loosdorf zrodzona, 
A przez nich Lipnica w świecie sławiona.

W tym miejscu już czeka nagroda gotowa.

Coś dla Ciebie chowa. 
On skrywa tajemnice której szukacie, 
Pokręćcie się wkoło i skarb już macie.
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Zapraszamy na quest 
Życzymy udanej wyprawy!

Zamurowało mnie
w Lipnicy
czyli 
spacerem po Lipnicy Murowanej
z Kazimierzem Brodzińskim
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Dziecięce lata przypomina mi szkoła trywialna,
Obecnie mieści się w jej murach _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _.
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Znajdują się w niej pamiątki, zabytkowe przedmioty, 

Które ludziom ze wsi służyły do codziennej roboty. 

Gdy będziemy na dole schodów, patrzmy w lewą stronę.
Tam dwie studzienki, z których czerpano świeżą wodę. 

Kiedyś tu wytwórnia oranżady była,
Woda z tych zbiorników rozlewni służyła. 

Gdy w prawo pójdziemy tą starą ulicą, 
Zobaczymy mostek nad rzeką Uszwicą. 

A obok do niej wody Górzanki wpływają
I czasami miasteczko nasze podtapiają.

Przejdźmy śmiało mostem, oczom się ukaże, 
Drewniana świątynia ze starym cmentarzem. 

Pod wielkim dębem, kościół Św. _ _ _ _   _ _ _ _ ukryty, 
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Stoi tutaj przez wieki, jeszcze gontem kryty. 

Wkoło kościółek jest obudowany 
Daszkiem na słupach, sobotami zwany. 
Kiedy ten Dom Boży nie był otworzony,

Tworzyły dla wiernych przed deszczem osłony. 

Poprzednio w tym miejscu gontyna stała. 
Dawnemu Światowidowi cześć oddawała. 

Pamiątką tego kultu jest tuż za ołtarzem, 
Słup z drewna rzeźbiony co ma cztery twarze. 

Pośród wielu zabytków na lipnickiej ziemi,
Kościół ten cmentarny jest między pierwszemi. 

Po ostatniej powodzi pięknie odnowiony,
Na liście _ _ _ _ _ _    został umieszczony. 
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Od kościółka wzdłuż tablic wzrok swój skierujemy,  
I w stronę południa prężnie pomaszerujemy.

Ja, współtwórca romantyzmu, często tędy przechadzałem, 
W pobliżu stał dom rodzinny, w którym mieszkałem.

Dzień Dobry. Jam Kazimierz, nazwisko Brodziński. 
Pokażę Wam gród lipnicki, memu sercu bliski. 
Spędziłem tu dzieciństwo i młodości lata, 
Zapadła mi w pamięci każda chłopska chata.

Pod pomnikiem króla Władysława, podróż rozpoczniemy,
Pięknej, starej Lipnicy historię rozwiniemy.
W _ _ _ _  roku król ten miasto ulokował,
Gdyż gubiąc się w borach los go cudem uratował.

Było to pod lipą kwiatem obsypaną,
Dlatego miasto nazwał Lipnicą, później Murowaną.
Podnieś teraz wzrok. Za pomnikiem kościół stoi.
Patronem jest _ _ _ _       _, święty z ludzi woli.
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Idźmy do centrum miasteczka w średniowiecznym układzie.
Tam znów święty Nas powita, co rękę na Piśmie kładzie.
Wokół rynku domy z podcieniami budowane,
Gdzie z dawna zacne towary były wystawiane.

Choć nie żyłem tu w tych czasach, palm tradycję ustalono,
Że w niedzielę symbol taki ku niebiosom tu wznoszono.
Z pęku wierzby i wikliny, z czubem kwiatów, wstążek barwnych,
Palmy robią wszyscy wokół według tradycyi dawnych.

Od 1958 roku palmiarzy licznych tu zapraszamy, 
Dla tych wytrwałych i mistrzów, nagrody wartościowe mamy.
Wśród Polaków konkurs znany, przez najwyższe wygrywany.
Szymon palcem nam wyznaczy, która palma go zahaczy.

Pod kolumną jest herb miasta, stańmy tyłem więc do niego,
A ujrzymy nieco z prawej dom Starosty Lipnickiego.
Średniowieczny budulec z piaskowca Twą uwagę przykuć może,
Kamienie to ślad po obronnym murze w słonecznym kolorze.

Nieco ponad dachami, na godzinie drugiej, 
Widać wieżę świątynną, skierujmy się ku niej.

Tuż przed kościołem na wschodniej stronie bramy,
Dzieje mej Lipnicy kryją kute ramy.

Spisanych na karcie poznasz naszych świętych, 
Świętego Szymona i innych ludzi wielkich,

_   _ _ _ _ Teresę, _ _ _ _ _       _, Józefę – ich matkę
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Oraz króciutką tu o mnie przeczytasz notatkę.

37 lat po lokacji miasta zbudowany,
Kościół imieniem Świętego _ _    _ _ _ _ _ _ nazwany.
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Gotycka świątynia z wieku czternastego, 

Postawiona za czasów Kazimierza Wielkiego.

Tuż obok wielka _       _ _ od frontu Kościoła, 
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Herbata z jej kwiatów zdrowie wrócić zdoła.
A jeśli doskwiera Ci dusza zraniona,

W Kościele figura Madonny co cudów dokona. 

Dziś świątynia stoi piękna, choć kiedyś spalona.
W sąsiedztwie trzy rzeźby: święci i błogosławiona.

Urszula nosi krzyżyk, zaś Maria _ _ _ _ _ _ _   , 
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Między nimi stoi Szymon, wie to każdy laik.

Dalszą drogę nam wskaże Maria prawą ręką,
Przejście wzdłuż świątyni nie będzie udręką.

Zgromadzone pamiątki i dokumenty z Lipnicy, 
Znajdziemy idąc kamiennymi schody w kierunku Uszwicy. 


