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olenšak, kraj z bogato zgodovino,
veliko kulturne dediščine in obenem
kraj dobrih ljudi se nahaja na griču,
ki leži v Slovenskih goricah. Iz njega se
pogled razprostira po Dravskem in
Ptujskem polju vse tja do Haloz.

sta prav iz našega hriba zagledala Ptuj, sta
na debelo lipo obesila Marijino podobo ter
jo izročila v varstvo tukaj ostalim češkim
fantom. Prebivalstvo je fante imenovalo
Peme, a kraj je dobil ime Pemšak, pozneje
pa Polenšak. Tako sta bila sveta brata
ustanovitelja Polenšaka.
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Ta razgibana in gričevnata vinorodna
pokrajina ter prijazni, dobrosrčni ljudje
vam bodo odprli vrata v ta del SV
Slovenije.
Leta 880 sta misijonarja brata Ciril in
Metod2 potovala v Rim k papežu na
zagovor, in potovala sta tudi skozi naše
kraje. Na tej poti so ju spremljali češki
mladeniči kot služabniki in stražarji. Ker
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Polenšak danes
Grška misijonarja
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Na ozemlju našega kraja pa je ohranjenih
tudi kar nekaj zelo starih hiš, ki kažejo na
zelo zgodnjo naselitev na našem območju.
Stare hiše so ohranjene v zelo dobrem
stanju in služijo kot bogata kulturna
dediščina.
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Polenšak nekoč
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Polenšak se ponaša z dolgo in lepo
ohranjeno tradicijo. Najstarejša, Praznik
žetve ter razstava kruha in pogač bo letos
na sporedu že 47. Praznik žetve je prav pri
nas najstarejši tovrstni praznik v Sloveniji.
Sobotni del prireditve, pravimo domačini,
bo všeč tistim, ki radi sežejo po dobrem
kmečkem kruhu in pogačah, razstavo teh
jedi pa bodo popestrili z razstavo strojev in kmečkega orodja, bogatim kulturnim
programom in tradicionalnim druženjem.
Sredi nedeljskega popoldneva pa bodo na
vaški njivi, prikazali žetev na star način,
pšenico pa bodo tudi zmlatili in nekaj zrnja
zmleli v moko, da bodo iz te spet lahko
spekli kak kolač dobrega kruha. Prireditve
se vsako leto udeleži okrog 6.000 ljudi.
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Ostanki hiš, ki so ohranjeni še danes

Prebivalci Polenšaka pa se radi pohvalimo
s romarsko cerkvijo Marijinega obiskanja.
388 let stara cerkev z zelo bogato
zgodovino je dolga 36 metrov. Zaradi
velikosti sodi cerkev med eno največjih v
Slo. goricah. Njena prelepa notranjost je
tipična baročna. Da je pomembno
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na dan bolnih in ostarelih poromajo v naš
kraj ljudje iz najrazličnejših delov
Slovenije.
Velika ovira za turizem je, da objektov za
prenočitev ni. So pa zato zelo dobro

razširjeni prostori za zabavo in prosti čas.
Veliko šolsko igrišče je namenjeno športu.
Turistično društvo vsako leto večkat
poskrbi za dobro ogranizirano
kolesarjenje. Prav tako pa je na našem
območju kar nekaj dobrih sprehajalnih
poti.
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romarsko središče velja omeniti, da je v
letu 1872 prišlo v kraj na romanje okrog
40 tisoč romarjev. Proces romanja se
ohranil vse do danes. Vsako leto namreč
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Prikaz žetve
Tradicionalna Polenška gibanica
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Cerkev Marijinega obiskanja na Polenšaku
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Grafični znak

