3
spacer z cyklu „Małopolskie miasta i miasteczka”

BOCHNIA W CIENIU WIELICZKI
20 września 2020 r.
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Start: Bochnia (dworzec kolejowy)
Meta: Bochnia (dworzec kolejowy)
Jak dojechać? pociąg osobowy z Krakowa Głównego
Jak wrócić? pociąg osobowy z Bochni
Bochnia (PKP) -  zwiedzanie zabytków miasta, m.in.: układ urbanistyczny miasta,
bazylika św. Mikołaja z XV w., park archeologiczny Osada VI Oraczy, park „Planty Solne”,
w miarę możliwości  Kopalnia Soli – Bochnia (PKP)
trasa ok. 8 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 8

Warte zobaczenia:
Bochnia -

dziś skromna 30-tys. mieścina jakich wiele, w średniowieczu największe i najbogatsze miasto Małopolski po Krakowie
i Sandomierzu. Rozłożona jak Rzym na wzgórzach, miała dwa źródła
swojego bogactwa: wydobycie soli i handel (z racji położenia na przecięciu szlaków z Węgier nad Bałtyk i z Europy Zachodniej na Ruś).
Nie bez przyczyny mawiano "bez Bochni i Wieliczki Polska niewarta
świeczki". Prawa miejskie uzyskała kilka lat po odkryciu złóż soli, ale
jeszcze przed Krakowem w 1253 r. Miasto murowane prawie od podstaw wybudował Kazimierz Wielki, począwszy od murów miejskich na
szpitalu-przytułku dla górników skończywszy. Barwne dzieje miasta to
okres wzlotów i upadków, a pamiątką przeszłości są cenne zabytki.

 Rynek
Regularny lekko nachylony kwadrat 90 x 90 m był miejscem, gdzie
skupiało się życie gospodarcze, społeczne i polityczne miasta. Zabudowane ratuszem, klasztorem dominikanów, jatkami prasołów,
zbiornikiem na wodę, szybami kopalnianymi tętniło życiem. Dziś tylko samotnie Kazimierz Wielki duma nad minioną świetnością. Tak
wiele dla Polski zrobił, a tylko Bochnia uczciła go pomnikiem.

Muzeum im. Stanisława Fischera
Mieści się przy Rynku w dawnych zabudowaniach dominikańskich.
Powstało w 1959 r. na bazie zbiorów Stanisława Fischera, nauczyciela, historyka i znanego regionalisty.

Kolegiata św. Mikołaja
Pierwszy drewniany kościół pamiętał czasy Bolesława Wstydliwego,
kolejny już murowany, gotycki Kazimierza Wielkiego. Z wielkiego pożaru w 1655 roku ocalał piękny zachodni szczyt, a wnętrze uzyskało
wystrój barokowo-rokokowy. Świątynia jest sanktuarium cudownego
obrazu Matki Boskiej Różańcowej przeniesionego ze zlikwidowanego
kościoła dominikanów. Czci też pamięć św. Kingi, w poświęconej jej
kaplicy, której wystrój zaprojektował sam mistrz Matejko. Jan Paweł II
podniósł kościół do godności bazyliki mniejszej o potem kolegiaty.

Dzwonnica
Datowana na 1609 r. drewniana modrzewiowa dzwonnica była jednym z najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Małopolsce. Niestety po festynie w październiku 1987 r. spłonęła. Odbudowana w dawnym kształcie jest już tylko współczesną atrapą.

Planty salinarne
to park miejski ze stawem, powstały w 1868 r. na miejscu nieistniejącego zamku, wg projektu botanika i architekta krajobrazu Karola Bauera.

Szyb Campi i Osada VI Oraczy
Szyb zjazdowy do kopalni soli, a obok niego park archeologiczny
z odtworzoną osadą mieszkalną, pokazującą życie i zajęcia dawnych
mieszkańców
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