19
spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

NA „KRZESŁO”
I NA CHORĄGWICĘ
03 lipca 2021 r.

4a

33

5a

Start: Hucisko (przystanek autobusowy ALD)
Meta: Wieliczka Miasto (pętla autobusowa KMK)
Jak dojechać? autobus Autobusowych Linii Dowozowych nr D1 z Wieliczki Rynek Kopalnia
Jak wrócić? autobusami KMK lub pociągiem z Wieliczki
Hucisko (ALD) –  Dom Tadeusza Kantora, Krzesło Kantora -  Grobowiec Lipowskich – Las Hucisko –
Pańskie –  Zalesie (dawny folwark) – Kopaliny - Łysa (388 m) – Dobranowice – Chorągwica (420 m) –
maszt RTV – Przylesie – punkt widokowy – Lednica Dolna – Wieliczka (KMK/PKP)

trasa ok. 15 km; pkt do odznak: OTP: 15

Warte zobaczenia:
Hucisko
Hucisko to wieś na Pogórzu Wielickim. W 1813 r. Emanuel Lipowski
wybudował tu dwór, który dziedziczyli kolejni spadkobiercy tej rodziny. Położony jest w pięknym, krajobrazowym parku z XVIII w., liczącym 3 ha powierzchni. Dwór ten był jednym z 28 dworów w Polsce,
który pozostał w rękach prawowitych właścicieli po II wojnie światowej. Po ich śmierci, zniszczony dwór odkupili państwo Rozwadowscy,
którzy pieczołowicie przywracają go do dawnej świetności.

Dom Tadeusza Kantora w Hucisku
Krakowski artysta (twórca teatru awangardowego Cricot 2) Tadeusz
Kantor z żoną Marią Stangret, zauroczeni urodą miejsca, kupili od
Lipowskich kawałek ziemi i w latach 1983-1985 wybudowali tu oryginalną willę letnią, która miała pełnić funkcję archiwum i muzeum.
Z zewnątrz przypomina tradycyjną zakopiańską chatę, gdyby nie kilka burzących architektoniczne schematy szczegółów: wyrastająca
ponad strzelistym dachem półokrągła wieża, przypominająca basztę
średniowiecznego zamku czy biała, kamienna podmurówka i wysoki
komin.

Krzesło Kantora – Pomnik Niemożliwy
W piątą rocznicę śmierci artysty w 1995 r., z inicjatywy Fundacji im.
Tadeusza Kantora, w ogrodzie obok stanęła zaprojektowana przez
niego monumentalna rzeźba betonowa – tzw. Krzesło Kantora, wysokości 14 m. Krzesło, zaprojektowane przez samego artystę jest trzecią
jego realizacją, w ramach idei Pomnika Niemożliwego. Ta idea została wcześniej zrealizowana dwukrotnie: w Vela Luka (1968 r.) w dawnej Jugosławii (obecna Chorwacja) i w Oslo (1971 r.) w Norwegii.

Grobowiec Lipowskich w Hucisku
Trzecim, oryginalnym obiektem w Hucisku jest ukryty w lesie murowany grobowiec rodziny Lipowskich. Pochodzi z 1907 r. i jak wynika
z płyt grobowych, kryje zwłoki wielu zasłużonych osób. Ba, jest nadal
czynny. Ostatnie pochówki pochodzą z XXI wieku.

Chorągwica
to miejscowość położona na jednym z najwyższych wzniesień Pogórza
Wielickiego, na wys. 429 m n.p.m., około 200 m ponad Wieliczką.
W związku z tym, że wzgórze nie jest zalesione, we wsi znajdują się
atrakcyjne punkty widokowe. Na północ rozciąga się rozległy widok
na Wieliczkę, Kraków, Puszczę Niepołomicką i dalsze rejony. Z południowych stoków wzgórza rozciągają się widoki na Pogórze Wielickie,
Beskidy, Jezioro Dobczyckie; przy dobrej widoczności można zobaczyć
także Tatry. W 1962 r. wybudowano tu liczący 286 m maszt radiowotelewizyjny. Jest to najwyższy obiekt budowlany na terenie województwa małopolskiego
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