28
spacer z cyklu „Małopolskie klasztory i sanktuaria”

DO KLASZTORU
NA SREBRNĄ GÓRĘ
15 sierpnia 2021 r.
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Start: Kryspinów (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Kraków, ul. Królowej Jadwigi (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 209 z Salwatora
Jak wrócić? autobusami KMK z rejonu Woli Justowskiej
Kryspinów (KMK) – dwór z I poł. XIX w. – Jaskinia Kryspinowska – Sojunka – Fort Skała
(Obserwatorium Astronomiczne UJ) – Gumańczy Dół – Srebrna Góra – Klasztor oo. Kamedułów –
Polana Malczewskiego – Polana Lea – ZOO – Baba Jaga – Poniedziałkowy Dół – Stara Wola –
Willa Decjusza – Park Decjusza - ul. Królowej Jadwigi (KMK)

trasa ok. 12 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 12

Warte zobaczenia:
Kryspinów
Kojarzy się nam głównie z zalewem, kąpieliskiem i atrakcjami wodnymi, a speleologom – z Jaskinią Kryspinowską. Niewiele jednak osób
zwraca uwagę na neorenesansowy pałac (na zdjęciu), położony
w centrum miejscowości. Wybudowany został pod koniec XIX w.
przez ówczesnego właściciela wsi Jana Skirlińskiego. Dzisiaj odstrasza
„nadgryziony zrębem czasu”, przyciąga ciekawą historią i interesującą architekturą.

Fort 38 Skała –
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Fort 38 Skała to jeden z wielu fortów Twierdzy Kraków, zbudowanej
przez Austriaków przed wybuchem I wojny światowej. Jednocześnie,
jeden z najciekawszych. Powstał w latach 1884-1886. Jako pierwszy
fort pancerny, wyróżniał się nietypowością usytuowania, planu,
uzbrojenia. Położony na zachodnim zboczu wzgórza Sowiniec, stanowił główny punkt oporu całego sektora obronnego, zespołu fortów,
baterii i szańców zlokalizowanych w Lasku Wolskim. Nie brał udział
w walkach I wojny światowej. Dzisiaj jako siedziba Obserwatorium
Astronomicznego UJ, nadal kryje wiele tajemnic.

Kościół i klasztor oo. Kamedułów
na Bielanach
Usytuowany na Srebrnej Górze, jednym z najwyższych wzniesień Pasma Sowińca, widoczny z wielu miejsc w Krakowie, zawsze budził
ogromne zainteresowanie - nie tylko mieszkańców miasta. Zakonników osadził tu marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski. W latach
1603-1630 powstał kościół i klasztor. Przy wykończeniu wnętrz pracowali najwybitniejsi artyści epoki: Jan Baptysta Falconi i Tomasz
Dolabella. Wyjątkowym dziełem jest wizerunek Matki Boskiej – Kamedulskiej Pani, namalowany w XVII w. przez kamedułę O. Wenatego z Subiaco. O tajemnicach kamedułów, regule ich obowiązującej,
najlepiej się dowiedzieć w jednym z 12 dni w roku, kiedy kościół jest
dostępny dla wszystkich. Wymagany jest jedynie odpowiedni strój.

Willa Decjusza
Ten piękny, renesansowy pałacyk wybudował ówczesny właściciel
Woli Justowskiej, Wit Ludwik Decjusz, w latach 1530-1540. Był on dyplomatą i sekretarzem króla Zygmunta Starego. Być może, że udział
w projektowaniu mieli budowniczowie Wawelu, współpracownicy
Bartłomieja Berecciego. Wielokrotnie przebudowywana przez kolejnych właścicieli (m.in. wg projektu Tadeusza Stryjeńskiego), po ostatniej restauracji, Willa Decjusza jest jednym z najpiękniejszych przykładów renesansowej architektury rezydencjonalnej w Polsce. Dzisiaj
to miejsce wystaw, koncertów, konferencji i bankietów. Jej otoczenie
stanowi Park Decjusza, a w nim autorska galeria rzeźb i malarstwa
Bronisława Chromego.
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