29
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SZLAKIEM STARYCH DWORÓW
CZĘŚĆ DRUGA
22 sierpnia 2021 r.
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Start: Włosań centrum (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Wola Radziszowska (przystanek autobusowy KMK lub stacja kolejowa)
Jak dojechać? autobus KMK nr 275 z Borku Fałęckiego
Jak wrócić? autobusami KMK nr 253 lub pociągiem
Włosań centrum (KMK) – Dział – Głogoczów (skraj) - lamus z XVII w., dwór Nowina-Konopków z XVIII w.)
– Dolina Głogoczówki – Krzywaczka (zespół dworski Schmidtów z 1820 r., zajazd, karczma z XIX w.) –
Skotnica – Kapelanka – Ostra Góra (282 m) – Wola Radziszowska (kościół z XV w., izba regionalna) –
Wola Radziszowska (KMK/PKP)

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

Warte zobaczenia:
Włosań
to wieś położona na Pogórzu Wielickim, której historia sięga połowy
XIII wieku Wówczas usytuowana była na skraju rozległej puszczy,
a mieszkańcy pełnili służbę przy tzw. straży bramy myślenickiej. Wieś
należała do Cystersów, a od połowy XVI w. do Spytka Jordana.

Głogoczów
Nazwa wsi pochodzi od imienia rycerza Głogacz. Podobnie jak Włosań, należała do Cystersów ze Szczyrzyca, a następnie do Wawrzyńca
Spytka Jordana. Kolejni właściciele to książę Massalski, Potoccy, a od
początku XIX w. Konopkowie herbu Nowina.
W XVIII w. był tu dwór obronny otoczony fosą. Z tego okresu zachował
się jedynie lamus dworski (spichlerz). Obecny dwór pochodzi z XIX w.
Znajduje się tu również kościół wybudowany w 1823 r. w mało znanym tzw. stylu józefińskim (na zdjęciu).

Krzywaczka
Krzywaczka, lub jak była wcześniej nazywana - Krzywa Dąbrowa, to
wieś, która w XIII wieku należała do Benedyktynów z Tyńca. Dzierżawiona przez mieszczan krakowskich, stała się wsią szlachecką. Na początku XIX w. wieś zakupili Żeleńscy herbu „Ciołek.” Hrabia Kryspian
Żeleński w 1820 r. wybudował dwór wraz z zabudowaniami dworskimi
i browarem, a w 1817 r. karczmę dworską wraz z zajazdem (na zdjęciu). Ostatnimi właścicielami Krzywaczki od 1859 r. do 1945 r. byli
Szmidtowie. W 1945 r. majątek rozparcelowano. W ostatnich latach
dwór kupił prywatny właściciel.

Wola Radziszowska
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1234 r., nazwana jest w nich
Brunaczow. Według dokumentów z 1402 r. część wsi należała do Benedyktynów w Tyńcu. W połowie XV w. przewijają się dwie nazwy
Brunaczowa Wola oraz Radziszowska Wola, ale dopiero w XVI w.
ujednolicono nazwę na Radziszowska Wola.
Znajduje się tu wybudowany pod koniec XV w. drewniany kościół
pw. Wniebowzięcia NMP, z wielobocznym prezbiterium, orientowany. Obok stoi wybudowana w XVII w. słupowa, drewniana wieża.
Kościół znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
W pobliżu kościoła znajduje się izba regionalna. Mieści się w starym
przykościelnym spichlerzu. W Izbie znajduje się już ponad 200 eksponatów, takich jak m.in. starodawne meble, naczynia, narzędzia gospodarskie, przedmioty codziennego użytku, obrazy oraz ozdoby. Wiele
spośród eksponatów trafiło do izby od okolicznych mieszkańców.
Można w niej poczuć klimat wiejskiej chaty z przełomu XIX i XX stulecia.
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