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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

W PODTARNOWSKIEJ DOLINIE
DUNAJCA
29 sierpnia 2021 r.
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Start: Tarnów Mościce (stacja kolejowa)
Meta: Tarnów Mościce (stacja kolejowa)
Jak dojechać? pociąg osobowy z Krakowa Głównego
Jak wrócić? pociąg osobowy z Tarnowa Mościc
Tarnów Mościce (PKP) – niebieskim szlakiem rowerowym – Zbylitowska Góra (dwór Żabów z XIX w.,
kościół Krzyża Św. z 1464 r.,) – Las Buczyna – miejsce straceń 1939-1945 – Zgłobice (dwór z XVIII/XIX w.)
– Brzezinki – Aleja Jaworowa – Park Soślina – Tarnów Mościce (PKP)

trasa ok. 16 km; pkt do odznak: OTP: 16

Warte zobaczenia:
Kościół św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze
Pierwsza informacja o parafii pochodzi z 1326 r. Obecny kościół stoi na
fundamentach świątyni wzniesionej około 1464 r., fundacji Mikołaja Zbylitowskiego. Aktualny wygląd zawdzięcza odbudowie z lat 1918–1922.
Do najstarszych elementów wyposażenia należy płyta nagrobna z płaskorzeźbą upamiętniającą fundatora świątyni. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza XIX-wieczna ławka kolatorska rodziny Żabów. Obok kościoła
stoi XVIII-wieczna dzwonnica, w której ścianę wmurowano pociski.

Las Buczyna – miejsce straceń
W czasie II Wojny Światowej niemieccy okupanci wybrali niewielki las
"Buczynę" na miejsce kaźni. Początkowo byli to więźniowie tarnowskiego więzienia, a od 11 czerwca 1942 r., kiedy to podczas likwidacji
tarnowskiego getta pomordowano pierwsze grupy Żydów, do 14
stycznia 1945 r., kiedy to dokonano ostatniego mordu na polskich
więźniach, Niemcy zgładzili około 10 000 obywateli polskich.

Dwór w Zgłobicach
W XIX w. zgłobicki majątek należał do hrabiny Lanckorońskiej i prawdopodobnie ona go zbudowała. Cały zespół dworsko-parkowy pochodzi z I-poł. XIX w. W II-poł. XIX w. na miejscu drewnianego, wzniesiono
dwór murowany i zasadzono nowe drzewa (aleję kasztanową). W trakcie I Wojny Światowej w okolicach dworu przebiegała linia frontu, czego pozostałością są liczne fragmenty szrapneli znajdowane w ogrodzie.
Dwór pierwotnie był budynkiem dwukondygnacyjnym (prawdopodobnie z attyką), w wyniku bombardowania stracił dach. Ostatnim właścicielem był Adam Marszałkowicz z Brzezia, który w latach 1930-1934
był prezydentem Tarnowa, dlatego nazywa się go „Dwór Prezydencki”.

Aleja Jaworowa
Znajduje się przy ul. Pszennej i rozciąga się na długość ok. 400 m.
Obejmuje 73 drzewa, głównie klony jawory, kilka klonów pospolitych,
olsz czarnych, jesionów wyniosłych, dębów szypułkowych, lipę drobnolistną i robinię akacjową. Jawory osiągają nawet do 20 m wysokości, a ich obwody wynoszą od 100 do 300 cm. Pierwotnie aleję tworzyły cztery rzędy drzew, jednak kilkadziesiąt lat temu wycięto dwa
zewnętrzne rzędy ze względu na nadmierne zagęszczenie. Aleję ustanowiono pomnikiem przyrody w 1987 r.

Park Soślina
Aleją Jaworową możemy dojść do Parku Soślina (a właściwie lasu),
który charakteryzuje się ciekawą mozaiką różnorodnych siedlisk.
Znajdziemy tu dąbrowę, litą buczynę czy podmokłą olszynę, która
wraz z sąsiednimi łąkami często jest podtapiana. W latach 70. XX w.
wykonano alejki, ławki, oświetlenie i plac zabaw nadając Soślinie
charakter parkowy, lecz trzeba wiedzieć, że jest to las, w którym prowadzi się planową gospodarkę leśną. Nazywany jest również Sośniną,
choć w składzie gatunkowym drzewostanu przeważają buki i dęby,
a sosny występują sporadycznie.
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