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WYCIECZKA GÓRSKA
DRABOŻ
17 października 2021 r.
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Start: Brzeźnica (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Jaśkowice (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 223 ze Skawiny
Jak wrócić? autobus KMK nr 223 z Jaśkowic
Brzeźnica (KMK) – dwór z XVIII w., spichlerz książki – Marcyporęba (kościół drewniany z XVII w.) –
przełęcz Zapusta – punkt widokowy – Draboż (432 m n.p.m.) – Bęczyn - Jaśkowice (KMK)

trasa średnia, o długości ok. 14 km, 400 m przewyższeń, około 5 godzin marszu,
pkt do GOT: 18, BZ.10

Warte zobaczenia:
Czeka nas interesująca wycieczka po Pogórzu Wielickim. Trasa
wymagająca kondycji, ponieważ jest do pokonania około 14 km.
Najwyższym punktem na trasie będzie szczyt Draboża (432 m
n.p.m.), zaś najniższym, położona w dolinie Wisły Brzeźnica (około
200 m n.p.m.). Po drodze będziemy podziwiać wspaniałe widoki
zarówno na stronę północną jak i południową. Również miłośnicy
zabytków i historii znajdą ciekawe obiekty.

Brzeźnica – dwór z parkiem
Dwór w Brzeźnicy pochodzi z końca XVIII w., wybudowany został
przez kalwaryjską linię Czartoryskich. Potem właścicielami dworu byli
Brandysowie, którzy z kolei odsprzedali go Gorczyńskim – pozostawali w posiadaniu dworu do II wojny światowej. Po wojnie w dworze
mieściły się magazyny i obecnie jest niestety w ruinie. W oryginalnym
stanie zachowała się jedna z bocznych elewacji oraz elewacja od
strony parku. Pozytywnym elementem jest zagospodarowanie jednego z budynków gospodarczych, w którym od 2014 r. mieści się Spichlerz Książki – czyli gminna biblioteka.

Kościół św. Marcina w Marcyporębie
Obecny kościół, kolejny na tym miejscu, zbudowano w drugiej połowie XVII w. Kościół jest budowlą drewnianą, przykrytą dachem jednokalenicowym, jednonawową z prezbiterium i później dobudowanymi
kaplicą (XIX w.) oraz wieżą (z lat 1976-1980) o konstrukcji słupowej.
We wnętrzu kościoła należy zwrócić uwagę na gotycki krucyfiks
umieszczony na belce tęczowej, dwa portale z czasów budowy - jeden
manierystyczny i drugi nawiązujący do gotyckich portali długoszowskich, oraz kamienną chrzcielnicę z XVI w.
W ołtarzu głównym obrazy Matki Bożej oraz św. Wawrzyńca i św.
Szczepana. Na terenie dawnego cmentarza znajdują się kamienna
dzwonnica parawanowa oraz grobowiec rodziny Baumów.

Pasmo Draboża
To pasmo na Pogórzu Wielickim, które ciągnie się równoleżnikowo na
długości około 8 kilometrów z najwyższym wzniesieniem Draboż. Od
północy Pasmo Draboża wznosi się stromo 200 m ponad dolinę Wisły, a na południu sąsiaduje z innymi wzniesieniami Pogórza, przechodzącymi dalej w Beskid Makowski. Na grzebcie od wschodu można wyróżnić Draboż, Przełęcz Zapusty, Jurczakową Górę, Niedźwiedzią Górę i dwuwierzchołkową Trawną Górę. Jest to godny polecenia
cel wycieczek: przez całe Pasmo Draboża prowadzi niebieski szlak
pieszy, a dodatkowo jeszcze na Trawną Górę szlak czarny. Są tu też
szlaki rowerowe, nordic walking i ścieżka przyrodnicza. Pasmo Draboża jest w większości zalesione, ale z odsłoniętych miejsc można
podziwiać wspaniałe widoki, czy to w kierunku północnym na Wyżynę Śląsko-Krakowska, czy też na południe na Beskidy – od Beskidu
Wyspowego aż po Beskid Żywiecki i Mały.
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