40
spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

SPOTKANIE POD SOKOLICĄ
TRASA NR 1
24 października 2021 r.

4a

3a

3b

Start: Radwanowice (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Będkowice Rynek (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 278 ze Bronowic Małych
Jak wrócić? autobus KMK nr 210 z Będkowic
Radwanowice (KMK) – zespół dworski z XIX w., cmentarz wojenny - Przegórze – Grzybowa –
pomnik Powstańców Styczniowych – Wąwóz Przecówki – Dolina Będkowska –
Brandysówka (zakończenie akcji, ognisko, konkurs) – Brama Będkowska – Będkowice Rynek (KMK)

trasa ok. 8 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 8

Warte zobaczenia:
Radwanowice
To niewielka wieś usytuowana na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, kilka kilometrów na wschód od Krzeszowic. Pierwsza wzmianka
o wsi pochodzi z 1329 r., w której zawarta jest informacja o zasiedleniu przez szlachtę zagrodową. Według niektórych źródeł do końca
XIX w. nie mieszkali tu w ogóle chłopi. Jeszcze na początku XX w.
wszyscy mieszkańcy szczycili się szlacheckimi herbami. Znajduje się
tutaj zabytkowy zespół dworski pochodzący z II-poł. XIX w. W okresie
zaborów, kiedy w pobliżu Radwanowic przechodziła granica zaboru
rosyjskiego, Austriacy nadbudowali na budynku dworu piętra i umieścili w nim komorę celną. W 1921 r. kolejni właściciele odsprzedali
dwór rodzinie Tetelowskich. Ostatnia właścicielka Zofia Tetelowska
w 1987 r. przekazała cały majątek wraz z zespołem dworskim na
rzecz utworzonej wraz z innymi osobami Fundacji im. Brata Alberta.

pomnik „Powstańcom Styczniowym 1863”
11 listopada 2005 r. w Szklarach odsłonięto pomnik w pobliżu miejsca, gdzie w czasach zaborów przebiegała granica pomiędzy zaborami: rosyjskim i austriackim. W miejscu tym 4 kwietnia 1863 r. rozegrała się bitwa pomiędzy oddziałem ok. 70 strzelców dowodzonych
przez płk. Józefa Grekowicza a wojskami carskimi, liczącymi ok. 600
żołnierzy. Ponieważ nie nadeszły spodziewane posiłki, musiano wycofać się za granicę austriacką. Bitwa trwała ok. 4 godzin, zginęło 6 polskich żołnierzy i ok. 40 Rosjan.

Dolina Będkowska
To jedna z najdłuższych, licząca ok. 7 km i najciekawszych krajobrazowo podkrakowskich dolinek. Najatrakcyjniejszy jest jej środkowy
odcinek, w którym spotykamy największe zgrupowanie jurajskich skałek o różnorodnych oryginalnych formach. Najbardziej znaną i najokazalszą jest Sokolica, która dominuje w krajobrazie doliny swymi
70-metrowymi pionowymi ścianami. Niemal u jej stóp znajduję się
słynna Brandysówka - gospodarstwo agroturystyczne z polem namiotowym i gastronomią, które stanowi także zaplecze dla licznej grupy
wspinaczy skałkowych. W dolnej części doliny znajduje się gospodarstwo rybackie wraz ze smażalnią ryb. Z Doliny Będkowskiej możemy
przejść do Będkowic przez bramę skalną zwaną Bramą Będkowską.

Będkowice
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z I-połowy XIV w., jest w nich informacja, że właścicielami wsi było kilku dziedziców. Od 1708 r. właścicielką Będkowic była Maria z Wesslów, która poślubiła syna Jana III
Sobieskiego, w związku z tym dobra będkowskie weszły jako posag do
dóbr królewskich. Kolejnymi właścicielami była rodzina Bzowskich,
która została upamiętniona znajdującym się we wsi kopcem zwieńczonym krzyżem. W centrum Będkowic znajduje się kościół wybudowany w latach 1935-1938 z białego kamienia wapiennego.
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