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Janowiec
Pomnik poświęcony ofiarom II
wojny światowej
W janowieckim rynku stoi pomnik poświęcony ofiarom II
wojny światowej. Pomnik postawiony został przez
społeczeństwo w hołdzie patriotom i mieszkańcom gminy
Janowiec którzy zginęli z rąk hitlerowców w latach 19391945. Na murowanym z kamienia pomniku widnieje tablica
pamiątkowa z wyrytym wierszem poety Mieczysława
Jastruna. Na podstawie pomnika stoi rzeźba orła.
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Janowiec
Późnogotycki kościół parafialny
(XVI w.)
Późnogotycki kościół parafialny (XVI w., rozbud. 1610-15).
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Kościół pw. św. Stanisława Biskupa wystawił w latach 30.
XVI w. właściciel Janowca, Piotr Firlej. Jeszcze w końcu
tego samego stulecia dokonano przebudowy świątyni.
Uważa się, że kierował nią mistrz Gucci, pracujący także
przy modernizacji janowieckiego zamku. Prawdopodobnie
według jego projektu powstała wieża kościelna, mistrz miał
też nadać nowy kształt świątynnemu prezbiterium, gdzie
przy północnej ścianie pozostawił dowód swego
niebywałego kunsztu - renesansowy, piętrowy nagrobek
Andrzeja Firleja i jego żony Barbary ze Szreńskich.
W drugiej połowie XVI w. kościół służył pospołu katolikom i
zwolennikom reformacji. Należeli do nich wyznający
kalwinizm Firlejowie. Gdy w ostatnich latach tego stulecia
dobra janowieckie przeszły we władanie katolików Tarłów,
w miasteczku zatriumfowała kontrreformacja. Na nowo
erygowana i konsekrowana świątynia została godnie, po
katolicku wyposażona. Wdowa po Stanisławie Tarle, także
Barbara, usuwając ślady po protestantach, podjęła
niegodną z perspektywy czasu decyzję aneksji cudzego
nagrobka. Z tablicy epitafijnej usunęła napisy poświęcone
Firlejom i kazała umieścić pean na cześć małżonka, który
"...kościół janowiecki przez arianów sprofanowany (...) do
kościoła rzymskokatolickiego przywrócił...". Fakt
przywłaszczenia nagrobka z czasem może uszedłby uwadze
potomnych, ale nieładny postępek demaskują
pozostawione herby Firlejów i Szreńskich wykute w
kamieniu przez Santi Gucciego.
W pięknie odnowionym wnętrzu warto zobaczyć XVIIwieczny krucyfiks wiszący w ołtarzu bocznym, z prawej
strony przed prezbiterium. Postać ukrzyżowanego
Chrystusa przedstawiono niezwykle wiernie. Na ciele
Zbawiciela widać nabrzmiałe żyły. Figurę wykonano z
płótna wypełnionego pakułami.
Janowiec budzi spore zainteresowanie osób
odwiedzających Kazimierz. Po obejrzeniu pięknych
zabytków warto odpocząć i posilić się w tutejszych
lokalikach przy rynku. Spokojniej tu niż w Kazimierzu, a
karty dań wyglądają równie ciekawie. Polecamy zwłaszcza
Maćkową Chatę, "w smaki i klimat bogatą", gdzie każdego
dnia można popróbować innego ciasta miejscowego
wypieku.
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Janowiec
Firlej czy Tarło?
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można też przenocować w zamkowej komnacie. Górny
poziom skrzydła wschodniego, dawna Sala Rycerska, to
obecnie taras, z którego pięknie widać przełomową Dolinę
Wisły.
Na wschód od budowli, za parkiem, warto zobaczyć
barokowy dwór, któremu w latach 80. ubiegłego wieku
podarowano drugie życie. Niszczejący XVIII-wieczny obiekt
ze wsi Moniaki, z okolic Urzędowa, przeniesiono w
elementach i zrekonstruowano w Janowcu. Służył
początkowo jako baza dla pracujących przy odbudowie
zamku. Obecnie można zwiedzić jego parter z klasycznymi
wnętrzami dawnej polskiej siedziby szlacheckiej. Na piętro
mają dostęp goście korzystający z noclegów pod dworskim
dachem. W otoczeniu jest także zagroda - skansen z
przeniesionymi: stodołą, lamusem i spichlerzem (we
wnętrzu zbiory etnograficzne z regionu Powiśla
Lubelskiego).
Zamek i dwór w Janowcu od maja do końca września
można zwiedzać codziennie z wyjątkiem poniedziałków w
godz. 10.00-17.00 (w weekend w godz. 10.00-19.00). Po
dziedzińcu i krużgankach można spacerować nawet do
godz. 21.00. Poza sezonem czas zwiedzania kończy się o
godz. 15.00 w tygodniu i o 16.00 w weekendy.

Janowiec
Zamek ostatniego romantyka
Imponujące ruiny jednego z największych zamków w
Polsce, malowniczo położone na nadwiślańskiej skarpie,
przyciągają uwagę turystów. Budowę zamku rozpoczął w
pierwszej połowie XVI w. hetman wielki koronny i kasztelan
krakowski Mikołaj Firlej. Kilkadziesiąt lat później jego wnuk,
zatrudniwszy słynnego włoskiego architekta Santi
Gucciego, przebudował zamek w stylu manierystycznym.
Pierwotnie obronna budowla stopniowo przekształcała się
w okazałą rezydencję magnacką. Przyczyniały się do tego
także przebudowy podejmowane przez kolejnych właścicieli
Janowca - Tarłów i Lubomirskich (pracował tu m.in. słynny
niderlandzki architekt Tylman z Gameren). W końcu XVIII
w. ostatni pan na Janowcu, hazardzista Marcin Lubomirski,
przegrał ponoć podupadający obiekt w czasie kilku
karcianych partii. W następnym stuleciu zamek stał się
ruiną. W 1927 r. kupił go inżynier Leon Kozłowski, zwany
ostatnim polskim romantykiem. Rozpoczętą przez niego
odbudowę przerwała wojna. O dziwo, po 1945 r. nowe
władze nie odebrały mu własności, więc był
prawdopodobnie jedynym prywatnym właścicielem tego
typu posiadłości w całej sowieckiej Europie. Nie mogąc
powstrzymać postępujących zniszczeń, w 1975 r. sprzedał
zamek muzeum w Kazimierzu.
W latach 90. XX w. rozpoczęto zabezpieczanie i częściową
rekonstrukcję obiektu. Dziś w odbudowanym fragmencie Domu Północnym - mieści się wystawa ilustrująca jego
dzieje. W sezonie jest tu otwarta kawiarnia Zamkowa,

Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą
tel. 081 881 52 28
www.muzeumnadwislanskie.pl
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Janowiec
Dąb Wolności
14 maja 2006 roku uczniowie z Zespołu Szkół w Janowcu
posadzili Dąb Wolności. Drzewo oraz stojący obok kamień
upamiętniają wydarzenia z sierpnia 1980 roku. Jest to
symbol przejścia narodu polskiego do wolności. Dąb rośnie
na terenie skansenu w Janowcu.
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koniec XIX w. niemieccy projektanci prac regulacyjnych
podjętych w dolnym odcinku Wisły. W 1916 r., w czasie I
wojny światowej, pruski urzędnik, twórca wielu kanałów w
Niemczech, inżynier Leo Sympher opracował wytyczne
projektu budowy zbiornika zaporowego będącego realizacją
wizji Kazimierza Wielkiego. Gdyby, jak proponował, pod
Janowcem przeciąć Wisłę zaporą o wysokości zaledwie
dwudziestu kilku metrów, południowe brzegi powstałego
zalewu (zasięg tzw. cofki) sięgałyby Sandomierza!
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Janowiec
Przełom Wisły
Kilka milionów lat temu Wisła znalazła drogę ujścia na
północ, żłobiąc koryto wśród skał wału polskich wyżyn.
Wcięła się w podłoże kredowe na głębokość sięgającą
czasami 100 m. Odcinek doliny rzecznej pomiędzy
Annopolem i Puławami nazwano Małopolskim Przełomem
Wisły. Jego najwęższy, najbardziej malowniczy fragment
jest atrakcją turystyczną. Można go obserwować z ławeczki
parkowej ustawionej nad samą skarpą, przy zamku w
Janowcu - kolejnego ciekawego miejsca w okolicy.
Odległość pomiędzy wysokimi brzegami: janowieckim i
kazimierskim przekracza tutaj tylko nieznacznie 1 km.
Strome stoki porasta bujna roślinność, w wielu miejscach
odsłaniają się wapienne opoki. W oddali, na przeciwległym
brzegu, majaczą wśród zieleni ruiny zamku, kościoły i domy
Kazimierza, bieleją ściany nieczynnego kamieniołomu pod
Albrechtówką, widać śmigi wiatraka w Męćmierzu i
kolorową nadbudówkę promu "Gelderland"
przemierzającego rzekę.
Kontemplując piękno krajobrazu warto pamiętać, że ludzie
od dawna snuli plany zbudowania między Janowcem a
Kazimierzem zapory piętrzącej wody Wisły. Taki zamiar
miał ponoć już Kazimierz Wielki. Pisemne wzmianki o
średniowiecznych planach konstrukcji tamy zachowały się
ponoć w pruskich archiwach. Przypomnieli o nich pod

Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl

Kazimierz Dolny
Męćmierz - Pamiątka ewakuacji
wawelskich skarbów
W 2009 r. nad brzegiem Wisły w Męćmierzu ustawiono
spory głaz z długą inskrypcją. Napisy są wprawdzie nieco
zatarte, ale warto pokusić się o ich odczytanie ponieważ
opowiadają o mało znanym, a jednak bardzo ważnym
epizodzie naszej historii. Niech treść inskrypcji mówi sama
za siebie:
&bdquo;W dniu 9 września 1939 roku do tego miejsca
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dopłynął galar, którym ewakuowano skarby wawelskie.
Dzięki pomocy miejscowej ludności z Kazimierza Dolnego,
Karmanowic i Wojciechowa przetransportowano je
furmankami do Tomaszowic a następnie wywieziono z
Polski przez Rumunię do Kanady. Powróciły na Wawel w
latach 1959 i 1961. W 70 rocznicę uratowania skarbów
kamień ten ufundowano staraniem Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym. Męćmierz
09.09.2009&rdquo;
Kamień-pomnik odsłonięto dokładnie w 70 rocznicę
wydarzeń.
Warto wiedzieć:

Nieopodal Kazimierza Dolnego znajduje się niewielka stara
osada rybacka z wiekowymi chałupami, studnią krytą
gontowym daszkiem i piaskowymi drogami, które
rozchodzą się w cztery strony świata. Nad wioską góruje jej
największa atrakcja - wiatrak-koźlak, przeniesiony tutaj z
Bałtowa koło Puław. Wiatrak utrzymany jest w bardzo
dobrym stanie technicznym i obecnie zamieszkany.
W osadzie próżno szukać charakterystycznego dla
Kazimierza Dolnego gwaru, nie ma też knajpek, w których
można przysiąść przy kawie. Króluje tu natomiast cisza i
spokój "zatrzymanego&rdquo; czasu.
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Szczerbiec, insygnia koronacyjne, kroniki Galla Anonima i
Wincentego Kadłubka, "Kazania Świętokrzyskie", "Psałterz
Floriański", "Biblia" Gutenberga z XV, złoty łańcuch i
szachownica Zygmunta III Wazy, berło Stanisława
Augusta, hetmańskie buławy oraz ponad 20 manuskryptów
Fryderyka Chopina w powróciły do kraju 3 lutego 1959 r.
Przez 7 miesięcy trwały zabiegi konserwatorskie.
20 września 1959, podczas otwarcia wystawy na Wawelu
prof. Jerzy Szabłowski powiedział m.in. &bdquo;Oto na
pierwotnym miejscu wskrzeszony zostaje skarbiec koronny,
a raczej stworzona wizja dawnego skarbca koronnego,
który stanowił niegdyś tak ważny składnik Wawelu. W
gorących dniach września 1939 roku skarbiec wawelski
wraz z innymi najcenniejszymi zabytkami ewakuowany
został z kraju i złożony na przechowanie w Kanadzie".
Druga część zdeponowanych w Kanadzie skarbów
wawelskich (w tym kolekcja ponad 130 szesnastowiecznych
arrasów) znalazła się w kraju 16 stycznia 1961 r.

51°18'38"N 21°54'30"E | na mapie:G

Kazimierz Dolny
Albrechtówka w Męćmierzu
Górujące nad Męćmierzem wzgórze niegdyś znane było
jako Kamienna Góra. Kiedy w 1914 r. zostało (wraz z
okoliczną ziemią) zakupione przez Jana Albrychta inżyniera kolejnictwa, właściciela kamieniołomu i
cementowni w Puławach, który wybudował tutaj dom
&ndash; przyjęła się nazwa &bdquo;Albrechtówka&rdquo;.
Z postawionego przez Albrychta budynku o ciekawej
architekturze pozostały już tylko ruiny, natomiast z
południowo-zachodniego stoku wapiennego wzgórza
roztacza się wspaniały widok na Małopolski Przełom Wisły
i ruiny położonego na drugim brzegu zamku w Janowcu .
Do punktu widokowego prowadzi ścieżka od strony
Kazimierza Dolnego oraz z samego Męćmierza. Na szczycie
czeka ustawiona pod niedużą kapliczką ławeczka, z której
można kontemplować widoki. Zapewniam, że warto.

Kazimierz Dolny
Męćmierz - tam, gdzie zatrzymał się
czas

Warto wiedzieć: w 1924 r. willę Jana Albrychta nabył znany
rzeźbiarz, malarz, rysownik Stanisław Szukalski (18931987), założyciel grupy artystycznej Rogate Serce
(dokładna nazwa &bdquo;Szczep Szukalszczyków Herbu
Rogate Serce&rdquo;). Od tej chwili przyjęła się jej nowa
nazwa &ndash; Szukałówka albo willa Szukalskiekiego.
Wzgórze do dziś pozostało Albrechtówką.
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Kazimierz Dolny
Hotel Spichlerz

Podgórz
Szum ptasich skrzydeł
Dolina Wisły jest ważnym w Europie korytarzem
ekologicznym. Tędy dwa razy w roku stada ptaków wędrują
między północą a południem. Jednym z miejsc, gdzie
zmęczone długim lotem mogą nabrać sił, jest Krowia
Wyspa. Mają tu dostęp do pokarmu i wody, a przede
wszystkim są bezpieczne - kilkudziesięciohektarowy
kawałek lądu tkwi bezpiecznie w nurcie Wisły, między 353
a 354 kilometrem jej biegu. Wiele gatunków ptaków
zakłada tu gniazda. Na wyspie mają swoje stanowiska
lęgowe m.in. rybitwy, mewy, brodźce i sieweczki.
Zadomowiły się tu nawet ostrygojady, których niewielka
populacja gniazduje w Polsce.

Przy ulicy Krakowskiej 61 stoi budynek spichlerza Kobiałki,
w którym mieści się hotel. Budynek wzniesiony został w
stylu renesansowym. Pochodzi z pierwszej połowy XVII
wieku, z roku 1636. Charakterystyczna fasada spichlerza
posiada szeroką loggię z czterema oknami na całej
szerokości budynku.
W połowie XX wieku budynek spichlerza został
zaadaptowany na schronisko turystyczne PTTK. Obecnie w
budynku mieści się Hotel Spichlerz. W hotelu znajduje się
sala konferencyjna, restauracja, pokoje i apartamenty.
Ponadto przy hotelu mieszczą się pole namiotowe,
caravaningowe, miejsce do grillowania oraz park linowy.

51°19'07"N 21°55'48"E | na mapie:K

Ptaki zgodnie współżyją z największymi ssakami na wyspie.
Już od wielu pokoleń gospodarze z okolicznych wsi pasą tu
swoje bydło. Krowy uniemożliwiają roślinności bujniejszy
wzrost, tym samym zachowując idealne warunki do
lokalizacji kolonii lęgowych. Potężna Krowia Wyspa jest
widoczna z daleka, np. z punktu widokowego na
Albrechtówce. Kto chce usłyszeć szum ptasich skrzydeł tuż
nad głową, tego flisacy z Podgórza powiozą ku jej
brzegom. Należy jednak pamiętać, że to ciekawe miejsce
jest rezerwatem, więc pod żadnym pozorem nie wolno
płoszyć jej skrzydlatych mieszkańców.
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Kazimierz Dolny
Nepomucen z Kazimierza.
Kazimierz Dolny zwany także Kazimierzem nad Wisłą jest
małym, wyjątkowym w skali kraju miastem. Zabytków w
nim dużo i wszystkie opisane. Wzniesiony nad dużą rzeką
ma również świętego Nepomucena, który ma chronić przed
powodziami. Kapliczka z figurą św.Jana znajduje się przy
ul. Krakowskiej 38, równoległej do nadwiślańskiej
promenady. Zbudowana została w końcu XVIII wieku z
kamienia wapiennego i dziś jest mocno popękana i

6

pochylona. Figura świętego też jest w złym stanie, tym
bardziej że jakieś 45 lat temu straciła głowę i obecną jej
dosztukowano.
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Kazimierz Dolny
Pomnik pomordowanych w latach
1939-1944
Przy klasztorze franciszkanów w Kazimierzu Dolnym stoi
pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1944.
Kamień-pomnik upamiętnia osoby, które zginęły z rąk
okupanta hitlerowskiego i ofiar "Krwawej Środy" z 18
listopada 1942 roku. Na kamieniu widnieje wizerunek orła
oraz wyryty pamiątkowy napis. Pomnik ufundowany został
przez społeczeństwo Kazimierza.
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Kazimierz Dolny
Obelisk Józefa Piłsudskiego
Przy murach zespołu klasztornego franciszkanów w
Kazimierzu Dolnym stoi obelisk poświęcony marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu. Pomnik został postawiony w 1998
roku w 78. rocznicę "Cudu nad Wisłą" - zwycięskiej bitwy
Wojska Polskiego z Bolszewikami w 1920 roku. Bitwa
polsko-bolszewicka stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920
roku uznana została za osiemnastą bitwę w historii świata.
Na obelisku widnieją pamiątkowe napisy, krzyż oraz
wizerunki orła i marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Kazimierz Dolny
Cmentarz św. Jana
Cmentarz nikomu nie kojarzy się z czymś pozytywnym lub z
miejscem, które warto zobaczyć czy zwiedzić. Patrzymy
bardziej jak na miejsce zadumy, spotkania z kimś, kogo już
nie ma; często jest to również obszar przeznaczony do
naszego monologu w nadziei, że nieobecna już osoba nas
wysłucha. Oglądając jednak stare nekropolie, mamy
wrażenie, że historia jest dosłownie na wyciagnięcie ręki.
Spotykamy nazwiska znane i te, które zapisały się tylko w
pamięci nielicznych. Podziwiamy kunszt tej niezwykłej
sztuki zaklętej w granit czy marmur, wykwintnej i
skromnej, ale zawsze stworzonej tylko w jednym celu okazania wiecznego szacunku.
Takim miejscem niewątpliwie jest kazimierski parafialny
cmentarz z racji swego położenia i wkomponowania w
krajobraz, zaliczany do najpiękniejszych w kraju.
Nekropolia ta znajduje się tuż za Klasztorem Reformatów,
pod tzw. Wietrzną Górą. Wyboru tego miejsca dokonano w
1789 roku, jednak na realizację projektu czekano następne
70 lat; w tym czasie dalej funkcjonował stary cmentarz
znajdujący się na zboczu Wzgórza Zamkowego.

Kazimierz Dolny
Pamiątkowe tablice
Na murze okalającym zespół klasztorny franciszkanów w
Kazimierzu Dolnym wisi kilkanaście pamiątkowych tablic.
Tablice poświęcone zostały poległym w kampanii
wrześniowej w 1939 roku, podczas działań wojennych w
latach 1939-1945, zamordowanym w Katyniu,
pomordowanym w listopadzie 1942 roku podczas "Krwawej
Środy", zmarłym w więzieniach i obozach, a także tablica
poświęcona młodzieży podziemia antykomunistycznego z
lat 1944-1956. Na tablicach widnieje kilkadziesiąt nazwisk
osób poległych i pomordowanych.
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5 listopada 1869 roku dawno już wybrany teren został
ostatecznie poświęcony przez kazimierskiego proboszcza
księdza Jana Szczepańskiego. Ta część - starsza nekropolii potocznie nazywa się
&bdquo;dolna&rsquo;&rsquo;. 28 października 1924 roku
poświęcony został kolejny teren zlokalizowany nad starym
cmentarzem i nazywany obecnie &bdquo;górnym&rdquo;.
Obie części, młodsza i starsza, połączone są malowniczym
kamiennym mostkiem.
Cmentarz górny funkcjonuje po dziś dzień, dolny stanowi
obszar zabytkowy, w tej części nie dokonuje się
pochówków. Wspomniany, łączący te dwie nekropolie,
kamienny mostek ma w pewnym sensie głęboką symbolikę
- aby dostać się do współczesności, musimy przedrzeć się
przez bogatą historię Kazimierza. W zabytkowej spoczywają
takie znane osoby jak Maria i Jerzy Kuncewiczowie, Józef
Miłosz czy rodzina Berensów - twórców słynnego
&bdquo;Hotelu Polskiego&rdquo;. W różnych zakątkach
odnajdziemy też - jak zwykle przygotowane do apelu mogiły żołnierskie z I i II wojny światowej.
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Kazimierz Dolny
Figura św. Antoniego
W sąsiedztwie zespołu klasztornego franciszkanów stoi
figura św. Antoniego. Rzeźba usytuowana jest na
kwadratowej kolumnie na terenie prywatnej posesji. Święty
Kościoła katolickiego ubrany w habit franciszkański trzyma
na ręku Dzieciątko Jezus. Na podstawie pomnika widnieje
mocno zniszczony napis z datą 1847. Figura św. Antoniego
także jest zniszczona. Widoczne jest łączenie głowy
świętego z resztą posągu, która musiała być wcześniej
utrącona.

Kazimierz Dolny
Dawna Łaźnia
Dawną łaźnię wzniesiono w 1921 r., według projektu
architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza. Początkowo budynek
pełnił rolę łaźni miejskiej a także pralni. W ścianę budynku
wmurowano tablicę pamiątkową z napisem: "Zakład
Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny
Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921".
Obecnie działają tu pensjonat i restauracja.
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Kazimierz Dolny
Barokowy zespół klasztoru
Reformatów (XVII w.)
Zespół klasztorny franciszkanów reformatów: kościół
Zwiastowania NMP, barokowo-klasycystyczny (1589-1591),
rozbudowany (XVII i XVIII w.). Klasztor (1639-1645),
rozbudowany (XVII i XVIII w.), odbudowany (1828) w stylu
klasycystycznym. Jak wynika z tych dat, historię tego
miejsca musimy rozbić na dwa okresy: czas powstawania
kościoła i czas powstawania klasztoru.
Kościół położony jest na wzgórzu zwanym dawniej
"Plebanią Górką". W 1589 r. doszło do wymiany dóbr
ziemskich między Mikołajem Przybyłą a kazimierskim
proboszczem ks. Mateuszem Bechem. W zamian za dobra
przyległe do kościoła parafialnego Mikołaj Przybył otrzymał
wspomniane wzgórze i tego samego roku rozpoczął
budowę świątyni, dokładnie na miejscu starej drewnianej
kaplicy. Fundatorem prócz samego Mikołaja był jego ojciec
Bartłomiej i szwagier Alfred Bugnerowic.
Konekracja kościoła, który wówczas przypominał raczej
małą kaplicę, odbyła się 11 sierpnia 1591 r. Z racji tego że
kościół był pod wezwaniem Zwiastowania NMP, w tym
samym roku umieszczono w ołtarzu obraz zwiastowania. W
1627 r. na zaproszenie opata tynieckiego Henryka Firleja
do Kaziemierza Dolnego przybyli franciszkanie reformaci,
osiedlając się kościele. Franciszkanie niemal natychmiast
rozpoczęli powiększenie tego miejsca. Na początku
dobudowali prezbiterium z chórem zakonnym oraz
przedłuzyli nawę. W roku 1628 zakonnicy oficjalnie przejęli
opiekę na świątynią.
Główne etapy rozbudowy przypadają na lata 1638-1668;
dobudowano zakrystię (obecnie kaplica św. Rocha) i
kruchtę, ponownie rozbudowano chór. W latach 1705-1708
cały teren otoczono wysokim murem obronnym z wejściem
w postaci tzw. krytych schodów. 27 czerwca 1827 r. w
wyniku pożaru kościół i klasztor uległy znacznemu
zniszczeniu, jednakże już rok później bo w 1828 r.
odbudowano wszystko, ale cała budowla przybrała już
wiele cech klasycyzmu. Klasztor i zakonnicy czynnie
uczestniczyli w obydwu powstaniach. Podczas powstania
listopadowego urządzili lazaret i gromadzili zapasy na rzecz
powstańców, a w trakcie styczniowego mimo
pielegnowania rannych, zakonnicy biorą czynny udział w
walkach. Niestety spotyka ich za to kara i następuje kasata
klasztoru.

prezentujące bogatą galerię obrazów, eksponaty liturgicne,
wyroby ludowe i starodruki. Mimo burzliwych dziejów
kościół w dużej mierze zachował pierwotny wystrój.
Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z 1770 r. ze
wspomnianym już obrazem przedstawiającym scenę
Zwiastowania, kute żelazne dżwi datowane na 1589 r.
pochodzące z pierwotnego kościoła. We wnątrz możemy
też odnaleźć epitafia rodziny Przybyłów, a na wewętrznym
dziedzińcu (wiryndarzu) znajduje się 25 metrowa studnia z
kołowrotem datowaną na 1629 rok. Spacerując tym
wewnętrznym dziedzińcem, wzorem tego typu zakonów,
natrafimy na "Bożą" aptekę, z ziołami na wszelkie
dolegliwości.
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Kazimierz Dolny
Kamienica Biała
Przy ulicy Senatorskiej 17 w Kazimierzu Dolnym stoi
Kamienica Biała. Obiekt pochodzi z pierwszej połowy XVII
wieku. Zbudowany został w 1640 roku. Budynek
wzniesiono na planie prostokąta z kamienia wapiennego.
Kamienica została zniszczona podczas działań wojennych.
Po II wojnie światowej budynek odbudowano. W 2002 roku
kamienica została odrestaurowana przez obecnych
właścicieli Annę Sosnowską-Baker i Edgara Baker - jako
symbol miłości... Na elewacji budynku widnieje pamiątkowa
tablica.
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1967 roku.
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W 1866 r. zakonnicy opuszczają to miejsce aby powrócić
dopiero w 1928 r. Podczas II wojny światowej w 1942 r.
franciszkanie ponownie zostają wygnani, a w klasztorze
Niemcy urządzili katownię. Po wojnie zakonnicy ponownie
powrócili i tak jest do dnia dzisiejszego. W 1956 r. w
murach klasztoru powstało Muzeum Klasztorne
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Kazimierz Dolny
Muzeum - Kamienica Celejowska
Przy ulicy Senatorskiej 11 w Kazimierzu Dolnym stoi
Kamienica Celejowska. Budynek wzniesiono w pierwszej
połowie XVII wieku, około 1635 roku. Dwukondygnacyjna
kamienica zbudowana została z kamienia wapiennego. Na
elewacji budynku widnieją bogate rzeźbiarskie zdobienia z
ornamentami roślinnymi. Szczególną uwagę zwraca górna
część budynku - attyka ozdobiona figurami świętych oraz
innymi ciekawymi rzeźbami.
Od 1964 roku w budynku mieściły się muzea. Obecnie
funkcjonuje tu Muzeum Nadwiślańskie. W muzeum
znajdują się eksponaty i wystawy z dziedziny historii,
malarstwa, sztuk pięknych oraz archeologii.

Autorzy zdjęć (w kolejności): Sanka, chrispu, fot. W.
Wieczorek, fot. iwmali, Sanka, Miecio521, bakhita,
marchello, bakhita, maniek66, Sanka,
Jerzy_Zmihorski_stary, Sanka, Sanka, Sanka, maniek66,
Sanka, marchello, fot. iwmali, Sanka, Sanka
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wygenerowano:
sobota 24 czerwca 2017 12:56:53

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1967 roku.
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