ciekawe miejsca w okolicy

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Oblasówka
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Na mapie: A

Na mapie: B

Janowiec: Zamek ostatniego romantyka

Janowiec: Firlej czy Tarło?

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, 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. 10.0017.00 (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. Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą tel.
081 881 52 28 www.muzeumnadwislanskie.pl

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 XVII-wieczny 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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Na mapie: C

Janowiec: Przełom Wisły

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 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!

Na mapie: D

Janowiec: Późnogotycki kościół parafialny
(XVI w.)
Późnogotycki kościół parafialny (XVI w., rozbud. 1610-15).

Na mapie: E

Męćmierz: Tam, gdzie zatrzymał się czas
Nieopodal Kazimierza Dolnego znajduje się niewielka stara
osada rybacka z wiekowymi chałupami, studnią krytą gontowym
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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
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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 czasu.

możliwość organizacji rejsów na zamówienie, a
takżebankietóworaz konferencji odbywających się na statkach.
Flota liczy 5 statków, w tym 3 stylizowane na zabytki. Miejsce
zaproponował: Mothyl

Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: H

Podgórz: Szum ptasich skrzydeł

Na mapie: F

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.
Miejsce zaproponował: marchello

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. 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.

Na mapie: I

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.

Kazimierz Dolny: Rejsy po Wiśle
Rejsy po Wiśle odbywają się codziennie przez cały okres
żeglugowy. Statki pokonują trasę z portu w Kazimierzu Dolnym
do Krowiej wyspy, płynąc obok starych kamieniołomów i
Męćmierza,po czymzawracają do Kazimierza. Rejs trwa 60 minut,
a jego dodatkową atrakcją jest przystanek w porcie Janowiec.
Ciuchcia z przystani w Janowcu przewozi turystów do zamku
Firleja, a następniez powrotem na przystań. Dodatkowo istnieje
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Na mapie: G
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Na mapie: J

Kazimierz Dolny: Galeria Letnia
Galeria Letnia - prezentuje wystawy czasowe przedstawiające
dorobek m.in. współczesnych artystów związanych z miastem.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: L

Kazimierz Dolny: Zabudowa willowa
Zabudowa willowa (głównie 1 poł. XX w.).

Na mapie: K

Kazimierz Dolny: Zabytkowe kamienice
Do najbardziej znanych należą: kamienice Przybyłów "Pod św.
Mikołajem" i "Pod św. Krzysztofem" obydwie z ok. 1615 r.,
manierystyczne; kamienica Górskich (1607), rekonstruowana
(1926-1927); kamienica Celejowska, manierystyczna (ok. 1635),
restaurowana (1922-1925).

Na mapie: M

Kamienice Przybyłów to chyba najbardziej rozpoznawalene
kamienice na rynku w Kazimierzu Dolnym. Bliźniacze kamienice z
początku XVI wieku pobudowane przez braci - Mikołaja i
Krzysztofa Przybyłów. Frontowe ściany kamienic są zdobione w
postaci biblijne oraz świętych. Oprócz scen z bibli są
przedstawione motywy mitologiczne, scenki średniowieczne i
renesansowe oraz motywy roślinne i zwierzęce. Bliźniacze
kamienice posiadaja trzy okna z czego dwa są blisko siebie,
pomiędzy trzecim oknem można zauważyć dość sporych
rozmiarów patronów fundatorów domów świętego Mikołaja
biskupa oraz świętego Krzysztofa. Miejsce zaproponował:
apophis
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Kazimierz Dolny: Kamienica braci
Przybyłów
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Na mapie: N

Kazimierz Dolny: Król kundli

Na mapie: P

W 2000 r. na kazimierskim rynku stanął pierwszy w Polsce
pomnik psa. Na malarskiej palecie siedzi kundelek z brązu i
czujnym wzrokiem spogląda w stronę kawiarni Rynkowej, którą
upodobali sobie odwiedzający Kazimierz artyści. Brązowym
monumentem rzeźbiarz Bogdan Markowski upamiętnił
miejscowego powsinogę - Hultaja. Przed wielu laty zwierzakiem
zaopiekował się przebywający w Kazimierzu malarz Zbigniew
Szczepanek. Pies otrzymał wówczas artystyczne imię Werniks i
rozpoczął stateczne życie jego wiernego druha. Kundelek z
brązu cieszy się ogromną sympatią turystów małych i dużych obowiązkową pamiątką z Kazimierza jest fotka z Werniksem.
Doczekał się też swojej legendy: przewodnicy zapewniają, że
pogłaskanie go po nosie przynosi szczęście. Nic dziwi więc, że psi
nos mocno lśni. W pobliżu znajduje się lokal o dwuznacznej
nazwie Kebab pod Psem. Można tu nie tylko zjeść smakowite
kebaby, ale obejrzeć galerię zdjęć, na których uwiecznieni zostali
Werniks, Grubcio, Bukiet, Klocek i Piwko - znane kazimierskie
psie osobistości. W barze można kupić gipsową miniaturkę
pomnika Werniksa.

Kazimierz Dolny: Kościół farny św. Jana
Chrzciciela i św. Bartłomieja

Kazimierz Dolny : Dwór drewniany o
konstrukcji zrębowej
Dwór drewniany konstrukcji zrębowej (2 poł. XVIII w.),
remontowany (2 poł. XVIII w. i w latach 1976-1980).
Przeniesiony z Gościeradowa, obecnie Muzeum Nadwiślańskie.

Na mapie: Q

Kazimierz Dolny: Słynne organy
Wśród kazimierskich zabytków jedną z większych atrakcji
turystycznych jest gotycko-renesansowy kościół farny (15861589, rozbud. 1610-1613), a w nim słynne organy, zbudowane
w 1620 roku. Obok organów z Olkusza, to prawdopodobnie
najstarszy tego typu instrument w Polsce. Ich budowniczym
mógł być Tomasz Gogoliński, Stanislavus Organarius lub, co jest
najbardziej prawdopodobnie, Szymon Liliusz - osiadły w
Kazimierzu organmistrz pochodzenia włoskiego. Za tą tezą
przemawiałyby cechy fakturalne prospektu organowego - duże
wieże pedałowe. Generalnie prospekt jest dwusekcyjny z
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Na mapie: O

Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja (1586-1589,
1610-1613), zbudowany z wykorzystaniem murów starszego
kościoła (pocz. XIV w.).Dzwonnica barokowa (1783),
przebudowana (1883), rekonstruowana (l. 80. XX w.).
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wyraźnie wydzielonym zestawem głównym i pozytywem. Całość
spinają niczym klamrami wspomniane wyżej wieże pedałowe.
Instrument był wielokrotnie przebudowywany, po raz pierwszy
po najeździe Szwedów w 1656 roku. Niemniej, zachowało się
wiele pierwotnych jego elementów, m.in. mechaniczna traktura
gry, klapowe wiatrownice i większość głosów. Organy mają 36
rejestrów, rozdysponowanych na dwie klawiatury ręczne i jedną
nożną. Zachował się oryginalny stół gry z tzw. krótką oktawą i
klawiszami w kolorze drewna. Do włączania poszczególnych
głosów służą specjalne, metalowe pocięgła. Klucze rejestrowe
dla sekcji pozytywu znajdują się za plecami grającego. Poza
właściwymi głosami organy zostały wyposażone w rejestr kotłów
i dzwonków. Niepowtarzalnego brzmienia instrumentu można
posłuchać min. podczas Letnich Wieczorów Muzycznych.

Na mapie: T

Kazimierz Dolny: Dawne jatki
Pośrodku Małego Rynku stoją unikatowe, drewniane żydowskie
jatki pochodzące z poł. XIX w. Budowli tego typu zachowało się
w Polsce niezwykle mało. Obecnie mieści się tu galeria oraz
kierownictwo pobliskiego bazaru.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: R

Kazimierz Dolny: Cmentarz przykościelny
Na tyłach kościoła farnego znajdują się pozostałości starego
przykościelnego cmentarza. Można zobaczyć tutaj m.in.
podwójny krzyż epidemijny z końca XIX w. oraz płytę ku czci
powstańców walczących w 1863 r.
Miejsce zaproponował: marchello

Autorzy zdjęć: fot. iwmali, fot. W. Wieczorek, Miecio521, chrispu,
marchello, marchello, eveplucienniczak, fot. iwmali, marchello,
fot. J. Piłatowicz, marchello, apophis, fot. AniaiJurek, marchello,
Miecio521, fot. J. Piłatowicz, lowetek, marchello, marchello,

Na mapie: S

Kazimierz Dolny: Bożnica
Bożnica (2 poł. XVIII w.), odbudowana (1953, obecnie kino).

Aby zobaczyć mapę miejsc zawartych w mini przewodniku
kliknij lub skopiuj do przeglądarki poniższy link:
http://www.polskaniezwykla.pl/miniprzewodnik/map.aspx
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