Trasa wycieczki: Gotyckie Ponidzie
- trasa Busko - Stary Korczyn
czas trwania: 5 godzin, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień
trudności: bardzo łatwa

Opis wycieczki
Gotyk na Ponidziu to wszechobecne kościoły z czasów Kazimierza Wielkiego. Dla odwiedzających buski kurort są
niewątpliwą atrakcją, którą należy koniecznie zobaczyć. Chwytliwy toruński slogan "gotyk na dotyk" pasuje
również, jak ulał, do ponidziańskiego regionu.
Na początek proponuję trasę z Buska do Starego Korczyna. W Dobrowodzie obejrzymy prawdziwe cacko parafialny kościółek św. Marii Magdaleny, malowniczy, dający wyobrażenie o gotyckim budownictwie na tych
ziemiach. Następnym przystankiem będzie kościół parafialny w Strożyskach pw. Wniebowzięcia NMP. W
Nowym Korczynie obejrzymy ruiny, a w zasadzie jedynie pozostałości kazimierzowskiego zamku oraz dwa
przecudnej urody kościoły, Świętej Trójcy - gotycko-renesansowy oraz św. Stanisława Biskupa - gotycki, ceglany
z pięknym barokowym wnętrzem. Na koniec trafimy do Starego Korczyna, by obejrzeć ceglany kościół św.
Mikołaja położony malowniczo pośród ponidziańskich łąk.
Całość trasy liczy ok. 60 km i należy się nastawić na zwiedzanie jej samochodem. Czas jaki potrzebujemy na
odwiedzenie tych miejsc to około pięciu godzin.

Program wycieczki
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Dobrowoda
Kościół św. Marii Magdaleny (13671380)
Murowany z ciosu późnogotycki kościół św. Marii
Magdaleny (1367-1380), kaplica dobudowana 1524-1525.

W latach 1898-1902 została ona odnowiona i
rozbudowana, lecz zmieniono także jej styl. Z czysto
gotyckiego stała się teraz gotyckim z neogotyckimi
partiami. Budynek został także obniżony, natomiast wyższe
partie ścian zostały zastąpione ceglanymi. Główny ołtarz
świątyni, o charakterze barokowym, został przeniesiony
tutaj z Kielc, z kościoła św. Wojciecha.

50°24'04"N 20°46'14"E | na mapie:A
50°22'06"N 20°47'23"E | na mapie:B

Strożyska
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP
(1378)
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP (1378), przebudowany
w stylu neoromańskim (1895-1896), odbudowany po II
wojnie światowej.
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Piasek Wielki
Gotycki kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej (ok. 1340)
Gotycki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, murowany z
ciosu (ok. 1340), fasada przebudowana 1898-1902,
neogotycka. Początki tutejszej świątyni pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej sięgają roku 1340, kiedy to wg przekazów
Długosza, budynek ufundował Spicymir, w powieściach
historycznych zwany jako Spytko z Melsztyna. Od roku
1558, przez dwa lata znajdował się tu zbór. Najpierw
kalwiński a następnie ariański. Pierwsza przebudowa
budynku nastąpiła w roku 1595, kiedy to tutejsza wieś
przeszła w ręce Gnońskich. Dziedzic wsi, dla którego nie
było rzeczy świętych, dokonał prefanacji świątyni, a
następnie ją ograbił z całego wyposażenia. Pogarszający
się z roku na rok stan budynku i brak jakichkolwiek
remontów, w roku 1880 doprowadził świątynię do ruiny.

Nowy Korczyn
Pozostałości zamku Kazimierza
Wielkiego (poł. XIV w.)
Pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego (poł. XIV w.,
rozbudowany XV/XVI w.), spalony i rozebrany XVIII w. zachowane piwnice, przyziemia murów, resztki fos.
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Nowy Korczyn

Stary Korczyn

Gotycko-renesansowy kościół
Świętej Trójcy, św. św. Wawrzyńca i
Elżbiety (1585)

Kościół św. Mikołaja (1 poł. XIV w.)

Gotycko-renesansowy kościół Świętej Trójcy, św. św.
Wawrzyńca i Elżbiety (1585, przebudowany 1608), fasada z
1690.
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Kościół św. Mikołaja, pierwotnie gotycki (1 poł. XIV w.),
fundacji Kazimierza Wielkiego, rozbudowany w stylu
neogotyckim (2 poł. XIX w.). W Korczynie parafia istniała
już w drugiej połowie XI wieku, w miejscowości znajdował
się książęcy dwór, w którym urodził się ks. Bolesław
Wstydliwy, późniejszy założyciel miasta Nowy Korczyn. Po
tej lokacji Stary Korczyn zatracił swoje znaczenie jednak
nadal parafia była siedzibą dekanatu. Prestiż miasta i
kościoła skłonił króla Kazimierza Wielkiego do ufundowania
tu nowej świątyni murowanej.
Prezbiterium, zakrystia i część nawy pochodzą z XIV i XV
wieku, część zachodnia kościoła neogotycka pochodzi z
połowy XIX wieku. Na południowej ścianie pomiędzy
prezbiterium a nawą zachowała się gotycka wieżyczka ze
strzelniczymi otworami, co może świadczyć, że kościół
pełnił również funkcję obronną. Cztery dzwony
ufundowane w 1939 roku w 25 rocznicę walk I Pułku
Piechoty Legionów Polskich nad Nidą zawieszono w
przykościelnej murowanej dzwonnicy. Każdego roku 6
grudnia w święto patrona kościoła odbywają się tu
uroczystości odpustowe.

Nowy Korczyn
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Zespół klasztorny pofranciszkański
Zespół klasztorny pofranciszkański: gotycki ceglany kościół
św. Stanisława Biskupa (1260-1270), przekształcony w
stylu barokowym (1615-1637, 1751-1777), fasada z XIX w.
Z klasztoru zachowane tylko skrzydło wschodnie,
wielokrotnie przebudowywane.
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Opatowiec
Gotycki podominikański kościół św.
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Jakuba Starszego (ok. 1470)
Gotycki podominikański kościół św. Jakuba Starszego (ok.
1470, przebudowany w 1 poł. XVII w. w stylu barokowym,
w XIX w. w duchu eklektyzmu). Jest to świątynia
jednonawowa , z prostokątnie zamkniętym prezbiterium i
dobudowaną kaplicą Różańcową. W kościele zastosowano
sklepienie kolebkowe, prześwietlone lunetami. Dach
kościoła dwuspadowy z sygnaturką. Ściany szczytowe
zwieńczone trójkątnie ozdobione schodkowo
umieszczonymi spływami w kształcie morskich fal. W
ścianach tych znajdują się ostrołukowe wnęki.
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Kaplica Różańcowa nakryta jest kopułą z latarnią. Naroża
ścian szczytowych i pola międzyokienne nawy wzmocnione
są gotyckimi przyporami. Dzwonnica wolno stojąca
trzykondygnacyjna. W przyziemiu trzy arkady łukowato
zamknięte służą jako brama wejściowa na dziedziniec
kościoła. W części środkowej w trzech otwartych arkadach
zawieszono dzwony . Całość zwieńczona jest kwadratową
ścianą z trójkątnym daszkiem szerokości środkowych
arkad, po bokach esowate spływy. Przedsionek wysunięty
przed ścianę szczytową. Na filarach zaznaczono belkowanie
z trójkątnym szczytem zawierającym dwie łukowato
zamknięte nisze.
Wszystkie ołtarze wewnątrz nawy datuje się na XIX wiek.
Najstarsze wyposażenie znajduje się w Kaplicy Różańcowej.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): , ronnaldo,
tellmemore, jagoda56, , fot. tellmemore, tellmemore,
wld53
Trasa dodana przez: tellmemore
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

5

