Trasa wycieczki: Spacerkiem po
Busku
czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 9, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Wyruszając spod sanatorium Marconi idziemy wzdłuż głównej alei parku zdrojowego kierując się ku alei
Mickiewicza. Mijając bramę główną parku stajemy na wprost alei Mickiewicza mając po prawej stronie
Sanatorium Bristol, a po lewej Buskie Samorządowe Centrum Kultury, przed którym możemy podziwiać
ławeczkę Wojtka Belona, a w środku zasięgnąć języka w centrum informacji turystycznej. Na kawę możemy w
tym miejscu wpaść do kawiarni Cynamonowa w BSCK lub do kawiarni w sanatorium Bristol. Jeżeli będziemy już
po kawie to udajemy się w górę alei Mickiewicza mijając po prawej stronie pomnik Leszka Czarnego. Idąc dalej
aleją miniemy pensjonat zamek Dersława, komendę policji, bank w którym możemy wypłacić gotówkę, budynek
starostwa buskiego i urzędu miejskiego, dwie szkoły, pomnik Kościuszki i figurę Nepomuka na skrzyżowaniu z
ulicą Kościuszki.
Za skrzyżowaniem radzę wstąpić do galerii Zielona, która zawsze oferuje jakieś ciekawe wystawy, a oprócz
oglądania sztuki, możemy zaopatrzyć się również w prezent z galerii.
Dalszy spacer zaprowadzi nas na rynek, gdzie możemy pozbyć się całości lub części wypłaconej wcześniej w
banku gotówki. Z rynku możemy skierować się na wschód ulicą Partyzantów by spojrzeć na dawną synagogę w
której wnętrzach, niestety, toczy się drobny handel.
Tu przychodzi na myśl przypowieść o Jezusie w świątyni, ale cóż ...
Obejrzawszy synagogę zwracamy się na zachód i mijając ponownie rynek idziemy obejrzeć kościół parafialny,
dawniej klasztor Norbertanów. Kościół murowany, barokowy i okazały. Po wizycie w kościele kierujemy się ulicą
Bohaterów Warszawy w kierunku drewnianego kościółka cmentarnego p.w. św. Leonarda. Jeśli będziemy mieć
szczęście, zajrzymy do środka, jeśli nie, obejrzymy go tylko z zewnątrz.
Ciekawe są Grobowce otaczające kościółek. Kawał historii Buska i regionu! Jeśli ktoś chce bardziej zgłębić ich
historię, radzę zaopatrzyć się w informacji turystycznej w dobry przewodnik.
Po zwiedzeniu kościółka i cmentarza ruszamy w drogę powrotną w kierunku uzdrowiska. Kierujemy się ulicą
Młyńską a następnie Kusocińskiego do Stawu Niemieckiego, potem wzdłuż skatparku dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Uhnasta i dalej posuwając się Kusocińskiego, wzdłuż stadionu sportowego, dochodzimy do
nowej części parku zdrojowego. Jeśli zgłodnieliśmy, uratuje nas wizyta w Imosówce, gdzie nas nakarmią i
napoją. Z Imosówki dochodzimy alejkami parku zdrojowego do sanatorium Marconi, skąd rospoczęliśmy nasz
spacer.

Program wycieczki
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Busko-Zdrój
Sanatorium Marconi
Jest to główny obiekt uzdrowiska, w którym dawniej
mieściły się łazienki przyrodolecznicze. Wybudowany został
przez wybitnego architekta włoskiego pochodzenia Henryka
Marconiego. Oddany do użytku w 1836 roku do dziś pełni
swą rolę.
Sanatorium składa się z pomieszczeń zabiegowych na
parterze i części hotelowej na piętrze. Strefę wejściową
stanowi bardzo ciekawe miejsce - piękny, stylowy,
klasycystyczny westybul pełniący rolę pijalni z czterema
kolumnowymi portykami wieńczącymi półokrągłe nisze
przesklepione kopułami. Na wprost wejścia znajduje się
wspaniała sala koncertowa, która rozbrzmiewa w okresie
trwania Festiwalu im. Krystyny Jamroz dźwiękami muzyki
poważnej w wykonaniu najlepszych zespołów i solistów
krajowych oraz zagranicznych.

50°27'27"N 20°43'15"E | na mapie:A

Busko-Zdrój
Ławeczka Wojtka Belona
Wojtek Belon, twórca i lider Wolnej Grupy Bukowina, to
postać na stałe związana z Buskiem i wspomnieniami jego
mieszkańców. W roku 1965 jego rodzina osiadła w BuskuZdroju. Tu Wojtek kończył szkołę podstawową, a następnie
od 1967 uczęszczał do buskiego Liceum
Ogólnokształcącego.
Nie ma w Polsce dorosłego człowieka, który by choć raz nie
usłyszał jego piosenek. Urzekające, proste, pełne zadumy i
poezji trwają przez lata w naszej świadomości choć może
nie zawsze kojarzone są z osobą Wojtka. Pejzaże
harasymowiczowskie, Sprzysiężenie górskiego kamienia,
Bez słów, Bukowina II, Pieśń Łagodnych, Chyli się dzień do
kresu, Nocna piosenka o mieście.

Busko-Zdrój
Willa Bristol
Willa Bristol została wybudowana w końcu XIX w. na rogu
al. Mickiewicza i ul. 1 Maja. Jest to budynek
trzykondygnacyjny o wyraźnych cechach historyzmu.
Balustrady balkonów oraz loggii mają charakterystyczne dla
secesji wzory. Narożnik budynku został zaakcentowany
poprzez umieszczenie w nim na wysokości I i II piętra
dwukondygnacyjnej wnęki mieszczącej loggie obu
kondygnacji. Wnękę zamyka narożna kolumna
podtrzymująca obfitszy w tym miejscu gzyms wieńczący
ścianę. Na dachu narożnik budynku zwieńczony został
miedzianą kopułą zakończoną iglicą. Willa przez długi okres
pełniła funkcję sanatorium uzdrowiskowego. W chwili
obecnej brak użytkownika, budynek jest pusty.

Tytuły, których się nie zapomina przez lata. Majster Bieda,
Ballada o Cześku Piekarzu, Kołysanki dla Joanny, Między
nami, Poślę dziewczynie - piosenki śpiewane na rajdach,
przy ognisku, w akademikach i na harcerskich zbiórkach.
Bar na Stawach, P.S. jesiennej miłości, Piosenka o zajączku
- teksty mądre, zmuszające do myślenia i rozrachunku z
samym sobą. Jakże blisko, Motyw biblijny, Pieśń ślepca.
Warto posłuchać tej najpiękniejszej, traktującej o Ponidziu,
w oryginalnym wykonaniu Wolnej Grupy Bukowiny
Miejsce zaproponował: tellmemore
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Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

Pomnik Leszka Czarnego

Pensjonat "Zamek Dersława"

13 stycznia 2013 r przy huku wystrzałów oddanych z
zbytkowej armaty odsłonięty został pomnik księcia Leszka
Czarnego, księcia, który po objęciu tronu krakowskiego i
sandomierskiego w 1287 r nadał miejscowości Busko
prawa miejskie. Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Buska-Zdroju wg. projektu absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Edmunda Juszczyka.
Odlany z brązu pomnik wysokości 220 cm i wadze 330
kilogramów został postawiony u podnóża "Byczej Góry".

Nazwa pensjonatu pochodzi od pierwszego właściciela
ówczesnej osady Busko - rycerza Dersława. Imię nadano w
80 rocznicę powstania uzdrowiska Busko. Pensjonat
zbudowany został w latach 1911-1914 przez lekarza
uzdrowiska Wasyla Wasylewicza Jackobsa. Architektura
zewnętrzna miała przypominać średniowieczny zamek. Po
wybuchu I wojny światowej willę odkupił ziemianin Leon
Sulimierski. Nad wejściem do pensjonatu ustawiono statuę
rycerza.
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Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

Willa "Polonia"

Kościół cmentarny

Willa "Polonia" to drewniany budynek z gankami i wysoką
podmurówką z kamienia, pochodzący z 1900 r. Pierwszym
właścicielem był dr Julian Majkowski, potem kolejno Antoni
Sulimierski, Leopold Byrkowski, "Bratnia Pomoc" przy
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Warszawie. Po II
wojnie światowej mieściły się tutaj różne urzędy i
instytucje. W latach 1980-89 przeprowadzono kapitalny
remont willi. Obecnie w budynku mieszczą się: Galeria BWA
"Zielona" oraz Muzeum Ziemi Buskiej.

Kościółek stoi na miejscu istniejącego tam wcześniej
kościoła i jest najstarszym buskim zabytkiem zachowanym
w niezmienionym kształcie. Znajduje się na zakręcie drogi
prowadzącej do Pińczowa. Jest budynkiem o konstrukcji
zrębowej, jednonawowym z niewielką zakrystią od północy
i kruchtą od zachodu. Dach kościółka jest gontowy.
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W środku można zobaczyć belkę tęczową, na której
usytuowane są dwie rzeźby wyobrażające Matkę Boską i
św. Jana. Pośrodku barokowych rzeźb znajduje się
krucyfiks z wyciętym z blachy Chrystusem. Na stropie
prezbiterium widać zachowane fragmenty późnobarokowej
polichromii. W latach sześćdziesiątych XX wieku
przeprowadzono kapitalny remont kościoła i zamieniono go
na kaplicę przedpogrzebową, której opiekunkami były
mieszkające w pobliżu siostry albertynki.
Do kościółka przylega niewielki, nieczynny obecnie
cmentarz, gęsto porośnięty drzewami i krzewami. Można tu
zobaczy, oprócz mniej lub bardziej zniszczonych nagrobków
i żeliwnych krzyży, stellę grobową rodziny Rzewuskich, z
której wywodził się założyciel buskiego kurortu &ndash;
Feliks. Z południowo-wschodniego narożnika cmentarza
rozciąga się widok na odległe pagórki w okolicach Winiar i
Chotelka.
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Busko-Zdrój
Zespół klasztoru, dawniej
Norbertanów (XVI/XVII, XVIII w.)
Zespół klasztoru, dawniej Norbertanów (XVI/XVII, XVIII
w.).
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Busko-Zdrój
Staw Niemiecki
Do niedawna jeszcze zapuszczony, przeszedł gruntowną
renowację i uzyskał piękną oprawę w postaci nowych
alejek z ławeczkami, altan, miejsc do grillowania oraz
stolików do gry w szachy. Staw jest enklawą pośród osiedla
mieszkaniowego idealnie spełniającą rolę rekreacyjną oraz
wypoczynkową zarówno dla mieszkańców jak i kuracjuszy.
Opanowany przez ptaki. Spotkać tu można kaczki
krzyżówki, kurki wodne, dzikie gęsi, łabędzie, a nawet

6

pojawiają się od czasu do czasu czaple.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): tellmemore,
tellmemore, tellmemore, WWAT, glob, glob, fot. hotelura,
fot. K. Chojnacki, tellmemore
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
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wygenerowano:
sobota 24 czerwca 2017 03:57:55

7

