Trasa wycieczki: Bukowno,
Bolesław, Krzykawka, Sławków,
Okradzionów-na styku województw
czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 9, stopień trudności:
łatwa

Opis wycieczki
Trasę warto rozpocząć od Bukowna, tutaj możemy zwiedzić Muzeum Górnictwa Rud, wejść na Diablą Górę,
podziwiać land arty : Strzała Północy i Napis JP II i zwiedzić modernistyczny kościół św. Andrzeja Boboli, jego
główną atrakcją są rozkwitające wczesną wiosną krokusy. Następnie udajemy się do Bolesławia, gdzie możemy
podziwiać neogotycki kościół Macierzyństwa NMP z piękną polichromią. Kolejnym przystankiem naszej
wycieczki jest Krzykawka, wieś, gdzie możemy zobaczyć pomnik upamiętniający jedną z najważniejszych bitew
powstania styczniowego i poległego w niej włoskiego ochotnika- Francesco Nullo. Następnie udajemy się do
jednego z najstarszych miast Zagłębia Dąbrowskiego- Sławkowa, leżącego już na terenie województwa śląskiego.
Tutaj możemy zobaczyć zabytkowy rynek, karczmę i kościół. Ostatnim punktem wycieczki jest dzielnica
Dąbrowy Górniczej- Okradzionów. W tej pięknie położonej dzielnicy możemy zobaczyć zabytkowe młyny na
Białej Przemszy. Ułatwieniem zwiedzania jest położenie ww. punktów przy DK94.

Program wycieczki
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Bukowno

Bukowno

Muzeum Górnictwa Rud

Strzała Północy

Muzeum założone w 1990 r. mieści się w Zespole Szkół
"Skałka". Placówka prezentuje 750-letnie tradycje
górnictwa olkuskiego: dawne techniki górnicze,
ratownictwa górniczego, wyposażenie osobiste górników,
itp. Można tu poznać zarys dziejów naszego górnictwa aż
po rok 1980. W muzeum warto zobaczyć także zbiory
etnograficzne, które obrazują funkcjonowanie gospodarstw
domowych na przełomie XIX i XX w. na ziemi olkuskiej.
Można też zwiedzić sztolnię, która - wyposażona w
autentyczne eksponaty z kopalni "Bolesław" - pozwala
zwiedzającym poczuć atmosferę prawdziwej kopalni.

Dwa kilometry na południowy zachód od miejscowości
Bukowno (50&deg;14&#39;46.78"N
19&deg;24&#39;59.89"E) można w lesie zobaczyć
niezwykłą strzałę, której zarys wyznaczają rosnące drzewa.
Strzała ma 500 m długości, a pośrodku literę N - wskazuje
dokładnie kierunek północny. To oryginalna atrakcja
turystyczna, jednak najlepiej zobaczyć ją oczywiście z lotu
ptaka. Strzała powstała prawdopodobnie po wielkich
pożarach, jakie nawiedziły ten rejon w latach 90. XX w.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny, można je zwiedzać
codziennie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 032 646 11
93).

50°14'47"N 19°24'59"E | na mapie:D

50°16'26"N 19°28'07"E | na mapie:A

Bukowno
Napis JP II

Bukowno
Kościół św. Andrzeja Boboli
Ta modernistyczna świątynia powstała w latach 1959-66.
W skromnym wnętrzu uwagę przykuwają witraże w
czerwono-żółtych tonacjach i mozaikowa droga krzyżowa.
Bryła świątyni jest pięknie położona w lesie sosnowym.
Ciekawostką są zakwitające wczesną wiosną tysiące

W okolicach miejscowości Bukowno
(50&deg;15&#39;7.53"N 19&deg;27&#39;36.27"E )
znajduje się napis JP II, którego zarys tworzą rosnące
drzewa. Napis powstał podczas sadzenia lasu po śmierci
Jana Pawła II. Najlepiej widoczny jest z lotu ptaka.

50°15'43"N 19°27'11"E | na mapie:E

wielobarwnych krokusów.

50°15'47"N 19°27'07"E | na mapie:B

Bukowno
Diabla Góra
To liczące sobie 383 m n.p.m i porośnięte buczyną wzgórze
stanowi doskonały punkt wypadowy. Rozpościera się
stamtąd rozległy widok na okolicę. Prowadzi na nie
niebieski szlak.

50°14'32"N 19°27'48"E | na mapie:C
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50°17'45"N 19°28'23"E | na mapie:F

Bolesław
Kościół św. Macierzyństwa NMP i
św. Michała Archanioła
Dnia 6 listopada 1798 roku biskup krakowski wydał akt
erekcyjny dla nowej parafii w Bolesławiu. 8 grudnia 1890
roku został powołany komitet budowy nowego kościoła.
Budowę okazałego neogotyckiego kościoła ukończono w
1906 roku. Do jego wybudowania użyto miejscowego
budulca. Kamień pochodził z Bukowna, cegła ze Sławkowa
i Strzemieszyc.
Kościół usytuowano na wzniesieniu zwanym Kopiec, przez
co góruje swoją sylwetą nad okolicznymi, w większości
parterowymi i dwukondygnacyjnymi budynkami. Fasada
posiada dwie duże, strzeliste wieże oraz sygnaturkę,
znajdującą się w połowie połaci dachowej nad
prezbiterium. W zachodniej wieży umieszczono trzy
dzwony: "Josephus", "Felix" i "Romanus" sprowadzone z
Londynu w 1861 roku. Czwarty dzwon nosi imię
"Moszczyński". Ufundowany został w 1802 roku przez
Hilarego Moszczyńskiego - właściciela dóbr bolesławskich.
W wieży wschodniej znalazł miejsce mały dzwon, ręczny o
imieniu "Maria".
Główny ołtarz w stylu gotyckim, nawiązuje do tryptyku
krakowskiego z kościoła mariackiego. W ołtarzu tym mieści
się piękna rzeźba wyobrażająca Najświętszą Pannę z Bożym
Dzieciątkiem siedzącą na tronie - Królową Korony Polskiej.
Warto zobaczyć też polichromie na ścianach
przedstawiające sceny z życia Jezusa. Autorem obrazów
jest olkuski malarz Bronisław Grzywacz, absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń Stanisława
Wyspiańskiego. Autorem projektów witraży do prezbiterium
kościoła, które zostały wykonane przez Zakład Witraży
Żeleńskich z Krakowa, był Władysław Jastrzębski. Wystrój
rzeźbiarski wykonany został pod kierownictwem
artystycznym jednego człowieka, ucznia krakowskiej Szkoły
Sztuk Pięknych za czasów dyrektorowania Jana Matejki,
Pawła Turbasa (1851-1921). Turbas związał się później z
zakładem rzeźbiarskim Franciszka Wyspiańskiego, ojca
poety Stanisława.

Krzykawka
„Polana Nullo”, miejsce bitwy pod
Krzykawką, 05.05.1863 roku
Po starciu oddziału generała Józefa Miniewskiego pod
Podlesiem, ten zarządził odpoczynek swego oddziału
niedaleko Krzykawki, który został przerwany przez silną
kolumnę wojsk księcia Szachowskiego z Olkusza. Wobec
tego pod Krzykawką nastąpiła trwająca kilka godzin
obustronna wymiana ognia. W późniejszej fazie starcia
powstańcy zdołali zepchnąć oddziały rosyjskie do wsi, ale ci
nie pozwolili już sobie jej odbić.
Koleje bitwy odwróciły się na niekorzyść powstańców. Silny
i niszczący ogień, a do tego śmierć płk Francesco Nullo,
spowodowały, iż w pewnym momencie podniosła się
panika i powstańcy zaczęli uciekać w kierunku Błędowa i
Chechła, a za nimi rozpoczął się morderczy pościg Rosjan,
który na chwilę zatrzymał się przy moczarach rzeki Białej.
Uczestnik bitwy, a właściwie jej obserwator rotmistrz Julian
Pikuziński wspominał, iż dzień wcześniej został ranny w
starciu z Moskalami w rękę, dlatego też nie brał czynnego
udziału w bitwie pod Krzykawką, tylko ją obserwował na
skraju lasu w przebraniu krakowskiego chłopa, w sukmanie
i wysokim kapeluszu, gdyż miał być wysłany z depeszami
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do Krakowa.

Stary młyn wodny "Freya" z XIX w.

Tymczasem kiedy płk Nullo poprowadził swych włoskich
żołnierzy do ataku na bagnety, kula nieszczęśliwie ugodziła
śmiertelnie jego konia, po czym Nullo spadł razem z nim na
ziemię. Rotmistrz widząc całą tę sytuację zza wału,
przeprowadził pułkownika za wał pod lasem trzymając
prawą rękę za kark, a lewą, obandażowaną podtrzymywał
na brzuchu. Według rotmistrza, ewakuacja pułkownika z
pola walki trwała pod ostrzałem na maksymalną odległość
200 kroków. Niestety, jedna kula przeszła przez wał, trafiła
w obandażowaną rękę rotmistrza godząc zarazem w
pendent od pałasza (pas przełożony przez ramię) płk Nulla
i przeszła na drugą stronę Nulla tak, że ten padł nie
wydając z siebie głosu.

Na weekend warto zaplanować wycieczkę do
Okradzionowa, obecnie dzielnicy Dąbrowy Górniczej.
Atrakcją turystyczną jest tu stojący nad Białą Przemszą
stary młyn wodny. Obiekt jest dobrze utrzymany i zadbany,
znajduje się w rękach prywatnych, zwiedzanie jest zatem
raczej niemożliwe. Można go jednak podziwiać z drogi.
Widok jest piękny.

Polegli w bitwie powstańcy zostali pochowani na cmentarzu
w Niegowonicach (grób istnieje do dzisiaj ) zaś ciało
poległego płk Francesco Nullo zostało pierwotnie złożone w
grobie na Starym Cmentarzu w Olkuszu, po czym w
późniejszym czasie szczątki pułkownika zostały
przewiezione do jego rodzinnego Bergamo.
W wyniku bitwy do niewoli dostało się ok. 30 powstańców:
14 Francuzów i Włochów. Poległ także Władysław Romer,
Julian o nieznanym nazwisku i inni, a kilka dni później
niewątpliwie kilku zmarło z odniesionych ran, m.in. adiutant
płka Nullo. Został pochowany na cmentarzu w Chrzanowie.
W miejscu bitwy pierwotnie postawiono drewniany krzyż
ogrodzony brzozowym płotkiem. Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę postawiono obelisk o wysokości
ok. 7 m ze zwieńczeniem stylizowanym na orła. Na dole
umieszczona jest tablica z wizerunkiem płk Nullo, a pod
nim można jeszcze przeczytać: &bdquo;Bohaterom
Powstania Pułkownikowi Francesco Nullo Władysławowi
Romerowi Julianowi i Innym Poległym W Walce O Wolność
Polski Dnia 5 Maja 1863 R Hołd Składa Ziemia Której
Bronili&rdquo;.......

Młyn trafił w ręce rodziny Freyów jako posag ślubny.
Założony prawdopodobnie już w połowie XIX wieku na
jednej z odnóg rzeki Biała Przemsza w centrum
Okradzionowa przy ulicy Białej Przemszy. Wiadomo że w
XIX wieku istniała w tym miejscu osada młynarska.
Dzisiejszy wygląd zabudowań najprawdopodobniej
pochodzi z lat 20. XX wieku. W skład obiektu wchodzą
zabudowania samego młyna, jak również budynek
mieszkalny. O budynku mieszkalnym wiadomo, że powstał
w 1926 roku. Koło młyńskie było napędzane siłą wody,
którą wcześniej dla podniesienia siły, spiętrzano przy
pomocy tamy. Z dokumentacji urzędu wodnego z roku
1936 wiadomo, że w tym roku zamontowane zostały dwie
turbiny. Jedna napędzała młyn, a druga służyła do napędu
tartaku.
Po II wojnie światowej zabudowania zostały
upaństwowione. Ich zarządcą zostało gliwickie Rejonowe
Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych. Młyn dalej
spełniał swoją rolę. W późniejszych latach, zarząd nad
obiektem trafił w ręce Spółdzielni Rolniczej. Wówczas w
zabudowaniach utworzono magazyny paszowe. W 1989
roku zabudowania zostały odzyskane przez prawowitych
spadkobierców rodziny Freyów. Prowadzone są prace
przywracające pierwotną postać dawnych zabudowań.
Obecnie w budynkach pomłyńskich utworzono małą
elektrownię wodną, wykorzystując starą tamę.

50°18'58"N 19°25'36"E | na mapie:G

50°19'48"N 19°23'04"E | na mapie:H

Dąbrowa Górnicza

Sławków
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Rynek
Rynek to wyjątkowe, ciekawe miejsce w Sławkowie.
Zachował się tu średniowieczny układ architektoniczny,
budynki z podcieniami wsparte na kolumnach, kapliczki, a
pośrodku ratusz.

50°17'53"N 19°23'18"E | na mapie:I

Zdjęcia dodane przez (w kolejności): fot. arch. UM
Bukowno, bartekkrakow, bartekkrakow, tellmemore,
KeepTalking, tellmemore, glob
Trasa dodana przez: auste
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