
Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy !!!

Witamy Was serdecznie na spotkaniu podsumowującym realizację

projektu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011, któremu nadaliśmy tytuł :

„Szlakiem architektury drewnianej po gminie Gromnik i Ciężkowice”.

Wybraliśmy akurat taki temat , gdyż powiat  tarnowski bogaty jest w

niepowtarzalne krajobrazy, wspaniałe zabytki architektury, bogactwo flory i

fauny, liczne muzea i placówki kultury. W niewielu gminach naszego powiatu

spotkać można tyle bezcennych zabytków architektury sakralnej co w gminie

Gromnik. Pragniemy zatem przybliżyć Wam te cenne obiekty w naszej

prezentacji.

W ramach projektu realizowaliśmy szereg zadań, a w szczególności :

1. wykonaliśmy dokumentację fotograficzną drewnianych kościołów oraz

kilku budynków mieszkalnych, album i  plakaty obrazujące wybrane

obiekty,

2. przeprowadziliśmy wywiady z proboszczami parafii w Gromniku,

Brzozowej, Siemiechowie,

3. wykonaliśmy makietę kościoła w Brzozowej oraz odnowiliśmy

( czyszczenie i malowanie ) kapliczkę drewnianą w Rzepienniku

Marciszewskim,

4. rozmawialiśmy z mieszkańcami drewnianych domów w okolicy,

5. przeprowadziliśmy rozmowę z byłą dyrektorką Publicznego Przedszkola

w Siemiechowie,

6. szukaliśmy informacji na stronach www oraz w innych publikacjach.

Dzisiaj pragniemy zaprezentować efekty naszej pracy i zapraszamy do krótkiej

wędrówki po gminie Gromnik oraz Ciężkowice.

…………………………………………………………………………………….



Zacznijmy zatem od kościoła św.Marcina w Gromniku, który momo

swych lat prezentuje się okazale i dumnie . Jest to jedna z najstarszych budowli

sakralnych w regionie. Kościół został wzniesiony na przełomie XV i XVI

wieku, a gruntownie zmodernizowano go w XVIII wieku. Jest to drewniana

budowla, zrębowej konstrukcji, gotyckim prezbiterium oraz polichromii

wykonanej w XIX wieku. Znajdziemy tutaj wiele cennych zabytków sztuki z

okresu gotyku, baroku, klasycyzmu. Najstarszym z nich jest znajdujący się w

tęczy Chrystus Ukrzyżowany. Uwagę zwracają ponadto :

 ołtarz główny z obrazem św. Marcina

 późnorenesansowe tabernakulum z XVII wieku,

 kamienna chrzcielnica z XVII w.

 obraz Matki Bożej Saletyńskiej z 2 połowy XIX w,

 późnogotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z 2 połowy XVI lub

XVII w

 barokowa ambona – XVIII w

 obraz Matki Bożej z dzieciątkiem namalowany na Płotnie w XVII w.

 polichromia figuralna na suficie kościoła pochodząca z XIX w.

 stacje drogi krzyżowej malowane na szkle, pochodzące z 1950r.

 kamienna kropielnica z 1861 r.

 konfesjonał z 2 połowy XVIII w.

 rokokowy prospekt organowy z 2 połowy XVIII w.

Warto zatem , w  wolnej chwili, zajrzeć do tegoż kościoła, który jest dumą nie

tylko mieszkańców Gromnika. Szczególną uwagę turystów  zwraca także bardzo

pięknie zagospodarowane otoczenie kościoła.

…………………………………………………………………………………….

Z Gromnika przenosimy się szlakiem do Brzozowej, gdzie zobaczymy nie

mniej interesującą świątynię, której patronuje Biskup Mikołaj, święty i

męczennik. Kościół ten wybudowany został w czasach Jagiellonów, w 1497 r.



Był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany, między innymi w latach 1665-

1678 oraz 1835-1850 kiedy to wzniesiono wieżę. Jest to świątynia

poźnogotycka o konstrukcji zrębowej i wieży o charakterze słupowym,

oszalowana. Jednonawowy z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie,

przy którym od strony północnej znajduje się zakrystia. Przy nawie kwadratowa

wieża oraz niewielka kruchta od południa. Wieża z przedsionkiem w przyziemiu

i ścianach zwężających się ku górze, nakryta hełmem dzwonowatym z latarnią.

Dach dwuspadowy, o wspólnej kalenicy, kryty blachą.

Wewnątrz kościoła znajdziemy wiele cennych obrazów, rzeźb, ciekawy

motywy polichromii, która wykonana została przed połową XIX wieku. Są tu w

szczególności :

 ołtarz główny późnobarokowy z 1 połowy XVIII w., z bramkami na

których ustawiono rzeźby śś. Piotra i Pawła. W polu środkowym

barokowy obraz  Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII/XVIII w.,

tabernakulum późnobarokowe z 1 poł. XVIII w. z płaskorzeźbą Chrystusa

Ukrzyżowanego,

 dwa ołtarze boczne, późnobarokowe wyposażone w obrazy z XVIII i XIX

wieku,

 tabernakulum z płaskorzeźbą Chrystusa u słupa, prawdopodobnie z XVIII

w.

 drewniana chrzcielnica z XVIII w.

 ambona późnobarokowa z około połowy XVIII w. i obrazem Chrystusa

Dobrego Pasterza w zaplecku.

Ponadto w świątyni zobaczymy jeszcze  3 krucyfiksy ( rzeźba ) z XVIII w. z

których jeden znajduje się w tęczy.

Obok kościoła znajduje się wolnostojąca dzwonnica z trzema arkadiami na

zawieszenie dzwonów, które pochodzą :  z 1924 r.- św.Mikołaj, 1957 r.-

Matka Boska Szkaplerzna, 1956 r.- Piotr.



Kościół Biskupa Mikołaja służy do dziś mieszkańcom i równie dumnie

prezentuje się pośród malowniczego krajobrazu miejscowości.

………………………………………………………………………………

Kontynuując naszą wędrówkę zatrzymajmy się teraz w  Siemiechowie,

aby zobaczyć kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej z

przełomu XV i XVI wieku. Budowla pokryta jest drewnianym gontem, ma

zrębową konstrukcję i bardzo oryginalne wyposażenie z czasów wczesno

nowożytnych. Kościół był odnowiony prawdopodobnie w 1585 r., około

1678 odbudowano zakrystię zniszczoną pożarem, w XVIII w. wzniesiono

wieżę, którą rozebrano w 1922 r. W końcu XVIII w. przybudowano

murowaną kaplicę. W latach 1955-56 odnowiono świątynię, wykonując

wówczas fundamenty, remontując ściany, dach, położono nowe pokrycie i

wzniesiono nowe kruchty. W ostatnich latach XX wieku wykonano dalsze

prace zabezpieczające, konserwujące.

Od 1953r. , kiedy ukończono budowę nowej, murowanej świątyni, stary,

drewniany kościół przestał pełnić swoją funkcję. W tym tez roku odkryto

fragmenty polichromii z 1643 i 1726r.( najstarsze, przedstawiające Adama i

Ewę ).

Wyposażenie wnętrza kościoła zostało przeniesione do nowej świątyni.

Pozostały resztki retabulum ołtarzowego, późnobarokowego z 2 poł. XVIII

w. z obrazem Opłakiwania Chrystusa z 2 poł. XIX w., płaskorzeźba

Chrystusa Ukrzyżowanego wśród łotrów, barokowa z XVIII w. połączona z

obrazem Chrystusa Ukazującego rany z tegoż czasu, ambona późnobarokowa

z XVIII w. z obrazem św.Wincentego Ferraro w zaplecku.

Do nowej świątyni – co możemy podziwiać dzisiaj – przeniesiono :

 ołtarz główny z 2 połowy XVIII w.

 polichromię figuralną i dekoracyjną ( też XVIII w. )

 dawną chrzcielnicę kamienną , gotycką z 2 połowy XVw.

 Dzwony odlane w 1534  oraz 1557 r.



Dziś kompleks obu kościołów został bardzo pięknie zagospodarowany i

przyciąga uwagę przejeżdżających turystów.

………………………………………………………………………………….

Wędrując dalej szlakiem architektury drewnianej docieramy do Jastrzębi, gdzie

wybraliśmy zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła,

pochodzący z 1 połowy XVI w.

Pierwszy kościół w Jastrzębiej powstał przed rokiem 1529. W latach

1561-1595 był w rękach innowierców, którzy przyczynili się do jego

spustoszenia. Obecny kościół został wzniesiony na pozostałościach po starszej

budowli w latach 1606-1607. Konsekrowany był w 1618 roku.

W XVIII wieku połączono go z wolno stojącą dzwonnicą. Kolejne

przebudowy kościoła miały miejsce w latach 1859 i 1909. W okresie od 1965 do

1967 odbył się następny gruntowny remont i przebudowa w wyniku których

m.in. przedłużono nawę kościoła, obudowano korpus nawami bocznymi,

przebudowano zakrystię. Kościół ponownie został poświęcony 28 maja 1967

roku. W latach 70-tych i 80-tych odbyły się następne prace budowlane i

remontowe. Niestety wszystkie te przebudowy niekorzystnie wpłynęły na

zachowanie cech gotyckich kościoła.

Kościół otoczony jest kamiennym murem. Tuż przy bramie znajduje się

murowana dzwonnica w formie potrójnej arkady wybudowana w 1910 roku.

Kościół w swoich najstarszych partiach ma cechy gotyckie. Jest drewniany,

konstrukcji zrębowej, szalowany. Wieżę, dobudowaną od zachodu, ma

barokową, o konstrukcji słupowej, również oszalowaną. Jest jednonawowy, z

prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Po stronie północnej prezbiterium

znajduje się zakrystia. Dachy korpusu oraz wieży kryte są blachą.

Do cennych zabytków znajdujących się w wyposażeniu kościoła należą:

· Ołtarz główny – późnobarokowy, z około połowy XVIII wieku,

architektoniczny, jednokondygnacjowy, z bramkami i figurami świętych.

W polu głównym obraz Chrystusa Miłosiernego z XVII wieku. W



zasuwie obraz Przemienienia Pańskiego z przełomu XVIII i XIX wieku,

który uważany jest za obraz łaskami słynący, przez co przyciąga do

kościoła szczególnie wielu wiernych. W zwieńczeniu obraz Opłakiwania

z XVIII wieku.

· Ołtarz boczny (lewy) – późnobarokowy z 1 połowy XVIII wieku,

architektoniczny, jednokondygnacjowy, jednoosiowy. Flankowany

kręconymi kolumienkami, o bogatej dekoracji snycerskiej. W polu

środkowym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku w

sukienkach drewnianych, pozłacanych z XVIII wieku.

· Ołtarz boczny (prawy) – późnobarokowy z 1 połowy XVIII w.,

architektoniczny, jednokondygnacyjny, jednoosiowy. W polu środkowym

obraz Św. Józefa z XIX wieku. Na tabernakulum figura Najświętszego

Serca Jezusa.

· Polichromia ścian ornamentalno-figuralna, wykonana w 1969 roku

przez artystę Włodzimierza Kunza. Na ścianach zachowane są fragmenty

wcześniejszej dekoracji figuralnej wykonanej w 1899 roku przez artystę

Stanisława Gucwę. W kościele zachowały się także fragmenty

polichromii z 1 połowy XVII wieku na belkach wyciętych podczas

remontu (przechowywane były w tym czasie na plebani).

· Belka tęczowa o ozdobnym barokowym wykroju, z XVIII wieku. Na

niej umieszczony krucyfiks pochodzący z tego samego okresu.

· Chór muzyczny wsparty na słupach, z parapetem wysuniętym ku

nawie. Parapet polichromowany. Prospekt organowy z początku XX

wieku. Na drzwiach prowadzących na chór malowidło z przedstawieniem

Św. Augustyna z XVIII wieku.

· Ambona późnobarokowa, z około połowy XVIII wieku

· Chrzcielnica kamienna, renesansowo-barokowa z XVII wieku

· Kropielnica kamienna z XVII wieku

· 3 drewniane konfesjonały z malowanymi zapleckami z XVII wieku.



Ponadto do wartościowego inwentarza kościoła należy wiele obrazów i

rzeźb pochodzących głównie z XVIII wieku.

…………………………………………………………………………………..

Obok drewnianych świątyń, pośród malowniczego krajobrazu , łąk i pól

spotkać możemy wiele ciekawych pomników wiary  w postaci krzyży,

kapliczek, figurek . Należą one, jak płaczące wierzby czy bociany, do

symbolicznych i powszechnie rozpoznawalnych elementów naszego krajobrazu.

Są także symbolem wiary i pobożności okolicznego ludu. Zachwycają nas

bogactwem formy i treści. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego , ile

skrywają tajemnic o ludziach i związanych z nimi historycznych wydarzeniach.

Takich drewnianych, zadbanych i przyozdobionych  symboli znajdziemy wiele

w każdej miejscowości . My prezentujemy Wam jedną z nich, kapliczkę w

Rzepienniku Marciszewskim , której poświęciliśmy troszkę naszej pracy.

…………………………………………………………………………………….

W malowniczym pejzażu Ciężkowicko- Rożnowskiego Parku

Krajobrazowego, a tym samym  naszej  i sąsiedniej  gminy, znajdziemy stare,

drewniane domki jednorodzinne, które służą mieszkańcom od co najmniej

dwóch pokoleń . Jest ich jeszcze wiele, niektóre są bardzo zadbane i jak mówią

ich mieszkańcy – są świadectwem ducha czasu, miejscem szczególnego ciepła

rodzinnego, przystanią ciszy i świadectwem przemijającego czasu.

Zobaczmy więc na kilka fotografii wybranych drewnianych domków :

…………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo !!! Koleżanki i Koledzy!!!

Zachęcamy także do obejrzenia naszej wystawy, a naszą wędrówkę szlakiem

architektury drewnianej niechaj urozmaicą wybrane fragmenty poezji

miejscowych twórców, poświęcone naszej miejscowości. Są to wiersze :

 Antoniego Marii Kwiek

 Marii Kubiś



…………………………………………………………………………………….

Kończąc prezentację projektu „Szlakiem architektury drewnianej po

gminie Gromnik i Ciężkowice” dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili

przedstawione  obiekty i pomogli zebrać nam materiały niezbędne do realizacji

zadania.

Szczególnie dziękujemy Proboszczom parafii :  w Gromniku, Brzozowej,

Jastrzębi, Siemiechowie, Właścicielom drewnianych domków jednorodzinnych,

Autorom wybranej poezji, Rodzicom oraz Nauczycielom.

……………………………………………………………………………………

A teraz mamy chwilę szczególną. Wszak dzisiaj towarzyszą nam osoby,

dla których mamy serca pełne wdzięczności i radości oraz najserdeczniejsze, z

głębi serca płynące życzenia .

Drogie Mamy !!!

Niechaj w płatkach róż, i pięknej dedykacji muzycznej, znajdą się szczere i

najgorętsze słowa podziękowań za Wasze serce i troskę jaką obdarzacie nas

codziennie, za matczyny  trud i nie przespane noce, za uśmiech i radość, za

Wasze wspieranie nas w naszym młodzieńczym życiu, za cenne uwagi i rady.

Za to , że jesteście dla nas życiem i drogowskazem – dziękujemy Wam!!!

………………………………………………………………………………….


