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P odczas Małopol-
skich Dni Dziedzic-
twa Kulturowego

na zamek w Korzkwi
i do pustelni bł. Salomei
przybyły tłumy. To najlep-
szy znak, że Dni – cykliczny
program ukazujący bogac-
two kulturowe i materialne
Małopolski, odzwierciedlo-
ne w jej zabytkach – są po-
trzebne.

Organizatorem corocznych
Dni jest samorząd wojewódz-
twa, wspierany przez lokalne
władze, instytucje kultury, sto-
warzyszenia i samych miesz-
kańców. Do tegorocznej, ósmej
już, edycji wybrano 13 obiek-
tów, które udostępniono
do zwiedzania w minioną sobo-
tę i niedzielę. Były wśród nich
m.in. opactwo Benedyktynów
w Tyńcu, klasztor Paulinów
na Skałce, kościół św. Katarzy-
ny w Krakowie, Bazylika Grobu
Pańskiego w Miechowie, dwo-
rek Machnickich w Olkuszu,
cmentarz z I wojny światowej
na wzgórzu Pustki w Łużnej.
Znalazły się na tej liście także
dwa obiekty w powiecie kra-
kowskim: zamek w Korzkwi
oraz zespół sakralny w Grodzi-
sku koło Skały (pustelnia
bł. Salomei).

Program przygotowany
na zamku w Korzkwi był atrak-
cyjny i obejmował m.in. warsz-
taty plastyczne dla dzieci, wy-

kład prof. Piotra S. Szlezynge-
ra, autora monografii warowni,
pokazy walk rycerskich, a tak-
że zwiedzanie budowli z prze-
wodnikiem. W sobotę po połu-
dniu odbyło się otwarcie „Pik-
niku u stóp zamku”, w progra-
mie którego przewidziano
m.in. wyścig rowerowy Pana,
Wójta i Plebana (ścigali się:
wójt, proboszcz oraz przedsta-
wiciel właściciela zamku),
spektakl plenerowy „Wesele bi-
bickie”, występ orkiestr dętych
i chóru szkolnego „Mezzofor-
te”. W niedzielę odbyły się
warsztaty plastyczne dla dzie-
ci, zwiedzanie z przewodni-
kiem, pokaz walk rycerskich
i ponowny wykład prof. Szle-
zyngera. Dodatkowymi atrak-
cjami drugiego dnia były: „Pik-
nik u stóp zamku”, II Korz-
kiewskie Biegi Przełajowe dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
szkolny spektakl teatralny,
konkurs historyczny o Korzkwi
oraz pokaz sprzętu pożarnicze-
go. W sobotę i niedzielę czyn-
na była wystawa i kiermasz
prac podopiecznych domów
pomocy społecznej z Woli Za-
chariaszowskiej i Owczar, prac
plastycznych uczniów Zespołu
Szkół w Korzkwi, kwiatów do-
niczkowych, potraw regional-
nych Koła Gospodyń Wiejskich
z Przybysławic oraz ekspona-
tów Izby Regionalnej z Bibic.
Podczas Dni Dziedzictwa moż-
na było także zwiedzać korz-

kiewski kościół pw. Narodze-
nia Jana Chrzciciela.

Atrakcje przygotowane dla
dzieci i starszych przyciągnęły
na zamek tłumy. Tam również
odbyła się w sobotę uroczy-
stość przyznania Nagrody Wo-
jewództwa Małopolskiego
im. Mariana Korneckiego
za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie ochrony zabytków archi-
tektury drewnianej Małopolski.
Nagrodę otrzymał ks. Włady-
sław Janczy za 30–letnią opiekę
nad XV–wiecznym kościołem
pw. św. Michała Archanioła
w Dębnie na Podhalu. Marsza-
łek Małopolski wręczył ponad-
to dwa wyróżnienia – Magdale-
nie Kraszewskiej za wysiłki
na rzecz utrzymania autentycz-
ności willi z 1898 r. zbudowanej

w stylu zakopiańskim oraz ks.
Ryszardowi Honkiszowi
za szczególne zaangażowanie
w opiekę nad drewnianym ko-
ściołem pw. św. Jakuba Aposto-
ła w Więcławicach.

Program, przygotowany
w zespole sakralnym w Gro-
dzisku koło Skały, wyglądał
równie atrakcyjnie. Dorośli
mogli zwiedzić pustelnię w to-
warzystwie przewodnika, dzie-
ci – wziąć udział w warszta-
tach plastycznych. Opowieść
o dziejach klasztoru Klarysek
w Grodzisku wygłosił dr W.
Domogalla. W niedzielę odpra-
wiono mszę w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny i bł. Salomei,
po południu odbył się koncert
muzyki dawnej. (PS)
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