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Członkowie ZNP w Krasiczynie i Przemyślu

Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie zaprosił swoich członków i ich rodziny na uroczą pełnej historii
wycieczkę do Krasiczyna i Przemyśla. {gallery}krasiczyn{/gallery} Fot. Aleksandra Trojak i Józef
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Członkowie ZNP w Krasiczynie i Przemyślu Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie zaprosił swoich członków
i ich rodziny na uroczą pełnej historii wycieczkę do Krasiczyna i Przemyśla. Zamek w Krasiczynie to
jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie. Został
zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Dwie ściany
parawanowe zamku zdobione są piękną ażurową attyką. W narożach znajdują się cztery okrągłe baszty Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Ich nazwy symbolizują aprobowaną przez fundatorów
hierarchię świata obejmującą doczesność i wieczność. Z dziedzińca zamkowego, okolonego arkadowymi
krużgankami, podziwiać można niezwykle rzadko spotykane przepiękne sgraffitowe dekoracje
przedstawiające sceny biblijne oraz medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów i sceny
myśliwskie. Po godzinnym pobycie na zamku wyjeżdżamy do Przemyśla gdzie przewodniczka Pani
Marzena przez trzy godziny oprowadzała nas po zabytkach Przemyśla. Przemyśl to najstarszy ośrodek
na Podkarpaciu i jeden z najstarszych w Polsce. Dzieje Przemyśla sięgają okolic X wieku, a nawet czasów
wcześniejszych. We wczesnym średniowieczu Przemyśl stanowił jeden z historycznych Grodów
Czerwieńskich leżących na pograniczu - przedmiot nieustannej walki pomiędzy Polską, Rusią
oraz Węgrami. To ścieranie się odmiennych kultur i religii od początku istnienia miasta, widoczne jest
tutaj na każdym kroku. Różnorodna i ciekawa architektura oraz świątynie różnych wyznań to
charakterystyczna cecha Przemyśla. A kościołów tu nie brakuje, zbliżając się do jednej świątyni, już w tle
pojawia nam się kolejna. Tak właśnie przedstawia się starówka Przemyśla. Na koniec pobytu w
Przemyślu wspólny obiad w Restauracji Dominikańska i indywidualne spacery po Starówce i na urokliwy
przemyski Dworze PKP . Zabytki w Przemyślu - Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, al. 25 Polskiej
Drużyny Strzeleckiej 1 - piękna renesansowa budowla na Wzgórzu Zamkowym, zamek gotycki powstał tu
w XIV wieku za czasów Kazimierza Wielkiego, w miejscu murowanej romańskiej
rotundy i palatium zbudowanych w XI wieku przez Bolesława Chrobrego - Rynek w Przemyślu - główny
plac miasta, który uformował się na nierównym terenie, co dodaje mu uroku i sprawia, że jest
wyjątkowy, znajduje się tutaj ciekawa fontanna z niedźwiadkiem - Wieża Zegarowa w Przemyślu, ul.
Władycze 3 - ciekawa, ładnie odremontowana budowla, w której obecnie znajduje się Muzeum Dzwonów i
Fajek - oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Wieża stoi niedaleko Rynku, przy deptaku
przemyskim - Katedra Przemyska, pl. Katedralny - bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej
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- Kościół Św. Marii Magdaleny, ul. Franciszkańska - wspaniały
kościół franciszkański stojący między Rynkiem i soborem, reprezentuje styl rokokowy - Sobór Św. Jana
Chrzciciela, pl. Katedralny - archikatedra bizantyjsko-ukraińska, kościół obrządku greckokatolickiego w
Przemyślu. W zabudowaniach klasztornych znajduje się Muzeum Archidiecezjalne - Pałac
Lubomirskich, ul. Tymona Terleckiego 6 - Kopiec Tatarski, ul. Przemysława - wspaniałe miejsce
rekreacji, zrewitalizowane w ostatnim czasie, z amfiteatrem i ścieżkami rowerowymi oraz stokiem
narciarskim z kolejką krzesełkową - Twierdza Przemyśl - forty twierdzy przemyskiej, stanowiącej jedną
z większych i ważniejszych twierdz w Polsce, porozrzucane są po całym mieście i okolicznych
miejscowościach
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