Bobowa
wczoraj i dziś
Bobowa – miasto w Polsce położone w województwie małopolskim,
w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa, nad rzeką Białą. Przez miasto
przebiega droga wojewódzka nr 981 oraz linia kolejowa nr 96 ze stacją
Bobowa oraz przystankiem kolejowym Bobowa Miasto.

Dystans: 2 km
Czas trwania: 45 minut

1.
Witaj na naszym przyjemnym rynku.
Zaprowadzimy Cię dziś do atrakcji kilku,
Które sławy naszego miasta są powodem.
Chcesz je zobaczyć? Ruszaj w drogę!”
Najważniejszym symbolem miasta Bobowa,
Jest już od wieków koronka klockowa.
Dlatego na rynku, tam gdzie fontanna,
Jest postać koronczarki – Zosia zwie się ta panna.
O naszym mieście już w XIV wieku pisano,
Ale w 1934 prawa miejskie mu odebrano.

Zadanie 1.
Tuż obok na kamieniu tablica koloru czarnego, Głosi, że Bobowa
jest znów miastem od roku dwa tysiące _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.
Zwróć się w stronę kapliczki, gdzie postać św. Floriana,
Patrona strażaków, stoi drewniana.
Rozejrzyj się. Tam gdzie urzędu gminy czerwonych tablic pięć,
Na drugą stronę ulicy Grunwaldzkiej ostrożnie przejdź.
Dalej dziarsko w dół maszeruj,
W stronę przeciwną do Żydowskiego Cmentarza się kieruj.
Miniesz szkołę, stary dom drewniany
I wnet znajdziesz dom kultury pod „osiemnastką” usytuowany.

Zadanie 1.
Wystawa _ _ _ _ _ _ _ w środku się znajduje.
Spotkasz koronczarkę, która klockami przebiera.
Na okrągłym bębnie szpilki przypina i wzory wybiera.
Tak już od czasów, gdy w XVI w. królowa Bona do Polski przybyła,
Sztuka robienia koronki klockowej się rozprzestrzeniła.
Kiedyś w Bobowej nawet szkoła koronczarek była,
Którą Helena Rzeczycka-Dzikiewicz w 1899 r. założyła.
Dziś wciąż ta tradycja jest żywa, choć czas leci.
W szkołach w Bobowej koronczarstwa uczą się dzieci.
W domu kultury ich prace zobaczyć możesz
I wystawę dzieł koronczarek – serwety, obrusy, odzież.

Zadanie 2.
Teraz bezpiecznie na drugą stronę przejdź.
Pod tablicę o starym kamiennym kościele pędź.
Tekst na tablicy o historii świątyni Cię poinformuje,
Oraz że klucz do niego u sióstr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ się znajduje.

Zadanie 3.
Legenda opowiada jak razu pewnego,
Szlachcic z obrazem św. Zofii dotarł do miejsca tego.
Jego koń iść dalej nie chciał, nie wiedzieć czemu, nagle się zbuntował,
Na prośbę mieszkańców święty obraz został, a szlachcic kościół zbudował.
Warto mu się przyjrzeć. To rzadkość – świątynia kamienna,
W stylu gotyckim, od XV wieku stoi tu niezmienna.
Na bocznej ścianie zaś mała tabliczka koloru grafitowego,
Informuje, że pochowano tu _ _ _ _ _ _ _ Złomockiego.

3.
Dwanaście schodów teraz Cię poprowadzi,
Na ul. Św. Zofii wyjść nie zawadzi.
Kierując się w stronę trójkąta żółtego,
Dojdziesz do rynku dobrze Ci znanego.
Po prawej drewniany dom, gdzie w lecie tradycyjne lody zjesz,

Zadanie 1.
Jego właściciel p. _ _ _ _ _ zbiera judaiki
i stare motocykle też.

4.
Przejdź 3 domy dalej. Stąd wypatrz budynek, gdzie 7 okien na 1 piętrze się znajduje,
Tam co roku w październiku Festiwal Koronki Klockowej króluje.
„Koronka” to wszak rzecz tu najważniejsza – każdy Ci to powie,
Dlatego zarówno sala, jak i lokalny zespół tak się zowie.
Ty idź jednak dalej tą samą stroną rynku,
Aż dojdziesz do podpartego na dwóch kolumnach budynku.

Zadanie 1.
Wysoko na ścianie tablica wszem i wobec wieści,
Że tu „Gminna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Samopomoc Chłopska” się mieści.

5.
Kieruj się dalej w stronę kościelnych wież dwóch,
Gdzie uliczki wąskie i samochodów niewielki ruch.
Tam właśnie stoi piękna świątynia czternastowieczna,
Nie ociągaj się, wizyta w niej jest wręcz konieczna!

Zadanie 1.
Na dziedzińcu spójrz na tablice. Jeśliś czytaniem wystarczająco przejęty,
Zauważysz, że to kościół pod wezwaniem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Świętych
Na tym jednak nie kończ lektury! Warto przeczytać legend całość,
By się przekonać, jaka wobec Boga jest człowieka małość!
Jeśli się nie śpieszysz, poświęć chwilę na wnętrza zwiedzanie –
Znajdziesz tam obraz Jacka Malczewskiego pt. „Ukrzyżowanie”.

6.
Dalej ulicą biskupa Ludwika Łętowskiego idź w stronę schodów,
Nimi w dół i do widocznej szkoły – strzeż się samochodów!

Zadanie 1.
Przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących,
Znajdziesz obelisk upamiętniający,
_ _ _ _ _ _ _ _ pod Grunwaldem walczących.
Zwróć też uwagę na biały budynek piętrowy.
To XVII wieczny dwór, zabytek nietuzinkowy.
Mieszkał tu generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski,
adiutant marszałka Piłsudskiego, pierwszy ułan międzywojennej Polski.
Obecnie nowa szkoła muzyczna się tu mieści,
Miejsc do nauki ma ponad czterdzieści.
Znajdziesz tam obraz Jacka Malczewskiego pt. „Ukrzyżowanie”.

7.
Teraz do góry ulicą w lewo w stronę banku zmierzaj,
Miń OSP, kantor i do kolejnego wejścia na rynek się przymierzaj.
Tu bacz byś przejścia dla pieszych nie przeoczył,
a za nim, przy wejściu w ul. Żydowską na tablicy zawieś oczy.

Zadanie 1.
Przeczytaj ją dokładnie, a dowiesz się,
Że Bobowa jako dawny ośrodek chasydyzmu słynie też.
Do czasów II Wojny Światowej,
Mieszkało kilkuset Żydów w Bobowej.
Teraz wejdź w ul. Żydowską, a nie pożałujesz.
Zobacz, po lewej stronie _ _ _ _ _ _ _ „urzęduje”.
On to jest też opiekunem widocznej synagogi,
Opowie o niej, pokaże - skieruj tam swe nogi.
A gdy już pełen wrażeń opuścisz bożnicę,
Możesz znów się udać na Grunwaldzką ulicę.
Tam, pod numerem 8 Monika Madej swe koronki prezentuje.
Obejrzysz tam piękne serwetki. Kup, jeśli potrzebujesz.
To już koniec Twego po naszej Bobowej spaceru.
Dziękujemy, że byłeś dziś w tych miejscach wielu.
A na koniec jeszcze ciekawostka olbrzymiasta:
Hasło Ci poda pierwszych właścicieli miasta.

