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Opis:
Dwa dni w Przemyślu to lekcja historii, architektury i tolerancji religijnej w świecie
katolicyzmu, unitów i wyznawców prawosławia.
Wieża Zegarowa w Przemyślu
Budowę katedry unickiej w Przemyślu rozpoczęto w 1775 r., ale nigdy jej nie ukończono.
Pozostała po niej 38-metrowa barokowa dzwonnica, która pełniła rolę miejskiej
strażnicy (z niej trębacz odgrywał niegdyś hejnał).

Obecnie pozbawiona hełmu ośmiokondygnacyjna Wieża Zegarowa mieści
jedyne w Polsce Muzeum Dzwonów i Fajek. Poznać w nim można technologię
odlewania dzwonów, a także zobaczyć liczne dzwony (także ...okrętowe), m.in.
z dwóch tutejszej ludwisarni, a także fajki z XVIII-XX w. (w tym znaleziska z
fortów twierdzy przemyskiej). Z tarasu Wieży można przyjrzeć się miastu za
pomocą lunety.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/muzeum_dzwonow_i_fajek_w_przemyslu_5448

Klasztor karmelitów bosych w Przemyślu

Klasztor karmelitów bosych pw. św. Teresy z Avila, położony jest najwyżej ze
wszystkich świątyń miasta, w południowo-wschodniej części starówki. Powstał
(wraz z klasztorem) w latach 1624-1630 dzięki fundacji biskupa M. Krasickiego,
który po śmierci spoczął w tutejszej krypcie, odziany w karmelitański habit.
Wczesnobarokowa budowla po kasacie zakonu służyła jako katedra unicka, a
od 1990 r. ponownie znajduje się pod opieką karmelitów. We wnętrzu obejrzeć
warto niezwykłą ambonę w kształcie łodzi z figurami św. Piotra i Pawła
„łowiących” wiernych do sieci, rokokowe ołtarze, piękną dekorację stiukową
sklepień oraz portale z czarnego marmuru. Obok kościoła znajdują się
zabudowania klasztorne, wiekowa dzwonnica i ogród.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/klasztor-karmelitow-bosych-w-przemyslu

Greckokatolicka archikatedra św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

Archikatedra obrządku greckokatolickiego, sobór św. Jana Chrzciciela w
Przemyślu, to dawny kościół klasztorny jezuitów. Wybudowana w latach
1626–1632 wczesnobarokowa świątynia, po kasacie zakonu w 1782 r., została
zamieniona na magazyn, następnie była kościołem garnizonowym, a w 1991 r.
została przekazana grekokatolikom. We wnętrzu uwagę przykuwa imponujący
pięciorzędowy ikonostas pochodzący z ostatniej ćwierci XVII w.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/sobor_sw_jana_chrzciciela_w_przemyslu_5446

Kościół franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu
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Naprzeciwko katedry greckokatolickiej stoi zespół klasztorny do dziś
użytkowany przez franciszkanów (obecnie w zakonie mieszka tylko 6 braci).
Kościół klasztorny św. Marii Magdaleny o dwuwieżowej fasadzie urozmaiconej
kolumnami i schodach zdobionych znakomitymi figurami powstał w obecnej
postaci w 1778 r. Wnętrze zaskakuje bogactwem późnobarokowych dekoracji –
polichromiami, rzeźbami i ołtarzami utrzymanymi w tonacji turkusu i złota.
Dwa z obrazów przedstawiają sceny z historii miasta – rzeź zakonników przez
Wołochów w 1498 r. oraz oblężenie Przemyśla przez wojska siedmiogrodzkiego
pod wodzą Jerzego Rakoczego w 1657 r.

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

Pochodząca z XVI w. przemyska archikatedra to jeden z najcenniejszych
zabytków miasta. Z gotyckiego gmachu zachowały się prezbiterium, mur z
obronnymi basztami koło skarbca oraz okna i sklepienia. Pozostała część
budowli została wzniesiona w stylu barokowym. Wewnątrz świątyni zobaczyć
można otaczaną kultem XV-wieczną alabastrową figurę Matki Boskiej Jackowej,
a także relikwie błogosławionego Jana Balickiego oraz przemyskiego biskupa
Józefa Pelczara. Warto zwrócić uwagę na stojącą obok katedry późnobarokową
dzwonnicę.

Zamek w Przemyślu

Dzień warto zakończyć na wzgórzu zamkowym. Zamek górujący nad Starym
Miastem w Przemyślu wzniósł po 1340 r. Kazimierz Wielki. Pierwotnie na
wzgórzu stał klasztor z kościołem-rotundą, datowane na IX w., oraz romańska
bazylika z X w. Zarysy fundamentów klasztoru i rotundy są wyeksponowane na
dziedzińcu zamkowym. Z gotyckiej warowni przetrwała do naszych czasów
jedynie brama wjazdowa. W wyniku późniejszych przebudów Zamek
Kazimierzowski zyskał m.in. dwie baszty zwieńczone attykami (podobnymi do
tych z Krasiczyna, gdyż na polecenie Marcina Krasickiego zostały
zaprojektowane przez Galeazza Appianiego, głównego twórcę tamtejszej
rezydencji). Na ocalałej baszcie znajduje się punkt widokowy. Odrestaurowany
i pięknie oświetlony nocą budynek jest miejscem wielu imprez kulturalnych, co
jest nawiązaniem do odległych czasów, gdy od 1885 r. znajdowała się tu
siedziba pierwszego amatorskiego teatru w Polsce – Fredreum..
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http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/zamek_w_przemyslu_5444

Twierdza Przemyśl – Muzeum Twierdzy Przemyśl

Największym kompleksem zabytkowym Przemyśla, wykraczającym znacznie poza granice
miasta jest dawna austriacka twierdza (trzecia wg wielkości konstrukcja tego typu w Europie,
po Verdun i Antwerpii). Wznoszona od 1850 do 1914 r. składała się z dwóch pierścieni fortów.
Zewnętrzny pierścień, o długości 45 km, wzmocniony był systemem 17 potężnych fortów
artyleryjskich. Podczas I wojny światowej twierdza była trzykrotnie oblegana – dwukrotnie
przez Rosjan i raz przez Austriaków i Niemców. Po wojnie światowej straciła swe znaczenie
militarne i stopniowo popadała w ruinę. By lepiej poznać dzieje tego niezwykłego

zabytku, warto udać się do położonego na starym mieście Muzeum Twierdzy
Przemyśl. W placówce obejrzeć można m.in. rekonstrukcję ziemianki polowej
wraz z jej wyposażeniem (łóżko, stół, lampa, piecyk, ekwipunek żołnierza).
Miłośników militariów zainteresują austriackie mundury, hełmy, ładownice,
broń biała, medale, a także różnego rodzaju pociski i elementy armat i wież
pancernych (m.in. wyeksponowane na muzealnym dziedzińcu). Obraz twierdzy
dopełniają mapy, portrety wyższych oficerów i malowidła batalistyczne.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/twierdza-przemysl–muzeum-twierdzy-przemysl

Forteczna Trasa Turystyczna w Przemyślu
Na terenie Przemyśla przygotowano Forteczną Trasę Turystyczną w dzielnicy Zniesienie.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/forteczna_trasa_turystyczna_w_przemyslu_5451

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Kruhelu Wielkim

W wiosce Kruhel Wielki sąsiadującej w Prałowcami warto zobaczyć świątynię
położoną na Szlaku Architektury Drewnianej. Greckokatolicka cerkiew
Wniebowstąpienia Pańskiego zaliczana jest do najstarszych w kraju – powstała
prawdopodobnie na przełomie XVI-XVII w., została przebudowana w 1884 r. i
gruntownie odnowiona przed 20 laty (obecnie nie pełni funkcji sakralnych,
choć mają być one przywrócone w najbliższych latach). Niewielka budowla
konstrukcji zrębowej podzielona jest na trzy części wzniesione na planie
kwadratu – prezbiterium, babiniec oraz najwyższą, usytuowaną między nimi
nawę. Obok świątyni wznosi się dzwonnica zbudowana w XVIII w.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/cerkiew-wniebowstapienia-panskiego-w-kruhelu-wielkim

Zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie

Imponujący, nieco bajkowy renesansowo-manierystyczny zamek w Krasiczynie
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powstał w miejscu XVI-wiecznej warowni biskupa przemyskiego Stanisława
Siecińskiego. Na początku XVII w. jego bratanek, Marcin (który od nazwy
siedziby przybrał nazwisko Krasicki), postanowił przebudować fortecę, nadając
jej charakter rezydencji obronnej. Obok istniejącej już Baszty Papieskiej
powstały wówczas kolejne: Boska, Królewska i Szlachecka (ich nazwy miały
odzwierciedlać hierarchię świata). Papieska i Szlachecka zostały zwieńczone
ażurowymi attykami, podobnie jak dwie ściany parawanowe zamku.
Pozbawione attyk skrzydła mieszkalne od strony dziedzińca otoczone są
arkadowymi krużgankami, z których znakomicie widać imponujące dekoracje
sgrafittowe, zdobiące m.in. najokazalszą z baszt – Boską. Urządzono w niej
zachwycającą kaplicę Wniebowzięcia NMP, porównywaną z Zygmuntowską na
Wawelu. Dziś w starannie odnowionej rezydencji, w dawnej powozowni oraz
ulokowanych w parku pawilonach Szwajcarskim i Myśliwskim, urządzono hotel.
Do zwiedzania udostępnione są dziedziniec, odrestaurowana w 2008 r. Baszta
Boska z kaplicą i kryptami oraz taras widokowy na szczycie Baszty
Szlacheckiej. Słynny z urody krasiczyński park także nabiera nowego blasku.
Warto ponadto udać się na popołudniowy spacer malowniczym brzegiem Sanu.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/zamek_zespol_zamkowoparkowy_w_krasiczynie_5458

Kościół św. Marcina z Tours w Krasiczynie

Wycieczkę do Krasiczyna zakończyć można wizytą w tutejszym kościele św.
Marcina z Tours. Pochodząca z XVII w. jednonawowa świątynia, zwieńczona
wieżą-sygnaturką, zachowała cechy architektury barokowej. W dobrze
utrzymanym wnętrzu na uwagę zasługują XVIII-wieczne ołtarze boczne,
sprowadzone z Dubiecka, cenna złocona chrzcielnica w stylu rokokowym (w
1867 r. chrzest przy niej przyjął książę Adam Stefan Sapieha, późniejszy
arcybiskup krakowski i kardynał) oraz kolekcja zabytkowych ornatów i kap.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/kosciol-sw-marcina-z-tours-w-krasiczynie

Więcej informacji znajdziesz http://www.101wycieczek.pl.
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