
TROPAMI





Kochani,
zapraszamy Was do wspólnej podróży po gminie Zabierzów.

Trzymacie w dłoniach wyjątkową publikację stanowiącą element edukacji regionalnej 

prowadzonej przez zabierzowską instytucję kultury. Pracownicy Centrum Kultury z udziałem 

dzieci z tereny gminy Zabierzów stworzyli fantastyczny przewodnik po zakątkach pięknej 

podkrakowskiej gminy. Długo zastanawialiśmy się jak stworzyć coś wyjątkowego, 

innowacyjnego innego niż wszystkie przewodniki. Pomysły ewoluowały, aż do momentu kiedy 

postanowiono, że rymowanki zawsze, bez wyjątku ułatwiają zapamiętanie danego tekstu, 

a dziecięce rysunki przyciągają wzrok i zachwycają każdego z Nas. Stąd pomysł na 

wierszowany spacerownik ilustrowany rysunkami dzieci, które wzięły udział w konkursie 

“Tropami Gminy Zabierzów”. Walory krajobrazowe gminy Zabierzów zachwycają od lat, 

z naszym spacerownikiem poznasz najważniejsze obiekty zabytkowe gminy Zabierzów, 

zwiedzisz dolinki jurajskie oraz zgłębisz elementy historii poszczególnych sołectw. 

Alternatywny spacerownik powstał w odpowiedzi na pytania stawiane sobie samym przez 

animatorów kultury. W jaki sposób animować kulturę, zachowując bezpieczny dystans?, jak

w obliczu obostrzeń, zakazów i zaleceń nie tracić dobrego nastroju? Niech nasza publikacja 

będzie kontynuacją malowania optymizmu, jaki rozpoczęliśmy w czerwcu 2020 r., tworząc 

napis na ścianie frontowej budynku SCKiPGZ  przy ul. Szkolnej. 

Projekt objęty został patronatem Skarby Blisko Krakowa. Szukajcie w Sołectwach tablic z tym 

oznaczeniem. 

        Dyrektor SCKiPGZ
        Aleksandra Małek
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Zespół dworski, koniec XVIII w. – koniec XIX w. Założenie ukształtowane w XVIII lub początkach wieku XIX i rozbudowane w wieku XIX (ok. poł. i w końcu XIX ). 

Obecnie dwór nie istnieje. 

- budynek oficyny, murowany, na planie prostokąta, koniec XIX w., bez wyraźnych cech stylowych. Dobudowany w formie skrzydła do budynku dworu; 

- czworak w zespole dworskim, koniec XIX w., murowany, na planie prostokąta, przekształcony w latach 1986–1987

  (podczas remontu przekształcono elewację i pierwotny układ wnętrz, zachowując dwa trakty); 

- obora, murowana, koniec XIX w.; 

- stodoła w zespole dworskim, koniec XIX w., murowana, remont około 1980 r.
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