
BOBOWA VČERA A DNES
Bobowa – poľské mesto v Malopoľsku, ktoré leží v Gorlickom okrese na 
brehu rieky Biala. Cez mesto vedie krajská cesta č. 981 a železničná trať 
č. 96 so stanicou Bobowa a železničnou zastávkou Bobowa Miasto.

Vzdialenosť: 2 km 
Čas: 45 minút

1. Vítaj na našom peknom námestí.
Dnes tu uvidíš niekoľko atrakcií,
ktoré priniesli slávu nášmu mestu.
Chceš ich vidieť? Tak poďme na cestu!

Najdôležitejší symbol, ktorým je Bobowa známa
je už po stáročia čipka paličkovaná.
Preto na námestí zdobí našu fontánu
socha čipkárky Žofky – pozri sa hneď na ňu.

O našom meste už v 14. storočí písali,
ale v roku 1934 mu mestské práva zobrali.

Úloha 1.
Vedľa na kameni je čierna tabuľa, ktorá hlási, že Bobowa
je opäť mesto od roku dvetisíc _ _ _ _ _

2. Obráť sa ku kaplnke, tam kde stojí drevená
socha Sv. Floriána – hasičov patróna.
Nájdi na miestnom úrade päť červených tabúľ
tam prejdi na druhú stranu ulice Grunwaldzkej.

Opačným smerom ako židovský cintorín leží
Tvoja ďalšia cesta dolu kopcom beží.
Choď popri škole a dome, čo nemá tehlové múry
až prídeš k „osemnástke“ – je to dom kultúry.

Úloha 1.
V tejto budove nájdeš výstavu _ _ _ _ _ _ .
Stretneš tam čipkárku, ktorá prepletá paličky,
vyberá vzory a pichá do valca špendlíky.
V 16. storočí za kráľovnej Bony panovania
sa rozšírilo po okolí umenie paličkovania.
 
Kedysi v Bobowej dokonca škola čipkárok bola,
založila ju v roku 1899 Helena Rzeczycka-Dzikiewiczová.



Táto tradícia je tu ešte stále živá, hoc’ čas letí,
v školách v Bobowej sa čipkárstvu aj dnes učia deti.

V dome kultúry je vystavených prác naozaj veľa
obrusy a dečky – žiakov a čipkárok diela.

Úloha 2.
Teraz na druhú stranu cesty Ťa pozývame.
Je tam informačná tabuľa o kamennom chráme.

Oznámi Ti informačná tabuľa o dejinách chrámu,
že kľúč od kostola sestry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ majú.

Úloha 3.
Stará legenda vraví, že jeden šľachtic bol na ceste.
Mal obraz Sv. Žofie a ocitol sa na tomto mieste.
Jeho kôň sa zrazu zastavil a nechcel ísť ďalej – stále protestoval,
na prosbu obyvateľov svätý obraz tu zostal a šľachtic kostol vybudoval.

Pozri si kamenný gotický kostolík – naozaj stojí za to,
od 15. storočia vyzerá stále rovnako.
Píše sa na malej tabuľke z bočnej kostola strany,
že _ _ _ _ _ _  Zlomocki je tu pochovaný.

3. Teraz Ťa zavedie dvanásť schodov
na ulicu Sv. Žofie – nie si tu náhodou.
Žltý trojuholník Ti cestu prezrádza,
kde sa známe námestie v Bobowej nachádza.
Drevený dom je na pravej strane – v lete tu každý tradičnú zmrzlinu 
dostane.

Úloha 1.
Majiteľ domu, pán _ _ _ _ _ zbiera židovské pamiatky
a staré motorky.

4. Prejdi o 3 domy ďalej. Už budovu so 7 oknami na 1. poschodí vidíš?
Tu sa každý rok v októbri Festivalu paličkovanej čipky zúčastníš.
Čipka je tu kráľovná – bez pochýb to každý vie,
preto sa tak volá sieň a lokálny súbor tiež.

Choď ešte ďalej po námestí, na tej istej jeho strane
je budova na dvoch stĺpoch, sťaby nohy murované.

Úloha 1.
Vysoko zavesená tabuľka všetkým ukazuje,
že tu obecné _ _ _ _ _ _ _ _ Sedliacka svojpomoc úraduje.



5. Choď ďalej tam, kde sú dve kostolné vežičky,
je tam malá premávka a úzke uličky.
Uvidíš zo štrnásteho storočia krásny chrám,
pozrieť doň sa treba – čestné slovo Ti dám!

Úloha 1.
Ak si na nádvorí dobre tabule preštuduješ,
kostol _ _ _ _ _ _ _ _ svätých rýchlo identifikuješ.
Toto ešte nie je koniec, aj legendy si prečítať by naozaj za to stálo.
Uvidíš, že človek pred Bohom naozaj znamená len málo.

Ak sa neponáhľaš, prehliadni si vnútro kostola ,
je tam Ukrižovanie, ktoré Jacek Malczewski namaľoval.

6. Ulica biskupa Ludwika Letowského – tam je pokračovanie,
ďalej dolu schodmi ku škole. Jazdia tam autá, pozor na ne!

Úloha 1.
Pred budovou školy stojí pamätník,
tento obelisk je na pamiatku rodu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
ktorí bojovali v bitke pri Grunwalde.

Všimni si tiež biely dom, čo poschodie jedno má.
Je to výnimočný kaštieľ zo 17. storočia.
Býval tu kedysi generál Boleslaw Wieniawa-Dlugoszowski,
pobočník maršala Pilsudského, v medzivojnovom období popredný 
kavalerista poľský.

Teraz je to budova novej hudobnej školy,
vyše štyridsať žiakov tu môže spoznávať hudobné symboly.

7. Teraz choď hore k banke smerom doľava, k hlavnej ceste
popri hasičoch, zmenárni a k ďalšiemu vchodu na námestie.
Daj si pozor pri prechode pre chodcov
je informačná tabuľa na rohu s ulicou Zydowskou.

Úloha 1.
Tabuľu si pozorne preštuduj. Je to pre Teba informácia nová,
že významné centrum chasidské bola kedysi Bobowa?
Až do čias druhej svetovej vojny
v Bobowej bol počet Židov hojný.

Kto pôjde ďalej po Zydowskej ulici, ten neoľutuje.
Všimol si si, že naľavo _ _ _ _ _ _ _ _  „úraduje“?



Aj tú synagógu, čo je vedľa, má on na starosti.
S radosťou Ti o nej povie, má rád takých hostí.

Veľa zážitkov Ti priniesla táto budova,
môžeš teraz prejsť na Grunwaldskú ulicu znova.
K Monike Madejovej v č. 8 môžeš vstúpiť,
jej čipkované diela kto chce, ten si kúpi.

Tu končí prechádzka po Bobowej našej.
Sme radi, že si navštívil všetky pamiatky na trase.
Ešte jedna hádanka a skončí cesta:
heslo tvoria prví majitelia mesta.


