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Wycieczki w przeszłość Rakowic

„Królewskie Rakowice – wieś do rozbiorów”. Fot. Mateusz Drożdż
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„Zielone skrzydła Krakowa”. Fot. Joanna Stachowicz

„Roman Florer i inni, czyli lotnicze Rakowice”. Fot. Mateusz Drożdż
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„Rakowice i pijarzy”. Fot. o. Jan Taﬀ SP

W ramach imprez towarzyszących wystawie „Zwierzyniec zaprasza Rakowice”
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przy
al. 29 Listopada 102 oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa zorganizowała
cykl czterech spacerów kulturalno-historycznych. W ciągu czterech sobót i niedziel
poszukiwaliśmy śladów dawnej wsi, słuchaliśmy opowieści o jej mieszkańcach i o ich
bezpośrednim sąsiedztwie.
W wyprawy w przeszłość zabierali nas:
• 7 października 2017 r. – Mateusz Niemiec – „Królewskie Rakowice – wieś do
rozbiorów”, czyli o rakowickim folwarku,
który żywił dwór królewski na Wawelu
oraz o codziennym i odświętnym życiu
dawnych mieszkańców w czasach I Rzeczypospolitej.
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•
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28 października 2017 r. – Kamil Stasiak – „Zielone skrzydła Krakowa”, czyli
o historycznej zieleni dawnego lotniska
oraz o wpływach badań flory na rozwój
awiacji.
19 listopada 2017 r. – Krzysztof Mroczkowski – „Roman Florer i inni, czyli lotnicze Rakowice” o tym, jak rozwijało się
lotnisko Rakowice przed i w czasie I wojny światowej oraz o tym, jak przeszło
w polskie ręce 31 października 1918 r.
25 listopada 2017 r. – Krzysztof Dobosz
– „Rakowice i pijarzy”, czyli o ponad stuletniej obecności pijarów w Rakowicach,
zarówno jako duszpasterzy prowadzących obecnie dwie parafie, jak i prowadzących jedną z najbardziej znanych
krakowskich szkół średnich w naszym
mieście.
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W każdym ze spacerów uczestniczyło
od ponad dwudziestu do ponad czterdziestu osób, byli to zarówno mieszkańcy Dzielnicy III, jak i osoby z innych części Krakowa,
które interesują się dawnymi dziejami swojego miasta i Rakowic.
Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji i promocji wydarzenia Joannie Stachowicz oraz Piotrowi Bobińskiemu z MDK,
Kindze Śliwie oraz Mateuszowi Niemcowi
z MHMK i radnemu Dzielnicy III Pawłowi
Wójcikowi.
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wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
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