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MAŁOPOLSKA

www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

Na weekend

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

 14 obiektów na Liście Światowego  

    Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni 

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich
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MAŁOPOLSKA NA WEEKEND
Stolica regionu: Kraków
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni Polski)
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób (ok. 8% ludności Polski)
Krajobraz: 
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.  góry – Tatry, Beskidy, Pieniny 
 pogórza – Pogórze Karpackie  wyżyny – Wyżyna Krakowsko- 
-Częstochowska  niziny – dolina Wisły  główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, 
Raba, Skawa, Biała  zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, 
Dobczycki, Klimkówka, Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie  najwyżej 
położone, najczystsze jeziora – Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny Pięciu 
Stawów Polskich  największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia Wielka Śnieżna: 
ponad 22 km korytarzy, 824 m głębokości

Więcej na: www.visitmalopolska.pl, www.muzea.malopolska.pl

Wydawca 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
msit@malopolska.mw.gov.pl
www.visitmalopolska.pl
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 Tatry, fot. K.Bańkowski

MAŁOPOLSKA
Na weekend

Spis treści
Rozdział I. Na weekend w okolice… Krakowa ....................................................2
Rozdział II. Na weekend w okolice… Tarnowa ................................................ 12
Rozdział III. Na weekend w okolice… Nowego Sącza ................................ 16
Rozdział IV. Na weekend w okolice… Zakopanego .................................... 20

Ginące w chmurach szczyty Tatr Wysokich, białe skały  Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej z ruinami zamków zwanych 
„Orlimi Gniazdami”, historyczne miasteczka z urokliwymi 

starymi kamieniczkami, zielone puszcze i bory… Wszystkie te atrak-
cje czekają na każdego, kto wyruszy poza największe małopolskie 
miasta. Kiedy już zwiedzimy Tarnów i Nowy Sącz, poznamy Zako-
pane, spędzimy kilka dni w Krakowie, warto wyruszyć dalej. Wokół 
każdego z tych ośrodków znajdziemy dziesiątki miejsc godnych 
zwiedzenia oraz szlaki, którymi warto przejść, podziwiając malow-
nicze widoki.
Ogromna różnorodność topograficzna Małopolski i jej burzliwe 
dzieje sprawiły, że region ten jak żaden inny w Polsce może pochwa-
lić się ogromną liczbą zabytków oraz pięknych krajobrazów. 
W przewodniku opisano po kilka krótkich propozycji tras z każde-
go z głównych ośrodków Małopolski. Doskonale nadają się one 
na jednodniowe wycieczki samochodowe, choć wiele z opisanych 
miejsc można również odwiedzić podczas pieszych wędrówek czy 
rowerowych eskapad. Niektóre atrakcje można oglądać z wysoko-
ści końskiego grzbietu lub z wody, pływając jachtem albo kajakiem.
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Wzgórze wawelskie, fot. K. Bańkowski 
Pieskowa Skała, fot. J. Gawron

Na weekend w okolice… 
Krakowa
W okolicach Krakowa znajdziemy zarówno wapienne, skal-
ne doliny jurajskie, jak i podmokłe równiny porośnięte dzi-
kimi lasami. Możemy udać się na wycieczkę pośród wzgórz 
lub spędzić czas w królestwie wędkarzy, tj. w Dolinie Kar-
pia. Taka różnorodność krajobrazów daje ogromne moż-
liwości, a jeśli do tego dodać liczne zabytki, które tu znaj-
dziemy, wówczas możemy mieć pewność, że okolice Kra-
kowa są równie interesujące co sama stolica Małopolski.

Doskonałe tereny do aktywnego wypoczynku, a szcze-
gólnie wycieczek pieszych oraz rowerowych, to Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska. Tu znajduje się Ojcowski Park 
 Narodowy oraz kilka parków krajobrazowych chroniących 
malownicze tereny Jury. To także doskonały teren do upra-
wiania wspinaczki skałkowej i do wycieczek konnych, np. Ju-
rajskim Szlakiem Konnym.

W okolicy Krakowa znajduje się pięć spośród czterna-
stu obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Małopolsce. Są to: założo-
na w XIII w. Kopalnia Soli w Wieliczce, 
Zamek Żupny w Wieliczce, Kopalnia 
Soli w Bochni, manierystyczny zespół 
architektoniczno-krajobrazowy z par-
kiem pielgrzymkowym w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, a także niemiecki nazi-
stowski obóz koncentracyjny i zagłady  
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
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Kopalnia Soli "Wieliczka", fot. K. Syga 
Niepołomice, fot. J. Podlecki

Słone podziemia Wieliczki 
W odległości około 12 km na południe od Krakowa położo-
na jest Wieliczka. To tam znajduje się założona w XIII w. ko-
palnia soli. Zwiedzanie trasy turystycznej, poprowadzonej 
poprzez podziemne korytarze, wielkie komory, a nawet wy-
kute w soli kaplice (jak np. piękna kaplica św. Kingi z solnymi 
płaskorzeźbami i ołtarzami) to główna atrakcja kopalni obok 
podziemnego Muzeum Żup Krakowskich. Zgromadzono 
w nim eksponaty poświęcone historii i technikom wydobycia 
soli.  „Na powierzchni” warto zajrzeć do niedalekiego Zamku 
Żupnego (który w 2013 r. został wpisany na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO) z drugą częścią ekspozycji ww. mu-
zeum, m.in. kolekcją około 600 solniczek. Zwiedzanie Wielicz-
ki może zakończyć spacer na pobliski spadzisty Rynek Górny. 

Z Wieliczki możemy udać się do oddalonych o 16 km na 
południe Dobczyc, mijając po drodze romański kościółek 
w Dziekanowicach. W Dobczycach, na skalistym wzgó-
rzu nad Jeziorem Dobczyckim, zachowały się ruiny zam-

ku królewskiego. Przed jego bramą 
znajduje się niewielki skansen, utwo-
rzony z przeniesionych tu zabytkowych 
drewnianych budynków. W pobliżu stoi 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela na 
Wzgórzu Zamkowym w Dobczycach, 
reprezentujący styl józefiński (barok  
z elementami klasycyzmu). W Dob-
czycach odbudowana została część 
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murów miejskich z basz-
tą, stanowiącą punkt wi-
dokowy na miasto i Jezio-
ro Dobczyckie.

Z Dobczyc można wido-
kową szosą wzdłuż brze-
gów zaporowego Jeziora 
Dobczyckiego (skąd po-
chodzi woda dla Krako-
wa) udać się do Myślenic. 
Jest to niewielkie miastecz-
ko, pięknie położone nad 
Rabą, u stóp beskidzkich 
szczytów. Można tu zoba-
czyć dwa gotyckie kościo-
ły i zwiedzić Muzeum Nie-
podległości. Amatorów 
aktywnego wypoczynku 
powinny skusić tereny spor-

towe i spacerowe w dzielnicy Zarabie.
Alternatywą dla wizyty w Dobczycach może być wyciecz-

ka do położonych  na północny wschód od Wieliczki Nie-
połomic, gdzie można zwiedzić renesansowy zamek kró-
lewski z arkadowym dziedzińcem i interesującym muzeum. 
W centrum miasteczka stoi gotycki kościół fundacji kró-
la Kazimierza Wielkiego z dwiema kaplicami: renesansową 
Branickich i barokową Lubomirskich. Tuż za Niepołomicami 
rozciąga się Puszcza Niepołomicka, przez którą poprowa-
dzono liczne szlaki turystyczne. W okolicy Niepołomic znaj-
duje się ponadto najstarszy klasztor żeński w Małopolsce – 
klasztor Benedyktynek we wsi Staniątki.

Kopalnia Soli „Wieliczka”, ul. Daniłowicza 10, Wieliczka, 
\ +48 12 278 73 02, 12 278 73 33 lub 12 278 73 66,
=www. kopalnia.pl, zwiedzanie tylko z przewodnikiem, 
Muzeum Żup Krakowskich, ul. Zamkowa 8, Wieliczka, 
\ +48 12 278 58 49, = www.muzeum.wieliczka.pl,
Muzeum zamkowe i skansen w Dobczycach, \ +48 
518 825 830, = www.zamek.dobczyce.pl. Obiekty czynne 
od kwietnia do października. 
Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim,  
ul. Zamkowa 2, Niepołomice, \ +48 12 261 98 51, 
= www.muzeum. niepolomice.pl
Muzeum Niepodległości, ul. Traugutta 11, Myślenice, 
\ +48 12 272 02 11,= www.muzeum.myslenice.pl  
Muzeum nieczynne do 10 listopada 2018 r.

Żubr w Puszczy Niepołomickiej, fot. arch. UMWMŻubr w Puszczy Niepołomickiej, fot. arch. UMWM
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Zamek w Pieskowej Skale i maczuga Herkulesa, fot. D. Zaród

Szlakiem Orlich Gniazd –                         
Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn
Na północny zachód od Krakowa rozciąga się malowni-
cza kraina Jury, czyli wapienna Wyżyna Krakowsko-Często-
chowska. Rozległe, usiane skalnymi ostańcami płaskowy-
że rozcinają skaliste wąwozy i głębokie doliny. Najdłuższa 
i najciekawsza jest Dolina Prądnika. Jej najcenniejsza krajo-
brazowo i przyrodniczo część została objęta ochroną w ra-
mach Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Jadąc tam z Krakowa, najlepiej udać się do odległego 
o 25 km Ojcowa. Tu można zwiedzić ruiny zamku królew-
skiego i drewnianą Kaplicę „Na Wodzie”, postawioną bez-
pośrednio nad nurtem Prądnika. Szlaki turystyczne pro-
wadzą z Ojcowa wzdłuż doliny Prądnika pod liczne skalne 
ściany i turnie, m.in. do Bramy Krakowskiej u wylotu wąwo-
zu Ciasne Skałki i dalej do Groty Łokietka. W okolicy moż-
na też przejść ciekawą ścieżką dydaktyczną na górę Oko-
py i do Jaskini Ciemnej lub odwiedzić wąwóz Sąspówki, 
ulubione miejsce budujących tamy bobrów.

W północnej części parku z dna doliny wyrasta sław-
ny ostaniec, zwany Maczugą Herkulesa, a tuż za nim na  
urwisku ponad Prądnikiem stoi okazały zamek w Piesko-
wej Skale, mieszczący ciekawe muzeum przemian stylo-
wych w sztuce od średniowiecza do XIX w. oraz galerię ma-
larstwa angielskiego. Zamek z arkadowym dziedzińcem, 
elegancką loggią od strony zewnętrznej oraz odtworzo-
nym ogrodem jest jednym z najświetniejszych przykładów  

Zamek w Pieskowej Skale i maczuga Herkulesa, fot. D. Zaród
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architek  tury renesansu w Mało-  
polsce. 

Po drodze z Ojcowa do Pieskowej 
Skały można podejść do pustelni 
bł. Salomei i barokowego kościół-
ka w wiosce Grodzisko. We wcze-
snym średniowieczu stał tu drewnia-
ny gród, a w XIII w. założono klasztor 
Klarysek; ich przełożoną była właśnie 
Salomea.

Wracając z Ojcowa przez Sąspów 
i Jerzmanowice, warto odwiedzić naj-
ciekawszą na Jurze przystosowaną do 
zwiedzania Jaskinię Wierzchowską 
Górną. Można też udać się do miej-
scowości Bębło, pod okazałą skałkę 
Grodzisko (512 m n.p.m.) – najwyższy 

punkt na Jurze w okolicach Krakowa.
Z Jerzmanowic niedaleko jest do Olkusza. Miasto to, założo-

ne w XIII w., było zamożnym ośrodkiem wydobycia ołowiu i sre-
bra. Do dziś zachowało się tu wiele zabytków, jak choćby okazała 
gotycka bazylika św. Andrzeja z cennymi renesansowymi or-
ganami. Warto również odwiedzić muzeum regionalne w za-
bytkowej, XVI-wiecznej kamieniczce przy rynku oraz najwięk-
sze w Polsce muzeum afrykanistyczne.

W okolicy Olkusza na skalistym wzgórzu wznosi się zachowany 
jako trwała ruina zamek Rabsztyn (obecnie częściowo zrekon-
struowany). Dalej na północ pośród lasów rozciąga się niezwy-
kły obszar lotnych piasków – Pustynia Błędowska. Najpięk-
niejsze jej fragmenty znajdują się na południe od wsi Chechło.

Zamek w Ojcowie, \ +48 12 389 20 05, =www.ojcow-
skiparknarodowy.pl; Muzeum na zamku w Pieskowej 
Skale, \ +48 12 389 60 04 = www.pieskowaskala.pl; 
 Jaskinia Wierzchowska Górna, \ +48 12 411 07 21, 
= www.jaskiniawierzchowska.pl;  Muzeum Pożarnictwa 
Ziemi Olkuskiej, ul. Floriańska 8, Olkusz, \669 238 914;  
Zamek Rabsztyn; Kolekcja minerałów Ziemi Olkuskiej 
i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
= www.mok.olkusz.pl; Muzeum Afrykanistyczne im.  
B. Szczygła i B. Szczygieł – Gruszyńskiej, ul. Szpitalna 
32, Olkusz, \ +48 32 754 44 55, =www.mok.olkusz.pl
Muzeum Twórczości W. Wołkowskiego, ul. Szpitalna 32, 
Olkusz, \ +48 32 754 44 55, =www.mok.olkusz.pl 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, ul. Szpitalna 34,  
=www.bwaolkusz.com, \ + 48 32 754 34 47

Zamek Rabsztyn, fot. arch. MOK Olkusz 
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Dolina Bolechowicka, fot. K. Bańkowski

W dolinki podkrakowskie
 
Wiele atrakcyjnych krajobrazowo miejsc kryją okolice Krze-
szowic, miasteczka oddalonego o 25 km na zachód od Kra-
kowa. Udając się w te strony, warto obejrzeć choć jeden 
z kilku wąwozów, zwanych Dolinkami Krakowskimi. Obję-
to je ochroną w ramach Parku Krajobrazowego „Dolinek 
Krakowskich”. Można przespacerować się np. zalesioną 
Doliną Kluczwody z ruinami zamku rycerskiego i obejrzeć 
imponującą skalną bramę u wylotu Wąwozu Bolechowic-
kiego. Liczne turnie, ściany i granie wapienne zobaczymy 
w Dolinie Kobylańskiej, zaś w długiej Dolinie Będkowskiej 
możemy podziwiać m.in. najwyższą na Jurze skalną ścianę 
Sokolicy oraz prawdziwe wywierzysko krasowe.

W okolicach Krzeszowic pośród bukowych lasów Doliny 
Eliaszówki kryje się cenny zabytek barokowy XVII-wieczny 
klasztor Karmelitów we wsi Czerna. W pobliskich Paczół-
towicach znajduje się piękny drewniany kościółek z po-
czątku XVI w. Jest tam także rozległe pole golfowe Krakow 
Valley Golf & Country Club; zimą, zamiast grać w golfa, 
można tu poszusować na nartach, a przez cały rok jeździć 
konno i korzystać ze strzelnicy.

Na południe od Krzeszowic, za pasem rozległych lasów, 
na nieczynnym wulkanie stoją okazałe ruiny zamku Ten-
czyn. Spośród innych atrakcji Garbu Tenczyńskiego warto 
wspomnieć o skalistym Wąwozie Mnikowskim oraz rezer-
wacie przyrody Zimny Dół.
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Oświęcim fot. K.Bańkowski
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, fot. K. Bańkowski

Oświęcim, Chrzanów i okolice
Oświęcim to miasto o ponad 800-letniej historii, dawna sto-
lica księstwa oświęcimskiego i jeden z najstarszych polskich 
grodów kasztelańskich. Podczas II Wojny Światowej naziści 
utworzyli tutaj obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau 
(wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Dziś Mu-
zeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau odwiedza rocz-
nie ponad milion turystów i pielgrzymów, a Oświęcim uzna-
wany jest za Światowe Centrum Pokoju. Stąd wychodzą liczne 
inicjatywy wzywające do pojednania, tolerancji i dialogu. Mia-
sto otrzymało tytuł  Messenger of Peace – orędownik pokoju 
i należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędow-
ników Pokoju. Dzisiejszy Oświęcim to miasto otwarte i prężnie 
rozwijające się, przyjazne turystom, z ciekawą ofertą wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, inicjatyw pokojowych.
O charakterze i atmosferze Oświęcimia decydują ślady daw-
nej historii sięgające XIII w. Za- 
mek książąt oświęcimskich 
górujący nad miastem, tajem-
nicze kościoły, malownicze 
kamieniczki wokół rynku i krę- 
te boczne uliczki zapraszają do 
spacerów i pozwalają odbyć 
podróż w przeszłość. W utwo-
rzonym w 2010 r. Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu można 
zobaczyć ekspozycje związane 
z 800-letnią historią miasta.
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Zamek Lipowiec, fot. K. Bańkowski

W celu ułatwienia zwiedzania miasta w Oświęcimiu wy-
tyczono turystyczne szlaki piesze i rowerowe, przez miasto 
wiedzie też międzynarodowy szlak rowerowy Greenway 
Kraków–Wiedeń. Do spacerów i odpoczynku zapraszają 
również zielone planty nad Sołą. W Oświęcimiu znajdziemy 
ślady współistnienia kultury polskiej i żydowskiej, zwiedza-
jąc kościół salezjański, zachowaną do dziś Synagogę Chew-
ra Lomdei Misznajot oraz Muzeum Żydowskie. 

Okolice, zwłaszcza dolina Wisły w kierunku miasta Zator, to 
znane od wieków tereny, gdzie w sztucznych stawach rybnych 
hodowano karpie. Dlatego okolice te zwane są Doliną Karpia. 
Można tu obserwować ptaki wodno-błotne oraz wędkować. 
Niewątpliwymi atrakcjami dla najmłodszych są tu kompleksy 
parków rozrywki – Zatorland oraz Energylandia - najwięk-
szy park rozrywki w Polsce. W drodze z Krakowa do Oświęci-
mia warto zatrzymać się w miejscowości Wygiełzów. Znajdu-
je się tu duży skansen oraz ruiny zamku Lipowiec. Skansen, 
którego aktualna ekspozycja to  25 zabytkowych obiektów 
drewnianych wzbogaconych o małą architekturę (kaplicz-
ki, studnie, pasieki), zostały rozmieszczone w sektorze: ma-
łomiasteczkowym i wiejskim.

Niedaleko położony Chrzanów znany jest z jednego z naj-
większych w Małopolsce cmentarzy żydowskich. Można rów-
nież przespacerować się po centrum miasta – po niewielkim 
rynku lub Alei Henryka. Zwiedzający chętnie odwiedzają ko-
ściół św. Mikołaja z gotyckim prezbiterium. Warto również za-
glądnąć do Lamusa dworskiego z XVI w. – siedziby Muzeum  
w Chrzanowie. Przyjemnie spaceruje się po odnowionym Par-
ku Miejskim z nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych.
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Na północ od Chrzanowa leży przemysłowa Trzebinia. 
Tu znajduje się bazylika mniejsza Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – sanktuarium MB Fatimskiej. Interesujący 
jest dwór Zieleniewskich oraz tutejszy cmentarz żydow-
ski. Warto odwiedzić także założenie pałacowo-parkowe 
w pobliskiej Młoszowej.  Na terenie Powiatu Chrzanow-
skiego warto również odwiedzić wioski tematyczne: Wio-
skę pod Skałą w Bolęcinie, Zaginioną Wioskę w Dulowej i 
Wioskę u Źródła w Zagórzu,a także Lokalną Kolej Drezy-
nową w Regulicach.

Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec, ul. Pod-
zamcze 1, Wygiełzów, \ +48 32 613 40 62, = www.mnpe.pl 
Dolina Karpia, informacje: Stowarzyszenie Dolina Karpia, Ry-
nek 2, Zator, \ +48 33 841 05 84, = www.dolinakarpia.org
Zatorland, ul. Parkowa 7, Zator, \ +48 667 979 220, 
=www.zatorland.pl; Energylandia, Al. 3 Maja 2, Zator,  
\ +48 33 486 15 00, 724 222 000, =www.energylandia.pl
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więź-
niów Oświęcimia 20, Oświęcim, \ +48 33 844 81 00 lub 33 
844 80 99, = www.auschwitz.org
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, \ +48 33 
842 44 27, = www.muzeum-zamek.pl
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, pl. ks. J. Skarbka 5, 
\ +48 510 781 199, = www.ajcf.pl. Zamknięte w sb. i święta 
żydowskie. Centrum może być udostępnione w innych godzi-
nach po wcześniejszej rezerwacji.  
Muzeum w Chrzanowie, ul. Mickiewicza 13, \ +48 32 623 51 
73, = www.muzeum.chrzanow.pl
Wioski tematyczne – Miejsca z charakterem, informacje: Fun-
dacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS, Krasickiego 18 / I piętro-
,Kraków, = www.miejscazcharakterem.pl
Lokalna Kolej Drezynowa, Stacja Regulice , ul. Kościuszki, Al-
wernia, \ + 48 888 514 915, = www.drezynyregulice.pl

Młoszowa Pałac Florkiewicza, fot. M. Sośnicki
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Kalwaria Zebrzydowska, fot. K. Bańkowski

Kalwaryjskie Dróżki i miasto papieskie
Zaledwie 35 km od Krakowa, pośród beskidzkich wzgórz 
i zielonych dolin, w Kalwarii Zebrzydowskiej wznosi się 
wspaniały kompleks kościoła i klasztoru Bernardynów. 
Jest to centrum jednego z najważniejszych ośrodków piel-
grzymkowych w Polsce. Na początku XVII w. zbudowano tu 
liczne kościółki, kaplice i kapliczki, tworząc Dróżki Kalwa-
ryjskie na pamiątkę Męki Pańskiej. Piękny krajobraz i ory-
ginalne budowle sprawiły, że ten najstarszy w Polsce ze-
spół kalwaryjski wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa 
 UNESCO. Niezwykłym wydarzeniem w Kalwarii są  Misteria 
Męki Pańskiej, odgrywane co roku w Wielkim Tygodniu.

W okolicy warto też odwiedzić Lanckoronę. Zachowała 
ona urok małego galicyjskiego miasteczka dzięki spadziste-
mu brukowanemu rynkowi, obudowanemu parterowymi, 
głównie drewnianymi domami.

Z Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie chętnie na modlitwę przy-
jeżdżał Karol Wojtyła (także jako Jan Paweł II), warto udać się 
do oddalonych o 15 km na zachód Wadowic, rodzinnego 
miasta papieża. Nad wadowickim rynkiem dominuje wie-
ża Bazyliki Ofiarowania NMP, późnobarokowego kościoła 
z końca XVIII w. z XV-wiecznym prezbiterium. W świątyni tej 
Karol Wojtyła został ochrzczony. Tuż obok, w małej kamienicy, 
gdzie przyszły papież przyszedł na świat, mieści się poświęco-
ne mu muzeum, odnowione w 2013 r. Po zwiedzaniu można 
odpocząć w cukierni przy „kremówkach papieskich”. Z Wado-
wic warto wybrać się na pieszą wycieczkę w Beskid Mały, na 
szczyt Leskowca i pobliski Groń Jana Pawła II.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach, ul. Kościelna 7, Biuro Muzeum ul. Spadzi-
sta 8, \ + 48 33 823 35 65, 33 823 26 62, =www.domjp2.pl
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Bernardyń-
ska 46, \+48 33 876 63 04, = www.kalwaria.eu
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Kopalnia Soli Bochnia, fot. K. Bańkowski

Na weekend w okolice… 
Tarnowa 
Jednodniowe wycieczki z Tarnowa mogą prowadzić do wielu 
wspaniałych miejsc i zabytków. Jest tu również sporo atrak-
cji przyrodniczych, jak choćby oryginalne ostańce piaskow-
cowe w rezerwacie Skamieniałe Miasto, uformowane na 
skutek erozji w różnorodne kształty. Niedaleko od Tarnowa, 
wzdłuż doliny Dunajca, rozciągają się malowniczo położone 
pośród gór jeziora – Czchowskie i Rożnowskie (opisano je 
w wycieczkach weekendowych z Nowego Sącza). Ich brze-
gi w kilku miejscach przystosowano do kąpieli. Są tu rów-
nież wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Spośród oryginalnych zabytków okolic Tarnowa trzeba 
wspomnieć o pięknym późnogotyckim zamku w Dębnie, 
a także o okazałej rezydencji magnackiej z XVI-XVII w. w No-
wym Wiśniczu. W Bochni znajduje się najstarsza w Polsce (star-
sza od wielickiej) kopalnia soli, a w Lipnicy Murowanej zabyt-
kowy drewniany kościółek (oba obiekty zostały wpisane na 
 Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Ciekawym miejscem 
z wciąż żywą tradycją ludową jest Zalipie, znane z kwiatowych 
wzorów malowanych na domach i domowych sprzętach.

Po sól bocheńską
Najstarsza wciąż czynna kopalnia soli (w 2013 r. wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) znajduje się w Boch-
ni. Już od XIII w. górnicy wydobywają tu spod ziemi sól i to 
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właśnie kopalnia bocheńska jest tą 
starszą, założoną kilkadziesiąt lat 
przed wielicką. Zwiedzanie solne-
go królestwa obejmuje m.in. wizy-
tę w kaplicy i podziemnych salach 
na dwóch poziomach, na głębo-
kości nawet 223 m pod ziemią. 
Największą atrakcją w kopal ni 
jest podziemna ekspozycja mul-
timedialna, umożliwiająca zwie-
dzającym  „podróż w czasie   – 
poznawanie przeszłości kopalnii 
techniki górniczej w towarzystwie sławnych postaci sprzed
wieków, a nawet ducha… W Bochni można również zwie-
dzić największe w Polsce Muzeum Motyli „Arthropoda”.

Z Bochni, położonej 45 km na zachód od Tarnowa, można 
pojechać do Nowego Wiśnicza (5 km na południe). Tu przy 
rynku stoi kilka pięknych kamieniczek oraz kościół w stylu 
wczesnego baroku. Nad miasteczkiem, na wzgórzu, wznosi 
się renesansowy zamek Kmitów z XV i XVI w., przebudowa-
ny w kolejnym stuleciu przez rodzinę Lubomirskich w wiel-
ką fortecę bastionową. Kameralny, ale też ciekawy zabytek 
znajduje się u stóp zamku: to drewniany dwór Koryznów-
ka z muzeum pamiątek po Janie Matejce. 

Z kolei niecałe 10 km na południe od Wiśnicza, w dolinie 
rzeki Uszwicy, leży Lipnica Murowana. Wioska znana jest 
nie tylko z konkursu palm wielkanocnych w Niedzielę Pal-
mową, ale również z drewnianego kościółka św. Leonar-
da wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W drodze powrotnej do Tarnowa koniecznie trzeba zaj-
rzeć do miejscowości Dębno, aby zwiedzić piękny, nieduży 
zamek Dębińskich, zbudowany z cegły i kamienia pod ko-
niec XV w., obecnie mieszczący muzeum.

Kopalnia Soli Bochnia, ul. Campi 15, Bochnia,  \ +48 14 
615 24  60, 14  615 24  62 = www.kopalnia-bochnia.pl 
Muzeum Motyli „Arthropoda”, ul. Czackiego 9, Bochnia, 
\502 494 622, =www.muzeummotyli.com
Zamek w Nowym Wiśniczu, ul. Zamkowa 13, \ +48 14 
612 83 41, = www.zamekwisnicz.pl 
Dwór Koryznówka – Muzeum pamiątek po Janie Matej-
ce, Stary Wiśnicz 278, \ +48 14 612 83 47, 
= www.muzeum.tarnow.pl
Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, \ +48 14 665 80 
35, = www.muzeum.tarnow.pl

Ratusz w Tarnowie, fot. A. Brożonowicz
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Skamieniałe Miasto, fot. K. Bańkowski

Do Skamieniałego Miasta
Tylko 18 km na południe od Tarnowa leży miasto Tuchów. 
Znajduje się tam klasztor Redemptorystów, a w nim sank-
tuarium maryjne. Nieco dalej (11 km), w dolinie rzeki Bia-
łej, zobaczymy wieś Gromnik z pięknym drewnianym ko-
ściołem z 1727 r. Następnie szosa wzdłuż Białej prowadzi 
do Ciężkowic. W tym miasteczku, przy neogotyckim ko-
ściele, znajduje się ryneczek z zabytkową zabudową z XVIII 
i XIX w., m.in. drewnianymi domami podcieniowymi.

Tuż obok Ciężkowic rozciąga się rezerwat Skamieniałe 
Miasto. Można tam zobaczyć skały o fantazyjnych kształ-
tach, które dobrze oddają ich nazwy: Czarownica, Borsuk, 
 Piramidy, Ratusz.

Po drugiej stronie doliny rzeki Białej, w miejscowości Ką-
śna Dolna, stoi ukryty w cichym parku dwór Ignacego 
Jana Paderewskiego, obecnie muzeum biograficzne sław-
nego pianisty.

Południowe obszary regionu tarnowskiego należą do naj-
korzystniejszych w Polsce miejsc dla zakładania i rozwoju 
winnic. Jadąc do Skamieniałego Miasta mija się kilka, któ-
rych wina zdobywają najwyższe wyróżnienia w ogólnopol-
skich konkursach! Uprawa winorośli na terenie Pogórza ma 
długą historię, sięgającą czasów średniowiecza. Właściciele 
winnic z dumą nawiązują do tych tradycji, oferując możli-
wość ich zwiedzania i prezentacji całego procesu tworzenia 
wina - od uprawy krzewów do zakorkowania butelki. Ilość 
gatunków hodowanych winorośli oraz rodzajów produko-
wanych w regionie win może zaskoczyć nawet doświadczo-
nych koneserów. Nie mniej interesujące będą towarzyszące 
degustowanym trunkom zakąski, oparte o lokalne specja-
ły i miejscowe przepisy. Lista winnic dostępna jest na stro-
nie projektu www.enotarnowskie.pl
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Zalipie, fot. K. Bańkowski

Malowane chaty
Na północ od Tarnowa leży Dąbrowa Tarnowska (20 km), 
której największą atrakcją jest skrupulatnie odrestaurowa-
na synagoga, dziś Ośrodek Spotkania Kultur. Nieco da-
lej na północ, w Szczucinie (20 km), znajduje się jedyne  
w Polsce Muzeum Drogownictwa z ogromną kolekcją 
wszelkiego rodzaju maszyn drogowych. Z Dąbrowy na za-
chód wiedzie droga do Zalipia (13 km). Wieś znana jest  
z oryginalnej tradycji zdobienia domów, zabudowań gospo-
darczych, a nawet studni i psich bud, kolorowymi kwiato-
wymi wzorami na białym tle. W ten sam sposób dekoruje 
się również wnętrza i sprzęty domowe. Miejscowi artyści ry-
walizują w corocznym konkursie na najpiękniej ozdobiony 
dom pn. „Malowana Chata”. Dla turystów otwarta jest Za-
groda Felicji Curyłowej, należąca do jednej z najwybitniej-
szych zalipiańskich malarek, dziś przekształcona w muzeum.

Wracając do Tarnowa przez Żabno, warto odwiedzić poło-
żoną w okolicy Szczurowej Dołęgę z klasycystycznym dwo-
rem z około 1845 r., z zachowanym wyposażeniem wnętrz  
z przełomu XIX i XX w. Można tu również zobaczyć pokój prof. 
Michała Siedleckiego, sławnego polskiego oceanologa.

Zagroda Felicji Curyłowej, Zalipie 135, Olesno, 
\ +48 14 641 19 12, = www.muzeum.tarnow.pl
Dwór w Dołędze, Dołęga 10, Zaborów, \ +48 14 671 54 
14, = www.muzeum.tarnow.pl
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, ul. 1 Maja 39,  
\+48 14  643 63 81,  = www.gddkia.gov.pl
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Ratusz w Nowym Sączu, fot. K. Bańkowski

Na weekend w okolice… 
Nowego Sącza

Nowy Sącz położony jest w rozległej śródgórskiej kotlinie 
pomiędzy wzniesieniami Beskidu Wyspowego, Sądeckie-
go i Niskiego. Można spędzać tu czas aktywnie, wędrując 
pieszo lub pokonując na rowerach liczne szlaki turystycz-
ne.  Pobyt w Nowym Sączu to także znakomita okazja do 
zetknięcia się z kulturą łemkowskich mieszkańców Beski-
du Niskiego. Pośród gór kryją się tu wspaniałe drewniane 
cerkiewki, obecnie często zamienione w kościoły, z charak-
terystycznymi cebulastymi wieżyczkami.

Nowy Sącz to również miasto, z którego blisko nad wodę. 
Do wyboru mamy zbiornik Klimkówka między wzniesienia-
mi Beskidu Niskiego oraz jeziora Rożnowskie i Czchowskie 
pośród pogórzy. Są to świetne miejsca na kąpiel, a także do 
uprawiania sportów wodnych.

Zimą warto odwiedzić liczne stacje narciarskie, m.in. 
na Jaworzynie Krynickiej z kolejką gondolową w Krynicy-
-Zdroju czy w Rytrze i Wierchomli Małej. 

W okolicy Nowego Sącza, pośród gór leżą liczne uzdrowi-
ska znane z leczniczych wód mineralnych, z najpiękniejszym 
polskim uzdrowiskiem w Krynicy-Zdroju na czele. 
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Cerkiew w Powroźniku, fot. K. Syga

Przełomem Popradu do Krynicy
Tylko 8 km dzieli Nowy Sącz od Starego Sącza. Rozległy 
starosądecki rynek z zabytkową, niską zabudową to nie 
jedyna atrakcja miasta. W XIII w. z fundacji księżnej Kingi, 
żony Bolesława Wstydliwego, powstał tu warowny klasztor 
Klarysek. Jego założycielka po śmierci męża została mnisz-
ką, a dziś przez Kościół katolicki jest uznawana za świętą.

Na południe od Starego Sącza Dolina Popradu, którą po-
dróżujemy, szybko się zwęża. Poprzez Rytro z ruinami zamku 
z XIII w. trafiamy do Piwnicznej-Zdroju. Na odcinku Popra-
du pomiędzy tymi miejscowościami organizowane są spły-
wy w płaskodennych łodziach. Część doliny od Piwnicznej aż 
do uzdrowiska Muszyna słynie z malowniczych krajobrazów.

W Muszynie opuszczamy Dolinę Popradu, udając się do 
Krynicy-Zdroju. Mijamy wieś Powroźnik z drewnianą cer-
kiewką łemkowską z 1600 r., wpisaną na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO w 2013 r. Jest to najstarsza cerkiew 
w polskich Karpatach. Ma trójdzielne wnętrze zwieńczone 
trzema baniastymi hełmami. W świątyni znajduje się poli-
chromia figuralna z 1607 r. i wiele cennych ikon.

Krynica-Zdrój to sławne uzdrowisko, położone u stóp Ja-
worzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). Na szczyt tej góry moż-
na wjechać kolejką gondolową, a na jej zboczu znajduje 
się duża stacja narciarska. W centrum uzdrowiska zachwy-
cają stare drewniane wille. W jednej z nich mieści się mu-
zeum Nikifora Krynickiego, sławnego malarza prymitywi-
sty, Łemka z Beskidu Niskiego.
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Kościół w Tropiu, fot. K. Bańkowski 
Jezioro Rożnowskie, fot. K. Bańkowski

Wokół jezior Czchowskiego 
i Rożnowskiego 

Główna droga z Nowego Sącza do Brzeska prowadzi przez 
bardzo malownicze okolice. Tuż za wsią Tęgoborze wjeżdża 
się na przełęcz św. Justa (400 m n.p.m.), doskonały punkt 
widokowy. Atrakcją jest tu także stojący nad przełęczą uro-
czy drewniany kościół NMP z 2. poł. XVII w. 

Dalej droga prowadzi nad Jezioro Czchowskie. Tuż nad 
nim, na stromej skale, stoi zamek Tropsztyn. Kilka kilome-
trów dalej na północ, ponad Czchowem, wznosi się pozo-
stałość po kolejnym zamku: masywna baszta. W samym 
Czchowie warto zatrzymać się na rynku z drewnianymi 
domami i kościołem z XIII w. Równie wiekowa świątynia 
znajduje się w pobliskiej wsi Tropie. Jest to kościół św. 
św. Świerada i Benedykta.

Boczne drogi wiodą z Tropia do Roż-
nowa. W tej wiosce zachował się m.in. 
XVI-wieczny beluard (niewielki ba-
stion). Nieco dalej dolinę przegradza 
betonowa zapora, dzięki której po-
wstało Jezioro Rożnowskie. Widokowe 
drogi prowadzą z Rożnowa przez Gró-
dek nad Dunajcem wysoko po wschod-
nich zboczach jeziora w kierunku No-
wego Sącza. Cała pętla to około 75 km.
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Sądecki Park Etnograficzny, fot. K. Bańkowski

U stóp Beskidu Sądeckiego i Niskiego
Wyruszając z Nowego Sącza na wschód, ku wzgórzom 
 Beskidu, warto zatrzymać się w największym w Polsce skan-
senie – Sądeckim Parku Etnograficznym. W samym Beski-
dzie Niskim jedną z ciekawszych miejscowości są Łosie, nie-
gdyś znane z wyrobu mazi (służącej jako smar). Dziś kulturę 
łemkowską, a zwłaszcza wędrówki maziarzy z Łosi, upamięt-
niają ciekawe ekspozycje, np. w Sądeckim Parku Etnogra-
ficznym oraz szlak maziarski w Łosiach. W pobliżu Łosiów 
rzekę Ropę przegradza zapora, tworząc jezioro  Klimkówka 
(świetne do uprawiania windsurfingu).

W dolinie Ropy, 34 km od Nowego Sącza, leży Szymbark. 
Ciekawym zabytkiem jest tu kasztel Gładyszów, obronna 
siedziba szlachecka z XVI w. W miasteczku zwiedzić moż-
na także interesujący skansen.

Kilka kilometrów dalej, w Gorlicach, zobaczymy dwór 
Karwacjanów z XV w. oraz pomnik pierwszej ulicznej 
lampy naftowej. To właśnie z Gorlic pochodził jej wyna-
lazca, Ignacy Łukasiewicz.

Sądecki Park Etnograficzny, wejście od ul. Lwowskiej 226, 
\ +48 18 444 35 70, = www.muzeum.sacz.pl
Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, 
\ +48 18 351 10 18, = www.muzeum.gorlice.pl 
Dwór Karwacjanów, ul.Wróblewskiego 10 a, Gorlice, 
\ +48 18 353 56 18= www.muzeum.gorlice.pl
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Na weekend w okolice… 
Zakopanego
Zakopane to miejsce, w którym trudno się nudzić. Także jego 
okolice, z majestatycznymi Tatrami, są stworzone dla tury-
stów tak do wypoczynku letniego, jak i zimowego. 

W samym mieście zobaczyć można oryginalne drewnia-
ne budowle w stylu zakopiańskim. Natomiast wyruszając 
na wycieczki przez Podhale, jeden z najważniejszych regio-
nów turystycznych w kraju, można dotrzeć do wielu cen-
nych zabytków, jak choćby wpisanego na Listę Światowego 
 Dziedzictwa UNESCO kościółka w Dębnie czy wspaniałych 
zamczysk, w Czorsztynie i w Niedzicy ponad wodami Jezio-
ra Czorsztyńskiego. Latem nad jeziorem tworzonych jest kil-
ka kąpielisk oraz wypożyczalnie sprzętu pływającego. W Pie-
ninach największą atrakcją jest spływ tratwami przełomem 
Dunajca. Przeciskająca się między skalnymi ścianami rzeka 
tworzy niezapomniane krajobrazy.

Zakopane zimą oferuje przede wszystkim doskonałe sto-
ki narciarskie, w tym słynne trasy na zboczach Kasprowe-
go Wierchu, Gubałówki, Szymoszkowej, Harendy i Nosala. 
Miejscowości popularne wśród narciarzy to również: Wi-
tów, Suche, Bukowina Tatrzańska, Jurgów, Białka Tatrzań-
ska oraz Kluszkowce. 

Po szaleństwach na stoku można odpocząć w nowoczes-
nych, niedawno uruchomionych kąpieliskach z wodami ter-
malnymi. Znajdują się one m.in. w Zakopanem, Bukowinie 
Tatrzańskiej, Szaflarach, Białce Tatrzańskiej i Chochołowie.
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Widok na Giewont, fot. J. Gorlach
Muzeum Tatrzańskie, fot. J. Gorlach

Zakopane i Tatry
Wizyta w Zakopanem to świetna okazja, by poznać bu-
downictwo drewniane górali podhalańskich i zobaczyć 
wspaniałe wille w stylu zakopiańskim, dla którego inspira-
cją był właśnie góralski folklor. Warto udać się do Willi Ko-
liba, mieszczącej Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Inne 
piękne przykłady stylu zakopiańskiego to m.in. Willa Pod 
Jedlami, Willa Oksza i urocza kaplica na Jaszczurówce pro-
jektu Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego.

W pobliżu Krupówek, sławnego deptaku, stoi okazały 
budynek Muzeum Tatrzańskiego, poświęconego górom, 
folklorowi podhalańskiemu oraz historii eksploracji Tatr. 

W Zakopanem znajduje się wiele kościołów i klasztorów, 
ale najwięcej wiernych i pielgrzymów udaje się do Sanktu-

arium Maryjnego na Krzep-
tówkach, mocno związanego 
z Janem Pawłem II, prowadzo-
nego przez księży pallotynów. 

Zanim z Zakopanego uda-
my się w Tatry, warto wyje-
chać na Gubałówkę (1120 m 
n.p.m.) kolejką linowo-tere-
nową. Ten widokowy grzbiet 
wznosi się od północnej stro-
ny Zakopanego, dokładnie 
naprzeciwko Giewontu. Inną 
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możliwość spojrzenia na górską panoramę daje kolejka 
linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch (1985 m n.p.m.). 
Najpiękniejsze jezioro w Tatrach to Morskie Oko, leżące 
u stóp najwyższego szczytu Polski, Rysów (2499 m n.p.m.). 
Do brzegu jeziora dochodzi asfaltowa szosa, po której nie-
mal do samego jeziora kursują bryczki, pokonując odle-
głość 7 km w jedną stronę (ostatnie 2 km trzeba poko-
nać pieszo).

Po trudach zwiedzania najlepiej wypocząć w ciepłych 
wodach termalnych, w basenach w parku wodnym pod 
Antałówką.

Muzeum Tatrzańskie – gmach główny,  
ul. Krupówki 10, Zakopane, \ +48 18 201 52 05,  
= www.muzeumtatrzanskie.pl
Muzeum Stylu Zakopiańskiego, ul. Kościeliska 18,  
Zakopane, \ +48 18 201 36 02,  
= www.muzeumtatrzanskie.pl 
Kolej linowo-terenowa Gubałówka,  
ul. Na Gubałówkę, Zakopane, \ +48 22 444 66 66, 
= www.pkl.pl
Kolej linowa Kasprowy Wierch, Kuźnice,  
\ +48 22 444 66 66, = www.pkl.pl
Kąpielisko termalne Aqua Park Zakopane,  
ul. Jagiellońska 31, \ +48 18 200 11 22,  
= www.aquapark.zakopane.pl

Morskie Oko, fot. K. Bańkowski
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Chochołów, fot. K. Bańkowski

Przez Podhale i Orawę
U stóp Tatr rozciąga się Podhale – jeden z najpiękniejszych 
regionów Polski. Przed kilkudziesięciu laty wszystkie podha-
lańskie wsie zabudowane były drewnianymi, krytymi gon-
tem chałupami. Dziś już tylko jedna wieś zachowała taki 
wygląd – jest nią Chochołów, oddalony 20 km od Zakopa-
nego. Niektóre chaty w Chochołowie zbudowano z tak po-
tężnych bali drewna, że całą ścianę tworzą tylko cztery gru-
be belki – jak w słynnej chałupie z jednej jedli, której ściany 
wzniesione pod koniec XIX w. wykonano z jednego pnia jo-
dły ściętej na pobliskim wzgórzu Ostrysz. 
Z Chochołowa można udać się poprzez równinne tereny 
 Kotliny Nowotarskiej z rozległymi torfowiskami do kra-
iny zwanej Orawą. W ten sposób przez miejscowości Czar-
ny Dunajec i Jabłonka dotrzemy do wsi Orawka z drewnia-
nym gotyckim kościołem z 1656 r. Ludowe budownictwo 
orawskie było zupełnie inne niż podhalańskie; można się 
o tym przekonać w skansenie w Zubrzycy Górnej, gdzie 
stoją liczne chałupy orawskie z tzw. wyżką.

Ponad Orawą dominuje potężny masyw Babiej Góry 
(1725 m n.p.m.), zwanej królową Beskidów; to najwyższy 
szczyt Beskidów w Polsce. Wycieczka na wierzchołek wca-
le nie jest trudna, bo z Zubrzycy Górnej można wyjechać aż 
na wysokość 1000 m, na przełęcz Krowiarki. Szlak prowa-
dzi przez tereny Babiogórskiego Parku Narodowego, a po-
dejście zajmuje około 2,5 godz. 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 
\ +48 18 285 27 09, = www.orawa.eu
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Tatrzański Park Narodowy, fot. arch. UMWM

Zamek w Suchej Beskidzkiej, fot. P. Marekwica

W drodze do lub z Zakopanego warto zatrzymać się w kilku 
miejscach. W miejscowości Chabówka, oddalonej o 40 km 
od Zakopanego, znajduje się Skansen Taboru Kolejowe-
go, a w nim zabytkowe lokomotywy i wagony. Z Chabów-
ki można udać się przez Jordanów do Suchej Beskidzkiej 
(33 km). Miasto znane jest dzięki pięknemu renesanso-
wemu zamkowi, zwanemu „Małym Wawelem” ze względu 
na urodę krużganków arkadowych na dziedzińcu. W cen-
trum Suchej stoi XVIII-wieczna drewniana Karczma Rzym 
(dziś restauracja).

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej,  
ul. Zamkowa 1, \ +48 33 874 26 05, 
= www.muzeum.sucha-beskidzka.pl
 Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce,  
\ +48 32 722 38 75, = www.skansenchabowka.pl
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Pieniny, fot. W. BaronOscypki, fot. arch. UMWM

Przez Podhale w poszukiwaniu oscypka

Górale na Podhalu od wieków wypasali stada owiec na pa-
stwiskach położonych wysoko w górach, czyli na halach. 
Dziś jednym z symboli Podhala, a zarazem najbardziej zna-
nym regionalnym przysmakiem jest oscypek, czyli wędzo-
ny twardy owczy ser.

Poprzez Podhale wiedzie specjalny Szlak Oscypkowy. 
Pozwala on odwiedzić bacówki, w których przygotowuje 
się nie tylko oscypki, ale i ostrą bryndzę oraz inne specja-
ły z mleka owiec. 

W okolicy Zakopanego warto wybrać się na spacer do 
malowniczych tatrzańskich dolin: Kościeliskiej i Chocho-
łowskiej. W obu znajdziemy bacówki, w których wyrabia 
się oscypki, a po drodze będziemy mogli podziwiać krajo-
brazy wapiennych Tatr Zachodnich. Oscypki powstają także 
w Gorcach. To pasmo górskie, którego centralną część chro-
ni Gorczański Park Narodowy, jest znacznie rzadziej odwie-
dzane przez turystów niż zatłoczone tatrzańskie szlaki. Tym-
czasem piękna i rozległa Hala Długa pod szczytem Turbacza 
(1310 m n.p.m.) to jedno z miejsc, gdzie znajduje się „oscyp-
kowa” bacówka. Można tam wspiąć się z Kowańca (dzielni-
ca Nowego Targu) lub ze wsi Łopuszna (mniej uczęszczanym 
szlakiem). Wcześniej w Łopusznej warto zobaczyć drewniany 
kościół z 2. poł. XV w. oraz dwór Tetmajerów z końca XVIII w.

Informacje o Szlaku Oscypkowym: = www.tatry.pl
Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, Łopuszna, \ +48 
18 265 39 19,=www.muzeumtatrzanskie.com.pl
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Pieniny, fot. K. BańkowskiSpływ Dunajcem, fot. J. Gorlach

Przełomem Dunajca przez Pieniny
Wspaniała sceneria przełomu Dunajca w Pieninach, z 300- 
-metrowymi skałami, robi niezapomniane wrażenie. Spływ 
tratwami po Dunajcu między miejscowościami Sromow-
ce i Krościenko to jedna z najbardziej niezwykłych atrak-
cji Małopolski, dlatego warto przyjechać tu na wyciecz-
kę z Zakopanego, choć jest ono oddalone od Krościenka 
o 55 km.

Szlaki turystyczne przez Pieniński Park Narodowy pro-
wadzą na tarasy widokowe na szczytach Sokolicy i Trzech 
Koron (982 m n.p.m.), najwyższej góry Pienin Właściwych. 
Pobliska Szczawnica to stare uzdrowisko z licznymi źródła-
mi mineralnymi i zabytkową drewnianą zabudową zdro-
jową oraz wyciągiem krzesełkowym na szczyt Palenicy 
(719 m n.p.m.), skąd można udać się na wycieczkę malow-
niczym grzbietem Małych Pienin. W pobliskich Jaworkach 
warto zwiedzić małe, lecz urokliwe rezerwaty: Wąwóz Ho-
mole i Białą Wodę.

Spływ Dunajcem – Polskie Stowarzyszenie Flisaków  
Pienińskich, \ +48 18 262 97 21, = www.flisacy.com.pl
Kolej linowa Palenica, ul. Główna 7, Szczawnica, 
\ +48 22 444 66 66, = www.pkl.pl
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Jezioro Czorsztyńskie, fot. K. Bańkowski

Wokół Jeziora Czorsztyńskiego 
U stóp Pienin i Gorców rozciąga się malownicze Jezioro 
Czorsztyńskie. Na jego brzegach w kilku miejscowościach 
(Czorsztyn, Mizerna, Kluszkowce, Maniowy) znajdziemy pla-
że i wypożyczalnie sprzętu wodnego, a żeglowanie w takiej 
scenerii to prawdziwa przyjemność!

Po południowej stronie jeziora, tuż ponad przegradzają-
cą Dunajec zaporą, dzięki której powstało jezioro, wznosi 
się zamek w Niedzicy. Budowla służyła jako strażnica na 
granicy polsko-węgierskiej, która niegdyś tu przebiegała.

Naprzeciwko Niedzicy, na równie stromej górze, stoją ru-
iny zamku w Czorsztynie. Forteca strzegła granicy polsko-
-węgierskiej, a dziś, przystosowana do zwiedzania, stanowi 
znakomity punkt widokowy.

Na przeciwległym krańcu jeziora warto zajrzeć do ma-
lowniczej wioski, jaką jest Dębno. Tutejszy drewniany 
 kościół św. Michała Archanioła to arcydzieło mistrzów 
ciesielskich z 1490 r. To także jedna z ośmiu małopol-
skich świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO.

Muzeum Zespołu Zamkowego w Niedzicy,  
ul. Zamkowa 2, \ +48 18 262 94 89,=www.shs.pl
Ruiny zamku w Czorsztynie,=www.pieninypn.pl



KraKów
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków (CIT) 
\+48 12 354 27 10 
powisle@infokrakow.pl, www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukienice,  
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16, sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20, szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego, 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23, wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port 
Lotniczy Kraków-Balice, 32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41, balice@infokrakow.pl

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53, 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93, 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz
ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl  
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów
pl. Kościuszki 1a, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl 
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa 
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka 
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane (ciT)
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl, msit@rabka.pl
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa 
ul. Środkowa 179A, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów
Witów 239a, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa 
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl 
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+ 48 18 26 10 144, 519 337 106
it.niedzica@msit.malopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl
Tarnów (ciT)
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl  
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl  
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl 
www.bochnia.eu

oświęciM (ciT)
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.pl

wygiełzów
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13  
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz (ciT)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22, 
cit@nowysacz.pl  
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl 
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340  
\+48 13 44 068 60  
it.biecz@msit.malopolska.pl,
www.biecz.visitmalopolska.pl, www.biecz.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl, www.sekowa.pl

waDowice (ciT)
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it

  

Punkty Informacji Turystycznej

(czynny tylko w sezonie)
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MAŁOPOLSKA NA WEEKEND
Stolica regionu: Kraków
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni Polski)
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób (ok. 8% ludności Polski)
Krajobraz: 
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.  góry – Tatry, Beskidy, Pieniny 
 pogórza – Pogórze Karpackie  wyżyny – Wyżyna Krakowsko- 
-Częstochowska  niziny – dolina Wisły  główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, 
Raba, Skawa, Biała  zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, 
Dobczycki, Klimkówka, Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie  najwyżej 
położone, najczystsze jeziora – Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny Pięciu 
Stawów Polskich  największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia Wielka Śnieżna: 
ponad 22 km korytarzy, 824 m głębokości

Więcej na: www.visitmalopolska.pl, www.muzea.malopolska.pl

Wydawca 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
msit@malopolska.mw.gov.pl
www.visitmalopolska.pl

Wydanie VI, 2018,wznowione
Małopolska Organizacja Turystyczna
Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków
biuro@mot.krakow.pl,  www.mot.krakow.pl
Koordynacja projektu: Agnieszka Bratek

Tekst
Krzysztof Bzowski

Realizacja wydawnicza wznowienia: Euro Pilot Sp. z o.o.

Realizacja wydawnicza
Amistad Sp. z o.o. – Program 
ul. Stolarska 13/7, 31-043 Kraków
tel./faks: + 48 12 4229922
biuro@polskaturystyczna.pl, www.polskaturystyczna.pl
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Błaszczak, Małgorzata Czopik
Koordynacja projektu: Katarzyna Thor
Koncepcja wydawnicza: Anna Niedźwieńska
Redakcja: Aurelia Hołubowska
Korekta: Agnieszka Szmuc
Projekt okładki, koncepcja graficzna: PART SA
Wykonanie map: Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol sp. z o.o. 
Skład, przygotowanie do druku: Michał Tincel

Kraków 2018, ISBN 978-83-66029-23-1
Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć odpowiedzialności za 
ewentualne zmiany, zaistniałe po terminie opracowywania materiałów.  
Materiały przygotowane na dzień 28 lutego 2018 r.
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www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

Na weekend

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

 14 obiektów na Liście Światowego  

    Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni 

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich


