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fot. Michał Skowronek

Bazylika Grobu Bożego
w Miechowie

v fot. Zbigniew Barczyński
fot. Michał Skowronek w

Basilica of the Holy Sepulcher in
Miechów

KRAKÓW

powiat miechowski
Miechów district

Bazylika Grobu Bożego wraz z kaplicą Gro-

klasztor oraz Dom Generałów. Odnowiono freski

bu Bożego, położona na Małopolskim Szlaku

pokrywające wewnętrzną powierzchnię kopuły

Bożogrobców na Wyżynie Miechowskiej, jest

w kaplicy Grobu Bożego. Dziś można podziwiać

najważniejszym zabytkiem Miechowa. Dzięki

pełny kunszt renesansowego obiektu, który jest

przeprowadzeniu kompleksowego remontu kon-

kopią kaplicy w Jerozolimie.

serwatorskiego elewacji dawny blask odzyskały
The Basilica of the Holy Sepulcher along

House of Generals regained their former splen-

with the Chapel of the Holy Sepulcher located

dor. Wall frescoes covering the inner surface of

at the Malopolska Route of the Blesseds at the

the dome in the Chapel of the Holy Sepulcher

Miechów Upland is the most important monu-

were renovated. Today, we can admire the full

ment of Miechów. Thanks to the comprehensive

artistry of the Renaissance building, as a copy of

renovation of the facade, the Monastery and the

the Jerusalem chapel.

1
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adres / address
ul. Warszawska 1A
32-200 Miechów

telefon / phone:
+48 41 383 13 78 (kancelaria)
+48 786 856 160 (kancelaria)

strona www / web page
kancelaria.parafiamiechow@gmail.com
http://www.parafiamiechow.pl/
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v fot. Michał Skowronek

Dwór obronny w Szymbarku

fot. Michał Skowronek w

Defensive manor house in
Szymbark

KRAKÓW

powiat gorlicki
Gorlice district

Gorlicka perła renesansu – dwór obron-

nowoczesnym obiektem kulturalno-wystawien-

ny w Szymbarku – to zabytek unikatowy w skali

niczym. Odbywają się w nim liczne koncerty,

kraju. Położony malowniczo nad rzeką Ropą,

warsztaty i konferencje. Przylegająca do kasztelu

jest jednym z nielicznych zachowanych kaszteli

oficyna dworska z końca XVIII wieku pełni funk-

w Polsce. Dzięki renowacji współfinansowanej

cję galerii sztuki oraz sali teatralnej i koncerto-

z Funduszy Europejskich dwór zdobył nagrodę

wej. W drewnianym dworku mieści się restaura-

główną w kategorii „Zabytek” w organizowanym

cja serwująca między innymi dania regionalne.

w 2013 roku przez Ministerstwo Rozwoju Re-

W kasztelu organizowane są także liczne imprezy

gionalnego konkursie „7 cudów Funduszy Eu-

cykliczne oraz wystawy czasowe ukazujące doro-

ropejskich”. Kasztel w Szymbarku został także

bek artystów z Polski i zagranicy.

dostosowany do dzisiejszych potrzeb, stając się
The Gorlice pearl of the Renaissance - the

also adapted to today’s needs, becoming a mo-

manor house in Szymbark, is a unique monu-

dern cultural and exhibition facility. Numerous

ment in the country. It is picturesquely located by

concerts, workshops and conferences take place

the Ropa River, it is one of the few castles pre-

there. The court outbuilding adjacent to the Ca-

served in Poland. Thanks to the European Funds,

stle, dated back to the end of the 18th century,

it was renovated, the renovation turned out to

serves as an art gallery, as well as a theater and

be so successful that the mansion was awarded

concert hall. The wooden manor houses a re-

the main prize in the „monument” category in

staurant serving, among others, regional dishes.

the competition organized in 2013 by the Mini-

In the Castle, there are also numerous regular

stry of Regional Development „7 Wonders of the

events and temporary exhibitions showing the

European Funds”. The castle in Szymbark was

output of artists from Poland and abroad.

2

12

adres / address
38-311 Szymbark

telefon / phone:
+48 18 351 31 14

strona www / web page
kasztel.szymbark@gmail.com
http://www.muzeum.gorlice.pl/
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v fot. Łukasz Olszewski
fot. Łukasz Olszewski w

KRAKÓW

powiat limanowski
Limanowa district

Mogielica jest najwyższym szczytem Beski-

trudności i służą turystom przez cały rok. La-

du Wyspowego (171 m n.p.m.). Leży w powiecie

tem przyciągają amatorów kolarstwa i trekkin-

limanowskim, na styku trzech gmin: Kamienicy,

gu, zimą miłośników biegówek. Goście mogą na

Słopnic oraz Dobrej. Z jej szczytu rozciągają się

miejscu bezpłatnie wypożyczyć sprzęt do narciar-

malownicze widoki na Beskidy, Gorce, Pieniny

stwa biegowego, rowery i kijki do nordic walking.

i Tatry, które można podziwiać z ponad dwu-

Dostępne są też rowery i narty biegowe dla osób

dziestometrowej platformy widokowej. Dzięki

niepełnosprawnych.

wsparciu z Funduszy Europejskich powstał tu

tura sprawia, że aktywna turystyka w górach

prawdziwy raj dla miłośników aktywnego gór-

jest dostępna także dla osób z ograniczeniami

skiego wypoczynku. Wybudowano dwie trasy do

ruchowymi.

Odpowiednia

infrastruk-

narciarstwa biegowego, które mają różny stopień
Mogielica is the highest peak of the Island

levels of difficulty and used by tourists throughout

Beskid (171 m above sea level). It is located in

the year. In the summer, they attract cyclists and

the Limanowa poviat, at the intersection of three

trekkers, and in the winter, lovers of „cross-coun-

municipalities: Kamienica, Słopnice and Dobra.

try skiing”. Tourists can rent eqipment for

From its peak, there are picturesque views of the

cross-country skiing, bicycles and Nordic walk-

Beskids, Gorce, Pieniny and Tatra Mountains, to

ing poles for free. Bikes and cross-country skis

be admired from an over twenty-meter viewing

are also available for people with disabilities. The

platform. With the help of the European Funds,

adapted infrastructure means that active hiking

a real paradise was created there for lovers of

in the mountains is also available for people with

active mountain recreation. Two cross-country

reduced mobility.

Góra Mogielica
Mogielica Mount

ski trails have been constructed with different

3
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adres / address
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu:
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego
przy LKS „Zalesianka”
34-608 Zalesie, w Gminie Kamienica

telefon / phone:
+48 603 669 603
info
Wypożyczalnia czynna codziennie 10–18

wstrona www / web page
http://www.trasymogielica.pl/
trasy.mogielica@onet.pl
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Klasztor oo. Bernardynów –
Kalwaria Zebrzydowska

v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

Monastery of the Bernardine
Fathers - Kalwaria Zebrzydowska

KRAKÓW

powiat wadowicki
Wadowicke district

Zabytkowy zespół architektoniczno-krajobra-

Funduszom Europejskim odnowiono budynki

zowy i pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej

bazyliki i klasztoru, cztery kaplice oraz kościół

to ważne kulturowo i duchowo miejsce Małopol-

Ukrzyżowania. Dodatkowo w zabytkowych bu-

ski. Corocznie odwiedza je ponad milion turystów

dowlach zamontowano instalację przeciwpoża-

i pielgrzymów. Na okolicznych wzgórzach, wo-

rową, monitoring i sygnalizację włamania. Mimo

kół bazyliki i klasztoru, znajdują się 42 kapliczki

rozmachu prac obiekt zachował swój oryginalny

i kościoły tworzące Polską Kalwarię, wpisaną na

charakter i nadal harmonijnie wpisuje się w oto-

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzięki

czenie polskich Beskidów.

The historic architectural-landscape and

Funds, the building of the Basilica and the Mon-

pilgrimage complex in Kalwaria Zebrzydowska is

astery, four chapels and the Church of the Cru-

a culturally and spiritually important place in the

cifixion were renovated. In addition, a fire-fight-

Malopolska Region. Every year, more than one

ing installation, monitoring and burglary alarms

million tourists and pilgrims visit it. At the sur-

were installed in the historic buildings. Despite

rounding hills, around the Basilica and the Mon-

the large scale of the works conducted, the fa-

astery there are 42 chapels and churches making

cility has retained its original character and still

up the Polish Calvary, included on the UNESCO

harmoniously fits into the surroundings of the

World Heritage List. Thanks to the European

Polish Beskids.

4
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adres / address
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

telefon / phone:
+48 33 876 63 04, +48 33 876 54 99
+48 33 876 53 01

strona www / web page
http://kalwaria.eu/
info@kalwaria.eu

17

v fot. Łukasz Olszewski

Kopalnia Soli w Bochni

fot. Łukasz Olszewski w

Salt Mine in Bochnia

KRAKÓW

powiat bocheński
Bochnia district

Kopalnia Soli w Bochni to jedna z najwięk-

trudy codziennej pracy górników zostały dzięki

szych atrakcji turystycznych regionu i największy

wsparciu z Funduszy Europejskich odtworzone

skarb Bocheńszczyzny. Tradycja wydobycia soli

i przybliżone zwiedzającym. Dzięki nowoczesnym

sięga zamierzchłych czasów, gdy minerał pozyski-

technikom multimedialnym goście kopalni podró-

wano przez odparowanie solanki. Już w XIII wieku

żują w czasie. Mogą też poczuć zapachy, zobaczyć

w Bochni powstał zakład wydobywczy, a z upływem

obrazy i usłyszeć dźwięki, które oddziaływają na

czasu i postępem techniki sól zaczęto pozyskiwać

wyobraźnię i sprawiają, że wizyta na długo zapada

ręcznie, za pomocą prochu strzelniczego i z uży-

w pamięć. Realizacja projektu sprawiła, że nieuży-

ciem kombajnu kopalnianego. Niezwykłe dzieje

wane kopalniane korytarze wypełniły się życiem.

obiektu, zmieniające się techniki wydobycia oraz
The Salt Mine in Bochnia is one of the

and the hardships of the miners’ daily work

greatest tourist attractions of the region and

have been, thanks to the support from European

the biggest asset of the Bochnia region. The

Funds, recreated and brought closer to visitors.

tradition of salt mining dates back to ancient

With the help of modern multimedia techniques,

times, when salt was obtained by evaporation

guests of the Mine travel in time, they can feel the

from brine. As early as in the thirteenth centu-

smells, images, sounds that affect their imagina-

ry, an extraction plant was established there

tion and make the visit remain in their memory

and, over time and the progress of technology,

for a long time. The implementation of the pro-

salt was obtained manually, using gunpowder

ject made the „dead” mine corridors full of life

and a combine harvester. The unusual history

again.

of the mine, the changing mining technology,

5
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adres / address
ul. Campi 15
32-700 Bochnia

telefon / phone:
+48 14 615 24 60
+48 14 615 24 62

strona www / web page
http://kopalnia-bochnia.pl/
biuro@kopalnia-bochnia.pl
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Kopiec Kościuszki w Krakowie –
Muzeum Kościuszkowskie

v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

Kosciuszko Mound in Krakow - the
Kosciuszko Museum

KRAKÓW

powiat krakowski
Kraków district

Kopiec Kościuszki to jeden z ważniejszych

możliwe jest dzięki środkom unijnym, uzupełnia-

symboli Krakowa. Został usypany w XIX wieku

ją się ze specjalistyczną biblioteką oraz ogrodem

w formie symbolicznej mogiły jako hołd dla wiel-

kościuszkowskim – strefą rekreacji i odpoczyn-

kiego bohatera narodowego Tadeusza Kościusz-

ku. W muzeum pojawią się wyjątkowe ekspo-

ki. Projekt utworzenia muzeum oraz trasy eduka-

naty związane z postacią generała, które dotąd

cyjnej powstał z myślą o grupie osób najczęściej

nie były prezentowane szerszej publiczności.

odwiedzających to miejsce – dzieciach i młodzie-

Zrekonstruowane zostaną także elementy XIX-

ży, którzy dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej

-wiecznego fortu Kościuszko, a przed wejściem

poznać historię swoich przodków i ich dążenie

stanie makieta kopca, którą będą mogły pozna-

do wolności. Interaktywna wystawa, prezentacje

wać – za pomocą dłoni – osoby z niepełnospraw-

3D i wirtualne wizualizacje, których utworzenie

nością wzroku.

The Kosciuszko Mound is one of the most

is possible thanks to the EU funds, complement

important symbols of Krakow. It was erected in

each other with a specialized library and the Ko-

the nineteenth century in the form of a symbolic

sciuszko garden - a specific zone of recreation

grave - a tribute to a great national hero, Tadeusz

and rest. The museum will feature unique ex-

Kosciuszko. The idea to create a museum and an

hibits related to Tadeusz Kościuszko which have

educational route originated for the group most

not been presented to a wider audience until

often visiting this place - children and young peo-

now. The elements of the Kosciuszko nineteenth

ple who will thus be able to learn the history of

‑century fort will also be reconstructed, and the

their ancestors even more in pursuit of freedom.

mound model will be placed in front of the en-

An interactive exhibition, 3D presentations and

trance, people with sight disabilities will be able

virtual visualizations, the development of which

to get to know it with the help of one hand.

6
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adres / address
al. Waszyngtona 1
Kopiec Kościuszki
30-204 Kraków

telefon / phone:
+48 12 425 11 16

strona www / web page
www.kopieckosciuszki.pl
info@kopieckosciuszki.pl
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v fot. Czorsztyn-ski Sp. z.o. o.
fot. Czorsztyn-ski Sp. z.o. o. w

KRAKÓW

powiat nowotarski
Nowy Targ district

Na górze Wdżar, leżącej w sąsiedztwie 3 Par-

flory i fauny znajdującej się na nietypowej górze

ków Narodowych, będącej doskonałym punktem

Wdżar, historii kamieniołomu, struktury geolo-

widokowym na Jezioro Czorsztyńskie i okoliczne

gicznej gór oraz miejscowych legend. Przejście

pasma górskie, w miejscu gdzie dawniej znaj-

przez ścieżkę jest także dobrym sprawdzianem

dował się kamieniołom, pozostały dwa piękne

dla amatorów górskich wędrówek przed wej-

i malownicze skalne wąwozy. Jeden od strony

ściem w wyższe partie gór. Realizacja projektu

zachodniej został zagospodarowany dzięki Fun-

umożliwiła również w Kluszkowcach rozbudowę

duszom Europejskim na ścieżkę edukacyjną.

infrastruktury sportów zimowych. Wybudowano

Obfitująca we wspaniałe krajobrazy ścieżka przy-

nową, sześcioosobową kolej linową i trasę nar-

rodniczo-dydaktyczna, daje możliwość poznania

ciarską z systemem naśnieżania i oświetleniem.

Wdżar Mount is located in the vicinity of

to know the flora and fauna of Wdżar, the histo-

three National Parks and it is an excellent point

ry of the quarry, the geological structure of the

for the observation of the Czorsztyn Lake and the

mountains and local legends. Walking the path

surrounding mountain ranges. At the top, in the

is a good test for amateur trekkers before climb-

place where there used to be a quarry, there are

ing the higher parts of the mountains. What is

two beautiful and picturesque rock ravines. One,

more, the implementation of the project enabled

from the west, has been developed as an edu-

the extension of the winter sports infrastructure

cation path thanks to the European Funds. The

in Kluszkowce. A new six-person chair-lift and a

nature and didactic path abounding in magnifi-

ski route with a snowmaking system and lighting

cent landscapes provides the opportunity to get

were constructed.

Kraina Śpiącego Wulkanu
The Land of the Sleeping Volcano

7
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adres / address
Ośrodek Czorsztyn-ski Sp. z o.o.
ul. Kamieniarska 30 a
34-440 Kluszkowce

telefon / phone:
+48 18 26 50 222

strona www / web page
http://www.czorsztyn-ski.com.pl/
bok@czorsztynski.com
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v Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
wizualizacje: Gmina Olkusz w

Kwartał królewski w Olkuszu
Royal quarter in Olkusz

KRAKÓW

powiat olkuski
Olkusz district

Nie w każdym mieście podczas prac rewita-

muzeum można poznać historię mennicy, gór-

lizacyjnych udaje się odkryć wspaniale zachowa-

nictwa (wydobywano tu srebro i ołów), a także

ne XIV-wieczne piwnice dawnego ratusza. Taka

dowiedzieć się więcej o olkuskich astronomach

właśnie atrakcja jest dostępna dla każdego od-

i codziennym życiu mieszkańców. Warto udać się

wiedzającego rynek w Olkuszu. To w jego podzie-

także do pomieszczeń dawnego aresztu, gdzie

miach, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich,

przedstawione są dzieje prawa i sądownictwa

wyeksponowano zabytkowe mury i przygotowano

w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Tutaj

multimedialną trasę turystyczną, która pozwa-

historia pokazywana jest przez pryzmat najnowo-

la gościom podróżować w czasie. W powstałym

cześniejszych technologii!

Not every city during revitalization works

created museum, it is worth to learn the history

manages to discover beautifully preserved

of the mint, mining (silver and lead were mined),

14th-century basements of a former town hall.

as well as learn more about Olkusz astronomers

Such an attraction is available to everyone vis-

and the daily life of the inhabitants. It is also

iting the market in Olkusz. It is in its basement,

worth going to the premises of the former de-

thanks to the support from the European Funds,

tention center, where we will get acquainted with

that the historic walls are exposed, and the tour-

the judicial rights in medieval and modern times.

ists and residents of the city can travel in time

There the history is shown through the prism of

thanks to a multimedia tourist route. In the

the most modern technologies!

8
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adres / address
Rynek
32-300 Olkusz

info
Koniec realizacji projektu 30.09.2019 r.
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Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa – Muzeum Podgórza

v fot. Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa
fot. Michał Skowronek w

Podgórze Museum - Historical
Museum of the City of Krakow

KRAKÓW

powiat krakowski
Kraków district

26

W zniszczonym przez lata Zajeździe pod św.

– wystawę stałą „Miasto pod kopcem Kraka” na

Benedyktem powstało wspaniałe miejsce, które

parterze, a piętro wyżej sale wystaw czasowych.

przedstawia historię wielokulturowej części Kra-

Wszystkie sale w Muzeum Podgórza mają swoje

kowa – Podgórza. To oddział Muzeum Historycz-

nazwy, a dodatkowo zostały podzielone na strefy

nego Miasta Krakowa, o którego powstanie starali

tematyczne. Ważna jest również funkcja kultural-

się sympatycy i mieszkańcy tej dzielnicy. Dzięki

na obiektu. Muzeum uwydatnia wartość historycz-

unijnemu wsparciu możliwe było przystosowanie

ną zabytku i chroni dziedzictwo miejsca, w którym

zabytkowego budynku do nowoczesnych potrzeb

się znajduje – dzielnicy Podgórze. Jednocześnie

Muzeum Podgórza. Na poziomie piwnic powstały

wpływa na rozwój oferty kulturalnej Krakowa i ak-

dwie sale edukacyjne, sanitariaty oraz pomiesz-

tywizuje mieszkańców, którzy współuczestniczą

czenie magazynowe. Na parterze i pierwszym

w tworzeniu placówki będącej swego rodzaju cen-

piętrze usytuowano pomieszczenia ekspozycyjne

trum spotkań społeczności lokalnej.

In the destroyed „Inn of St. Benedict”, a mag-

Krak Mound” on the ground floor, and on the first

nificent place was created that tells the story of

floor, there are temporary exhibition rooms. The

the multicultural part of Krakow - Podgórze. This

whole project also develops new cultural func-

is a branch of the Historical Museum of the City

tions of the facility - the museum presents the

of Krakow, the creation of it was promoted by the

historical value of the monument and the place

sympathies and residents of this district. Along

where it is located, i.e. the Podgórze area, affect-

with the EU support, it was possible to adapt the

ing at the same time the development of the cul-

old historic building to the modern needs of the

tural offer of Krakow, but also the development

Podgórze Museum. At the basement level, two

of the residents who participate in creating this

educational rooms, sanitary facilities and a stor-

facility, through a kind of a center for meetings

age room could be created. On the ground floor

of the local community. All of the rooms in the

and the first floor, there are exhibition rooms -

Podgórze Museum have their names and they

a permanent exhibition „The City below the King

are also divided into thematic zones.

9

adres / address
ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
30-553 Kraków

telefon / phone:
+48 12 39 68 101

strona www / web page
www.mhk.pl/oddzialy/muzeumpodgorza
podgorze@mhk.pl
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Muzeum Miejskie w Suchej
Beskidzkiej – Zamek

v fot. Łukasz Olszewski
fot. Miejski Ośrodek Kultury - Zamek w

Castle in Sucha Beskidzka - City
Museum

KRAKÓW

powiat suski
Sucha district

nazywany

czy rekonstrukcja elewacji, zamontowano opra-

również „Małym Wawelem”, to bez wątpienia

Zamek

w Suchej

Beskidzkiej,

wy oświetleniowe na potrzeby iluminacji zamku,

najcenniejszy zabytek sztuki renesansowej w za-

a także wykonano elementy małej architektury:

chodniej Małopolsce. Dlatego tak ważna była

wygodne ławki i stylowe tablice informacyjne

realizacja unijnego projektu, dzięki któremu

prezentujące historię zabytku. „Mały Wawel” ma

zrewitalizowano zewnętrzne elementy budowli

teraz szansę stać się ośrodkiem życia społeczne-

oraz obiekty zabytkowe w otaczającym ją par-

go oraz nowoczesnym centrum dostępu do wie-

ku. Oprócz przeprowadzenia niezbędnych prac

dzy i oferty kulturalnej, dzięki czemu wpłynie na

konserwatorskich, takich jak wymiana pokrycia

rozwój sektora turystyki w regionie.

dachowego, okien i drzwi, instalacja odgromowa
The castle in Sucha Beskidzka, also called

doors, lightning protection and the façade recon-

the „Little Wawel”, is undoubtedly the most val-

struction, lighting fixtures were installed for the

uable monument of the Renaissance art in the

needs of the Castle illumination, as well as small

Western Malopolska Region. That is why it was

architecture elements: comfortable benches and

so important to undertake the implementation of

stylish information boards presenting the history

the EU project, thanks to which the external ele-

of the monument. The „Little Wawel” now has the

ments of the Castle were revitalized along with

opportunity to become a center of social life and

the historical objects in the surrounding park.

a modern center of access to knowledge and its

In addition to the necessary conservation work,

cultural offer, and thus to the development of the

such as the replacement of roofing, windows and

tourism sector in the region.

10
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adres / address
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

telefon / phone:
+48 33 874 26 05

strona www / web page
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl
muzeum@sucha-beskidzka.pl
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat tarnowski
Tarnów district

Tarnów to pełne uroku i galicyjskiej atmosfe-

Europejskich zostały kompleksowo wyremonto-

ry miasto z zabytkową zabudową. Znajdują się tu

wane. Budowle odzyskały dawny blask i stały się

prawdziwe perły architektury, które dzięki prowa-

bardziej dostępne dla zwiedzających, w tym osób

dzonym w ostatnich latach pracom konserwator-

niepełnosprawnych. Historia miasta jest prezen-

skim i restauratorskim są obecnie lepiej chronio-

towana w muzeum w bardzo atrakcyjny sposób,

ne i zabezpieczone. Zabytkowe budynki Muzeum

również przy użyciu nowoczesnych technologii.

Okręgowego w Tarnowie, w tym dwie renesansowe kamienice, dzięki dofinansowaniu z Funduszy
Tarnow is a city full of charm and Galician at-

houses, have been comprehensively renovated

mosphere, with historical buildings. Real pearls

thanks to funding from the European Funds. The

of architecture can be found there, thanks to con-

buildings regained their former splendor and

servation and restoration works carried out in re-

have become more accessible to visitors, includ-

cent years they are better protected and secured.

ing people with disabilities. The history of the city

The historic buildings of the District Museum in

is presented in a more modern and attractive

Tarnów, including two Renaissance tenement

way, also using modern technologies.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Regional Museum in Tarnów

11
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adres / address
Rynek 3
33-100 Tarnów

telefon / phone:
+48 14 639 08 64,
+48 14 639 08 65
+48 14 621 21 49

strona www / web page
http://muzeum.tarnow.pl/
rynek@muzeum.tarnow.pl
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v fot. Adrian Larisz
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat krakowski
Kraków district

Nowoczesny sprzęt multimedialny potrafi nie

laserowe i obiektywy krótkoogniskowe, instalacje

tylko wzbogacić ofertę danego miejsca, ale i prze-

multimedialne uruchamiane przez samego zwie-

nieść odwiedzających w zupełnie inny, magiczny

dzającego (poprzez czujniki ruchu), głośniki kie-

świat. Tak stało się w Muzeum Sztuki Współczesnej

runkowe dające złudzenie odczuwania innego niż

MOCAK w Krakowie, bo dzięki środkom unijnym

w rzeczywistości źródła dźwięku czy mikser cyfrowy

placówka mogła sobie pozwolić na zakup nowocze-

pozwalający na realizację materiału na żywo z kilku

snych aparatów projekcyjnych, co pozwoliło zaada-

kamer i transmisję wydarzeń kulturalnych. Oczeki-

ptować do działań wystawienniczo-edukacyjnych

wania odbiorców, szczególnie w takich miejscach

nowe miejsca w ramach funkcjonującego obiektu.

jak muzea, zmieniają się wraz z wkraczającymi do

W efekcie MOCAK zmodernizował i dostosował do

życia technologiami. MOCAK w Krakowie w dosko-

potrzeb zwiedzających nową przestrzeń obejmu-

nały sposób wykorzystuje zainteresowanie widza do

jącą prawie 2000 m2. Stało się to możliwe dzięki

promocji i upowszechniania sztuki współczesnej.

wprowadzeniu innowacyjnych technik wystawienniczych i przy użyciu takiego sprzętu, jak: projektory
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Modern multimedia equipment can more than

short-range lenses, multimedia installations run

only enrich the offer of a given place, but also transfer

by the visitor (through motion sensors), directional

visitors to a completely different, magical world. This

speakers providing the illusion of apparent feeling of

is what happened at the MOCAK Museum of Con-

a sound source other than the real or a digital mixer

temporary Art in Krakow, as, thanks to the EU funds,

enabling the implementation of live material from

the institution could afford to purchase modern dis-

several cameras and the transmission of cultural

play equipment, which adapted the new places to the

events and many more. Expectations of recipients,

exhibition and education activities within the existing

especially in the case of such places as museums,

facility. As a result of the implementation of the pro-

change with the technologies that are coming to life.

ject, MOCAK was able to modernize and adapt the

MOCAK in Krakow makes an excellent use of the

new space, almost 2 thousand m2. It was possible

viewer’s interest in the promotion and dissemination

thanks to the use of innovative exhibition techniques,

of contemporary art.

using such equipment as: laser projectors and

Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK
MOCAK Museum of
Contemporary Art in Krakow

12

adres / address
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków

telefon / phone:
+48 12 263 40 00

strona www / web page
www.mocak.pl
recepcja@mocak.pl
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat tatrzański
Tatra district

34

Wyjątkowe dziedzictwo kulturowe Podhala

oświetlenie i elementy multimedialne. Ponadto,

wymaga szczególnej oprawy, zgodnej ze współ-

dzięki licznym pracom budowlano-konserwa-

czesnymi standardami rozwoju muzealnictwa.

torskim, dostosowano do potrzeb zwiedzających

Doskonale wiedzą o tym opiekunowie Muzeum

sześć drewnianych obiektów Muzeum Tatrzań-

Tatrzańskiego w Zakopanem, którzy sięgnęli

skiego. Należą do nich: Muzeum Stylu Zako-

po Fundusze Europejskie na unowocześnienie

piańskiego w willi Koliba, Galeria Sztuki XX wie-

wystaw i ekspozycji oraz wprowadzenie no-

ku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora,

wych ścieżek zwiedzania i ścieżek edukacyjnych

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im.

w swojej placówce. Zaaranżowano między in-

M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jur-

nymi ekspozycje stałe w budynkach: Gmachu

gowie oraz Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze.

Głównego, Muzeum Kornela Makuszyńskiego

Galeria sztuki im. Kulczyckich na Kozińcu, willa

w willi Opolanka oraz Galerii Sztuki im. Kulczyc-

Koliba oraz Zagroda Sołtysów w Jurgowie są za-

kich na Kozińcu. Wystawy zyskały nowoczesne

mknięte z powodu remontu do końca 2018 r.

The unique cultural heritage of Podhale re-

multimedia elements. In addition, through the se-

quires a special setting, consistent with the mod-

ries of construction and conservation renovations,

ern standards in the development of museology.

six wooden facilities of the Tatra Museum were

The guardians of the Tatra Museum in Zakopane

adapted to visitors. They include the Museum of

know it very well, they have acquired the European

the Zakopane Style in Koliba, the Art Gallery of

Funds to modernize exhibitions and presentations

the 20th century in the Oksza Villa, the Gallery of

and to introduce new sightseeing and educational

Władysław Hasior, the Museum of the Zakopane

paths in their facility. Among other things, there

Style - M. and B. Dembowscy Inspirations, the

were permanent exhibitions arranged in the fol-

Croft of village leaders in Jurgów and the Korko-

lowing buildings: the Main Building, the Muse-

sz Croft in Czarna Góra. The Kulczycki Family Art

um of Kornel Makuszyński in the Opolanka Villa

Gallery in Koziniec, the Zakopane Style in Koliba

and the Kulczycki Family Art Gallery on Koziniec.

Museum, and villase Elder’s Croft in Jurgów are

The exhibitions have gained modern lighting and

closed due to renovation until the end of 2018 .

Muzeum Tatrzańskie im.
Dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
Dr Tytus Chałubiński Tatra
Museum in Zakopane
13

adres / address
ul. Krupówki 10
34-500 Zakopane

telefon / phone:
+48 18 20 152 05,
+48 18 20 129 35

strona www / web page
biuro@muzeumtatrzanskie.pl
www.muzeumtatrzanskie.pl
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat chrzanowski
Chrzanów district

Cały kompleks muzealny, czyli Zamek Lipo-

obszarze ponad 5 ha można podziwiać kilkadzie-

wiec i Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-

siąt zabytków dużej i małej architektury drew-

giełzowie, utworzono na początku 2007 roku.

nianej. To m.in. kościół z dzwonnicą, chałupy

Jednak historia tego miejsca sięga lat 60. XX

chłopskie, miejsca pracy wiejskich rzemieślni-

wieku, kiedy to u podnóża góry zamkowej z ru-

ków oraz wiele innych przykładów budownictwa

inami średniowiecznego zamku Lipowiec zaczął

wsi nadwiślańskiej. Przeprowadzone z najwyższą

powstawać skansen. Wtedy można było oglą-

starannością prace konserwatorskie pozwalają

dać tutaj trzy obiekty. Dziś, dzięki pomysłowości

podziwiać cały kunszt zdobniczy i regionalne ak-

włodarzy oraz wsparciu z funduszy unijnych, na

centy, które zachwycą niejednego turystę.

The entire museum complex, i.e. the Lip-

several dozen monuments of large and small

owiec Castle and the Vistula Ethnographic Park

wooden architecture over an area of over 5 ha.

in Wygiełzów, was established at the beginning

This includes a church with a bell tower, peas-

of 2007. However, the beginnings of the places

ant cottages, work places of rural craftsmen and

date back to the 1960s, when an open-air mu-

many other examples of the architecture of the

seum was founded at the foot of the castle hill

Vistula village. The conservation works carried

with the ruins of the medieval Lipowiec Castle. At

out with the utmost care allow you to see the art-

that time, three facilities could be admired there.

istry and regional accents that will delight many

Today, thanks to the ingenuity of the authorities

tourists.

Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Vistula Ethnographic Park in
Wygiełzów and Lipowiec Castle

and the support of the EU funds, you can admire

14
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adres / address
ul. Podzamcze 1
32-551 Babice

telefon / phone:
+48 32 613 40 62

strona www / web page
www.mnpe.pl
edukacja@mnpe.pl
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Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Jagiellońskiego

v fot. Łukasz Olszewski
fot. Łukasz Olszewski w

Botanic Garden of the Jagiellonian
University

KRAKÓW

powiat krakowski
Kraków district

Storczyki to jedne z najpiękniejszych kwia-

zwiedzającym całoroczną możliwość podziwiania

tów na świecie o wyjątkowo bogatym ubarwieniu.

różnych odmian storczyków pochodzących z ca-

Swoim wyglądem potrafią zachwycić każdego.

łego świata. Odpowiednia wilgotność i tempera-

Niezwykła kolekcja ponad 350 gatunków znajduje

tura, energooszczędne rozwiązania, rozmiesz-

się w zabytkowej szklarni „Holenderka” na tere-

czenie kolekcji na specjalnych stołach, a także

nie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiel-

zmodernizowane wnętrze zapewniają doskonałe

lońskiego w Krakowie. Przebudowany i zmoder-

warunki do życia tym kwiatom o bardzo zróżnico-

nizowany dzięki unijnemu wsparciu obiekt daje

wanym kształcie i kolorystyce.

Orchids are among the most beautiful and

support, provides visitors with year-round access

most colorful flowers in the world. They delight

to different varieties of orchids from around the

people all over the world. A unique collection

world. Appropriate humidity and temperature,

of over 350 species is located in the historic

energy-saving solutions, the arrangement of col-

„Dutch” greenhouse at the Botanical Garden of

lections on special tables, as well as modernized

the Jagiellonian University in Krakow. The fa-

interior provide excellent conditions for the flow-

cility, rebuilt and modernized thanks to the EU

ers of very diverse shapes and colorations.

15
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adres / address
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków

telefon / phone:
+48 12 421 26 20
+48 12 663 36 33

strona www / web page
www.ogrod.uj.edu.pl
hortus@uj.edu.pl
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Ogród Doświadczeń im.
Stanisława Lema w Krakowie

v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

Stanisław Lem Garden of
Experiences in Krakow

KRAKÓW

powiat krakowski
Kraków district

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema jest

Stanisława Lema. Zagubieni w zielonym labiryn-

oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krako-

cie odnajdują nie tylko drogę do wyjścia, ale i cy-

wie. To miejsce, które bawi, uczy i zaskakuje za-

taty z twórczości słynnego pisarza. Aby jeszcze

równo dzieci, jak i dorosłych. Początkowo Ogród

bardziej uatrakcyjnić miejsce, poszerzono ofertę

miał przybliżać zwiedzającym prawa fizyki. Dzięki

warsztatowych zajęć edukacyjnych o „Ścieżkę

wsparciu ze środków unijnych rozszerzono ofertę

nocną” – serię eksperymentów realizowanych po

o edukację przyrodniczą, która doskonale wkom-

zmroku, z zastosowaniem teleskopu, kamery na

ponowała się w ponad sześciohektarową par-

podczerwień, noktowizorów, światłowodów i ma-

kową przestrzeń. Powstał w niej Geo-ogródek,

teriałów świecących pod wpływem promieniowa-

który odkrywa tajemnice geologii, Zapachowo,

nia ultrafioletowego. Grupy chcące wziąć udział

czyli przestrzeń, w której kwiaty i zioła pobudzają

w tej przygodzie mają możliwość nocowania pod

zmysł powonienia, oraz Lem-birynt, czyli zielony

namiotem na terenie Ogrodu Doświadczeń.

labirynt będący swego rodzaju hołdem dla Ogrodu

40

The Stanisław Lem Garden of Experiences is

referring to the patron of the Garden, Stanisław

a branch of the Museum of Municipal Engineer-

Lem, were created. Those lost in the green lab-

ing in Krakow. The place entertains, teaches and

yrinth can find more than the way to go out but

surprises both children and adults. Initially, the

also quotes from the works of the famous writer.

Garden was to bring the laws of physics closer to

To make the place even more attractive, the offer

visitors. Thanks to the support from the EU funds,

of workshop educational classes was extend-

the offer was extended to include environmen-

ed by the „Night Path” - a series of experiments

tal education, which perfectly integrated into its

carried out after dark, using a telescope, infrared

more than six-hectare park space. A Geo-garden,

cameras, night vision devices, optical fibers and

showing the secrets of geology, scents, the space

UV-shining materials. Groups wishing to partici-

in which flowers and herbs stimulate the sense

pate in the adventure have the option of sleeping

of smell and a Lem-birynth, a green labyrinth,

under a tent in the Garden of Experiences.
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adres / address
al. Pokoju 68
31-580 Kraków

telefon / phone:
+48 12 428 66 00
+48 12 428 66 00 wew.11 (rezerwacja)

strona www / web page
ogrod@mim.krakow.pl
http://www.ogroddoswiadczen.pl/
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Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej

v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

Museum - Orawa Ethnographic
Park in Zubrzyca Górna

KRAKÓW

powiat nowotarski
Nowy Targ district

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zu-

bacówkę oraz drewniany kościół. Dzięki wsparciu

brzycy Górnej leży na Małopolskim Szlaku Archi-

z Funduszy Europejskich miejsce rozwinęło się

tektury Drewnianej. To miejsce, które szczególnie

i otworzyło dla nowych grup zwiedzających. Po-

docenią miłośnicy sztuki, architektury oraz folk-

wstały tradycyjny drewniany amfiteatr i kościół,

loru. Skansen prezentuje bogactwo etnograficz-

plac zabaw i ścieżki tematyczne dla zwiedzają-

ne Orawy i przybliża życie w dawnych wiejskich

cych. W centrum edukacji regionalnej prowa-

gospodarstwach. Zwiedzający mogą zobaczyć,

dzone są zajęcia poświęcone tutejszej kulturze,

jak wyglądały chłopska olejarnia, kuźnia, tartak

które budują w dzieciach i młodzieży lokalną

i folusz, ale też dwór drobnej szlachty. Przenie-

tożsamość.

siono tu z okolicznych wsi zabytkową dzwonnicę,
The Museum - Orawa Ethnographic Park in

hut and a wooden church were moved here from

Zubrzyca Górna is located at the Malopolska Re-

nearby villages. Thanks to the support from the

gion Wooden Architecture Route. This place will

European Funds, the place has been developed

be especially appreciated by lovers of art, archi-

and opened for new groups of visitors. A wooden,

tecture and regional folklore. The open-air eth-

traditional amphitheater and a church were cre-

nographic museum shows the ethnographic rich-

ated, along with a playground and thematic paths

ness of Orawa and introduces the life of the rural

for visitors. In the regional education centre,

farmers of those times. Visitors can see what

classes concerning regionalism are conducted to

peasant oil mill, bathhouses, sawmills and ful-

develop the local identity of children and youth.

leries were like, along with the mansions of common gentry. A historic bell tower, a shepherd’s

17
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adres / address
34-484 Zubrzyca Górna

telefon / phone:
+48 18 28 527 09

strona www / web page
http://www.orawa.eu/
biuro@orawa.eu
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat wadowicki
Wadowicke district

Park Jurajski w Inwałdzie to wyjątkowe

przypominające wymarłe gady. Na terenie par-

miejsce, w którym można cofnąć się w czasie

ku można też skorzystać z pól do minigolfa i gry

i odbyć niezwykłą podróż do prehistorii. Dzięki

w kule (boules) oraz ścianki wspinaczkowej i pla-

wsparciu ze środków unijnych powstało miejsce

ców zabaw. Inwałd stał się dużą atrakcją regionu

rodzinnej rozrywki, w którym na odwiedzają-

dla tych, którzy lubią aktywną rozrywkę i prawdzi-

cych czekają makiety dinozaurów, do złudzenia

wą przygodę.

The Jurassic Park in Inwałd is a unique place

In the Park, you can also play mini golf, boules,

where you can go back in time and make an ex-

as well as climb walls and play on playgrounds.

traordinary journey to prehistory. Thanks to the

Inwałd has become a great attraction of the re-

support from the EU funds, a family entertain-

gion for those who like active entertainment in

ment park was created, models of dinosaurs,

the spirit of adventure.

looking alike extinct reptiles, await visitors there.

Park Dinozaurów i rozrywki
Dinolandia w Inwaładzie
Dinosaur and entertainment
Dinolandia Park in Inwałd

18
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adres / address
ul. Wadowicka 167
34-120 Inwałd

telefon / phone:
+48 33 870 31 13

strona www / web page
http://www.inwaldpark.pl/dinolandia/
info@inwaldpark.pl
info@dinolandia.pl
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v fot. Michał Skowronek

Park Miniatur w Inwałdzie

fot. Michał Skowronek w

Miniature Park in Inwałd

KRAKÓW

powiat wadowicki
Wadowicke district

Coraz większą popularnością cieszą się

wzniesieniu i został otoczony murem. We wnę-

miejsca, w których rozrywka ma także walor

trzu warowni znajdują się chaty rzemieślników

edukacyjny. Jednym z nich jest Park Miniatur

oraz miejsca przywołujące nastrój epoki, jak

w Inwałdzie. Znajdują się tu modele cudów archi-

zbrojownia lub lochy. Obok warowni wybudowano

tektonicznych z całego świata w skali 1:25 oraz

amfiteatr, w którym odbywają się pokazy histo-

Polska w miniaturze. Aby ten złożony produkt

ryczne, a także Bajkowy Zamek z zapleczem dla

turystyczny dodatkowo uatrakcyjnić, sięgnięto

turystów. Park wzbogacił się również o makietę

po unijne wsparcie. Dzięki Funduszom Europej-

placu św. Marka z bazyliką św. Marka w Wene-

skim zrekonstruowano XV-wieczną warownię

cji. Dziś Park Miniatur to stworzone z dużym

z podzamczem. Zadbano, aby obiekt był zgod-

rozmachem miejsce rozrywki i edukacji dla całej

ny z realiami historycznymi, dlatego powstał na

rodziny.

Places in which entertainment also has an

a wall. Inside the Stronghold, there are huts of

educational value are becoming more and more

craftsmen and places evoking the atmosphere

popular. One of them is the Miniature Park in In-

of the era, such as an armory or dungeons. Next

wałd. There are models of the most famous ar-

to the Stronghold, an amphitheater was con-

chitectural wonders from around the world in the

structed in which historical shows take place,

scale 1:25 and Poland in Miniature. To make this

a Fairytale Castle with facilities for tourists, and

complex tourist product even more attractive, the

the Miniature Park was enriched with a model of

EU support was sought for. Thanks to the Funds,

Saint Mark’s Square with the San Marco Basilica

a fifteenth-century stronghold with a bailey was

from Venice. Today, the Miniature Park is a place

reconstructed. The facility was taken care of in

of entertainment and education for the whole

accordance with the historical reality, therefore

family created with a vast effort.

it was constructed on a hill and surrounded by
19
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adres / address
ul. Wadowicka 169
34-120 Inwałd

telefon / phone:
+48 696 080 944

strona www / web page
http://www.inwaldpark.pl/parkminiatur/
info@parkminiatur.com
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v fot. Krzysztof Gzyl
fot. Krzysztof Gzyl w

KRAKÓW

powiat tarnowski
Tarnów district

By chronić dziedzictwo kulturowe Tarnowa

elementy,

poprawiono

estetykę

przestrzeni,

oraz podnieść atrakcyjność miejskiej oferty wy-

a także uporządkowano różnorodność biolo-

poczynkowo-turystycznej, miasto zdecydowało

giczną obszaru. Prace objęły również renowację

się sięgnąć po środki z Funduszy Europejskich

mauzoleum generała Józefa Bema wraz z ilumi-

na rewitalizację Parku Strzeleckiego. Dzięki

nacją, utworzenie sensorycznego ogrodu sztuki

temu odrestaurowano zdegradowane zabytkowe

i zamontowanie oświetlenia parkowego.

To protect the historic cultural heritage of

restored, the aesthetics of space has been im-

Tarnów and increase the attractiveness of the

proved, and the park’s biodiversity has been sort-

city’s leisure and tourist offer, the city decided to

ed out. The works also included the renovation of

reach for funds from the European Union for the

the mausoleum of General Józef Bem together

revitalization of the Strzelecki Park in Tarnów. As

with the illumination, the creation of a sensory

a result, degraded historic elements have been

garden of art and the installation of park lighting.

Park Strzelecki w Tarnowie
Strzelecki Park in Tarnów

20
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adres / address
ul. Piłsudskiego 39A
33-100 Tarnów

info
Wstęp do Parku jest bezpłatny
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v fot. Michał Skowronek

Park wodny „ Stawy”
w Starym Sączu

fot. Michał Skowronek w

Water park „Stawy” in Stary Sącz

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Aby w większym stopniu wykorzystać na-

do grillowania. Dzięki centrum turystyczno-re-

turalny potencjał turystyczny regionu Sądec-

kreacyjnemu „Nad Starosądeckim Stawem”

czyzny, zdecydowano się na budowę centrum

wzbogaciła się oferta wypoczynkowa okolic mia-

turystyczno‑rekreacyjnego w Starym Sączu. In-

sta. W efekcie wzrosła możliwość dłuższego

westycja ta ma kompleksowy charakter: powstały

pobytu turystów w tym regionie. Opisany obiekt

kąpielisko, plaża, pomosty, wieża dla ratownika,

jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z nie-

wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz pomost

pełnosprawnościami, co pozwala na korzystanie

do cumowania rowerów wodnych i kajaków.

z niego wszystkim, bez względu na dolegliwości

Oprócz kąpieliska urządzone zostały boisko do

zdrowotne.

piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci i stanowiska
In order to increase the use of the natural

a barbecue area. Thanks to the tourist and recre-

tourist potential of the Nowy Sącz region, it was

ational centre „Nad Starosądeckim Stawem”, the

decided to build a tourist and recreation centre in

leisure offer surrounding Stary Sącz has been

Stary Sącz. This investment has a comprehensive

enriched. As a result, the possibility of a longer

nature, a bathing beach, piers, a tower for a res-

stay of tourists in the area has increased. This

cuer, a rental of floating equipment and a bridge

facility is fully adapted to the needs of people with

for mooring pedal boats and kayaks were estab-

disabilities, it is possible to have it used by every-

lished. In addition to the bathing beach, there is

one, regardless of health problems.

a volleyball court, a playground for children, and

21
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adres / address
33-340 Stary Sącz
telefon / phone:
+48 782 216 099

info
Park Wodny „Stawy” w Starym Sączu
czynny jest 1 V–30 IX.
Kąpielisko czynne jest w czasie dyżurów
ratowników w godz. 10–20 (15 VI–30 IX)

Wypożyczalnia sprzętu wodnego otwarta
jest w okresie 1 V–14 VI (tylko weekendy)
i 15 VI–30 IX (codziennie).
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v fot. Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat krakowski
Kraków district

Parki Krajobrazowe Małopolski to bogactwo

drzewna czy zaskroniec). By dziedzictwo natu-

niezliczonych gatunków fauny i flory, ale również

ralne tych miejsc nie zostało zniweczone, trzeba

wielowiekowe dziedzictwo kulturowe. To tutaj

je doskonale poznać i popularyzować wiedzę na

znajdują się ruiny średniowiecznych zamków,

ich temat. Realizacja projektu ochrony bioróż-

pomniki przyrody czy zespoły dworskie. Najlep-

norodności fauny i flory Parków Krajobrazowych

szym sposobem na ekologiczną edukację miesz-

Małopolski, odpowiedni sprzęt oraz spotkania

kańców w tym zakresie jest bezpośredni kontakt

z przyrodą uwrażliwiają odwiedzających na to, co

z przyrodą. Parki Krajobrazowe w Małopolsce

wokół nas, pokazują bezpośredni wpływ środo-

wyróżniają się bowiem niezwykłym krajobrazem

wiska na nasze życie oraz wskazują na potrzebę

(storczykowe murawy kserotermiczne) i róż-

troski o nie, by jak najdłużej pozostało w swojej

norodnością siedlisk przyrodniczych (rzekotka

niezmienionej formie.

The Landscape Parks of the Malopolska Re-

destroyed, it is necessary to get to know them

gion provide for a wealth of countless species of

well and popularize knowledge about them. The

fauna and flora, but also a centuries-old cultur-

implementation of the project of the biodiversity

al heritage. Ruins of medieval castles, natural

protection of the fauna and flora of the Malopol-

monuments and court complexes can be found

ska Region Landscape Parks, appropriate equip-

there. Direct contact with nature is the best way

ment and meetings with nature sensitize visitors

to provide residents with ecological education.

to what is around us, show the direct impact of

Landscape parks in the Malopolska Region are

the environment on our lives and indicate the

distinguished by unusual landscape (orchid xero-

need to care for them to remain unchanged as

thermic grasslands) and the diversity of natural

long as possible.

Parki Krajobrazowe – oddział
Kraków
Landscape Parks - Krakow branch

habitats (a tree frog or a grass snake). In order
for the natural heritage of the places not to be
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22 adres / address
ODDZIAŁ KRAKÓW –
ul. A. Vetulaniego 1A
31-227 Kraków
telefon / phone:
+48 12 415 38 33
+48 12 415 72 21

strona www / web page
krakow@zpkwm.pl
www.zpkwm.pl
info
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,
Dłubniański Park Krajobrazowy,
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,
Rudniański Park Krajobrazowy,
Tenczyński Park Krajobrazowy.
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v fot. Archiwum UMWM

Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju

fot. Michał Skowronek w

Main Pump House in Krynica-Zdrój

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Pijalnia wód w Krynicy-Zdroju, symbol uzdro-

Przy zachowaniu leczniczego charakteru pijalni

wiska i główny obiekt zdrojowy, została gruntow-

obiekt dostosowano do wymogów nowoczesne-

nie zmodernizowana dzięki środkom unijnym.

go centrum kongresowego i wystawienniczego.

Lubiane przez kuracjuszy miejsce, położone

Mogą się tu odbywać duże koncerty, konferen-

przy głównym deptaku w samym sercu miasta,

cje i sympozja dla łącznie 1200 osób. Efektem

zachowało swoją dotychczasową bryłę i sylwet-

gruntownego remontu jest nowy wystrój i lepsza

kę oraz transparentną elewację. Poprawiono

jakość świadczonych usług, a także dodatkowe

znacznie jego funkcjonalność i dostępność, także

możliwości wykorzystania tego miejsca.

dla osób mających trudności z poruszaniem się.
The pump house in Krynica Zdrój, the symbol

the therapeutic character of the Pump House,

of the spa and the main spa building, has been

the place was adapted to the requirements of

thoroughly modernized thanks to the EU funds.

a modern congress and exhibition center. Large

The place liked by patients, located at the Main

concerts, conferences and symposia for a total of

Promenade in the heart of Krynica, has retained

1,200 people can take place there. The result of

its previous shape and silhouette and a transpar-

a thorough renovation is a new design and better

ent façade. The functionality and accessibility of

quality of services, but also new opportunities to

it have been significantly improved, also for peo-

use the place.

ple with mobility problems. While maintaining
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adres / address
aleja im. Leona Nowotarskiego 9/3
33-380 Krynica-Zdrój

strona www / web page
http://pijalniaglowna.pl/
kontakt@pijalniaglowna.pl
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Pomnik przyrody Czarna Młaka
w Muszynie

v fot. Miasto i Gmina
Uzdrowskowa Muszyna
fot. Miasto i Gmina
Uzdrowskowa Muszyna w

Nature memorial Czarna Mlaka
Pond in Muszyna

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

To malowniczy staw górski, a zarazem po-

pozwala na powstrzymanie zaniku stawu, a tym

mnik przyrody, znajdujący się pomiędzy Po-

samym uniknięcie bezpowrotnej straty unikato-

wroźnikiem a Muszyną w Beskidzie Sądeckim.

wego w skali kraju pomnika przyrody. Co cieka-

Staw powstał kilkaset lat temu w sposób natu-

we, w tych rejonach zamieszkują między innymi

ralny, gdy niecka (utworzona w wyniku osunięcia

traszka karpacka i kumak górski, akwen otaczają

się góry) została wypełniona wodą. Realizacja

stare jodły, a lustro wody Czarnej Młaki pokryte

unijnego projektu na obszarze Czarnej Młaki

jest glonami.

It is a picturesque mountain pond and at the

the area of Czarna Młaka allows to stop its disap-

same time a natural monument, located between

pearing, and thus it prevents an irretrievable loss

Powroźnik and Muszyna in the Beskid Sądecki.

of the monument of nature being unique in the

The pond was formed several hundred years

whole country. Interestingly, the areas are home

ago in a natural way when the basin (formed as

to, among others, the Carpathian newt and toad,

a result of a mountain’s slipping) was filled with

the pond is surrounded by old firs, and the sur-

water. The implementation of the EU project in

face of Czarna Młaka is covered with algae.

24
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adres / address
ul. Grunwaldzka
33-370 Muszyna

info
Wstęp bezpłatny
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v fot. Archiwum UMWM

Pustynia Błędowska

fot. SilverSky w

Błędowska Desert

KRAKÓW

powiat olkuski
Olkusz district

Pomiędzy miejscowościami Chechło, Klucze

występowały zjawiska fatamorgany, a nawet bu-

i Błędów, w dolinie rzeki Biała Przemsza znajduje

rze piaskowe. Obecnie na teren pustyni wkracza

się wyjątkowe miejsce. Pustynia Błędowska, na-

roślinność (głównie wierzba kaspijska), co utrud-

zywana „Polską Saharą”, jest największą pusty-

nia proces zachowania tego terenu w jego pier-

nią w Europie! Unikatowa w skali przyrodniczej,

wotnym kształcie. Realizacja unijnego projektu

niecodzienna pod względem wizualnym (kręco-

pozwoli kolejnym pokoleniom podziwiać najwięk-

no tutaj sceny do „Faraona” w reż. Jerzego Ka-

sze w obszarze śródlądowym wydmy piaskowe

walerowicza), przyciąga turystów z całej Polski.

z różnymi formami morfologicznymi, chronione

Na tej wielkiej połaci piasku około 100 lat temu

gatunki fauny i flory oraz murawy piaskowe.

Between the villages of Chechło, Klucze and

and even sandstorms. At present, vegetation

Błędów, in the valley of the Biała Przemsza river

(mainly Caspian willow) is entering the desert,

there is an unusual phenomenon. The Błędows-

which particularly hinders the process of the

ka Desert, called the „Polish Sahara”, is the larg-

preservation of this area in its original shape.

est desert in Europe! Its natural scale is unique,

The implementation of the EU project will allow

it is unusual in visual terms (some parts of the

future generations to admire the largest sand

„Pharaoh”, directed by Jerzy Kawalerowicz, was

dunes in the inland area, with various morpho-

shot there), it attracts tourists from all over Po-

logical forms, rare protected species of fauna

land. This great stretch of sand, about 100 years

and flora, and sandy grasslands.

ago, was a location of miraculous phenomena

25

58

adres / address
32-310 Klucze
telefon / phone:
+48 696 501 774

strona www / web page
http://www.pustyniabledowska.pl/
redakcja@pustyniabledowska.pl

info
Punkty widokowe:
»» wzgórze Czubatka
»» wzgórze Dąbrówka
»» Róża Wiatrów
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v fot. Kamil Bańkowski

Ruiny zamku w Rytrze

fot. Kamil Bańkowski w

Ruins of the Castle in Rytro

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Dzięki odnowieniu zamku w Rytrze powstrzy-

trudzie stromego podejścia w najbardziej atrak-

mano postępującą w szybkim tempie naturalną

cyjne widokowo miejsca. Ruiny zamku wpisane

destrukcję pozostałości jego murów. Odpowied-

są do rejestru zabytków nieruchomych woje-

nia aranżacja i wyposażenie całego zespołu zam-

wództwa małopolskiego, dlatego tak ważnym za-

kowego pomagają teraz turystom przemieszczać

daniem była realizacja projektu dzięki wsparciu

się po wyznaczonych trasach lub odpocząć po

z Funduszy Europejskich.

Thanks to the restoration of the castle in

most attractive locations. The ruins of the castle

Rytro, the rapid natural destruction of the relics

are entered into the register of the immovable

of its walls was stopped. Appropriate arrange-

monuments of the Malopolska Region, which is

ment and equipment of the whole castle complex

why it was very important to implement the pro-

now help tourists properly move along the desig-

ject thanks to the support from European Funds.

nated routes or rest after a steep approach to the

26
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adres / address
Sucha Struga, droga dojazdowa na Cyrlę
33-343 Rytro

info
Wstęp do zamku bezpłatny
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v fot. Łukasz Olszewski

Sądecki Park Etnograficzny

fot. Łukasz Olszewski w

Sącz Ethnographic Park

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

W Sądeckim Parku Etnograficznym znajdzie-

wszystkim dzięki podjazdom umożliwiającym po-

my zbiór architektury drewnianej z całego regio-

konanie na wózkach inwalidzkich wysokich pro-

nu Sądecczyzny. To tutaj można poznać kulturę

gów w domostwach, a także montażowi makiet

górali czy Lachów sądeckich, Łemków i Pogó-

z układem przestrzennym budowli, co ułatwia

rzan. Dzięki unijnemu dofinansowaniu skansen

poznawanie miejsca osobom niewidomym i nie-

może poszczycić się odremontowanymi budyn-

dowidzącym. Wszystkie prace konserwatorskie

kami, głównie w sektorach lachowskim i gó-

były konieczne, by zabezpieczyć to cenne kultu-

ralskim. Cennym zabytkiem jest także poddana

rowo miejsce przed zniszczeniem. Dodatkowym

rekonstrukcji XVI-wieczna chrzcielnica wykonana

gwarantem bezpieczeństwa jest nowoczesny

z wapienia pińczowskiego. Co ważne, wszystkie

monitoring oraz system ochrony przeciwpożaro-

obiekty w parku są na bieżąco dostosowywane do

wej i antywłamaniowej.

potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przede
At the Sącz Ethnographic Park you will find

adapted to be visited by people with disabilities

a collection of wooden architecture from the

- mainly due to climbs that allow crossing high

entire region of the Nowy Sącz area. It is here

thresholds in households by people on wheel-

that you can get to know the culture of Sącz

chairs, as well as the installation of mock-ups

Uplanders and Lachs, the Lemkos and Pogórze

with the spatial layout of buildings, making it

people. Thanks to the EU co-financing, the open-

easier for the blind and visually impaired to get

air museum can boast of renovated monuments,

to know them. All conservation work was neces-

mainly in the Lachian and highland sectors. A re-

sary to secure this culturally valuable place from

constructed 16th-century baptismal font made of

destruction. Modern monitoring and fire and an-

Pińczów limestone is also a valuable monument.

ti-burglary protection systems are an additional

Importantly, all facilities in the park are regularly

guarantee of security.
27
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adres / address
ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 B
33-300 Nowy Sącz

telefon / phone:
+48 18 444 35 70
+48 18 441 44 12

strona www / web page
www.muzeum.sacz.pl/strony_filie/sadecki-park-etnograficzny
kasaspe@muzeum.sacz.pl
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat tarnowski
Tarnów district

Pogórze Ciężkowickie to jeden z najbardziej

Odnowiono i oznakowano szlaki piesze. Przy

malowniczych obszarów podkarpackiej części

wejściu zagospodarowano teren przeznaczony

województwa małopolskiego. Wsparcie ze środ-

na organizację dużych imprez plenerowych. Al-

ków unijnych pozwoliło połączyć największe lo-

ternatywą dla zwiedzania Skamieniałego Miasta

kalne atrakcje w jeden kompleksowy produkt.

stał się dla osób starszych i niepełnosprawnych

Rezerwat

nowoczesna

rozbudowany budynek Muzeum Przyrodniczego,

ekspozycja Muzeum Przyrodniczego, Regional-

w którym znajdują się dwie sale – multimedialna

ne Centrum Informacji Turystycznej przyciągają

i konferencyjno-kinowa – oraz ekspozycja wyko-

wspólnie różne grupy turystów. Teren rezerwatu

rzystująca nowoczesne techniki wystawiennicze,

został wyposażony w barierki i schody na stromi-

szczegółowo prezentująca osobliwości przyrody.

Skamieniałe

Miasto,

znach, stoliki i ławki oraz stylowe opisy skałek.
The Ciężkowickie Foothills are one of the

Hiking trails have been restored and marked. At

most picturesque areas of the Subcarpathian

the entrance to the Petrified City, an area dedi-

part of the Malopolska Region. Support from EU

cated to the organization of large outdoor events

funds enabled to combine the largest local at-

was developed. The extensive building of the

tractions in one comprehensive product. The Re-

Museum of Nature has become an alternative to

serve of the Petrified City, a modern exhibition of

exploring the Petrified City by the disabled and

the Nature Museum, the Regional Tourist Infor-

older people, there are two rooms - a multime-

mation Centre, attract various groups of tourists.

dia and conference-cinema one and an exhibition

The area of the Reserve has been equipped with

using modern exhibition techniques detailing

railings and stairs on steepnesses, tables and

natural peculiarities.

Skamieniałe Miasto
w Ciężkowicach
Petrified City in Ciężkowice

benches as well as stylish descriptions of rocks.
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adres / address
Droga Wojewódzka 977
33-190 Ciężkowice

telefon / phone:
+48 733 731 725

strona www / web page
http://www.skamienialemiasto.pl/
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v fot. Łukasz Olszewski

Średniowieczne mury
w Dobczycach

fot. Łukasz Olszewski w

Medieval walls in Dobczyce

KRAKÓW

powiat myślenicki
Myślenice district

Dobczyce to pełne uroku, historyczne miasto.

konserwatorskie i częściowa rekonstrukcja spra-

W średniowieczu było położone na wzgórzu i oto-

wiły, że swoje dawne oblicze odzyskały fragmen-

czone murem obronnym. Po potopie szwedzkim

ty wschodniego odcinka murów, brama miejska

fortyfikacje uległy zniszczeniu, a zabudowa Sta-

i baszta węzła bramnego. Całość udostępniono

rego Miasta przeniosła się w dolinę. Aż do począt-

mieszkańcom i turystom, którzy chętnie space-

ków XX wieku resztki murów były wykorzystywane

rują królewskim traktem do ruin średniowiecz-

przez mieszkańców jako materiał budowalny. Hi-

nego zamku. Z platformy widokowej mogą podzi-

storyczny charakter miejsca przywrócono dzięki

wiać widok na malowniczą okolicę.

Funduszom Europejskim. Przeprowadzone prace
Dobczyce is a charming, historic town. In

to the European Funds. The conservation work

the Middle Ages, it was located on a hill and sur-

and partial reconstruction made the former fa-

rounded by a defensive wall. After the Swedish

cility recover fragments of the eastern section of

Deluge, fortifications were destroyed, and the

the walls, the city gate and the gate knot tower.

development of the Old Town was moved into

The whole has been made available to residents

the valley. Until the beginning of the 20th cen-

and tourists who are glad to walk along the „royal

tury, the remains of the walls were used by the

route” to the ruins of a medieval castle. From the

inhabitants as a building material. The historic

viewing platform, they can enjoy the view of the

character of the place has been restored thanks

picturesque surroundings.
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adres / address
Stare Miasto
32-410 Dobczyce
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v fot. Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

fot. Michał Skowronek w

Ludwik Solski Theatre in Tarnów

KRAKÓW

powiat tarnowski
Tarnów district

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

praktyk w ramach działalności pracowni teatru,

dąży do tego, by kultura nie ograniczała się do

a stowarzyszeniom, młodym artystom i grupom

wąskiej grupy osób, ale była dostępna dla każde-

nieformalnym bezpłatne korzystanie z sali prób

go. Wszystko za sprawą zrealizowanego projektu

i zaplecza. Nowością jest także zielony dach,

unijnego, który pozwolił mieszkańcom miasta

który jednocześnie pełni funkcję tarasu i ogrodu

i gościom na współtworzenie w nowej przestrze-

zimowego (o powierzchni 198 m2). Wykorzysty-

ni teatru wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych

wany jest też do rozmaitych prezentacji, dostoso-

i społecznych. Dodatkowa powierzchnia placówki

wanych do szczególnej scenografii miejsca.

umożliwia uczniom szkół zawodowych odbycie
The Ludwik Solski Theater in Tarnów strives

undergo internships in the theater’s studio, and

to ensure that culture is not limited to only a small

to freely use the rehearsal room and facilities for

group of people, but it is available to everyone.

associations, young artists and informal groups.

All thanks to the implemented EU project that

The green roof, which also acts as a terrace and

allowed educational, cultural and social events

a winter garden (with an area of 198 m2) is also

to be co-created by residents and visitors in the

an attraction, it is used for various presentations,

new theater space. The additional area of the fa-

adapted to the specific scenery of the place.

cility enables students of vocational schools to
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adres / address
ul. Mickiewicza 4
33-100 Tarnów

telefon / phone:
+48 668 323 998
+48 784 976 025

strona www / web page
www.teatr.tarnow.pl
kasabiletowa@teatr.tarnow.pl
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v fot. Michał Skowronek
fot. Łukasz Olszewski w

KRAKÓW

powiat nowotarski
Nowy Targ district

Największy w Małopolsce, ponad stuletni

solanka transportowana jest na szczyt kolumny

Park Zdrojowy w Rabce-Zdroju został zrewitalizo-

tężni, a opadając, rozpryskuje się na gałęziach

wany dzięki środkom unijnym. Na jego obrzeżach

tarniny i tworzy wokół obiektu solankowy mikro-

powstał nowy kompleks Pijalni Wód Mineralnych

klimat. Spacerując wokół tężni, kuracjusze inha-

i Tężni Solankowej. W drewnianych pawilonach

lują drogi oddechowe. Aby przywrócić miejscu

w kształcie rotund znajdują się sale z dużym wy-

dawny charakter, została przeprowadzona też

borem wód leczniczych i ogólnodostępna tężnia.

kompleksowa modernizacja muszli koncertowej

Ze znajdującego się w pobliżu odwiertu „Helena”

na terenie Starego Parku.

The largest spa in the Malopolska Region,

graduation tower column and, falling down, it

more than 100 years old, in Rabka Zdrój, has

splashes on blackthorn branches and forms

been revitalized thanks to the EU funds. On its

a saline microclimate around the graduation

outskirts, a new complex of Mineral Water Pump

towers. Strolling around graduation towers, pa-

House and Graduation Towers was established.

tients inhale the air into their airways. To restore

In wooden rotunda-shaped pavilions, there are

the former ego of the place, a comprehensive

rooms with a wide range of curative waters and

modernization of the concert shell in the Old

a graduation tower. From the nearby „Helena”

Park was also carried out.

Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód
Mineralnych w Rabce-Zdroju

well, the brine is transported to the top of the

Graduation Towers and Mineral
Water Pump House in Rabka-Zdrój
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adres / address
aleja Jordana, 34-700 Rabka-Zdrój
telefon / phone:
728 428 785

info
Tężnia Solankowa jest obiektem
czynnym sezonowo.
Pijalnia Wód Mineralnych w Parku Zdrojowym czynna jest codz. w godz. 10–18
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v fot. Michał Skowronek

Uzdrowisko Kopalnia Soli
„Wieliczka”

fot. Michał Skowronek w

Wieliczka Salt Mine Spa

KRAKÓW

powiat wielcki
Wieliczka district

Kopalni Soli „Wieliczka” to wielowiekowa

dodatkowe komory: Lill Górna i Kazanów. Wcze-

tradycja wydobycia soli, kilkadziesiąt pokoleń

śniej niedostępne wyrobiska zostały zabezpieczo-

górników i najstarsze w Polsce, liczące 700 lat

ne i zaadaptowane na potrzeby obiektu, a turyści

przedsiębiorstwo. Zabytek został wpisany na

zwiedzający zabytkową Trasę turystyczną mogą

Listę

Kulturalnego

w nich zobaczyć wystawy multimedialne. Fil-

i Przyrodniczego UNESCO. Dziś funkcjonuje jak

Światowego

Dziedzictwa

my, także w technice 5D, przybliżają przeszłość

podziemne miasto z własną rozbudowaną infra-

kopalni, jej tradycje oraz realia pracy górników.

strukturą. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Eu-

Druga wystawa prezentuje „minerał cenniejszy

ropejskich od kwietnia 2014 roku otwarte są dwie

niż złoto”, czyli sól i jej rozmaite zastosowania.

The Wieliczka Salt Mine symbolizes the cen-

Górna and Kazanów. Previously unavailable ex-

turies-old tradition of salt mining, several dozen

cavations have been secured and adapted, and

generations of miners and the oldest company in

tourists visiting the historic Tourist Route can see

Poland, 700 years old. The monument was includ-

multimedia exhibitions there. Films, also using

ed on the UNESCO World Heritage List. Today, it

the 5D technique, bring the mine’s past, its tra-

functions as an underground city with its own

ditions and the realities of miners’ work closer.

extensive infrastructure. Thanks to co-financ-

The second exhibition presents „a mineral more

ing from the European Funds, from April 2014,

valuable than gold”, i.e. salt and its various uses.

two additional chambers have been opened: Lill
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adres / address
ul. Daniłowicza 10
32-020 Wieliczka

telefon / phone:
+48 12 278 73 02 (informacja)
+48 12 278 73 33 (informacja)
+48 12 278 73 02 (rezerwacja)
+48 12 278 75 45 (rezerwacja)

strona www / web page
https://www.kopalnia.pl/
informacja@kopalnia.pl
rezerwacja@kopalnia.pl
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Uzdrowisko Krynica - Zdrój Wieża widokowa

v fot. Słotwiny Arena Sp. z o.o.
fot. Słotwiny Arena Sp. z o.o. w

Krynica - Zdrój Spa – an
observation tower

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Unikatowa na skalę europejską „ścieżka

i zręcznościowych.

Innowacyjna

konstrukcja

w chmurach” może powstać tylko w Małopolsce!

zbudowana jest z drewna robinii akacjowej, co

A dokładnie w koronie drzew Beskidu Sądec-

czyni ją wyjątkową na arenie międzynarodowej.

kiego, uwieńczona wieżą widokową na szczy-

Dostępna przez cały rok trasa jest w pełni przy-

cie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy

stosowana do poruszania się nią przez osoby

Zdroju. Trasa spacerowa to niemal 1 kilometr

starsze, osoby z wózkami dziecięcymi czy osoby

wspaniałych widoków, przystanków edukacyjnych

z niepełnosprawnościami.

The unique on a European scale „path in the

skill stops. The innovative construction is made

clouds” can only be created in the Malopolska

of Robinia pseudoacacia wood, which makes it

Region! To be precise, in the crown of the Be-

unique on an international scale. The route is

skid Sądecki trees, topped with an observation

available throughout the year, it is fully adapted

tower at the top of the Słotwina Arena ski sta-

to the needs of the elderly, people with prams

tion in Krynica Zdrój. The walking route is almost

and people with disabilities.

1 kilometer of great views and education and
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adres / address
Pasmo Jaworzyny Krynickiej
33-380 Krynica-Zdrój

telefon / phone:
+48 512 409 801

strona www / web page
http://wiezawidokowa.pl/
kontakt@wiezawidokowa.pl
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Uzdrowisko Muszyna - Ogrody
tematyczne w Parku Zdrojowym
„Zapopradzie”

v fot. Łukasz Olszewski
fot. Łukasz Olszewski w

Muszyna Resort - Theme Gardens
in the Zapopradzie Spa Park

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Muszyna to urokliwie miasto uzdrowiskowe

zapachowo-dotykowego (z roślinnością o specy-

położone wśród szczytów Beskidu Sądeckiego

ficznych fakturach), smaków (z drzewami owoco-

i przecinających go potoków górskich. Jedną

wymi) i miłości (z figurami muz i bogów greckich).

z atrakcji Parku Zdrojowego „Zapopradzie” są

Przed wejściem do każdego ogrodu umieszczo-

ogrody sensoryczne – projekt dofinansowany

na jest tablica informacyjna z opisem obszaru

z unijnych funduszy. Odwiedzający mogą korzy-

i roślin, które w nim się znajdują (pismem Bra-

stać z ogrodów: zdrowia (z siłownią pod gołym

ille’a oraz w językach polskim, słowackim i an-

niebem), zapachów (z aromatyczną roślinno-

gielskim). Ogrody są w pełni dostosowane do

ścią), dźwięków (z szumem drzew i potoków),

potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Muszyna is a charming spa town located

with specific textures), flavors (with fruit trees)

among the peaks of the Beskid Sądecki and the

and love (with figures of muses and Greek gods).

mountain streams that go through it. The sen-

In front of the entrance to each of the gardens,

sory gardens of the Zapopradzie Spa Park are

there is an information board, presenting the de-

one of the attractions - a project co-financed

scription of the garden and the plants that are in

from the EU funds. Visitors can use the gardens

it (in Braille and in Polish, Slovak and English).

of: health (with an outdoor gym), smells (with

The gardens are fully adapted to the needs of

aromatic vegetation), sounds (with the noise of

people with disabilities.

trees and streams), smell-touch (with vegetation

34
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adres / address
aleja Zdrojowa 19
33-370 Muszyna

info
Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny
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Uzdrowisko Muszyna - Źródła
wody mineralnej Grunwald,
Milusia i Anna

v fot. Łukasz Olszewski
fot. Łukasz Olszewski w

Muszyna Resort - Grunwald, Milusia
and Anna mineral water springs

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Wody mineralne to bogactwo Małopolski. Za-

na świeżym powietrzu, spędzane w sposób ak-

gospodarowanie przestrzeni wokół źródeł „Grun-

tywny czy też połączone z różnymi formami gier

wald,” „Milusia” i „Anna” w Muszynie przyczyniło

i zabaw, pozwalają na lepsze zrozumienie wła-

się do podniesienia atrakcyjności miejsca i zwięk-

snych potrzeb zdrowotnych. Dostęp do bezpłat-

szenia liczby osób odwiedzających to uzdrowisko.

nych pijalni wód wraz z przykładem korzystania

Projekt umożliwia także kształtowanie postaw

z takich zasobów również ma wpływ na rozwój

prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Lekcje

nawyków dotyczących troski o zdrowie.

Mineral waters are the wealth of the Ma-

in an active way or combined with various forms

lopolska Region. The development of the space

of games and activities allow for a better under-

around the Grunwald, Milusia and Anna mineral

standing of health needs. Access to a free‑of-

water sources in Muszyna contributed to increas-

charge Mineral Water Well-room along with an

ing the attractiveness of the town and increasing

example of using such resources also affect the

the number of people visiting the spa. The project

development of posture and health care habits.

also enables shaping pro-health attitudes among
children and youth. Outdoor lessons, carried out

35
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Muszyna-Zdrój „Grunwald”
adres / address
ul. Grunwaldzka
33-370 Muszyna

Muszyna-Zdrój – Pijalnia „Milusia”
adres / address
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23
33-370 Muszyna

Muszyna-Zdrój „Anna”
adres / address
ul. Jasna
33-370 Muszyna
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

KRAKÓW

powiat nowotarski
Nowy Targ district

Szczawnica to perełka Małopolski. Ze wzglę-

obszarami wcześniej odnowionymi. Doskonale

du na znakomity mikroklimat uważana jest za

to widać w połączeniu promenady nad Graj-

idealne miejsce do wypoczynku i podrepero-

carkiem z uzdrowiskowym Parkiem Dolnym.

wania zdrowia. Z tego też powodu, głównie za

Większość ścieżek spełnia tu funkcje pieszo-

sprawą funduszy unijnych, powstają tu inwesty-

-rowerowe. Nowoczesny charakter przestrzeni

cje, których istotą jest harmonizacja ładu prze-

Szczawnicy sprawia, że ta miejscowość to atrak-

strzennego w centrum miejscowości oraz upo-

cyjne, funkcjonalne, a zarazem piękne miejsce

rządkowanie przestrzeni publicznej pomiędzy

do wypoczynku.

Szczawnica is a peculiar gem of the Ma-

arrangement of the public space between previ-

lopolska Region. It is not without reason that it

ously renovated areas - which can be clearly seen

is called by tourists - due to the excellent micro-

in the combination of the promenade over Graj-

climate prevailing there - an ideal place to rest

carek with the Lower Spa Park. Most of the paths

and recover health. For this reason, mainly due

perform pedestrian and bicycle functions there.

to the EU funds, the essence of the investments

The modern character of the area of Szczawnica

that take place there is the harmonization of

makes the place an attractive, functional and at

spatial order in the center of the town and the

the same time beautiful site to relax.

Uzdrowisko Szczawnica –
centrum
Szczawnica Spa – in the centre

36
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adres / address
Promenada, Nad Grajcarkiem 51
34-460 Szczawnica
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v fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Wiślana trasa rowerowa

fot. Szymon Nitka, Znajkraj w

Vistula bicycle route

KRAKÓW

82

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) o długości

jest w zachodniej i centralnej Małopolsce. Za-

około 230 km przebiega po najbardziej atrak-

czyna się w Jawiszowicach (na granicy z woje-

cyjnych terenach doliny Wisły i obszarach jej

wództwem śląskim) i kończy kładką przy ujściu

dopływów w Małopolsce. Wchodzi w skład zin-

Skawinki na granicach administracyjnych miasta

tegrowanej sieci tras rowerowych województwa

Krakowa. WTR wytyczona została na większości

małopolskiego. Odcinek wschodni Wiślanej Trasy

przebiegu wzdłuż rzeki Wisły. Rowerzyści dojadą

Rowerowej, o długości blisko 110 km, zlokalizo-

nią do takich atrakcji turystycznych, jak Tyniec,

wany jest w centralnej i wschodniej Małopolsce.

Kraków, Zalipie czy Zamek Królewski w Niepo-

Początek ma w Niepołomicach, przy ujściu Pod-

łomicach. Jako ekologiczny ciąg komunikacyjny,

łężanki do Wisły, a metę w Szczucinie (na granicy

pozbawiony w większości ruchu samochodowe-

z województwem świętokrzyskim). Odcinek za-

go, Wiślana Trasa Rowerowa zapewnia zdrową

chodni, o długości blisko 85 km, zlokalizowany

rekreację w czystym środowisku.

The Vistula Bicycle Route (WTR) runs along

Malopolska Region. The beginning of it is in Jaw-

the most attractive areas of the Vistula valley and

iszowice (on the border with the Silesian Region)

its tributaries in the Malopolska Region. This

and the end of it is at the footbridge at the mouth

route is part of the integrated network of bicy-

of Skawinka, at the administrative border of the

cle routes of the Malopolska Region. The east-

city of Krakow. The WTR has been determined

ern section of the Vistula Bicycle Route, approxi-

on the majority of the course along the Vistula

mately 110 km long, is located in the central and

River. Cyclists can get to such tourist attractions

eastern Malopolska Region. The beginning of it

as Tyniec, Krakow, Zalipie or the Royal Castle in

is in Niepołomice, at the mouth of Podłężanka,

Niepołomice. As an ecological communication

to the Vistula River and the end of it is located in

route, devoid of the most of the car traffic, the

Szczucin (on the border with the Świętokrzyskie

Vistula Bicycle Route provides healthy recreation

Region). The western section with the length of

in a clean environment. The length of the entire

nearly 85 km is located in the western and central

route is approximately 230 km.

37

strona www / web page
https://www.malopolska.pl/narowery/trasyrowerowe/velomalopolska/wislana-trasa-rowerowa
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v fot. Łukasz Olszewski

Zarabie – Myślenice

fot. Łukasz Olszewski w

Zarabie – Myślenice

KRAKÓW

powiat myślenicki
Myślenice district

Rekreacyjna dzielnica Myślenic – Zarabie –

strzelnicę sportową, kort i skate park. Wszystko

dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich stała się

po to, aby oferta spędzania czasu wolnego była

miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkań-

jak najszersza i dostosowana do różnych potrzeb.

ców gminy. Zrewitalizowano park miejski, rozbu-

Rewitalizacja ponad sześciohektarowego obsza-

dowano Centrum Sportu i Rekreacji, postawiono

ru podniosła atrakcyjność całej okolicy.

The recreational district of Myślenice-Zara-

a skate park were constructed. All that for the le-

bie, with the help of the European Funds, has be-

isure offer to be as extended as possible and ada-

come the base for active leisure for the residents

pted to various needs. The revitalization of over 6

of the municipality. The city park was revitalized,

hectares of land has improved the attractiveness

the Sports and Recreation Centre was expan-

of the entire area.

ded, a sports shooting range, a tennis court and

38

84

adres / address
Parkowa 1
32-400 Myślenice

info
Godziny otwarcia: czynne całą dobę.
Wstęp bezpłatny.
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Zbiorniki wodne w Czchowie
i Rożnowie

v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

Water reservoirs in Czchów and
Rożnów
powiat brzeski
Brzesko district

KRAKÓW

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district

Zbiorniki wodne w Rożnowie i Czchowie były

i Tęgoborze oraz Czchowski Zbiornik Wodny

eksploatowane od lat 70. XX wieku. Wytwarza-

w miejscowości Wytrzyszczka. Jeziora odmulono

no tu energię elektryczną, budowle pełniły też

i pogłębiono oraz umocniono ich linie brzegowe.

funkcję przeciwpowodziową i turystyczną. Z cza-

Przywrócono też teren mieszkańcom i turystom.

sem następowało jednak zamulanie zbiorników,

Wzdłuż linii brzegowej powstały zejścia do wody

które przestały spełniać swoje zadania; tury-

i pochylnie, ławki, siłownie plenerowe, ścieżki

stów odstraszało zanieczyszczenie wody i brak

rowerowe, fragmenty piaszczystych plaż, przy-

infrastruktury. Degradację zbiorników wodnych

stanie dla łódek i żaglówek. W sezonie letnim

udało się zatrzymać dzięki wsparciu ze środków

miejsca te znów tętnią życiem i przyciągają gości

unijnych. Zrekultywowano lewy brzeg Jeziora

spragnionych wypoczynku nad wodą.

Rożnowskiego

w miejscowościach

Bartkowa

The water reservoirs in Rożnów and Czchów

reservoir in the town of Wytrzyszczka. The lakes

have been in operation since the 1970s. Electri-

were drained and deepened and their shorelines

city was generated there, the reservoirs played

were strengthened. They were also readmitted to

a flood and tourist function. Over time, silting of

residents and tourists. Along the shoreline, there

reservoirs took place, they ceased to play their

are descents to the water and ramps, benches,

practical roles, and tourists were deterred by

fitness centers, bicycle paths, fragments of san-

water pollution and a lack of infrastructure. The

dy beaches, marinas for boats and sailboats. In

degradation of water reservoirs has been stop-

the summer season, the places are again vibrant

ped thanks to support from the EU funds. The

with life and attract the tourists who want to relax

left bank of the Rożnów Lake was reclaimed in

by the water.

Bartkowa and Tęgoborze as well as the Czchów

39
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adres / address
Bartkowa (powiat nowosądecki)
Tęgoborze (powiat nowosądecki)
Wytrzyszczka (powiat brzeski)
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v fot. Michał Skowronek
fot. Michał Skowronek w

Zielone schroniska
Green hostels

powiat nowosądecki
Nowy Sącz district
powiat nowotarski
Nowy Targ district

KRAKÓW

powiat tatrzański
Tatra district

r Schronisko Górskie PTTK im. Władysława Orkana na Turbaczu

Piękno polskich gór przyciąga na szlaki

do udzielenia pierwszej pomocy (w tym w sprzęt

wielu turystów. W trosce o ich bezpieczeństwo

ratujący życie). W schronisku na Markowych

i wygodę w 18 schroniskach ciągnących się od

Szczawinach wytyczono również zimowe trasy

Jaworzyny Krynickiej po Leskowiec zrealizo-

do wędrówki. Tytułowy zielony kolor zobowiązu-

wano ze środków unijnych wspólny projekt pod

je, dlatego w niektórych obiektach zainstalowano

nazwą Zielone Schroniska. Obiekty wyposażono

kolektory słoneczne i zmodernizowano oczysz-

w ogólnodostępne kuchnie turystyczne, punkty

czalnie ścieków, aby zmniejszyć negatywne od-

naprawy sprzętu turystycznego, zapewniono do-

działywanie schroniska na otoczenie.

stęp do multimediów oraz zaplecza konieczne
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The beauty of Polish mountains attracts

to multimedia and back-up facilities necessary

many tourists to the trails. Out of concern for

to provide first aid (including life-saving equip-

their safety and comfort, in the 18 shelters exten-

ment). Winter hiking routes have also been mar-

ding from Jaworzyna Krynicka to Leskowiec, a jo-

ked out at the Markowe Szczawiny hostel. The

int project was carried out with the use of the EU

term „green” obliges, that’s why some facilities

funds, entitled Green Hostels. The facilities are

had solar collectors installed and wastewater

equipped with generally available tourist kit-

treatment plants were modernized to reduce the

chens, tourist equipment repair points, access

negative impact of the hostel on the environment.

Schronisko Górskie PTTK im. Władysława Orkana na Turbaczu
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Zielone Schroniska – PTTK
lp

BESKIDY ZACHODNIE (część zachodnia)
nazwa

adres / address

telefon / phone:

strona www / web page

1

Schronisko Górskie PTTK na
Hali Krupowej

34-236 Sidzina

+48 18 447 50 05,
+48 607 033 997

e-mail: krupowa@o2.pl
www.krupowa.pttk.pl

2

Schronisko Górskie PTTK na
Leskowcu

34-206 Krzeszów

+48 33 872 16 94,
+48 606 743 880

schroniskoleskowiec@gmail.com
www.leskowiec.pttk.pl

3

Schronisko Górskie PTTK na
Markowych Szczawinach

34-223 Zawoja

+48 33 877 51 05

markowe.szczawiny@op.pl
www.markoweszczawiny.pttk.pl

TATRY
4

Hotel Górski Kalatówki

34-500 Zakopane

+48 18 206 36 44,
+48 608 326 030

recepcja@kalatowki.pl
www.kalatowki.com.pl

5

Schronisko PTTK w Dolinie
Roztoki

34-500 Zakopane

+48 609 001 760,
+48 600 443 733

www.schroniskoroztoka.com.pl
biuro@schroniskoroztoka.pl

6

Schronisko PTTK Murowaniec

Hala Gąsienicowa
34-500 Zakopane

+48 18 2012633

http://murowaniec.e-tatry.pl/
murowaniec@e-tatry.pl

7

Schronisko PTTK Hala
Kondratowa

34-500 Zakopane

+48 18 20 19 114

www.halakondratowa.pl

8

Schronisko Górskie PTTK na
Hali Ornak

Dolina Kościeliska
34-505 Zakopane 7

+48 8 207 05 20,
+48 695 530 813

www.schronisko-ornak.pl
kontakt@schronisko-ornak.pl
halaornak@op.pl

9

Schronisko Górskie PTTK na
Polanie Chochołowskiej

34-500 Zakopane

+48 18 207 05 10,
+48 660 144 510

chocholowska.schronisko@gmail.com
www.chocholowska.zakopane.pl

10

Schronisko Morskie Oko w
Tatrach

34-500 Zakopane

+48 18 207 76 09,
+48 602 260 757

http://schroniskomorskieoko.pl

11

Schronisko Górskie PTTK w
34-500 Zakopane
Dolinie Pięciu Stawów Polskich

+48 781 055 555

schronisko@piecstawow.pl
www.piecstawow.pl

BESKIDY ZACHODNIE (część wschodnia)

90

12

Bacówka PTTK na Maciejowej

34-700 Rabka Zdrój

+48 18 44 757 29

schronisko@maciejowa.pl
www.maciejowa.pl

13

Bacówka Nad Wierchomlą

33-350 Piwniczna

+48 502 458 518

wierchomla.pttk@gmail.com
www.wierchomla.pttk.pl

14

Schronisko Górskie PTTK na
Hali Łabowskiej

33-336 Łabowa

+48 18 447 64 53,
+48 600 890 864

www.halalabowska.pttk.pl

15

Schronisko Górskie PTTK na
Jaworzynie Krynickiej

33-380 Krynica-Zdrój

1+48 8 471 21 71,
+48 18 471 54 09

schronisko.jk@krynica.com.pl
www.schronisko.krynica.com.pl

16

Schronisko Górskie PTTK na
Luboniu Wielkim

34-701 Rabka
Zaryte 165

+48 608 791 020,
+48 18 267 643,
+48 604 876 110

lubon.wielki@gmail.com
www.lubon.pttk.pl

17

Schronisko PTTK na Przehybie 33-388 Gołkowice

18 442 13 90

info@przehyba.pl
www.przehyba.pl

18

Schronisko Górskie PTTK na
Starych Wierchach

34-404 Klikuszowa k/
Nowego Targu

+48 888 915 846

starewierchy.pttk@gmail.com
www.stare-wierchy.pttk.pl

19

Schronisko Górskie PTTK na
Turbaczu

ul. Kowaniec 1
34-400 Nowy Targ

+48 18 266 77 80
+48 666 726 893

schronisko@turbacz.net
www.turbacz.net
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