
            MAŁOPOLSKA – ZIEMIA SĄDECKA I GORLICKA 

                     20/21/22/23/24 lipca 2022 

Stary Sącz (zabytki) – Bobrowisko Enklawa Przyrodnicza – Nowy 

Sącz (zabytki i Miasteczko Galicyjskie) – Brunary (cerkiew) – 

Kamianna (Muzeum Pszczelarstwa) – Krynica Górska 

(uzdrowisko) – wjazd kolejką na Jaworzynę Krynicką – Powroźnik 

(cerkiew) – Szymbark (kasztel) – Pustki-Łużna (cmentarz 

wojenny) – Binarowa (cerkiew UNESCO) – Biecz (zabytki) – 

Sądecki Pak Etnograficzny Nowy Sącz 

20 lipca 2022, środa – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00. Podczas przejazdu będzie przerwa śniadaniowa i 

krótsza-kawowa.  W Starym Sączu spotkamy się z przewodnikiem. 

Stary Sącz 

Miasteczko z ciekawą historią, położone u stóp Beskidu Sądeckiego, w widłach 

rzek Dunajca i Popradu, na dawnym szlaku bursztynowym. Jedno z najstarszych 
miast w Polsce, prawa miejskie uzyskało już w XIII wieku. W połowie XIII wieku 
książę Bolesław Wstydliwy nadał księżniczce węgierskiej Kindze, swojej żonie,  

ziemię sądecką. Dzięki temu Kinga mogła sprowadzić tutaj klaryski i założyć im 
klasztor, który działa do dziś. Księżniczka została kanonizowana w 1999 roku 

przez Jana Pawła II w Starym Sączu.  
 

 
 

Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy; 
 Rynek – układ urbanistyczny zachował się z czasów średniowiecza. Do 

końca XVIII wieku pośrodku stał ratusz który jednak spłonął i nie został 
już odbudowany (jego rekonstrukcja stoi w Miasteczku Galicyjskim w 
Nowym Sączu). Zachował się XVII-wieczny dom mieszczański zwany 

„Domem na dołkach” – mieści się w nim Muzeum Regionalne. 
 Klasztor klarysek – założony w 1280 roku przez księżniczkę węgierską 

Kingę. Została ksienią tego klasztoru i spędziła tu swe ostatnie lata życia. 
Przy klasztorze znajduje się gotycki kościół Św. Trójcy z zabytkowymi 

barokowymi  polichromiami i cenną XVII-wieczną amboną z drzewem 
Jessego – rzeźbiarskim przedstawieniem historii rodu Dawida. 



 Brama Szeklerska – piękny dar Siedmiogrodzkiego Stowarzyszenia 

Światowego Związku Węgrów jako pamiątka mszy kanonizacyjnej 
błogosławionej Kingi którą odprawił tu w 1999 roku Jan Paweł II. 

 Kościół św. Elżbiety i św. Małgorzaty – najstarsza świątynia w mieście. 

 Ołtarz papieski – zbudowany w 1999 roku z okazji wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Starym Sączu. Miał być rozebrany ale ze względu na urok 

tego miejsca i duże zainteresowanie turystów pozostawiono go na 
pamiątkę. 

 

  
                    Ołtarz papieski                                                           Rynek w Starym Sączu 

 Oficyna Raczków – oficyna  domu zmarłego blisko 20 lat temu Józefa 

Raczka – lokalnego artysty i działacza społecznego. Ściany sieni  i 
sklepienie artysta pokrył  fantazyjnymi, kolorowymi malowidłami, w 

których rzeczywistość miesza się z ludową bajką. Te przedstawienia 
przypominają twórczość Nikifora na którym Raczek podobno się wzorował. 

Artysta  jest też autorem intrygujących, drewnianych rzeźb znajdujących 
się w oficynie. Raczek marzył żeby to miejsce stało się artystycznym 
zaułkiem Starego Sącza.  

  

 Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko - dzika przyroda, zwierzęta w 

naturalnym środowisku, widok na Dunajec i cisza. To wszystko znajdziemy  
w Enklawie Przyrodniczej Bobrowisko, w której można podglądać naturę. 
Obiekt składa się z obserwacyjnych drewnianych ścieżek (o długości 400 

metrów) usytuowanych między bagnami, jeziorkami i zaroślami oraz 
dwóch altan. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto tutaj 

eksploatację kruszywa. Po dwóch dekadach starosądecka żwirownia była 
zakładem o znaczeniu krajowych, działającym na obszarze 50 hektarów. 
25 lat temu zaprzestano eksploatacji, a miejsce poddano rekultywacji. 



Dzisiaj dzięki potędze przyrody i temu projektowi, możemy obserwować 

bogactwo fauny i flory w ich naturalnym środowisku łęgu wierzbowego i 
jesionowo – wiązowego. Szczególną atrakcją stał się bóbr z jego tamami, 

żeremiami i całym systemem kanałów łączących wszystkie zbiorniki wodne 
w okolicy. Spacerując ścieżką wśród drzew z widokiem na Dunajec można 
tu odpocząć, a tablice edukacyjne pozwalają poszerzyć wiedzę i przybliżyć 

świat przyrody. 
 

       

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację. 

21 lipca 2022, czwartek – 2 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Nowego Sącza 

Nowy Sącz 
Trzecie pod względem liczby mieszkańców i piąte pod względem powierzchni 
miasto w województwie małopolskim i największe miasto Beskidu Sądeckiego, 

stolica Sądecczyzny . Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane w 
1292 roku przez Wacława II, późniejszego Króla Polski. Miasto rozwijało się w 
pobliżu szlaku handlowego z Krakowa na Węgry. Król Kazimierz Wielki W XIV 

wieku wzniósł tutaj warowny zamek a miasto otoczył murami obronnymi z 13 
basztami. Nowy Sącz odwiedzali niemal wszyscy polscy monarchowie.  

 

                 

Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_S%C4%85decki
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85decczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska


 Rynek – jeden z największych w Polsce. Pod koniec wieku XIX wielki 

pożar strawił dotychczasową zabudowę  i obecny wygląd kamienic 
pochodzi z tego okresu. Na rynku wznosi się eklektyczny ratusz z XIX w. z 

charakterystyczną wieżą i piękną fasadą. Cennym domem jest  Dom 
Gotycki który jako jedyny ocalał z pożaru. Obecnie mieści się w nim 
Muzeum Okręgowe.  

 Kolegiata św. Małgorzaty – dawny kościół farny, zbudowany na 
przełomie XIV/XV wieku. Po licznych przebudowach świątynia utraciła swój 

gotycki charakter. Obecny wygląd zawdzięcza rekonstrukcji z przełomu lat 
60/70 po wojnie. We wnętrzu zachowały się pozostałości średniowiecznych 
fresków oraz wiele elementów wyposażenia z okresu średniowiecza i 

renesansu. W XV wieku został podniesiony przez biskupa Zbigniewa 
Oleśnickiego do rangi kolegiaty. 

 Mury obronne wraz z Basztą Kowalską  - są świadectwem 
średniowiecznego rodowodu miasta. Sięgały 8 metrów wysokości i niemal 
2 metrów grubości, ich dawny obwód szacuje się dziś na 1700 metrów. 

Pod koniec XVIII wieku  władze podjęły decyzję o rozbiórce. Materiał z 
rozbieranych umocnień trafił w ręce prywatne i był wykorzystywany przez 

mieszkańców do budowy domów. W 1804 r. baszty i mury niemal 
przestały istnieć. Niechcianymi resztkami zasypano istniejącą przed 

murami fosę. 

      

 Kościół pw św Kazimierza Królewicza świątynia została wzniesiona 

w latach 1908-1912 według projektu architekta Teodora Talowskiego. 
Świątynia neogotycka, murowana z cegły, do budowy użyto również 

kamienia oraz żelbetu. Budowla ozdobiona jest bogatym detalem 
kamieniarskim. Wnętrze posiada sklepienia żelbetowe w formie 

zaostrzonej kolebki. W oknach znajdują się witraże z przedstawieniami 
 

        

https://pl.wikipedia.org/wiki/1804
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/1912
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Talowski


figuralnymi, zaprojektowanymi w 1912 przez Stefana Matejkę (syna starszego 

brata Jana Matejki). Polichromia wnętrza posiada motywy figuralne i 
ornamentalne, o charakterze secesyjnym, namalowana w 1925 roku. Na 

uwagę zasługuje ołtarz główny, uchodzący za jedyny w Polsce w stylu secesji, 
w formie tryptyku. Interesująca jest także ambona secesyjna z 1928 roku, 
sześć konfesjonałów projektu Jana Bukowskiego oraz stacje drogi krzyżowej 

w formie ceramicznych medalionów z 1957 roku, wykonane przez Władysława 
Hasiora. 

 Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie - Galeria 

Marii Ritter w Nowym Sączu jest jednocześnie Muzeum Wnętrz 

Mieszczańskich. Znajduje się na piętrze kamienicy, która należała do 
rodziny malarki. Odtworzono tu jej pracownię wraz z ekspozycją obrazów 
na których wielokrotnie w tle pojawiał się Nowy Sącz. Marię Ritter 

nazywano sądecką kapłanką sztuki.  Pozostałe pomieszczenia umeblowano 
tak, by zrekonstruować saloniki dawnych domów mieszczańskich. 

Wykorzystano do tego wiele pamiątek rodziny Ritterów oraz mebli, które 
rzeczywiście znajdowały się w tej kamienicy.  

 

            

 Miasteczko Galicyjskie - znakomita rekonstrukcja prowincjonalnego 

miasteczka z przełomu XIX i XX wieku zbudowanego na terenach dawnej 

Galicji. Zarówno budynki, jak i rynek oraz uliczki tworzące Miasteczko 
Galicyjskie są wiernym odwzorowaniem zabudowy galicyjskiej.Wizyta w 

tym miejscu pozwala więc poczuć klimat austro-węgierskiej prowincji 
sprzed lat. 

         

Brunary cerkiew – obecnie kościół NMP Wniebowziętej 
Pierwsza cerkiew w Brunarach została wzniesiona po 1616, zaś obecna  w XVIII 
stuleciu. W XIX w. została przebudowana i powiększona. Po Akcji „Wisła” cerkiew 

przejął Kościół łaciński. Obecnie jest użytkowana jako kościół 
rzymskokatolickiej parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Brunarach . 

We wnętrzu znajduje się barokowy, osiemnastowieczny ikonostas. W cerkwi 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1925
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_%E2%80%9EWis%C5%82a%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Wniebowzi%C4%99tej_w_Brunarach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikonostas


zachowała się polichromia, pokrywająca całość stropu i wewnętrznych ścian 

obiektu, wykonywana etapami między XVIII i XIX wiekiem, utrzymana w 
błękitnej tonacji, z motywem winorośli. W 2013 została wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce 
i na Ukrainie. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa 
małopolskiego. 

 

  

Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej 
Kamianna to niewielka wioska w Beskidzie Niskim uznawana za stolicę polskiego 

pszczelarstwa i apiterapii. Swoją dzisiejszą pozycję w pszczelarskim światku 
zawdzięcza ks. dr Henrykowi Ostachowi. 

  

  
 

Placówka mieści się na terenie Pasieki „Barć”, będącej własnością Emilii i Jacka 
Nowaków. Na zbiory muzeum składają się dwie ekspozycje: biograficzna, 

poświęcona osobie ks. dra Henryka Ostacha – kapłana i pszczelarza, 
długoletniego prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz wystawa związana 

z tematyką pszczelarstwa. W jej ramach prezentowane są urządzenia i narzędzia 
pszczelarskie, pochodzące z okresu ostatnich 200 lat. Obok muzeum znajduje się 
Zagroda Bartnik – skansen uli figuralnych oraz rzeźb, przedstawiających 

m.in. św. Ambrożego - patrona pszczelarzy.  W ramach zwiedzania jest sklepik z 
tutejszym miodem (prawie wszystkie rodzaje miodów jakie istnieją) i miodem 

pitnym . Przed zakupem można dokonać degustacji. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

22 lipca 2022, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu naszym celem będzie Krynica Zdrój i okolice  

Krynica-Zdrój, zwana Perłą Polskich Uzdrowisk, zawdzięcza swą sławę 

unikalnemu złożu wód mineralnych. Słynny deptak w Krynicy Zdroju to miejsce 
kultowe i bardzo popularne. Jest sercem Krynicy i stanowi o jej uzdrowiskowym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewniane_cerkwie_regionu_karpackiego_w_Polsce_i_na_Ukrainie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewniane_cerkwie_regionu_karpackiego_w_Polsce_i_na_Ukrainie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Architektury_Drewnianej_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Architektury_Drewnianej_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Ostach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Pszczelarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczelarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ul
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambro%C5%BCy_z_Mediolanu


charakterze. Znajdują się tutaj najważniejsze zabytki które obejrzymy podczas 

spaceru z przewodnikiem  
 Stare Łazienki - dawniej zwane Mineralnymi, zostały zbudowane w 

latach 1863-1864 z inicjatywy prof. dr Józefa Dietla. W chwili powstania 
były jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.   

  
              Stare Łazienki                                                 Pijalnia Główna 

 Pijalnia Główna - to monumentalna, nowoczesna budowla wzniesiona 

w miejscu dawnej liczącej prawie 100 lat Starej Pijalni z krytym 
deptakiem, po której jedyny ślad stanowi oszklony Zdrój Główny – źródło 

wytryskające przed nowym gmachem. Do budynku doprowadzono 
większość krynickich zdrojów  

      
                     Stary Dom Zdrojowy                                                Nowy Dom Zdrojowy 

 Muszla koncertowa  - obecna konstrukcja, zbudowana w stylu 

neoklasycyzmu, zastępuje stary, drewniany podest z daszkiem dla 
orkiestry zdrojowej, pochodzący z lat 70. XIX wieku. Na frontowej ścianie 

muszli znajduje się płaskorzeźba i tablica poświęcona Janowi Kiepurze, 
który nie raz koncertował w tym miejscu. 

 Nowy Dom Zdrojowy  - modernistyczny budynek (sanatorium) z 1939 

r. z zachowanym wystrojem charakterystycznym dla luksusowej 
architektury funkcjonalistycznej lat 30. XX w. Marmury, stal chromowana, 

importowane drewno, duże przeszklenia, fontanna nawiązująca do 
awangardowej rzeźby polskiej lat 30. XX w., taras na dachu. 

 Pijalnia Mieczysław (Stary Dom Zdrojowy) -  jest usytuowana w 

centrum deptaka. Budynek został wzniesiony w 1889 roku w stylu 

neorenesansowym. Pierwotnie zwany był Dworcem Zdrojowym. Obecnie 
mieści się w nim sanatorium, restauracja i stylowa, zachwycająca 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askorze%C5%BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kiepura


wystrojem Sala Balowa, w której odbywają się koncerty, bale, recitale i 

bankiety. W północnym skrzydle mieści się pijalnia wody mineralnej 
„Mieczysław” . Stary Dom Zdrojowy dzięki swemu pięknemu wystrojowi i 

doskonałej lokalizacji był ulubionym miejscem wypoczynku sławnych 
postaci. Gościł w nim m. in. Władysław Reymont, malarz Leon 
Wyczółkowski, aktorka Jadwiga Smosarska, a także marszałek Józef 

Piłsudski.                                      

    
            Muzeum Nikifora                                                           Pomnik Nikifora 

 Muzeum Nikifora Krynickiego – znajduje się w pięknej drewnianej willi 

Romanówka. Zobaczymy tam galerię obrazów, prywatnych przedmiotów i 
pamiątek po słynnym malarzu. Popularny Nikifor to Epifan Drowniak, 

słynny na tej ziemi ludowy twórca, który żył i malował w XX wieku. 

 Wjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową. Górna stacja 

kolejki znajduje się na szczycie Góry Parkowej o wysokości 741 m n.p.m. 
Powstała w 1937 r. i do dziś zachowała swój  charakter, stanowiąc zabytek 
techniki. Długość trasy – 642 metry, a różnica poziomów wynosi 148 

metrów. Z Góry Parkowej schodzimy spacerkiem - ok. 35 min. łagodną 
przyrodniczą ścieżką edukacyjną (stawy: "Czapli", "Łabędzi", "Szczytowy") 

do deptaka miejskiego w Krynicy.  

 Park Słotwiński w Krynicy-Zdroju Najstarszym zachowanym 

budynkiem zdrojowym Krynicy jest dawna pijalnia wody mineralnej 
„Słotwinka”. Znajduje się  w północnej części miasta, w odnowionym Parku 
Słotwińskim. Drewniana konstrukcja zwana także Pawilonem 

Chińskim pochodzi z 1808 roku i do 1971 roku stała w miejscu obecnej 
Pijalni Głównej. Tuż obok niego na skraju parku znajduje się kolejny 

zabytkowy budynek, a mianowicie pochodzący z 1870 roku pawilon dla 
orkiestry. Obecnie mieści się w nim restauracja „Koncertowa”. Sercem 
parku jest sporej wielkości tężnia solankowa, do której woda przywożona 

jest beczkowozami aż z kopalni soli w Bochni. 

Wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką 
Jaworzyna Krynicka – 1114 m.n.p.m. to najwyższy szczyt wschodniej części 

Beskidu Sądeckiego. Z jej szczytu rozciąga się rozległa panorama Beskidu 
Niskiego, Gorców i Tatr. Wjedziemy na nią  kolejką gondolową – 6-osobową w 10 
minut. Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką stanowi jedną z 

największych atrakcji współczesnej Krynicy-Zdroju. Została ona zbudowana przez 
austriacką firmę Girak-Garaventa i oddana do użytku w 1997 roku. W ciągu około 

10 minut jej wagoniki pokonują dystans 2211 metrów i różnicę wysokości około 
465 metrów. Przed zjazdem skorzystamy jeszcze  z najnowszej atrakcji oddanej 
do użytku turystom w wakacje 2021 – platformy widokowej 360. 

 



  
   Schronisko na szczycie Jaworzyny Krynickiej             Kolejka gondolowa na Jaworzynę 

 

  
                                         Platforma widokowa przy schronisku na jaworzynie Krynickiej 
 

Położona jest na wysokości 1122 m nad poziomem morza i góruje nad wszystkim 

widocznym wokół. Widoki z platformy w przysłowiowe 4 strony świata sprawiają 
że z góry możemy zobaczyć: Beskid Niski (Podgórze Ciężkowickie, Dynowskie), 
Bieszczady, Połoninę Rivną (Ukraina), Góry Czerchowskie  (Słowacja), Tatry 

Niżne oraz Wysokie z najwyższym szczytem Słowacji – Gerlachem, Tatry 
Bielskie, Zachodnie oraz Małe Pieniny. Wrażenia zapewnione. W przypadku 

załamania pogody – silny wiatr, deszcz – skorzystamy zastępczo z innej atrakcji. 

Cerkiew św. Jakuba Apostoła w Powroźniku 
Od XVI do XX wieku tereny Beskidu Niskiego i Sądeckiego zamieszkiwał naród 
Górali Karpackich – Łemkowie. Po ich wysiedleniu na tereny obecnej zachodniej 

Ukrainy i Polski północno-zachodniej pozostały po nich m.in. przepiękne 
świątynie – dawne cerkwie greckokatolickie (obecnie w większości kościoły 

katolickie). Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w 
Powroźniku zbudowana została w 1600 roku.  
 

  



Jest najstarszą drewnianą cerkwią w polskich Karpatach. W czerwcu 2013 roku 

budowlę tę wpisano na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Znajduje się ona także na liście obiektów Małopolskiego Szlaku 

Architektury Drewnianej. Poza ikonostasem, pięknymi, cennymi ikonami (m.in. 
Sąd Ostateczny i Pieta) na szczególną uwagę zasługuje jedno z najcenniejszych i 
najbardziej rozbudowanych cerkiewnych malowideł ściennych w Polsce 

pochodzące z XVII wieku, a znajdujące się w starym prezbiterium (obecna 
zakrystia). 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

23 lipca 2022, sobota – 4 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na ziemię gorlicką 

Kasztel w Szymbarku – renesansowy dwór obronny.  
Dwór obronny w Szymbarku - dawna siedziba Gładyszów, jest bardzo cennym 
zabytkiem architektury renesansu w Polsce, stanowi czołowy przykład kasztelu 
polskiego. Został wzniesiony w XVI wieku. Pełnił funkcję reprezentacyjną, 

mieszkalną i obronną. Wewnątrz jest niewiele pomieszczeń. Do dziś przetrwały 
oryginalne elementy wystroju wnętrz. Dwór usytuowany jest na skarpie rzeki 

Ropy, wyposażony w system strzelnic, umieszczonych na wysokości strychu co 
świadczyło o jego funkcji obronnej. W czasie pierwszego etapu remontu w latach 
pięćdziesiątych XX wieku przywrócono szesnastowieczny charakter dworu. 

Kasztel zamieszkiwany był do końca XVIII wieku. Po Gładyszach przeszedł 
kolejno w ręce innych rodzin mieszczańskich. W XIX wieku mieściła się w nim 

gorzelnia, magazyn zbożowy. Pod koniec XIX stulecia i jeszcze w okresie 
międzywojennym na parterze była kuchnia dla czeladzi dworskiej oraz kurnik. 
Dwór stanowił też rodzaj lamusa, w którym przechowywano niepotrzebne rzeczy. 

 

  

W 1945 r. dobra szymbarskie zostały rozparcelowane, a kasztel stał się 

własnością Skarbu Państwa. W latach 1949-1958 w zrujnowanej budowli 
rozpoczęto prace zabezpieczające . W końcu lat 70. XX w. kasztel z otoczeniem 

przekazany został w użytkowanie Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu. 
Kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie. Zabytek wraz z 
przystosowaną na cele wystawiennicze dawną stajnią dworską i drewnianym 

dworkiem mieszczańskim z lat 20. XX w. przeniesionym do Szymbarku z Gorlic w 
1974 r., tworzy miejscowy oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w 

Gorlicach. 

Kaplica cmentarna (gontyna) – wzgórze Pustki w Łużnej 

– cmentarz wojenny Nr 123 
2 Maja 1915 roku toczyła się tu bitwa o wzgórze Pustki, w czasie operacji 
gorlickiej. Na cmentarzu pochowano ponad tysiąc poległych rożnych narodowości 



- Węgrzy, Niemcy, Austriacy, Rosjanie oraz Polacy. Tędy przebiegał Front 

Wschodni w czasie I Wojny Światowej i znajdowały się okopy rosyjskie, 
które pozwoliły armii rosyjskiej stawić opór. Wojska austro-węgierskie i 

niemieckie zdobyły jednak wzgórze, lecz poniosły duże straty w ludziach. 

 

  

Z inicjatywy austrowęgierskich władz wojskowych powstał cmentarz wojenny Nr 

123, największy w Galicji Zachodniej. Koncepcję ogólną cmentarza zaprojektował 
kierownik artystyczny Jan Szczepkowski, polski rzeźbiarz. Po jego odwołaniu 

pracę dokończył Słowak Duszan Jurkovic, budując zaprojektowaną przez siebie 
drewnianą kaplicę (gontynę) górującą nad cmentarzem. Po II wojnie światowej, 
w latach 80-tych, kaplica spłonęła. Zapoczątkowanie odbudowy gontyny wiąże 

się z ideą powstania Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Podstawą do 
odbudowy stał się pierwotny projekt Duszana Jurkovica. W 2014 roku znowu 

stanęła piękna, drewniana gontyna górująca nad cmentarzem. W 2016 roku 
cmentarz został dodany przez Komisję Europejską jako pomnik historii na listę 
znaków dziedzictwa europejskiego. Cmentarz wojenny na Pustkach jest 

czwartym w Polsce miejscem uhonorowanym takim znakiem. 

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej  
Kościół w Binarowej to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków 

drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce. Świątynia wzniesiona została ok. 
1500 r. z drzewa jodłowego o konstrukcji zrębowej do której budowy użyto 

połówek bali modrzewiowych. Prawie wiek później dobudowana została do niej 
wieża i soboty.  
 

 
Nakryte płaskimi stropami wnętrze szczelnie pokryte jest malowidłami, które 
wprost oszałamiają swoją kolorystyką. Malowidła miały za zadanie przybliżać 



ludziom Biblię, były wykładnią zasad postępowania. Niewielu umiało wtedy pisać 

i czytać a msza odprawiana była po łacinie. Można zatem znaleźć na ścianach 
cykl 21 scen Męki Pańskiej, przedstawienia m.in. Sądu Ostatecznego, Siedem 

Sakramentów, Siedem Cnót, sposoby odkupienia siedmiu grzechów głównych. 
Dekoracja sufitu w nawie i prezbiterium wykonana została za pomocą 
specjalnych szablonów zwanych patronami. Unikatową wartość mają utrwalone 

w malowidłach widoki XVII-wiecznego Biecza.  

Biecz 

Prawa miejskie otrzymał Biecz w połowie XIII wieku z rąk Bolesława 
Wstydliwego, co czyni go jednym z najstarszych miast regionu. Wkrótce gród 

otoczono  solidnymi murami miejskimi z imponującymi basztami i barbakanem. 
  

      

Liczne zabytki, skupione na stosunkowo niewielkiej przestrzeni w obrębie 
średniowiecznej zabudowy, ograniczonej murami obronnymi nadają miastu 
niepowtarzalny charakter. Nie na darmo Biecz otrzymał nazwę „Perła 

Podkarpacia”. Podczas spaceru z przewodnikiem obejrzymy zachowane mury 
miejskie wraz z basztami i barbakanem, rynek z ratuszem i renesansową 

XIV wieczną wieżą.  
 

 
Zwiedzimy kolegiatę w Bieczu - kościół parafialny Bożego Ciała - to 
reprezentacyjna budowla miasta, jeden z najcenniejszych zabytków architektury 
sakralnej w całej Polsce. Monumentalna bryła świątyni pochodzi z późnego 

gotyku. Ołtarz główny został wykonany w 1604 roku. W jego centrum znajduje 
się XVI-wieczny obraz Zdjęcie z krzyża, z kręgu Michała Anioła. Jest on jednym z 

trzech takich obrazów na świecie. Nad obrazem znajduje się scena 
przedstawiająca Zaśnięcie Matki Boskiej, wykonana przez syna Wita Stwosza –
Stanisława Stwosza. Po obu stronach prezbiterium znajdują 

się późnorenesansowe, bogato rzeźbione stalle. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1604
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdj%C4%99cie_z_krzy%C5%BCa_(Biecz)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Anio%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wit_Stwosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Stwosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans


Muzeum Regionalne Kromerówka 

„Kromerówka” to najstarszy obiekt muzealny. Mieści się w renesansowej 

kamienicy mieszczańskiej z 1519 r. W kamienicy zachowało się wiele 
zabytkowych elementów architektonicznych z epoki renesansu. Na parterze 
renesansowy portal, z czasów budowy kamienicy, z datą 1519 oraz znakiem 

własnościowym bogatej rodziny kupieckiej Chodorów.  
 

 

W XVII wieku kamienica przeszła w posiadanie Jana Januszewicza, wybitnego 
poety mieszczańskiego. W roku 1612 kamienica została gruntownie przez niego 

przebudowana i w tym stanie zachowała się do dzisiaj. Z okresu przebudowy 
zachował się rozkład pomieszczeń i wystrój architektoniczny. Ekspozycje stałe 
muzeum Kromerówka przedstawiają historię miasta i regionu oraz bogatą kulturę 

umysłową i materialną bieczan. Ważne miejsce zajmują ekspozycje biograficzne 
poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu. 

Powrót do hotelu na obiadokolację 

24 lipca 2022, niedziela – 5 dzień 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Nowego Sącza gdzie zwiedzimy 
jeszcze nowosądecki skansen 

Sądecki Park Etnograficzny 

Udostępniono go do zwiedzania w 1975 roku. Prezentuje budownictwo, życie 
codzienne i inne aspekty wszystkich grup ludności tworzących kulturę 
Sądecczyzny.  

 

 



Obszar skansenu (20 ha) podzielony jest na cztery główne sektory, prezentujące 

budownictwo poszczególnych grup etnograficznych. Poza tym w centralnym 
punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano dwór szlachecki wraz z aleją dojazdową 

i parkiem dworskim oraz położonym w jego sąsiedztwie zespołem gospodarczym.  
Nad strumieniem, w północnej części Parku posadowiono zespół obiektów 
tradycyjnego przemysłu ludowego, napędzany siłą wody – tartak, młyn, folusz. 

Niemal wszystkie obiekty w Sądeckim Parku Etnograficznym są oryginalne – były 
rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione, zakonserwowane i na nowo  

zmontowane w skansenie. Sądecki Park Etnograficzny jest tak zaprojektowany, 
aby jak najwierniej przypominał krajobraz dawnej wsi sądeckiej. Otoczenie 
każdej zagrody jest zgodne z miejscową tradycją. Są tu ogródki kwiatowe, 

zielarskie, warzywniki, uprawy polowe, sady, odpowiednio dobrana wysoka i 
niska zieleń przyzagrodowa, stoją studnie, poidła, ule. 

 

    

W sezonie letnim na terenie skansenu systematycznie organizowane są imprezy 

folklorystyczne o różnej tematyce, prezentujące tradycyjne zajęcia gospodarcze, 
dawne rękodzieło, rzemiosło i wytwórczość wiejską, obrzędowość doroczną i 
rodzinną, śpiew, muzykę i taniec wszystkich grup etnograficznych, folklor 

mniejszości narodowych, a także sąsiednich krajów.  

Po przerwie kawowej wyruszymy w drogę powrotną. Na trasie zjemy 

zorganizowany obiad. 

Cena ;  
 1250 zł + wstępy 117 zł (płatne dodatkowo w 

autokarze) - zaliczka 375 zł 
 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1200 

zł +wstępy 117 zł (płatne dodatkowo w autokarze) 
–zaliczka - 360 zł 

Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodników terenowych w czasie całej wycieczki 

 przewodnicy  w obiektach 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 



 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  117 zł /os 
 Kamianna Muzeum Pszczelarstwa – 7zł/os 

 Stary Sącz Miasteczko Galicyjskie – 8 zł/os 

 Galeria Marii Ritter Nowy Sącz – 4 zł/os 

 Cerkiew Brunary – 5 zł/os 

 Muzeum Nikifora – 10 zł/os 

 Wjazd kolejką na Górę Parkową – 8zł/os 

 Wjazd-zjazd kolejką gondolową  na Jaworzynę Krynicką + platforma widokowa – 

44 zł/os 

 Cerkiew w Powroźniku – 5 zł/os 

 Biecz kolegiata – 5zł/os 

 Muzeum Kromerówka Biecz – 4 zł/os 

 Kasztel w Szymbarku – 4zł/os 

 Cerkiew w Binarowej – 5 zł/os 

 Nowosądecki Skansen Etnograficzny – 8 zł/os 
 

 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


