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Szanowni Państwo,

Małopolska to wyjątkowe miejsce, w którym dążenie 
do nowoczesności i rozwoju regionu uzupełnione jest 
niezwykłym bogactwem kulturowym i pielęgnowaniem 
tradycji. Piękno przyrodnicze i kulturowe, bogata histo-
ria, lokalna tożsamość i unikatowe, często wielowie-
kowe obyczaje wpisane są w charakter naszego woje-
wództwa. To one świadczą o naszej niepowtarzalności. 
Cieszę się, że tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa, 
które odbywają się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa 
– dziedzictwo krajobrazu” – poprzez swoją tematykę 
– skłaniają nas do refleksji nad naszym dziedzictwem 
regionalnym, czyli tym, co nas identyfikuje. 

Nie mam wątpliwości, że Europejskie Dni Dziedzictwa stanowią zachętę do po-
znawania bezcennej spuścizny, jaką jest kultura materialna i niematerialna Europy, 
dając nam poczucie szczególnej z nią bliskości. A z drugiej strony są znakomitą 
okazją, aby pogłębić naszą wiedzę na temat naszych małych ojczyzn: wsi, miaste-
czek i miast naszego regionu. 

Ciesząc się, że z każdą kolejną edycją coraz więcej osób uczestniczy w spotka-
niach organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, serdecznie wi-
tam wszystkich, którzy w tym roku postanowili skorzystać z oferty przygotowanej 
przez Małopolskę. Wierzę, że bogactwo kulturowe i historyczne naszego regionu 
zachwyci kolejne rzesze Małopolan i gości odwiedzających nas. 

Życzę, aby podczas tej wyjątkowej podróży po Małopolsce w trakcie Europejskich 
Dni Dziedzictwa, trafili Państwo do miejsc, które Was zachwycą i jednocześnie za-
skoczą. Bo nasz region, choć niezwykle bogaty w skarby dziedzictwa kulturowego 
znane daleko poza granicami naszego kraju, jest także prawdziwym skarbcem za-
bytków przeszłości, które wciąż czekają na to, aby odkryć je na nowo.

Jacek Krupa

Marszałek  
Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,

rozpoczynające się Europejskie Dni Dziedzictwa to wy-
darzenie niezwykłe. Dotyka ono tak ważnej i żywotnej 
sprawy jak wspólne korzenie europejskiej cywilizacji, 
wskazując nie tylko na duchową i materialną spuściznę 
pokoleń, ale także na odwieczne współistnienie czło-
wieka z przyrodą.

Tegoroczne dni, odbywające się pod hasłem „Krajobraz 
dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” kierują naszą 
uwagę ku ścisłej zależności pomiędzy dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym. A przyrodnicze dziedzic-
two Polski to unikat w skali europejskiej. To tutaj bo-
wiem przywróciliśmy Europie zagrożony wyginięciem 

gatunek – żubra, będący dzisiaj symbolem polskiej działalności w zakresie ochrony 
przyrody. Tutaj też, dzięki pracy pokoleń przyrodników i leśników zachowaliśmy 
bogactwo gatunkowe naszych wspaniałych lasów. I tutaj podziwiamy krajobraz 
pól uprawnych, układających się w szachownicę przedzieloną wiekowymi miedza-
mi, tak istotnymi dla różnorodności biologicznej.

Potrafimy dziś mądrze zarządzać zasobami i rozsądnie z nich korzystać kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu zachowujemy i przekazujemy ten 
skarb, jakim jest krajobraz ziemi ojczystej, przyszłym pokoleniom.

Życzę, aby uczestnictwo w wydarzeniach zorganizowanych w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa dostarczyło Państwu niezwykłych wrażeń, stało się rado-
snym, wspólnym świętowaniem i skłoniło do refleksji nad miejscem człowieka  
w przyrodzie i jego roli w kształtowaniu krajobrazu.

Andrzej Konieczny

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
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#Warto zwiedzać pod takim hasłem Po-
wiat Bocheński będzie świętował 10-lecie wy-
darzenia pn. Weekend z zabytkami Powiatu 
Bocheńskiego. W dniach 2 i 3 września zapra-
szamy miłośników zabytków, historii i pięknych 
krajobrazów na niezapomniane chwile! W nie-
dzielę zapraszamy na bocheński rynek na Mu-
zyczne zakończenie zwiedzania, gdzie od-
będzie się Jarmark Regionalnyoraz widowisko 
multimedialne Symphonica. 

Szczegółowy program na:
 www.zabytki.powiatbochenski.pl.

»

W niedzielę 24 września o godz. 15.00 
zapraszamy narynek w Bieczu na Bieckie 
Babie Lato. 

W programie m.in.: zwiedzanie Mu-
zeum Ziemi Bieckiej i wieży ratuszowej, 
gry, zabawy, koncert, jarmark rękodzieła, 
na którym nie zabraknie twórców kul-
tury, kół gospodyń wiejskich i lokalnych 
stowarzyszeń. 

Bieckie Babie Lato jest imprezą cy-
kliczną organizowaną przez Burmistrza 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Bieczu, podczas której uczniowie z miej-
scowych szkół prezentują swój dorobek 
artystyczny. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

B
ie

cz
24.09.2017

Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu
38-340 Biecz, ul. Rynek 18, tel. 13 4471034
e-mail: ok@biecz.pl, www.biecz.pl
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Mapa  
powiatu 

bocheńskiego

Muzeum im. Stanisława Fischera  
w Bochni 
Sobota 2 września 
 godz. 16.00 – wykład prof. dr hab. Andrzeja 

Gaczoła z Instytutu Historii Architektury i Kon-
serwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej 
pt. Rekonstrukcje zabytków architektury.  
Miejsce: Galeria Strych Muzealny
 godz. 17.30 – koncert w Wirydarzu, organiza-

tor Wydział Promocji UM Bochnia.
Niedziela 3 września
 godz. 12.00 – zwiedzanie wystawy Wię-

cej niż szkoła poświęconej dwóchsetlet-
nim dziejom Gimnazjum i kontynuującemu 
jego tradycje Liceum Ogólnokształcącemu  
im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni –  
z autorem ekspozycji Janem Flaszą.  
Miejsce: Galeria Strych Muzealny
 godz. 16.00 – autorska prezentacja multime-

dialna Wojciecha Salamona pt. Świątynie 
w powiecie bocheńskim – ukryte skarby.  
Miejsce: Galeria Strych Muzealny.

Ponadto:
W dniach 2-3 września w godz. 10.00-18.00 

bezpłatne wejście do Muzeum!

Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni
W sobotę 2 i niedzielę 3 września w godz. 

10.00-16.00 w Muzeum będzie można obej-
rzeć największą w Polsce stałą ekspozycję mo-
tyli z całego świata. Kolekcja liczy ponad 4,5 tys. 
okazów pochodzących ze wszystkich stref zoo-
graficznych. W muzealnych gablotach można 
zobaczyć motyle dzienne i nocne, podzielone 
ze względu na rodziny, a także na gatunki ilu-
strujące różne zjawiska przyrodnicze. Najstar-
sze okazy pochodzą z lat 70. XIX wieku.

Bazylika Św. Mikołaja w Bochni
W niedzielę 3 września o godz.11.00 zwie-

dzanie z przewodnikiem gotyckiej świątyni  
z XV w. z cudownym obrazem Matki Bożej Bo-
cheńskiej. Autorem projektu wystroju, witraży, 
stalli, ołtarza, obrazu św. Kingi oraz polichromii 
ścian kaplicy św. Kingi jest Jan Matejko. Przy 
kościele znajduje się drewniana dzwonnica 
znajdująca się na Szlaku Architektury Drewnia-
nej (odbudowana w latach 1990-1993 w miej-
scu obiektu XVI-wiecznego).

Dom Bochniaków
W niedzielę 3 września o godz. 10.30 zwie-

dzanie Domu Bochniaków przy ul. Rynek 2  
z prezesem Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej Stanisławem 
Kobielą. W programie również wystawa pt. 
Wybitni profesorowie i absolwenci bocheń-
skiego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Bochni w służbie nauki, 
kultury i sztuki.

Zwiedzanie szlaku króla Kazimierza Wiel-
kiego w Bochni

W niedzielę 3 września o godz. 13.00 za-
praszamy do zwiedzania Bochni z Zofią Sitko. 
Zbiórka przed Domem Bochniaków o godz. 
12.55. Podczas spaceru przedstawiona zo-
stanie historia Bochni za czasów Kazimierza 
Wielkiego. Zwiedzający dowiedzą się rów-
nież dlaczego Kazimierz Wielki chętnie bywał  
w Bochni, kto stanowił bocheńską elitę tam-
tych czasów oraz do czego służyły rynki.

Żydowska Trasa Pamięci w Bochni
W niedzielę 3 września o godz. 11.00 zapra-

szamy do zwiedzania Bochni trasą żydowską 
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Spędź weekend w Powiecie Bocheńskim!
25% i 20% zniżki na pobyt.

Każda osoba, która pojawi się w pierwszy weekend września we wskazanym hotelu, na 
hasło WEEKEND Z ZABYTKAMI otrzyma zniżkę na pobyt! Hotele biorące udział w akcji:

 25% – Hotel Nowa Bochnia, Hotel Kasztel 
 20% – Hotel Sutoris, Hotel Zalesie



8 9

wraz z przewodnikiem Stanisławem Mrozem. 
Zbiórka przed Domem Bochniaków o godz. 
10.55.

Żydowska Trasa Pamięci utworzona  
w 2015 r., pokazuje wydarzenia rozgrywające 
się w latach 1941-1943 na terenach dawnego 

getta żydowskiego, powstałego w połowie 
kwietnia 1941 r. w Bochni. Zwiedzający do-
wiadują się m.in. o trzech najważniejszych ak-
cjach wywożenia Żydów do obozów zagłady 
w Bełżcu, KL Auschwitz oraz obozów pracy  
w Płaszowie i Szebni. 

Cmentarz Żydowski w Bochni
W niedzielę 3 września o godz. 12.30 za-

praszamy na spacer z przewodnikiem Iwoną 
Zawidzką, która oprowadzi po cmentarzu ży-
dowskim w Bochni. 

Kirkut założono w 1872 roku. Zachowało się 
prawie 700 nagrobków, z których większość 
stanowią tradycyjne macewy, a część nagrob-
ków ma formę sarkofagów. Znajdują się na 
nich inskrypcje w języku polskim, hebrajskim 
i niemieckim. 

Na niektórych macewach zachowały się śla-
dy malatury. Podczas II wojny światowej cmen-
tarz służył jako miejsce masowych egzekucji.

Osada VI Oraczy w Bochni  
- Park Archeologiczny

W sobotę 2 i niedzielę 3 września w godz. 
11.00-15.00 polecamy zwiedzanie o pełnych 
godzinach (grupy max 30 osobowe) Parku 
Archeologicznego – miejsca, gdzie średnio-
wiecze trwa nadal. Będzie można spróbować 
swoich sił w dawnych rzemiosłach, a także zo-
baczyć jak wyglądała średniowieczna wioska, 
charakterystyczna dla XIII stulecia. Na jej tere-
nie znajdują się warzelnia, zagroda oracza, za-
groda garncarza, ziemianka i kuźnia.

Szczegółowy program na:
 www.zabytki.powiatbochenski.pl.
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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Maszyna parowa - Szyb Campi  
Kopalni Soli Bochnia

W dniach 2-3 września w godz. 10.00- 16.00 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
maszyny parowej w Szybie Campi, wyjątkowo 
cennego zabytku techniki i najdłużej (do 1996 
r.) pracującej maszyny parowej w kopalni na 
ziemiach polskich. 

Wykonano ją w 1909 r. w hucie Laura  
w Chorzowie. Po zastąpieniu jej urządzeniem  
o napędzie elektr ycznym, pozostała na 

obecnym miejscu jako fascynujący zabytek 
techniki, udostępniany turystom. 

Kopalnia Soli w Bochni
W sobotę 2 i w niedzielę 3 września w godz. 

9.15-16.15 będzie można zwiedzić Kopalnię 
Soli w Bochni, która jest najstarszą kopalnią 
soli na ziemiach polskich, a zarazem najstar-
szym w Europie zakładem przemysłowym, 
działającym nieprzerwanie od połowy XIII wie-
ku. W 2013 r. została wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. 

Odwiedzający kopalnię mogą zwiedzić trasę 
turystyczną i trasę historyczną. Bocheńska ko-
palnia posiada podziemną przeprawę łodzia-
mi. Jedną z atrakcji jest przejazd podziemną 
kolejką oraz zjazd najdłuższą 140 m zjeżdżal-
nią. Szczególną atrakcją jest Ekspozycja Mul-
timedialna, dzięki której turyści poznają histo-
rię wydobycia soli, trud górniczej pracy a także 
historię Polski.

Uwaga wejście płatne, z 50 % rabatem na 
zwiedzanie trasy Multimedialnej.

Szczegółowy program na:
 www.zabytki.powiatbochenski.pl.
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl

2-3.09.2017
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W sobotę 2 września w godz. 14.00-16.00 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 

Izby Pamięci Gen. Leopolda Okulickiego  
w Bratucicach.

Izbę Pamięci otwarto 4 maja 2008 r., a znaj-
dujące się w niej eksponaty to pamiątki przeka-
zane przez członków rodziny Generała: panią 
Irenę Kaczmarczyk, Helenę Okulicką–Jarosz 
oraz pana Władysława Okulickiego. Rodzina 
ofiarowała bezcenne zdjęcia, dokumenty, wy-
cinki z gazet oraz szczególnie wartościowe pa-
miątki: obrączki ślubne oraz Order Orła Białego 
– przyznany pośmiertnie generałowi w 1995 r. 
przez Prezydenta RP.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.
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Kościół Zakonu Bożogrobców z XVII w.  
w Chełmie oraz Muzeum Zakonu Stróżów 
Bożego Grobu w Chełmie

W niedzielę 3 września w godz. 11.30-14.30 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
dziedzictwa zakonu bożogrobców. Kościół 
(obecnie pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela) 
wzniesiono w stylu barokowym w latach 1738-
1749 w miejscu dwóch poprzednich kościołów 
drewnianych. Wraz z dzwonnicą, w której mie-
ści się część Muzeum Parafialnego, tworzy wy-
jątkowo ciekawy zespół świadczący o potędze 

miejscowej parafii istniejącej już ponad 800 lat! 
W zakrystii obejrzeć można malowidła ścien-
ne z XVIII w. przedstawiające zakonników.  
W muzeum prezentowane są archiwalia pa-
rafialne (XVI-XX w.), kolekcja zabytkowych or-
natów z XVII-XIX w., szaty liturgiczne, zabytki 
dawnej sztuki złotniczej, stare księgi liturgicz-
ne, unikatowe kroniki parafialne sięgające 
XVI w., księgi parafialne prowadzone od XVII 
stulecia i wiele innych zabytków. 

Galeria Wiejska w Chełmie
W niedzielę 3 września w godz. 12.00-18.00 

zapraszamy do zwiedzania Galerii Wiejskiej  
w Chełmie, gdzie znajduje się stała ekspozycja 
prac autorstwa miejscowego artysty Zygmun-
ta Bóla - emerytowanego górnika z bocheń-
skiej Kopalni Soli. Są to m.in. rzeźby solne, fresk 
ścienny oraz wystawa czasowa malarstwa Je-
rzego Kalety i Zbigniewa Gizelli.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

Ch
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Winnica w Chronowie 
Tam, gdzie początek bierze Beskid Wyspowy, 

na granicy Krajobrazowego Parku Wiśnic-
ko-Lipnickiego, w malowniczo usytuowanej 
niewielkiej wsi Chronów, z dala od wielkomiej-
skiego zgiełku zrodził się interesujący winiarski 
projekt – blisko hektarowa winnica. 

Będzie ją można zwiedzić w dniach 2-3 
września w godz. 12.00-18.00. 

Mnogość odmian pozwala tworzyć wina  

o różnorodnym charakterze, odpowiadające 
gustom gości odwiedzających gospodarstwo  
o profilu ekoturystycznym. 

W tej młodej winnicy będą Państwo mieli 
okazję przespacerować się z winiarzem i posłu-
chać ciekawych opowieści, a także degustować 
wyśmienite wina. 

Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowy program na:
 www.zabytki.powiatbochenski.pl.
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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W sobotę 2 września w godz. 14.00-18.00 
i niedzielę 3 września w godz. 14.00-18.00 
zapraszamy do Muzeum Książki Kucharskiej 

i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego 
przy Warsztatach Gastronomicznych Zespo-
łu Szkół w Dąbrowicy. 

Dodatkowo w godz. 15.00-17.00 zaprasza-
my na warsztaty kulinarne. 

Placówka powstała, aby propagować wiedzę 
na temat polskiej sztuki kulinarnej, kuchni na-
rodowej, regionalnej i lokalnej oraz promować 
najstarszą polską książkę kucharską Compen-
dium Ferculorum – albo Zebranie Potraw. 

W Muzeum można zapoznać się z licznymi 
polskimi publikacjami kulinarnymi i na podsta-
wie przepisów w nich zawartych nauczyć się 
samodzielnie pod okiem eksperta przygoto-
wać wybraną potrawę.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

Ch
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2-3.09.2017

Podczas tegorocznej edycji weekendu z za-
bytkami powiatu bocheńskiego zapraszamy 
do Frankówki Małej – Lokalnej Informacji 
Turystycznej w Cichawce, która będzie otwar-
ta dla zwiedzających w sobotę 2 września  
w godz. 14.00-20.00 i niedzielę 3 września  
w godz. 14.00-18.00. W programie m.in. 

Sobota 2 września
 godz. 14.00-19.00 – IX Kulinarny Piknik 

Dojrzałego Lata.

Niedziela 3 września
 godz. 14.00-18.00 – warsztaty kulinarne 

Heca z Pieca, czyli Wszystko o Mące oraz 
Historia Smakiem Pisana
 godz. 11.00 i 13.00 warsztaty i wycieczka  

z przewodnikiem Pomniki historii XX wieku 
na terenie bocheńszczyzny.

Warsztaty historyczno-kulinarne przy trady-
cyjnym piecu chlebowym poprowadzą przed-
stawiciele grupy rekonstrukcyjnej z XVII w., aby 
choć na chwilę przenieść wszystkich do staro-
polskiej kuchni. W programie również konkur-
sy, animacje dla dzieci, pokazy, a na zakończe-
nie tradycyjnie rodzinne ognisko.  

Pomniki historii XX w. – tereny bocheńszczy-
zny nie raz były areną walk w obu światowych 
wojnach XX wieku. Pozostały po nich niemi 
świadkowie w postaci rozsianych po tutejszych 
lasach pierwszowojennych cmentarzy, a także 
pomników świadczących o bohaterstwie lotni-
ków niosących pomoc powstańczej Warszawie. 
Właściciele Frankówki zabiorą uczestników 
Weekendu w krótką podróż w tę chwalebną 
przeszłość. 

Ci
ch

aw
ka

2-3.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

9 i 16.09.2017
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.
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Organizator:
Skansen Przemysłu Naftowego  
„Magdalena” w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Lipowa 14, tel. 600491470
 e-mail:k.dudek1@o2.pl
www.skansenmagdalena.cba.pl

Partner:
Urząd Miejski w Gorlicach
38-300 Gorlice, Rynek 2
tel. 18 3536200
e-mail: promocja@um.gorlice.pl
www.gorlice.pl 

W ramach tegorocznej edycji EDD zaprasza-
my do Gorlic – miasta światła, kolebki prze-
mysłu naftowego – tutaj za sprawą Ignacego 
Łukasiewicza w 1854 r. zapłonęła pierwsza 
na świecie uliczna lampa naftowa. W soboty 9  
i 16 września w godz. 10.00-18.00 szczególnie 
zachęcamy do odwiedzenia Skansenu Prze-
mysłu Naftowego „Magdalena”, gdzie każdy 

będzie mógł zapoznać się z piękną kartą histo-
rii gorlickiego zagłębia przemysłu naftowego. 

Skansen został utworzony na terenie daw-
nej kopalni Magdalena w Gorlicach przy ulicy 
Lipowej. W skansenie można zobaczyć nie tyl-
ko narzędzia i urządzenia, którymi ponad 100 
lat temu wydobywano z ziemi ropę naftową, 
ale samemu spróbować rozniecić miechem 
ogień w kuźni, odkuć na kowadle podkowę 
„na szczęście”, pokłonić się świętej Barbarze, 
zobaczyć piękną panoramę Beskidu Niskiego 
z wieży wiertniczej, ze zrekonstruowanej ko-
panki „Ćwiartka” sprzed 1880 r. wydobyć „czar-
ne złoto”, którego pieczołowicie strzeże gorlicki 
łebak, czyli robotnik naftowy. W tajniki historii 
przemysłu naftowego wprowadzi Państwa Ka-
zimierz Dudek – ostatni kierownik Kopalni 
Magdalena i Prezes Stowarzyszenia Przemy-
słu Naftowego „Magdalena”.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy.
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XVI Podgórskie Dni Otwartych Drzwi 
W ramach wydarzenia zapraszamy do zwie-

dzania ok. 30 obiektów (sobota) i uczestnictwa 
w spacerach (niedziela). PDOD to wyjątkowa 
możliwość poznawania i odkrywania Podgó-
rza – szeroko rozumianego jako prawobrzeż-
na część Krakowa. Odwiedzimy najciekawsze 
zabytki Podgórza, a także wiele miejsc na co 
dzień niedostępnych – forty, kościelne wieże, 

pracownie rzemieślnicze, zapomniane obiekty 
przemysłowe i inne miejsca ważne dla historii 
Podgórza. 

Szczegółowy program będzie dostępny na 
www.podgorze.pl. Do kilku obiektów będą 
wymagane bezpłatne wejściówki dostępne u 
organizatora, ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Stowarzyszenie PODGORZE.PL

30-535 Kraków, ul. Węgierska 1, tel. 12 3963949
e-mail: pawel@podgorze.pl, www.podgorze.pl
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Sobota 9 września
•	 godz.	12.00 – zwiedzanie Muzeum Lotnic-

twa Polskiego z przewodnikiem
•	 godz.	 15.00 – pokaz filmu lotniczego (sala 

kina Lotnik)

Niedziela 10 i 17 września
•	 godz.	 12.00 – spotkanie przy samolocie: 

opowieści na temat różnego typu statków 
powietrznych wzbogacone prezentacją (sala 
kina Lotnik).

Sobota 16 września
•	 godz.	12.00 – zwiedzanie Muzeum Lotnic-

twa Polskiego z przewodnikiem
Uwaga, liczba miejsc na sobotnie zwiedza-

nie z przewodnikiem ograniczona! Wymagana 
jest mailowa rezerwacja (katarzyna.zielinska@
muzeumlotnictwa.pl lub kasa@muzeumlotnic-
twa.pl). 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 39, tel. 12 6428700, wew. 120
e-mail: katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl, www.muzeumlotnictwa.pl

9-10 i 16-17.09.2017
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9 i 16.09.2017

W niedzielę 17 września w godz. 11.00– 
17.00 zapraszamy do Muzeum Armii Krajo-
wej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krako-
wie na wydarzenia edukacyjne zorganizowane 
w ramach tegorocznej edycji EDD. 

W programie m.in.:
•	 godz.	 11.00 – zwiedzanie Muzeum Armii 

Krajowej z przewodnikiem
•	 godz.	14.00, 15.00, 16.00 i 17.00 – pokój za-

gadek Wyspa.
Wyspa – pierwszy escape room polskiego 

muzealnictwa, otwiera swoje drzwi podczas 
EDD. Warto przyjść i sprawdzić się w pokoju,  
który przenosi uczestników do czasów kon-
spiracji Polskiego Państwa Podziemne-
go. Wyzwanie polega na oczyszczeniu loka-
lu, zanim skończy się czas i miejsce zostanie 

zdekonspirowane. Oprócz zagadek czekają-
cych w escape roomie muzeum zaprasza na 
zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem.

Wstęp wolny. Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc prosimy o rezerwację: tel. 12 
4100770 lub rezerwacja@muzeum-ak.pl

Serdecznie zapraszamy!

17.09.2017

Organizator:
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12, tel. 12 4100770
e-mail: biuro@muzeum-ak.pl, www.muzeum-ak.pl
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Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury  
Fort 49 „Krzesławice”
31-704 Kraków, os. Na Stoku 27b

tel./fax 12 6452714
e-mail: imprezy@mdkfort49.krakow.pl
www.mdkfort49.krakow.pl

Sobota 9 września 
 godz. 11.00-12.30 – Prawda i pamięć. Opo-

wieść o 440 Polakach rozstrzelanych na 
Forcie w Krzesławicach w latach 1939-41 
– zwiedzanie z przewodnikiem. (Organizowa-
ne wspólnie z Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa, Oddział ul. Pomorska 2)
 godz. 13.00 – Mój tato kochał życie – pro-

jekcja filmu DVD poświęconemu Stanisławo-
wo Hołujowi
 godz. 12.00-15.00 – wystawy czasowe:
› O Nowej to Hucie... wystawa Krakowskiego 

Klubu Fotograficznego
› Nowoczesny Kraków wystawa fotografii 

Piotra Bieńka
 godz. 12.00-15.00 – wystawy stałe:
› Austriackie forty na terenie Nowej Huty,
› I wojna w rejonie krzesławickich wzgórz,
› Pamięci rozstrzelanych w Forcie 49 „Krze-

sławice” w latach 1939 -41
 godz. 19.00 – koncert plenerowy na dzie-

dzińcu fortecznym, wykonawcy: Jakub Blo-
kesz Trio, Łukasz Jemioła Trio, prowadzenie: 
Anna Kukawska. Informacja o bezpłatnych 
zaproszeniach na koncert od 21 sierpnia na 
stronie: www.mdkfort49.krakow.pl.

Sobota 16 września 
 godz. 10.00-15.00 – Grupa Podaj Dalej za-

prasza na Pierwszą Rewolucję Lokalną.  
U cioci na imieninach – gra typu escape na 
terenie Fortu. Drużyny od 2-5 osób; zapisy na 
stronie wydarzenia Pierwsza Rewolucja Lo-
kalna na Facebooku
 godz. 16.00-18.00 – Fort bez tajemnic – 

oprowadzanie po obiekcie
 godz. 20.00 – spektakl teatralno-taneczny 

pt. Kartki z przeszłości w wykonaniu zespo-
łów tanecznych Dance Effort z MDK Fort 49 
„Krzesławice”. Po spektaklu sąsiedzka prywat-
ka w stylu lat 70-tych i 80-tych
 godz. 16.00-19.00 wystawy czasowe:
› O Nowej to Hucie... wystawa Krakowskiego 

Klubu Fotograficznego
› Nowoczesny Kraków wystawa fotografii 

Piotra Bieńka
 godz. 16.00-19.00 – wystawy stałe:
› Austriackie forty na terenie Nowej Huty,
› I wojna w rejonie krzesławickich wzgórz,
› Pamięci rozstrzelanych w Forcie 49 „Krze-

sławice” w latach 1939-41.
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!
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W sobotę 16 września o godz. 12.00 zapra-
szamy na performatywny spacer po wystawie 
Druga Grupa – Co mieliśmy zrobić, tośmy 
zrobili. O dziecięcych wanienkach, w których 
moczyły się fotograficzne portrety braci Janic-
kich, o tajemniczej Kabinie L. i W., gdzie tyka 
zegar i o ferromagnetycznym wzorcu przecię-
cia, opowie komisarz wystawy Anna Batko. 

Serdecznie zapraszamy! 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 
rezerwacje@cricoteka.pl, tel. 12 4427770. 

Organizator:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4, tel. 12 4427770
e-mail: cricoteka@cricoteka.pl, www.news.cricoteka.pl
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9-10 i 16-17.09.2017

Opactwo tynieckie położne na skalistym 
wzgórzu nad Wisłą u progu Bramy Krakowskiej 
na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Kra-
jobrazowego jest żywym przykładem, iż „ge-
nius loci” miejsca nie tworzy tylko sam obiekt, 
ale całe jego otoczenie, krajobraz, który łączy 
dziedzictwo kulturowe z naturalnym. 

W Roku Rzeki Wisły zwracamy szczególną 
uwagę na otoczenie klasztoru i wyjątkowo bo-
gate dziedzictwo krajobrazu tego miejsca – na-
turalne i kulturalne. 

Należą do niego min.: skały Bramy Krakow-
skiej, jaskinie, przełom Wisły,  pozostałości osad 
archeologicznych, grodzisko Konrada Mazo-
wieckiego i sztolnia.  

Sobota 9 września
 godz. 11.00, 14.00, 16.00 – zwiedzanie klasz-

toru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią 
klasztorną) 
 godz. 15.00 – Genius loci – spacer z historią 

wokół wzgórza klasztornego (zbiórka pod 
kościołem)
Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin: 

Jutrznia – 6.00, Modlitwa południowa – 12.50, 
Nieszpory – 17.00, Wigilie – 19.30.

Niedziela 10 września 
 godz. 14.00, 17.00 – zwiedzanie klaszto-

ru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią 
klasztorną) 
 godz. 15.00 – Quest wzdłuż Wisły wykorzy-

stujący przeprawę Piekary-Tyniec – dla rodzin 
z dziećmi i dla osób dorosłych (zbiórka nad 
brzegiem Wisły przy przeprawie od strony 
Tyńca).
Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin 

oraz konwentualnej Mszy św. (z udziałem 
wspólnoty mnichów): 7.30 – Jutrznia, 10.10 – 
modlitwa przedpołudniowa; 10.30 – Msza św. 
z chorałem gregoriańskim; 19.00 – Nieszpory; 
20.15 – Wigilie.

Sobota 16 września
 godz. 11.00, 14.00, 16.00 – zwiedzanie klasz-

toru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią 
klasztorną) 
 godz. 15.00 – Genius loci – spacer z historią 

wokół wzgórza klasztornego (zbiórka pod 
kościołem).
Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin: 

Jutrznia – 6.00, Modlitwa południowa – 12.50, 
Nieszpory – 17.00, Wigilie – 19.30.

Organizator:
Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu 
30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 37, tel. 12 688 5450, 12 688 5454

e-mail: kultura@benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com 
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Niedziela 17 września 
 godz. 14.00, 17.00 – zwiedzanie klaszto-

ru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią 
klasztorną)
 godz. 15.00 – podchody dla rodzin wokół 

klasztoru (zbiórka przy pierwszej bramie 
klasztoru). 
Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin 

oraz konwentualnej Mszy św. (z udziałem 
wspólnoty mnichów):

7.30 – Jutrznia, 10.10 – modlitwa przedpo-
łudniowa; 10.30 – Msza św. z chorałem grego-
riańskim; 19.00 – Nieszpory; 20.15 – Wigilie.

We wszystkie dni w ramach budżetu oby-
watelskiego Małopolski działa przeprawa pie-
szo-rowerowa Tyniec-Piekary. Zachęcamy do 
przeprawy do Piekar i odkrywaniu tras space-
rowych, z których rozpościera się najpiękniej-
szy widok na opactwo tynieckie.

 Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Krynica: Tradycje i krajobrazy
W niedzielę 17 września zapraszamy do 

udziału w spacerze informacyjnym po Kryni-
cy-Zdroju. Zbiórka o godz. 9.00 pod Punktem 
Informacji Turystycznej. 

W programie wycieczki: zwiedzanie Depta-
ka – najbardziej charakterystycznej części Kry-
nicy stanowiącej serce uzdrowiska (omówie-
nie głównych obiektów, jak Stary i Nowy Dom 

Zdrojowy, Pijalnia Główna, Hotel Prezydent, 
Pijalnia Jana i Józefa, zwiedzanie Muzeum Niki-
fora); spacer po Parku Zdrojowym (XIX-wieczny 
Kościółek Przemienienia Pańskiego, Staw Ła-
będzi oraz Sanktuarium Matki Boskiej); odwie-
dzenie pomnika Kiepury i miejsca po dawnej 
hali lodowej. Szacowany czas spaceru: 1,5-2 
godziny. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Punkt Informacji Turystycznej w Krynicy–Zdroju

33-380 Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 4/2
tel. 18 4725577

e-mai: it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl
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Sobota 16 września 
 godz.15.00 - otwarcie wystawy ikon współ-

cześnie wykonywanych podczas warsztatów 
w Nowicy z udziałem artystów z Polski, Ukra-
iny i Białorusi
 godz.16.00 – wykład i spotkanie otwarte  

pt. Andrzej Banach – humanista, pisarz, 
Europejczyk. Przypomnienie postaci wybit-
nego humanisty i mecenasa twórczości Niki-
fora - na kanwie ostatniej, pośmiertnie wyda-
nej jego książki pt. Spotkania. 
Andrzej Banach (zm.1990) był wybitnym 

humanistą mieszkającym w Krakowie, wydał 43 
książki traktujące o różnych dziedzinach kultu-
ry. Znany jest przede wszystkim jako artystycz-
ny mecenas Nikifora Krynickiego, któremu 
urządził pierwsze po II wojnie indywidualne 
wystawy twórczości, zarówno w Polsce (1949 r.), 
jak i za granicą w Paryżu (1959 r.). Wystawa  
w stolicy Francji zapoczątkowała międzynaro-
dową karierę Nikifora. Andrzej Banach napisał  
o Nikiforze cztery książki i kilkanaście artyku-
łów, także naukowych. W dużej mierze, właśnie 
dzięki jego zaangażowaniu dorobek i pamięć  
o Nikiforze zostały zachowane. 

W książce Spotkania Andrzej Banach opisał 
swoją znajomość i kontakty ze 100 najważniej-
szymi jego zdaniem osobami, często wybitny-
mi ludźmi świata kultury z wielu krajów Europy, 
jakie dane mu było w życiu poznać, umieszcza-
jąc wśród nich postać Nikifora. 

Jest to pierwsze wydanie książki, przygoto-
wanej do druku przez żonę pisarza, Gabrielę 
Banach, której udział przewidziany jest progra-
mie wydarzenia. 

Prowadzenie – Zbigniew Wolanin. 

Sobota – niedziela 16-17 września
  specjalna ekspozycja trzech unikalnych obra-

zów Nikifora: Autoportret potrójny, Rodzina 
cesarska, Uzdrowienie chorej - kompozycja 
wieloobrazkowa (niezwykle rzadkie akwarele 
z wczesnego okresu twórczości artysty). Pra-
ce z lat 20. XX w., z racji rygorów konserwator-
skich eksponowane są w oryginale tylko wy-
jątkowo, przy szczególnie ważnych okazjach.

Niedziela 17 września
 godz. 10.15 i 13.00 – kuratorskie oprowa-

dzanie po ekspozycji Muzeum Nikifora – Zbi-
gniew Wolanin, etnograf, kurator Muzeum 
Nikifora. 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju 

 – oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
33-380 Krynica Zdrój, ul. Bulwary Dietla 19, tel. 18 4715303

e-mail :skansen@muzeum.sacz.pl, www.muzeum.sacz.pl
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Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy 
Murowanej

W sobotę 2 września w godz. 9.00-17.00  
i niedzielę 3 września w godz. 13.00-17.00 za-
praszamy do zwiedzania z przewodnikiem ko-
ścioła z końca XV w. pw. św. Leonarda w Lip-
nicy Murowanej. Jest to jeden z najstarszych  
i najcenniejszych kościołów drewnianych  
w Małopolsce, wpisany w 2003 r. na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. 

Według tradycji zbudowano go w 1141 r. na 
miejscu pogańskiej gontyny, z której podobno 
pochodzi tzw. słup Światowida, wspierający  
z tyłu ołtarz św. Leonarda. Wnętrze kościoła 
zdobi polichromia z różnych okresów, od końca 
XV do pocz. XVIII wieku. Wśród cennego wypo-
sażenia odnajdziemy: rzadki feretron procesyj-
ny z płaskorzeźbą Trójcy Świętej oraz pozytyw 
szkatulny (do dziś grający).

Izba Regionalna w Lipnicy Murowanej
W dniach 2-3 września w godz. 14.00-17.00 

zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
Izby Regionalnej w Lipnicy Murowanej, któ-
ra gromadzi eksponaty świadczące o bogatej 
przeszłości miejscowości. Znajdują się w niej 
gabloty z ważnymi dokumentami i fotografia-
mi oraz stare narzędzia rolnicze i przedmioty  
z wyposażenia gospodarstwa domowego.  

Spacer po Lipnicy 
W sobotę 2 września o godz. 10.00  

i w niedzielę 3 września o godz. 15.00 i 17.00 

zapraszamy na spacery edukacyjne po Lipnicy 
Murowanej. Zbiórka na rynku obok pomnika 
Króla Władysława Łokietka. 

Lipnica Murowana to ziemia świętych, za-
bytków i palm. Dzieje tej miejscowości sięgają 
czasów średniowiecza. W 1144 r. erygowano 
tutaj parafię lipnicką pw. św. Leonarda, przez 
Lipnicę przebiegał węgierski szlak handlowy,  
a w 1326 roku król Władysław Łokietek loko-
wał na tych ziemiach miasto z licznymi przywi-
lejami. W Lipnicy Murowanej zobaczyć można 
piękne miejsca i zabytki m.in. rynek lipnicki, 
kościoły: św. Szymona, św. Andrzeja i św. Le-
onarda oraz Dwór Ledóchowskich. To tutaj 
wykonuje się najwyższe, tradycyjne palmy 
wielkanocne, które podziwiać można w corocz-
nie organizowanym Konkursie Lipnickich.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl. 
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl

Spacer na Kamienie Brodzińskiego 
W sobotę 2 września o godz. 11.30  

i w niedzielę 3 września o godz. 13.30 za-
praszamy na spacery tematyczne pod hasłem 

Spacerem na Kamienie Brodzińskiego. Zbiór-
ka na parkingu obok Gospody pod Kamieniem 
w Lipnicy Górnej (Lipnica Górna 304).

Pomnik przyrody nieożywionej Kamienie 
Brodzińskiego to grupa 9 skał zbudowanych 
z piaskowca istebniańskiego o bardzo cie-
kawych kształtach (baszty, grzyby, ambony  
i skalne występy). Są one zlokalizowane w lesie,  
w szczytowej części wzgórza Paprotna na po-
graniczu miejscowości Lipnica Górna i Rajbrot. 
Nazwę skałom nadano na cześć sławnego po-
ety, historyka, profesora Uniwersytetu War-
szawskiego, prekursora romantyzmu Kazimie-
rza Brodzińskiego, który często przebywał na 
tych kamieniach czerpiąc natchnienie do swo-
ich utworów. 

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl. 
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Niedziela 3 września
W godz. 10.00-15.00 zapraszamy do zwie-

dzania z przewodnikiem gotyckiego kościoła  
z 1340 r., który ufundował król Kazimierz Wiel-
ki jako dar pokutny. 

Gotycki kościół zbudowano w całości z cio-
sów kamiennych. Pierwotnie był budowlą 
dwunawową z gwiaździstymi sklepieniami, 
podpartymi dwoma filarami. W wejściach znaj-
dują się ostrołukowe portale kamienne z XV 
wieku. Cennym zabytkiem jest też ostrołuko-
wa tęcza, nad nią późnogotycki krucyfiks oraz 

średniowieczne okucia drzwi. Ołtarz główny 
wykonano w 1902 roku w pracowni Franciszka 
Samka. Przy kościele znajduje się drewniana 
dzwonnica z XIV-wiecznym dzwonem.

W ramach tegorocznej edycji EDD polecamy 
widokowe spacery szlakiem Via Regia Anti-
qua, dawnego historycznego szlaku handlo-
wego (Szlak Bursztynowy) łączącego Europę  
z Rusią i Węgrami. Obecnie znany głównie jako 
jedna z nitek szlaku pielgrzymkowego św. Ja-
kuba prowadzącego do Santiago de Compo-
stela w Hiszpanii. 
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2-3.09.2017
W sobotę 2 września w godz. 9.00-18.00  

i w niedzielę 3 września w godz. 12.00-18.00 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
kościoła pw. św. Bartłomieja w Łapanowie. 

Świątynię zbudowano w 1529 r., a odbudo-
wano po zniszczeniach w 1614 r. wraz z nową 
kaplicą przy nawie. Wnętrze zdobi polichromia 
z 1843 roku. Późnobarokowy ołtarz główny,  
z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pocho-
dzi z 1873 roku. 

Ołtarze boczne datowane są również na XIX 
wiek. W kościele znajdują się też obrazy: Matka 
Boska XVII w, Przemienienie Pańskie oraz św. 
Barbara z XVII wieku.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

Ła
p

an
ów

3.09.2017

Ła
p

cz
yc

a

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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W sobotę 9 i niedzielę 10 września w godz. 
10.00-16.00 zapraszamy do zwiedzania unika-
towego dworku Zacisze w Miechowie. 

Sobota 9 września
O godz. 16.00 zapraszamy do udziału w spo-

tkaniu Dziedzictwo krajobrazu inspiracją 
dla rozbudowy infrastruktury zabytkowe-
go obiektu w przestrzeni obok Dworku Za-
cisze, podczas którego prezentowany będzie 
projekt w zapisie elektronicznym 3D. W progra-
mie również dyskusja z autorami opracowania 
Historyczne obiekty dworskie inspiracją dla 
rozbudowy infrastruktury wokół Dworku 
Zacisze. 

Już przez sześć sezonów turystycznych Dwo-
rek jest regularnie udostępniany zwiedzają-
cym. Zorganizowano w nim kilka wystaw cza-
sowych, kilkadziesiąt imprez kulturalnych oraz  
integracyjnych spotkań dla dzieci i młodzieży 
z cyklu grillowanie przy Dworku Zacisze za-
wsze połączone ze zwiedzaniem zabytkowego 
obiektu na Małopolskim Szlaku Architektury 
Drewnianej.

Ważnym przedsięwzięciem dla zwiększenia 
atrakcyjności i lepszego funkcjonowania Dwor-
ku Zacisze jest rozbudowa jego infrastruktury. 
Opracowania planu rozbudowy podjęła się Pra-
cownia Projektowa FEDAK, reprezentowana 

 Winnica Nad Dworskim Potokiem w Ła-
zach nazywana jest „Małą Toskanią”. Z jej win-
nych wzgórz rozpościera się widok na okolicz-
ne wzniesienia, do złudzenia przypominające 
toskańskie pejzaże. 

Nie sposób zatem oprzeć się wrażeniu, że 
winnica Nad Dworskim Potokiem to bliźniacza 
siostra włoskich winnic.

U podnóża obsadzonych winoroślą wznie-
sień płynie Dworski Potok, któremu winnica 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zawdzięcza swo-
ją nazwę. 

Będzie można ją zwiedzić w dniach 2-3 
września w godz. 12.00-16.00. 

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

9-10 i 16.09.2017

M
ie

ch
ów

2-3.09.2017
Ła

zy

»
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.
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W sobotę 2 września o godz. 10.00 zapra-
szamy do udziału w rowerowej grze terenowej 
Łap Szyca! Startujemy z budynku Świetlicy 
Wiejskiej i OSP w Moszczenicy. Dla każdego 
uczestnika upominek!

Między Wieliczką, Limanową i Bochnią żył 
ponoć kiedyś zbój Szyc, jak na inteligentnego 
zbója przystało, łupił tylko bogaczy, bo niby co 
mógłby złupić z biedaków? Dość, że na trakcie 

z Krakowa na wschód mówiło się, iż „łapie pa-
nów” – i stąd Łapanów. Panowie, mając dość 
łupienia, podnieśli wreszcie krzyk „łap Szyca!”  
i stąd Łapczyca. A gdy go wreszcie złapali i po-
wiesili, ktoś z nich odetchnął z ulgą „wisi Szyc” 
– stąd wziął się Wiśnicz. I choć tak głosi legen-
da, to okazało się, że Szyc powrócił i skutecznie 
pozbawia dóbr, okradając podróżnych na Trak-
cie Królewskim między Bochnią a Chełmem…
Graczu, w Tobie jedyna nadzieja! Zbierz druży-
nę, osiodłaj swego rumaka na dwóch kołach  
i ruszaj śmiało na spotkanie z rozbójnikami: Alą 
Babą, Janem z Osik, Rum Zeissem, Tomaszem 
Kruzem i innymi. Rozwiązuj zagadki, wykonuj 
misję, odzyskaj skradzione artefakty i odważ 
się pochwycić Szyca, a nagroda Cię nie ominie! 

Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Szczegóły pod nr tel.: 14 6105450.

Organizator:
Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”
32-200 Miechów, pl. Kościuszki 3a, tel. 41 3890389, 41 3810187
e-mail: u.jaksy@gmail.com, www.ujaksy.pl
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W niedzielę 3 września o godz. 13.00, 14.30 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i Górę św. 
Jana w Mikluszowicach. 

Świątynię wzniesiono w latach 1859-1863 na 
północny zachód od Góry św. Jana. Jej wnętrze 
posiada neobarokowy wystrój. Będzie można 
zobaczyć m.in. XVI-wieczną figurę Chrystusa 
Zmartwychwstałego, zabytkową chrzcielnicę  
z 1850 r. oraz neobarokowy ołtarz główny. Góra 
św. Jana to otoczone licznymi legendami, 15 
metrowe wzniesienie, które powstało w spo-
sób naturalny przez meandrującą rzekę Rabę. 
Badania archeologiczne wskazują, iż w śre-
dniowieczu funkcjonował tu gród obronny. 

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.
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przez Andrzeja Fedaka, który wspólnie z żoną 
Izabelą Fedak przygotowali bardzo atrakcyj-
ną propozycję. Opracowany projekt budowy 
obiektów gospodarczych jest już przygotowa-
ny do realizacji, a jedyną przeszkodą dla urze-
czywistnienia marzeń są fundusze, które trzeba 
pozyskać na ten cel ze środków europejskich 
lub ministerialnych. 

Sobota 9 i niedziela 10 września
 w godz. 10.00-16.00 zapraszamy do zwie-

dzania zabytkowych piwnic poklasztornych, 
w których mieści się Galeria „U Jaksy”.

Sobota 16 września
 w godz. 10.00-16.00 – możliwość zwiedza-

nia Galerii Autorskiej Wincentego Kuć-
my w Domu Pracy Twórczej pod adresem  
Rynek 17
 o godz. 11.00 zapraszamy na pl. Kościuszki 

3a, gdzie odbędzie się plener malarski Archi-
tektura krajobrazu wokół pomnika Macie-
ja Miechowity. Plener będzie miał charakter 
konkursowy i odbędzie się na placu przed 
siedzibą BWA „U Jaksy” gdzie w 2013 roku 
zrealizowano pomnik autorstwa Wincentego 
Kućmy, przedstawiający najwybitniejszego 

Miechowianina, Macieja Miechowity, który 
żył i działał w okresie renesansu. Na placu 
czekać będą sztalugi, pędzle i farby oraz in-
struktor, artysta Paweł Olchawa, który bę-
dzie przewodził artystycznym zmaganiom. 
Udział w plenerze jest bezpłatny i dostępny 
dla każdego kto ukończył 6 lat i nie przekro-
czył 15 roku życia.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są 

atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz 
książki. Nagrodzone prace zostaną pokazane 
na wystawie w Galerii „U Jaksy”. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! 

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Podha-
lańskie im. Czesława Pajerskiego oraz Podha-
lańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Nowym Targu zapraszają w sobotę 16 wrze-
śnia na Europejskie Dni Dziedzictwa.

W programie m.in.:
 nowotarski ratusz – zwiedzanie wystaw sta-

łych i czasowych oraz prelekcje dotyczące hi-
storii architektury i zagadnień współczesnych 
związanych w ochroną krajobrazu
 w godz. 9.00-19.00 – zwiedzanie wystaw sta-

łych i czasowych w Muzeum Podhalańskim 
im. Cz. Pajerskiego (Rynek 1) 
 Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku 

– miasto, którego już nie ma (nowotar-
skie rzemiosło cechowe, wnętrze Drukarni 
Podhalańskiej)
 Myśliwi i kłusownicy – dwa oblicza 

człowieka
 godz. 16.00 – wykład pt. Urbanistyka No-

wego Targu i średniowieczne osadnictwo 
Podhala – prelegent dr hab. Bogusław Kra-
snowolski, prof. UPJPII
 ok godz. 17.15 – wykład pt. Wybrane za-

gadnienia kształtowania kulturowego 
ładu przestrzennego na terenie Podhala 
– prelegent mgr Paweł Dziuban, kierownik 

Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Nowym Targu
 godz. 18.30 – otwarcie wystawy plenerowej 

przed budynkiem ratusza pt. Architektura  
w krajobrazie Podhala – projekty studen-
tów kierunku Architektura Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Nowym Targu.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Muzeum Podhalańskie  
im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu 
34-400 Nowy Targ, Ratusz, Rynek 1
tel. 18 2667776
www.muzeum.nowytarg.pl

Podhalańska Państwowa Wyższa  
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
tel. 18 2610702
www.ppwsz.edu.pl 

16.09.2017 2-3.09.2017
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W dniach 2-3 września w godz. 10.00-18.00 
zapraszamy do zwiedzania Zamku Kmitów  
i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu – jednego 
z najcenniejszych dzieł architektury rezyden-
cjonalno-obronnej w Polsce. Najstarsza część 
zamku została wzniesiona w XIV w. przez Kmi-
tów. W XVI w. najsłynniejszy z rodu Kmitów, 
Piotr V nadał mu cechy stylu renesansowego. 
Zamek, opuszczony po pożarze w 1831 r., na 
kompleksową restaurację musiał poczekać do 
1949 roku. 

Zwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę 
Światy równoległe, prezentujacą malarstwo 
Romana Fleszara i rzeźby Ewy Fleszar oraz 
wystawę prac uczniów Liceum Plastyczne-
go zorganizowaną z okazji 70-lecia powstania 
szkoły. 

W programie również:
 Trasa dworska – wejścia z przewodnikiem  

w godz. 10.30, 12.30, 13.30, 15.30 i 16.30 
(w grupach nie większych niż 50 osób)

 Kaplica i krypta grobowa Lubomirskich 
– wejścia z przewodnikiem w godz. 11.30  
i 14.30 (w grupach nie większych niż 20 osób)
 Wystawa prac prof. Czesława Dźwigaja 

– wejścia z przewodnikiem w godz. 12.00 
i 15.00 (w grupach nie większych niż 20 
osób). 
Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl..

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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W sobotę 16 września w godz. 10.00- 16.00 
zapraszamy na Dzień Otwarty w Liceum 
Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym 
Wiśniczu. 

Będzie można podejrzeć codzienne życie 
plastyka, czyli co się robi na zajęciach z ma-
larstwa i rysunku, rzeźby, tkaniny, ceramiki, 

renowacji, fotografii i filmu oraz podstaw pro-
jektowania. W studio fotograficznym będzie 
można wziąć udział w sesji zdjęciowej. 

W szkolnej galerii Stara Kotłownia prezen-
towana będzie wystawa prac uczniów, przygo-
towana z okazji Jubileuszu 70-lecia szkoły. 

Zapraszamy również na warsztaty, pokazy  
i wykłady:
 godz. 10.00 i 15.00 - warsztaty ceramiki dla 

dzieci i młodzieży
 godz. 11.00 – pokaz wykonywania papieru 

czerpanego
 godz. 12.00 – prezentacja Historia budynku 

CK Sądu Grodzkiego i jego współczesne 
oblicze
 godz. 12.30 – prezentacja pt. Historia Wi-

śnickiego Plastyka – 70 lat w służbie edu-
kacji artystycznej
 godz. 13.00 – warsztaty ceramiki dla 

dorosłych
 godz. 14.00 – pokaz malowania na wodzie 

(Ebru).

Organizator:
Liceum Plastyczne im. Jana Matejki  

w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6

tel. 14 6855650
e-mail: wisnickiplastyk@poczta.fm 

www.wisnickiplastyk.pl

2-3.09.2017
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W dniach 2-3 września w godz. 10.00, 
11.30, 13.00 i 14.30 będzie można zwiedzić 
Klasztor Karmelitów Bosych znajdujący się na 
terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Budynek klasztoru to wybitne dzieło wcze-
snego baroku. Wzniesiony na wzgórzu, góruje 
z sąsiadującym Zamkiem nad całą miejscowo-
ścią. Klasztor został ufundowany przez Stani-
sława Lubomirskiego (1583-1649), jako dar 
wdzięczności za zwycięstwo pod Chocimiem 
w 1621 roku. 

W skład zespołu klasztornego wchodzą: 
budynek klasztorny, kościół Chrystusa Zba-
wiciela oraz fortyfikacje bastionowe. Klasztor 
funkcjonował do 1783 roku. Od XIX wieku, aż 
do dziś służy on za zamknięte więzienie dla 
recydywistów.

Uwaga, wejścia w grupach nie większych niż 
50 osób.
Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

16.09.2017
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Uwaga, na warsztaty ceramiki obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy pod nr tel. 14 6855650 
lub elektronicznie na e-mail:wisnickiplastyk@

poczta.fm. Liczba miejsc ograniczona – liczeb-
ność grupy do 20 osób! 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Muzeum Ziemi Wiśnickiej 
W dniach 2-3 września w godz. 10.00-18.00 

zapraszamy do zwiedzania Muzeum Ziemi Wi-
śnickiej mieszczącego się w budynku dawne-
go Domu Ubogich. W swojej kolekcji Muzeum. 
posiada zbiór dzieł artystów związanych z zie-
mią wiśnicką: Stanisława Klimowskiego, ks. 
Stanisława Nowaka, Mariana Rojka i Jana 
Stasiniewicza. Będzie można także zobaczyć 
wystawę Znak i symbol w ikonie zorganizo-
waną z okazji 15-lecia działalności Muzeum.

Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 
– Koryznówka

To wyjątkowe miejsce będzie można zwie-
dzić w sobotę 2 września w godz. 10.00 
-14.00. Koryznówka to zwyczajowa nazwa 
drewnianego domu wzniesionego w połowie 
XIX w. przez Joannę i Leonarda Serafińskich 
między zamkiem i klasztorem w Wiśniczu. 

Obecnie w części domu mieści się Muzeum 
biograficzne Jana Matejki, który przyjeżdżał 
tu często w latach 60. i 70. XIX w. do szwagro-
stwa Serafińskich. W latach 50. XX w. rodzina 
Serafińskich zaczęła udostępniać dom zwie-
dzającym, a w 1981 r. nastąpiło otwarcie dwor-
ku jako biograficznego Muzeum Pamiątek po 
Janie Matejce.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP  
w Nowym Wiśniczu

Kościół wzniesiony w latach 1616-1621  
z fundacji Stanisława Lubomirskiego, przy 
współudziale architekta Macieja Trapoli, bę-
dzie można zwiedzić w sobotę 2 września  
o godz. 10.00, 12.00 i w niedzielę 3 września 
o godz. 10.00,12.00 i 16.00. 

Spacer po Nowym Wiśniczu
Weekend z zabytkami to dobra okazja do 

godzinnego spaceru po Wiśniczu wraz z prze-
wodnikiem, poznania historii miasta oraz 
najważniejszych jego zabytków. Wyruszamy  
w dniach 2 i 3 września o godz. 10.30 i 13.30. 
Spacer rozpoczniemy na Rynku, przy znajdują-
cym się tam XVII-wiecznym ratuszu, a zakoń-
czymy pod murami zakładu karnego.

Cmentarz Żydowski
W niedzielę 3 września o godz. 16.00 za-

praszamy na spacer tematyczny po cmentarzu 
żydowskim z przewodnikiem Iwoną Zawidz-
ką, pracownikiem Muzeum im. Stanisława Fi-
schera w Bochni, która od wielu lat zajmuje się 
badaniami nad historią bocheńskich Żydów.

Szczegółowy program na:
 www.zabytki.powiatbochenski.pl.

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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W ramach tegorocznych EDD, zapraszamy 
do udziału w rajdzie Szlakami Kurierów. Rajd 
jest imprezą ogólnodostępną – największą po-
pularnością cieszy się wśród młodzieży szkol-
nej, która różnymi trasami (półdniowymi lub 
kilkudniowymi) wędruje szlakami kurierów  
w Beskidzie Sądeckim. 

Do udziału w rajdzie tradycyjnie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych – zarówno dzie-
ci, młodzież, jak i dorosłych. 

W programie również zwiedzanie parku na 
górze Węgielnik, na której zrekonstruowane 
są okopy z okresu II wojny światowej (dojście 
alejkami z kilku punktów, przy których usytu-
owane są tablice informacyjne z opisem wyda-
rzeń), a także ognisko i grill w Parku Węgielnik-
Skałki. 

Szczegółowy program na www.piwniczna.pl
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy! 

Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju

33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11, tel. 18 4468325
e-mail: malgorzatakotarba@wp.pl 

www.mgok.piwniczna.pl, www.piwniczna.pl
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W ramach tegorocznych EDD koniecznie 
trzeba wybrać się na spacer malowniczymi 
ścieżkami Doliny Prądnika. Piękna i zachwy-
cająca okolica objęta została w 1956 r. ochro-
ną jako Ojcowski Park Narodowy. Polecamy 
zwiedzanie usytuowanej nietypowo kaplicy 
św. Józefa Rzemieślnika „Na Wodzie”, któ-
ra jest symbolem lokalnego oporu wobec za-
borcy. Wspartą na wysokich palach kaplicę 
wzniesiono całkiem legalnie w 1901 r. w miej-
scu dawnych łazienek zdrojowych. We wnętrzu 
można dojrzeć patriotyczne motywy m.in. dwa 
orły nad trzema wieżami (czyli Polskę pokonu-
jącą trzech zaborców). Ten wyjątkowy zabytek 
przez cały czas pełni funkcje sakralne. W każ-
dą niedzielę o godz. 8.00, 10.30, 18.00, a także  
w pierwsze piątki miesiąca o godz. 16.00. 
Szczegóły i regulaminy poruszania się po Parku 
w celach turystycznych na www.ojcowskipark-
narodowy.pl

W Ojcowie bierze swój początek jedna  
z najbardziej atrakcyjnych tras turystycznych 

Polski – Szlak Orlich Gniazd, którego ponad 
160-kilometrowa trasa prowadzi przez unika-
tową grupę zamków z kamienia wapiennego, 
które powstały w XIII-XIV wieku. Pieszy, czer-
wony Szlak Orlich Gniazd prowadzony jest 
przez teren dwóch województw: małopolskie-
go i śląskiego. 

Przejście tego szlaku jest niezapomnianym 
przeżyciem, którego warto doświadczyć. 

Poleca:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kontakt:
Ośrodek Edukacyjno - Dydaktyczny OPN
Hotel „Pod Kazimierzem”

32-045 Sułoszowa, Ojców 12
tel. 12 3892005, wew. 304
www.ojcowskiparknarodowy.pl
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W niedzielę 3 września w godz. 14.00-16.00 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
Sali Maryjnej w Domu Pielgrzyma przy Ko-
ściele NMP w Okulicach. 

Sala maryjna znajdująca się w budynku pa-
rafialnym prezentuje figury i obrazy Matki Bo-
żej czczone na różnych kontynentach. Sala jest 
dla wielu wiernych podróżą dookoła świata  
i zachęca do pielgrzymowania po sanktuariach 
maryjnych na całym świecie. 

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

3.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.



44 45

Organizator:
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 6, tel. 18 2676289
e-mail: biuro@muzeum-orkana.pl, www.muzeum-orkana.pl

W sobotę 2 września w godz. 11.00-14.00 
i w niedzielę 3 września w godz. 12.00-15.00 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
drewnianego kościoła z końca XV wieku pw. 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

W latach 1896–1913 świątynia została prze-
budowana – zburzono wówczas wieżę i prze-
dłużono nawę. Strzelista, gotycka bryła kościo-
ła składa się z nawy i prezbiterium. Portal do 
zakrystii wycięty jest w tzw. ośli grzbiet. Zdo-
biące ściany i stropy polichromie wykonane zo-
stały w 1959 roku. Barokowe ołtarze pochodzą 
z XVII w., w jednym z ołtarzy bocznych znajduje 
się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII 
wieku. Krucyfiks i rzeźba św. Marii Magdaleny 
na belce tęczowej pochodzą z XVIII wieku. 

W kościele znajdują się również organy po-
chodzące z XVIII w. oraz dzwon z 1552 roku.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.
Serdecznie zapraszamy. 
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Muzeum im. Władysława Orkana zaprasza!
W dniach 9-10 września w godz. 9.00-

16.00 Muzeum im. Władysława Orkana w Rab-
ce-Zdroju udostępni zwiedzającym ekspozy-
cję stałą i wystawy czasowe mieszczące się w 
zabytkowych wnętrzu XVII-wiecznej świątyni 

znajdującej się przy ul. Orkana 2.
Dodatkowo, w godz. 12.00-14.00 odbędą 

się warsztaty malowania na gigaszkle dla dzie-
ci i młodzieży. 

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny.
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.
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Organizator:
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,  

Biuro Promocji  
i Informacji Publicznej
32-300 Olkusz, Rynek 1 

tel. 32 6260160-1
e-mail: poczta@umig.olkusz.pl

www.olkusz.eu

Partnerzy:
Miejski Ośrodek  

Kultury w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 29

Miejski Ośrodek  
Sportu i Rekreacji

32-300 Olkusz, ul. Wiejska 1a
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W niedzielę 10 września zapraszamy do 
udziału w wydarzeniu Olkuskie krajobrazy. 

W programie EDD m.in.:
 godz. 10.00 – inauguracja wydarzenia w Cha-

cie Kocjana pod zamkiem w Rabsztynie
 godz. 11.00 –  spacer fotograficzny Zamko-

we krajobrazy, czyli śladem dawnej ryci-
ny i fotografii. Zbiórka przed bramą zamku  
w Rabsztynie
 wystawa fotograficzna Podniebne i pod-

ziemne krajobrazy prezentująca ziemię ol-
kuską z lotu ptaka oraz podziemne korytarze 
olkuskich kopalni rud cynku i ołowiu

 godz. 16.00 – prelekcja w Chacie Kocjana  
pt. Zygmunt Novák (1897-1972) – twórca 
krakowskiej szkoły architektury krajobra-
zu. W 120. rocznicę urodzin. 

 Profesor Zygmunt Novák, właściciel dworu 
w Tarnawie koło Olkusza był pomysłodawcą 
utworzenia Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych oraz jednym z inicjatorów powstania 
Ojcowskiego Parku Narodowego.
Ponadto w programie:

 godz. 10.00 – oprowadzanie po dawnej ko-
palni i skansenie maszyn górniczych na tere-
nie olkuskiego Silver Parku. Zbiórka na par-
kingu przy ul. Długiej
 godz. 11.00 – Rodzinny Rajd po Olkuskich 

Szlakach Rowerowych organizowany przez 
olkuski MOSiR. Trasa od Silver Parku do zam-
ku w Rabsztynie
 godz. 10.00-18.00 – akcja Zamek za 

złotówkę
 godz. 14.00 i 17.00 – bezpłatne oprowadzanie 

przez przewodnika po zamku w Rabsztynie
 godz. 10.00-18.00 – warsztaty rękodzieła  

w Chacie Kocjana prowadzone przez 
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studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku
 w godz. 10.00-18.00 – projekcje filmów: Po-

dolkuskie wizytówki, Antoni Kocjan – ol-
kuszanin, który wygrał wojnę, Niemal za-
pomniana – Maria Płonowska
 w godz. 12.00-14.00 – dzieci będą mogły 

składać latawce, a następnie wykonać nimi 
lot nad zamkiem
 w godz. 16.00-18.00 – plenerowe zajęcia 

plastyczne dla najmłodszych pt. Namaluj 
swój zamek.
Dodatkowo przez cały dzień pod zamkiem 

Rabsztyn będzie rozstawiony Mobilny Punkt 
Informacji Turystycznej, gdzie poza ulotka-
mi i folderami będzie można wziąć udział  
w grach i zabawach oraz quizie o Olkuszu, a 
także własnoręcznie wybić olkuskiego trojaka 
na przenośnej mennicy. 

Tego dnia pod zamkiem odbędzie się tak-
że konkurs na aranżację piknikową pt. Drugie 
śniadanie na trawie.

Serdecznie zapraszamy do Olkusza, gdzie 
na europejskim poziomie będziemy cieszyć się 
świętem zabytków!
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Organizator:
Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”

32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, tel. 606351753
e-mail: naszradziszow@naszradziszow.com, www.naszradziszow.com

R
ad

zi
sz

ów
9-10.09.2017

W dniach 10-11 września (sobota-niedzie-
la) o godz. 12.00, 14.00 i 16.00 zapraszamy na 
spacer edukacyjny pod hasłem: Od ogrodów 
dworskich do ogrodów plebańskich – zmia-
ny w krajobrazie Radziszowa w zakolu rzeki 
Skawinki. Początek spaceru w ogrodzie dwor-
skim. Przewodnikami będą członkowie Stowa-
rzyszenia „Nasz Radziszów”. 

Podczas spaceru będzie prezentowany 
Dwór Dzieduszyckich i jego otoczenie, tzw. 
ogród dworski, z ukazaniem zmian od XIX do 
XXI wieku oraz pozostałe z dawnej zabudo-
wy dworskiej budynki: oficyny podworskie 
(obecnie przedszkole), młyn (obecnie budynek 

mieszkalny). Następnie będzie można obejrzeć 
kościół z plebanią i otoczeniem tzw. ogrodem 
plebańskim.

Na trasie spacerów będą prezentowane wy-
stawy plenerowe ukazujące zmiany w krajo-
brazie ogrodów wiejskich w centrum Radziszo-
wa oraz widoków ogólnych miejscowości z jej 
zabytkową zabudową. Interesującym uzupeł-
nieniem tego wydarzenia będzie prezentacja 
projektów zagospodarowania przestrzenne-
go najważniejszych miejsc wsi, wykonanych 
jako praca dyplomowa młodej mieszkanki 
Radziszowa.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Zapomniane rzemiosło w Regulicach
W niedzielę 17 września w godz. 10.00-

17.00 zapraszamy do Ekomuzeum Garncar-
stwa im. Jana Głuszka w Regulicach przy  
ul. Kijowskiej 2 na następujące warsztaty edu-
kacyjne pod hasłem Zapomniane rzemiosło 
w Regulicach:
 garncarstwo - poznaj historię, tradycje i tajni-

ki dawnego rzemiosła. Dowiedz się jak daw-
niej przebiegała praca garncarza. Przejdź 
wszystkie etapy jego pracy. Wytwórz i zabierz 
do domu naczynie wykonane pod okiem 
Stanisława Matyasika z Rybnej
 rzeźbiarstwo - poznaj warsztat rzeźbiarza  

i techniki rzeźby w drewnie. Zobacz jak rzeź-
bi się ręcznie a jak piłą. Spróbuj swoich sił  
i wykonaj własną rzeźbę w drewnie lipowym. 
Warsztaty poprowadzi Władysław Tomczyk 
z Bolęcina
 koronka klockowa – podpatrz jedną z naj-

ciekawszych i najtrudniejszych technik  
rękodzieła artystycznego. Naucz się pod-
stawowych splotów i stwórz własną pracę. 
Warsztaty poprowadzi Magdalena Mazu-
rek-Sęk z Regulic
 hafciarstwo, szydełkarstwo – nabądź prak-

tyczne umiejętności związane z techniką 

haftu oraz szydełkowania i wykonaj ozdobę 
do swojego domu. Warsztaty poprowadzi 
Maria Kucia z Nieporazu
 piekarstwo – przygotuj ciasto, z którego wy-

pieczesz naturalny chleb na zakwasie w piecu 
kuchenno-chlebowym pod okiem gospodyń 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Regulicach
 dziewiarstwo – przyjrzyj się jak dawniej wy-

konywano w Regulicach szaliki oraz swetry. 
Spróbuj wykonać własny fragment dzianiny. 
Warsztaty poprowadzi Dorota Odrzywołek  
z Regulic,
 bibułkarstwo – wykonaj kwiaty z bibuły 

poznając przy tym różne techniki bibuł-
karskie: wycinanie, skręcanie, zwijanie, ro-
lowanie, cukierkowanie, becikowanie. Umie-
jętności i wiedzę przekaże Kazimiera Musiak  
z Mirowa.
Dodatkowo zorganizowane zostaną warsz-

taty Gliniane fantazje - zaprojektuj i wykonaj 
własną ozdobę z gliny.

Ponadto możliwe będzie zwiedzanie Eko-
muzeum Garncarstwa wraz z Izbą Tradycji 
Regionalnych w Regulicach obrazujących 
dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodni-
cze i historyczne regionu. Wystawy prezentują  
i przybliżają ważne dziedziny działalności  

Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu

Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach
32-566 Regulice, ul. Kijowska 2, tel. 888514915

e-mail: sprin@op.pl, www.sprin.krakow.pl
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i życia codziennego mieszkańców sołectw Re-
gulice i Nieporaz z przełomu XIX i XX w.: oby-
czaje, zwyczaje, folklor, religijność, rolnictwo 
oraz rzemiosło.

W odległości 200 metrów od Ekomuzeum 
Garncarstwa będzie można zwiedzić Winnicę 
Czak oraz degustować produkowane w niej 
wina.

Miłośników odpoczynku wśród natury za-
praszamy do odwiedzenia XVI-wiecznego 
źródełka położonego około 200 metrów od 
Ekomuzeum Garncarstwa. Z triasowych skał 
wapiennych bije bardzo silne wywierzysko, 
które zachwyca czystością i smakiem wody. Na 
zagospodarowanym placu stoi wiata z ławka-
mi, palenisko i obudowana studnia.

Na wszystkich gości będzie czekał darmowy 
poczęstunek przygotowany przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Regulic i Nieporazu. 

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy! 
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W sobotę 16 września w godz. 10.00-
18.00 i w niedzielę 17 września w godz. 
14.00-20.00 będzie można zwiedzić skansen  
w Sidzinie. 

Dodatkowo w niedzielę 17 września na te-
renie skansenu odbędzie się wydarzenie plene-
rowe pod hasłem Dzień Pamięci Narodowej 

połączony z obchodami jubi-
leuszu 50-lecia powstania Izby 
Pamięci w Muzeum Kultury Lu-
dowej w Sidzinie. 

Muzeum Regionalne otwar-
to w 1963 r. z okazji jubileuszu 
400-lecia powstania Sidziny. 
Pomysłodawcą i założycielem 
skansenu był Adam Leśniak. 
W muzeum można obejrzeć 
ekspozycję dotyczącą tradycyj-
nego budownictwa regionów 
Podbabiogórza i Orawy, m.in. 
chałupę W. Banasika z 1807 r.  
z wyposażeniem; spichlerz zwa-

ny „Górką” z 1897 r., w którym mieści się Izba 
Pamięci poświęcona partyzantom z okresu II 
wojny światowej oraz kuźnię. Niezwykłą ozdo-
bą skansenu jest drewniana dzwonnica lore-
tańska z 1937 roku.

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!
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W sobotę 2 września w godz. 13.00-16.00 
zapraszamy do zwiedzania drewnianego ko-
ścioła pw. św. Jakuba w Rozdzielu. Wejścia  
z przewodnikiem o pełnych godzinach. 

Kościół został wzniesiony w Królówce pod 
koniec XV wieku. W 1876 r. dostawiono ka-
plicę, a w końcu XIX w. przedłużono nawę.  
W latach 1947-48 świątynię przeniesiono na te-
ren cmentarza w Królówce, a stamtąd w 1986 r. 
do Rozdziela. 

Jest to późnogotycka świątynia o konstruk-
cji zrębowej, posadowiona na wysokim pod-
murowaniu, pokryta gontowym dachem wie-
lopołaciowym. Znajduje się w niej m.in. ołtarz  
z rzeźbą św. Jakuba i obraz Matki Boskiej Ró-
żańcowej, przeniesiony z XIX-wiecznego ko-
ścioła Najświętszego Serca Pana Jezusa w No-
wym Sączu.

Szczegółowy program na:
  www.zabytki.powiatbochenski.pl.

2.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.
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W sobotę 2 września o godz. 17.00 zapra-
szamy na Muzyczne Pożegnanie Lata na 
boisko sportowe przy GOSIR w Rzezawie (ul. 
Wiśniowa). Będzie to zarazem muzyczne za-
kończenie pierwszego dnia zwiedzania zabyt-
ków w Powiecie Bocheńskim. 

W programie m.in.: koncert gitarowy zespołu 
O Co Chodzi, show taneczne z animacjami oraz 
zabawami dla dzieci, występ grupy tanecznej 
JDC AGENCY (laureatów You Can Dance, Mam 
Talent, Got To Dance, Tylko Taniec) oraz występ 
gwiazdy wieczoru – zespołu VIDEO. 

Na zakończenie dyskoteka, którą poprowa-
dzi Dj Aro.

Szczegółowy program na:
  www.zabytki.powiatbochenski.pl.

2.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl. »
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Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
34-205 Stryszawa 740, tel. 33 8747003

e-mail: gokstryszawa@poczta.fm, www.stryszawa.pl

W dniach 16-17 września w godz. 9.00-16.00 
zapraszamy do beskidzkiego Centrum Zabawki 
Drewnianej w Stryszawie, gdzie można obejrzeć 
wystawę stałą zabawek ludowych żywiecko-su-
skiego ośrodka zabawkarskiego. 

W programie oprowadzanie po wystawie 

ludowych zabawek, projekcja filmu pt. Jak po-
wstają koniki i ptaszki (ok. 15 min), zwiedzanie 
Parku Drewnianej Zabawki Ludowej, a także 
możliwość wzięcia udziału w warsztatach malo-
wania koników i ptaszków. 

W niedzielę 17 września zapraszamy do 
udziału w Rajdzie Górskim im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego na Jałowiec (1111 m). Meta raj-
du – na szczycie Jałowca. Przywitanie drużyn  
o godz. 12.00 na szczycie góry. 

Osoby i drużyny zainteresowane udziałem  
w rajdzie zapraszamy do zgłaszania udziału. Re-
gulamin i karta zgłoszenia będzie dostępne od 
1 września na stronie internetowej www.strysza-
wa.pl, zakładka Tradycja i kultura (podzakładka: 
dokumenty do pobrania).

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

St
ry

sz
aw

a

16-17.09.2017

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie
W sobota 2 września w godz. 9.00-18.00 i w nie-

dzielę 3 września w godz. 12.00-17.00 zaprasza-
my do zwiedzania z przewodnikiem pochodzącego  
z końca XVI wieku kościoła drewnianego pw. Wszyst-
kich Świętych w Sobolowie. Przy kościele znajduje 
się wolnostojąca, drewniana dzwonnica z XVII w.,  
w której zawieszony jest gotycki dzwon. Najstarszym 
zabytkiem świątyni jest manierystyczny obraz przed-
stawiający Ukrzyżowanie.

Ekomuzeum w Sobolowie
W dniach 2-3 września w godz. 11.00-18.00 za-

praszamy do zwiedzania Ekomuzeum. To efekt po-
nad 20 lat pasji i prywatnej inicjatywy Józefa Kluby. 
Mieści się ono w drewnianym, stylowym domku, któ-
rego parterowe ściany zostały wyplecione z wikliny. 
Do tej muzealnej ekspozycji należą przedmioty i na-
rzędzia używane w gospodarstwach rolnych w ubie-
głym stuleciu jak np.: młynki do zboża, żarna, stare 
żelazka, zegarki, a także unikatowy zbiór kołowrot-
ków i konny kierat.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

So
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w

2-3.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl

Si
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Organizator:
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
34-236 Sidzina, Sidzina, tel. 501597208
e-mail: skansensidzina@interia.pl, www.bystra-sidzina.pl



56 57

Sz
ym

b
ar

k

17.09.2017

Podczas tegorocznej edycji EDD szczególnie 
polecamy wyprawę w Pieniny – pasma gór-
skiego w łańcuchu Karpat, które jest jednym  
z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych  
w Polsce. Malowniczość miejsca i jego walory 
przyrodnicze doceniono już w 1751 r. organizu-
jąc ekspedycje naukowe. W 1932 r. utworzono 
Pieniński Park Narodowy. 

Piękno Pienin tworzy płynący u stóp gór Du-
najec, który sprawia, że krajobrazy są absolutnie 
niepowtarzalne. Ku rzece opadają prostopadłe, 
białe wapienne skały, porosłe bujną roślinnością, 
a za każdym zakrętem odkrywa się coraz to nowe, 
coraz piękniejsze i bardziej poetyczne widoki... 

Najpiękniejszy odcinek malowniczego Du-
najca znajduje się w rejonie Szczawnicy. Do tej 

miejscowości wiedzie też popularny szlak na Wy-
soki Wierch – kopulaste wzniesienie o wysokości 
898 m, przez które przebiega granica polsko-sło-
wacka. Na tym odkrytym, pozbawionym zalesie-
nia szczycie odbywa się kulturowy wypas owiec 
dozwolony na specjalnych warunkach na obsza-
rach chronionych.

Na Terenie Pienińskiego Parku Narodowego 
znajduje się zamek w Czorsztynie, który dumnie 
wznosi się nad Czorsztyńskim Jeziorem. Vis à vis 
twierdzy położona jest kolejna – w Nidzicy. Obie, 
przeglądając się w wodzie, tworzą magiczny kra-
jobraz z Pieninami w tle. Naprawdę warto poczuć 
magię tych gór! 

Wejście na teren parku jest bezpłatne. 
Regulamin dostępny na www.pieninypn.pl.

Poleca:
GoodPoland.com
tel. 600449988
e-mail: b.polaczek@goodpoland.com, www.goodpoland.com
facebook.com/NajpiękniejszeMiejscaWPolsce

Sz
cz
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ni

ca
9-17.09.2017

W niedzielę 17 września  
w godz. 11.00-17.00 zaprasza-
my na wydarzenie pod hasłem 
Zabytki architektury drew-
nianej Ziemi Gorlickiej. 

W programie: zwiedzanie 
pogórzańskich obiektów na 
terenie szymbarskiego skan-
senu oraz wystawy fotografii 
prezentującej przykłady archi-
tektury drewnianej – zabyt-
kowe cerkwie, kościoły, chyże 
łemkowskie i pogórzańskie 
chałupy. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy »
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W niedzielę 3 września o godz. 
8.00, 9.00, 10.00-11.00 oraz 12.00-
13.00 zapraszamy do zwiedzania 
kościoła pw. św. Małgorzaty Panny 
i Męczennicy w Trzcianie, który stoi 
na niewielkim wzgórzu, we wschod-
niej części miejscowości. Zbudowany 
został w połowie XVI wieku, a w ko-
lejnych stuleciach był przebudowany 
i rozbudowany. 

Do zabytkowego wyposażenia ko-
ścioła należą: gotycka chrzcielnica  
z 1497 r. oraz barokowy ołtarz głów-
ny i boczne ołtarze z przełomu XVIII 
i XIX wieku.
Szczegółowy program na: 
www.zabytki.powiatbochenski.pl. 

Tr
zc
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na

3.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Organizator:
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6

tel. 14 6222141 
e-mail: szkola@zsp.tarnow.pl

www.zsp.tarnow.pl

W sobotę 16 września zapraszamy na Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa do Zespołu Szkół Pla-
stycznych w Tarnowie. 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie 
przy ul. Westwalewicza 6 (szkoła i najbliższe 
otoczenie):
 godz. 9.00-14.00 – zwiedzanie szkoły oraz 

wystaw prac uczniów
 godz. 10.00-13.00 – artystyczne działania  

w plenerze (w otoczeniu szkoły) z zakresu fo-
tografii (camera obscura), malarstwa (street 
art), rzeźby (rzeźby kinetyczne), tkaniny (kra-
jobraz utkany) – propozycja wspólnego arty-
stycznego kreowania otoczenia szkoły

Dwór w Jeżowie
ul. Wilczyska 4 (dwór i jego zabytkowy park):
 godz. 9.00-14.00 – zwiedzanie wnętrz dworu 

i wystawy prac uczniów

 godz. 10.00-13.00 – artystyczne działania  
w plenerze z zakresu malarstwa, rzeźby i tka-
niny – propozycja wspólnego artystycznego 
kreowania otoczenia dworu.
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Ta
rn

ów

16.09.2017
Ta

rn
aw

a

W sobotę 2 września w godz. 9.00-18.00 i w nie-
dzielę 3 września w godz. 12.00-18.00 zapraszamy do 
zwiedzania z przewodnikiem XIX-wiecznego kościoła 
pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie. 

Pierwotnie na wzgórzu tarnawskim stał drewniany 
kościół wzniesiony w 1440 r., który niestety nie dotrwał 
do naszych czasów. W 1803 r. w miejscu drewnianej 
świątyni wybudowano nową, murowaną. Najstarszym 
zabytkiem w kościele jest XVI-wieczna, gotycko-rene-
sansowa chrzcielnica oraz płaskorzeźba Stanisława 
Lubomirskiego.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

2-3.09.2017

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Organizatorzy:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10a, tel. 18 3535618, fax 18 3535601
e-mail: galeria@gorlice.art.pl, www.muzeum.gorlice.pl
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
38-311 Szymbark, tel. 18 3511018, e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Sz
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16-17.09.2017

Organizator:
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
e-mail: sekretariat@muzeum.wieliczka.pl, www.muzeum.wieliczka.pl

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce po 
raz kolejny udostępnia w ramach EDD obiek-
ty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO – Zamek Żupny i ekspozycje Mu-
zeum na III poziomie kopalni. Obiekty są waż-
nym ogniwem dziedzictwa górniczej przeszło-
ści Wieliczki i kraju. 

Podczas EDD oprócz tradycyjnego zwie-
dzania Zamku Żupnego i Muzeum na III po-
ziomie kopalni soli z cennymi, autentycznymi 
zabytkami dokumentującymi kilkusetletnią 
działalność górników i mieszkańców Wieliczki, 

proponujemy grę rodzinną pod hasłem Nasze 
miasto wczoraj i dziś, spacer tematyczny W 
krajobrazie górniczej Wieliczki oraz zajęcia 
plastyczne Solą malowane. 

Program EDD:

Zamek Żupny
 godz. 9.00-16.00 – zwiedzanie wnętrz i dzie-

dzictwa zamkowego z pokonkursową wysta-
wą Zamki, pałace w kraju nad Wisłą
 godz. 9.00-15.00 – gra rodzinna Nasze mia-

sto wczoraj i dziś

 godz. 9.00-15.00 – zajęcia plastyczne Solą 
malowane
 godz. 10.00 i 13.00 – autorskie oprowadza-

nie po wystawie Sól w Polsce – współczesne 
ośrodki produkcji
 godz. 11.00 i 14.00 – spacer tematyczny  

W krajobrazie górniczej Wieliczki
 godz. 12.00 i 15.00 – projekcja filmu Mu-

zeum utracone.

Muzeum na III poziomie kopalni soli
 godz. 9.00-16.00 – zwiedzanie wystaw sta-

łych i ekspozycji czasowej Solne wnętrza 
(prace konkursowe studentów ASP w Krako-
wie oraz ich pedagogów). 
Uwaga, wymagana wcześniejsza rezerwacja 

na www.muzeum.wieliczka.pl.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy.
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Na wzgórzu nad rzeką Stradomką znajdu-

je się wzniesiony z kamienia obronny dwór. 

Obiekt należy do nielicznych zachowanych  
w Polsce szesnastowiecznych obronnych sie-
dzib szlacheckich. Jako pierwsi właściciele 
Wieruszyc wymieniani są przedstawiciele ry-
cerskiego rodu Drużynitów herbu Drużyna 
którzy w 1306 r. otrzymali wieś od króla Wła-
dysława Łokietka. 

Od nazwy wsi przyjęli nazwisko Wieruscy. 
W połowie XV w. zbudowali wieżę obronno-
mieszkalną na planie prostokąta o wymiarach 
11x14m. 

Ten unikatowy zabytek będzie można zwie-
dzić w dniach 2-3 września w godz. 11.00-
19.00 – zwiedzanie o pełnych godzinach. 

Szczegółowy program na:
  www.zabytki.powiatbochenski.pl.

Krajobraz Zakopanego – nasze 
dziedzictwo

„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo kra-
jobrazu” – pod takim tytułem odbywają się 
tegoroczne, już 25. obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Polsce. Muzeum Tatrzańskie 
znajdujące się u podnóża Tatr i otoczone bajko-
wym krajobrazem górskim, wtopione w tutej-
szą architekturę i kulturę od początków swoje-
go istnienia z wielką troską i zaangażowaniem 
dba o ochronę dziedzictwa regionalnego. 

Dlatego odpowiadając na współczesne pro-
blemy oraz rosnącą świadomość kolejnych po-
koleń Muzeum Tatrzańskie serdecznie zapra-
sza na spotkanie prowadzone przez Michała 
Murzyna pn. Krajobraz Zakopanego – nasze 
dziedzictwo, które odbędzie się w piątek 15 
września o godz. 17.00 w gmachu głównym 
Muzeum Tatrzańskiego przy ul. Krupówki 10  
w Zakopanem.  

Zakopane oprócz niezwykłego otoczenia 
i wyjątkowej kultury znane jest również jako 

ośrodek turystyczny, a co za tym idzie dosko-
nałe miejsce na inwestycje. Nie zawsze kwe-
stie ekonomiczne idą w parze z zachowaniem 
unikatowego krajobrazu kulturowego. Szeroka 
problematyka degradacji Zakopanego, ale tak-
że pozytywne przykłady troski o nasze wspól-
ne, lokalne dziedzictwo stanowić będzie punkt 
wyjścia do szerokiej, nie pierwszej już, dyskusji 
w tym temacie.

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny

Organizator:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10, tel. 18 2015205
e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl, www.muzeumtatrzanskie.pl
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2-3.09.2017

15.09.2017
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.
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Organizator:
Babiogórskie Centrum Kultury

34-222 Zawoja, tel. 33 8775066
e-mail: bck@zawoja.pl, www.zawoja.pl 
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33. Babiogórska Jesień
Babiogórska Jesień to jedno z najważniej-

szych wydarzeń kulturalnych w regionie Be-
skidów. Na festiwalu corocznie prezentowany 
jest folklor babiogórski oraz sztuka ludowa 
regionu, które są niezwykle wartościowym 
elementem szeroko pojętej kultury ludowej. 
Impreza przywraca pamięć o pasterskiej prze-
szłości regionu. Odbywa się u schyłku sezonu 
wypasowego, którego koniec wyznacza dzień 
św. Michała Archanioła. Głównym zaś punk-
tem Babiogórskiej Jesieni jest powitanie je-
siennego redyku – powrót pasterzy z owcami 
do wsi. Towarzyszą jej Targi Sztuki Ludowej  
i Rękodzieła Artystycznego oraz liczne warsz-
taty dla dzieci.

Tegoroczna Babiogórska Jesień odbędzie się 
w dniach 22-24 września w Zawoi. Pod Babią 
Górą znowu zabrzmi folklor z różnych części 
Karpat, a także z Ukrainy, Słowacji i Polski. Go-
ścić będziemy Kapelę ze Wsi Warszawa oraz 
zespoły: Ziemia Cieszyńska, Hamernik, Ho-
verla, Holny, Rzoz, Juzyna.

Festiwal otworzy – w piątek 22 września 
– sympozjum naukowe pt. Pro memoria Ur-
szula Janicka-Krzywda współorganizowane 
przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
PTTK w Krakowie. Będzie to niezwykłe spotka-
nie poświęcone tej najważniejszej dla regionu 
babiogórskiego etnografce. 

W programie również wspaniałe warsztaty 
twórcze dla dzieci i młodzieży, targi sztuki i rę-
kodzieła ludowego, spotkania pasterzy i ludzi 
związanych z kulturą babiogórską. Babiogór-
ska Jesień została w tym roku dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Ministra 
„Kultura Ludowa”.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

22-24.09.2017

W dniach 2-3 września w godz. 
12.00, 13.00 i 14.00 zapraszamy do 
zwiedzania zespołu dworsko-pała-
cowego w Zbydniowie, malowniczo 
położonego na wzgórzu wśród pięk-
nego parku. 

W XIV w. dobrami zbydniowskimi 
władali rycerze z rodu Zbigniew-
skich. Na przestrzeni wieków dwór 
kilkakrotnie zmieniał swoich wła-
ścicieli: były to rody Wieruskich, 
Gabońskich, Gąsiorowskich, Sa-
dowskich. Obecnymi właściciela-
mi dworu i znacznej części parku są 
Państwo Laskowscy, którzy prowa-
dzą intensywne prace remontowe  
w dworze, jak i prace konserwator-
skie w parku dbając o starodrzewie  
i piękne aleje grabowe.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

2-3.09.2017
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl
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Sobota 16 września
 w godz. 12.00-14.00 – zwiedzanie z prze-

wodnikiem Izby Regionalnej w Zielonkach. 
Oprowadzanie: Mariusz Zieliński, muzeal- 

nik-regionalista, kustosz. 
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

W sobotę 2 września w godz. 12.00-16.00 
zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
Regionalnej Galerii Sztuki i Rękodzieła 

zlokalizowanej w budynku Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Żegocinie. 

Placówka posiada bogate zbiory etnograficz-
ne min.: dawne narządzie rolnicze i rzemieślni-
cze, sprzęty domowe, obrazy religijne, wyroby 
rzemieślnicze, zbiory ikonograficzne i archiwal-
ne zdjęcia, dokumenty, dawne książki itp. doty-
czące terenu obecnej Gminy Żegocina. 

W izbie jest prezentowany bogaty dorobek 
twórczości ludowej miejscowych artystów: haf-
ciarek, malarzy, rzeźbiarzy, snycerzy, fotografi-
ków itd.

Szczegółowy program na:
www.zabytki.powiatbochenski.pl.

8-10 i 16.09.2017

Organizator:
Izba Regionalna i Biblioteka Publiczna w Zielonkach 

32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 17A , tel. 12 4184121
e-mail: mzielinski.biblioteka@interia.pl

Piątek 8 września 
 o godz. 18.00 – procesja po uroczystej mszy 

św. odpustowej w parafii pw. Narodzenia 
NMP w Zielonkach, podczas której będzie 
możliwość zobaczenia oryginalnych, regio-
nalnych strojów krakowskich „od Zielonek”  
w naturalnym krajobrazie zabytkowego ko-
ścioła parafialnego w Zielonkach. 

Sobota 9 września
 w godz. 11.00-12.00 – zwiedzanie z prze-

wodnikiem gotycko-renesansowego kościoła 
parafialnego pw. Narodzenia NMP w Zielon-
kach z 1 poł. XVI w. Oprowadzanie: Mariusz 
Zieliński, muzealnik-regionalista lub Jan Bu-
lak, historyk z UP JP II. 

Niedziela 10 września
 w godz. 13.00-13.30 (po mszy św. o godz. 

12.00) – koncert muzyki organowej w wy-
konaniu organisty Piotra Szczerby w ko-
ściele parafialnym pw. Narodzenia NMP  
w Zielonkach.
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Organizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700
e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.








