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Bazylika Świętego Mikołaja w Bochni
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Maszyna parowa Szyb Campi Kopalni Soli Bochnia

Miejsce: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz.
zwiedzanie z przewodnikiem

10.00 – 16.00

Opis: Wyjątkowo cennym zabytkiem techniki jest najdłużej (do 1996
r.) pracująca maszyna parowa w kopalni na ziemiach polskich,
wykonana w 1909 r. w hucie „Laura” w Chorzowie. Po zastąpieniu jej
urządzeniem o napędzie elektrycznym, pozostaje na obecnym
miejscu jako fascynujący zabytek techniki, udostępniany turystom.
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Kopalnia Soli w Bochni
Miejsce: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 9.15 - 16.15
Uwaga wejście płatne, z 50% rabatem na zwiedzanie trasy
Multimedialnej

Opis: Kopalnia Soli Bochnia to najstarsza w Polsce kopalnia soli
kamiennej. Od 20 lat turyści mogą zwiedzać kopalnię. Wszyscy,
którzy wybiorą się w tą podziemna podróż mają do wyboru trzy trasy:
trasę turystyczną z ekspozycją multimedialną, trasę przyrodniczą
z przeprawą łodzią, trasę historyczną wyprawa w stare góry.
Pod ziemią czeka na gości wiele atrakcji: przejazd kolejką górniczą,
zjazd po najdłuższej zjeżdżalni łączącej dwa poziomy kopalni,
podziemne boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, podziemna przeprawa łodzią przez zalaną
solanką komorę. Na powierzchni odwiedzający kopalnię turyści zwiedzają zabytkową maszynę
parową, ekspozycję minerałów i skał, oraz lapidarium.
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Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Miejsce: ul. Rynek 20 , 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 10.00-18.00
Dodatkowo sobota 3.09:
godz. 16.00 - Jan Flasza, "Duch dominikański. Czas i przestrzeń
w poklasztornym budynku Muzeum im. Stanisława Fischera
w Bochni". Prezentacja połączona ze zwiedzaniem obiektu od piwnic
do poddasza.
godz. 17.30 - Koncert rodzinnego duetu gitarowego Piotr i Paweł.
Wystąpią Piotr Lekki i Paweł Lekki.
Niedziela 4.09:
godz. 12.00 - Wernisaż wystawy twórczości Zbigniewa Ważydrąga
"Nienazwane, czyli zapis Tajemnicy".
godz. 16.00 - Marek Materna, "7,5 tysiąca lat osadnictwa w rejonie bocheńskim. Wybrane
zagadnienia w świetle dotychczasowych wyników badań archeologicznych”
Opis: Bocheńskie Muzeum mieści się w dwuskrzydłowym, późnobarokowym gmachu. Jest to dawny
klasztor Dominikanów i jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych Bochni. Muzeum zostało
założone w 1959 r. przez Stanisława Fischera, badacza przeszłości Bochni i regionu. Ekspozycja stała
obejmuje: kolekcję dawnej rzeźby i malarstwa ludowego, zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego,
kultury pozaeuropejskie (Afryka, Ameryka Pd., Azja), archeologię regionu, dzieje Bochni ze
szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli, pamiątek cechowych, powstań narodowych, historii
miejscowego szkolnictwa, tradycji piśmiennictwa i drukarstwa bocheńskiego.
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Opis: Największa stała ekspozycja motyli z całego świata w Polsce.
Kolekcja liczy ponad 4,5 tys. okazów pochodzących ze wszystkich
stref zoograﬁcznych. W muzealnych gablotach można zobaczyć
motyle dzienne i nocne, podzielone ze względu na rodziny, a także na
gatunki ilustrujące różne zjawiska przyrodnicze. Najstarsze okazy
pochodzą z lat 70. XIX wieku.
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Żydowska Trasa Pamięci w Bochni

Miejsce: ul. Rynek 2, 32-700 Bochni (Dom Bochniaków - rozpoczęcie
zwiedzania)
Zwiedzanie: niedziela 4.09 godz. 11.00.
Opis: Żydowska Trasa Pamięci utworzona 7 września 2015 r.,
pokazuje wydarzenia rozgrywające się w latach 1941-1943 na
terenach dawnego getta żydowskiego, powstałego w połowie
kwietnia 1941 r. w Bochni. Zwiedzający mijają miejsca eksterminacji
bezpośredniej Żydów, m.in. na ulicach i placach Bochni i cmentarzu
żydowskim. Dowiadują się o trzech najważniejszych akcjach
wywożenia Żydów do obozów zagłady w Bełżcu, KL Auschwitz oraz
obozów pracy w Płaszowie i Szebni. Zwiedzający zatrzymają się
przed pomnikiem Oﬁar Holocaustu z Bochni i okolicy, przy zbiegu ulic Niecałej i Solnej Góry
ufundowanym przez Stowarzyszenie Żydów Bocheńskich w Izraelu. Poznają rolę i zadania Rady
Żydowskiej (Judenratu) i policji żydowskiej (Ordnungsdienstu), oraz działalność i znaczenie
warsztatów rzemieślniczych Salomona Greiwera.
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Osada VI Oraczy w Bochni Park Archeologiczny
Miejsce: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 10.00 - 15.00
zwiedzanie o pełnych godzinach (grupy max 30 osobowe).
Opis: Miejsce, gdzie średniowiecze trwa nadal. Bocheński skansen
archeologiczny to miejsce, gdzie można spróbować swoich sił
w dawnych rzemiosłach. To również rekonstrukcja średniowiecznej
wioski, charakterystycznej dla XIII wieku. Na jej terenie znajdują się
m.in. warzelnia, zagroda oracza, zagroda garncarza, ziemianka
i kuźnia.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Łapczycy

Opis: Cmentarz żydowski znajduje się w odległości około 500 m od
rynku, na zboczu wzgórza, po prawej stronie, przy drodze do
Limanowej. Pierwsze wzmianki o cmentarzu pochodzą z 14 VI 1641 r.
O istnieniu kirkutu w XVII w. świadczą także najstarsze zachowane
macewy pochodzące z 1667 r. Na cmentarzu byli chowani Żydzi
z innych miejscowości np.: Borówna, Czchów, Gdów, Kobyle, Wieniec,
Wola Batorska itp., a także zmarli żydowscy więźniowie. Podczas II
wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Nowym Wiśniczu naziści
dokonywali egzekucji osób pochodzenia żydowskiego. Do dzisiaj
zachowało się około 250 macew.

15

Opis: Kościół gotycki z 1340 r. ufundowany przez Króla Kazimierza
Wielkiego jako dar pokutny, położony przy historycznym Szlaku
Bursztynowym, zwanym później Królewskim, obecnie Via Regia
Antiqua . Gotycki kościół zbudowano w całości z ciosów kamiennych,
pierwotnie był budowlą dwunawową z gwiaździstymi sklepieniami,
podpartymi dwoma ﬁlarami. W wejściach znajdują się ostrołukowe
portale kamienne z XV wieku. Cennym zabytkiem jest też ostrołukowa
tęcza, nad nią późnogotycki krucyﬁks oraz średniowieczne okucia
drzwi. Ołtarz główny wykonano w 1902 roku w pracowni Franciszka
Samka. Boczne ołtarze barokowe pochodzą z XVII i XVIII wieku. Przy kościele znajduje się drewniana
dzwonnica z XIV-wiecznym dzwonem.

Kościół Zakonu Bożogrobców z XVII w.
oraz Muzeum Zakonu Stróżów Bożego Grobu w Chełmie

Opis: Wybitne dzieło wczesnego baroku. Wzniesiony na wzgórzu,
góruje z sąsiadującym Zamkiem nad całą miejscowością. Klasztor
został ufundowany przez Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), jako
dar wdzięczności za zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 r.
W skład zespołu klasztornego wchodzą: budynek klasztorny, kościół
Chrystusa Zbawiciela oraz fortyﬁkacje bastionowe. Klasztor
funkcjonował do 1783 roku. Od XIX wieku, aż do dziś służy on za
więzienie.
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Opis: Kościół obecnie p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela wzniesiony
w stylu barokowym w latach 1738-1749 na miejscu dwóch
poprzednich kościołów drewnianych. Wraz z dzwonnicą, w której
mieści się część Muzeum Paraﬁalnego, tworzy wyjątkowo ciekawy
zespół świadczący o potędze miejscowej paraﬁi istniejącej już ponad
osiemset lat. W zachrystii obejrzeć można malowidła ścienne
z XVIII wieku przedstawiające zakonników z Chełmu. Muzeum
w którym prezentowane są cenne archiwalia paraﬁalne (XVI-XX w.),
kolekcja zabytkowych ornatów z XVII-XIX w., szaty liturgiczne, zabytki
dawnej sztuki złotniczej, stare księgi liturgiczne, unikatowe kroniki paraﬁalne sięgające XVI w., księgi
paraﬁalne prowadzone od XVII stulecia, inwentarze, plany, mapy, mszały i wiele innych. Pochodząca
z 1751 roku drewniana ﬁgura Jana Nepomucena oraz współczesna płaskorzeźba obrazująca początki
paraﬁi to główne ozdoby ekspozycji w dzwonnicy.

Galeria Wiejska w Chełmie

Opis: W Galerii znajduje się stała ekspozycja prac autorstwa
miejscowego artysty Zygmunta Bóla - emerytowanego górnika
z bocheńskiej Kopalni Soli. Są to m.in. rzeźby solne, fresk ścienny oraz
obrazy. W Galrii znajduje się również wystawa czasowa malarstwa
Jerzego Kalety i Zbigniewa Gizelli.
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Rowerowa gra terenowa „Łap Szyca!"

Miejsce: Moszczenica (budynek Świetlicy
Wiejskiej i OSP)
Start: niedziela 4.09. godz. 14.00.
UWAGA! Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły pod numerem
telefonu: 14 610 54 50.
Opis: 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 panów" – i stąd Łapanów. Panowie, mając dość
łupienia, podnieśli wreszcie krzyk „łap Szyca!" i stąd Łapczyca. A gdy go
wreszcie złapali i powiesili, ktoś z nich odetchnął z ulgą „wisi Szyc" –
stąd wziął się Wiśnicz. I choć tak głosi legenda, to okazało się, że Szyc powrócił i skutecznie pozbawia
dóbr, okradając podróżnych na Trakcie Królewskim między Bochnią a Chełmem…
Graczu, w Tobie jedyna nadzieja! Zbierz drużynę, 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!
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Opis: Mieszczące się w budynku dawnego Domu Ubogich, Muzeum
Ziemi Wiśnickiej gromadzi i dokumentuje pamiątki związane z historią
regionu. W swojej kolekcji Muzeum posiada zbiór dzieł wiśnickich
malarzy: Stanisława Klimowskiego, ks. Stanisława Nowaka, Mariana
Rojka i Jana Stasiniewicza. Zwiedzający mogą również obejrzeć
fotograﬁe Wiśnicza z początku wieku, oryginalne kajdany z wiśnickiego
więzienia, a także podziwiać unikalną XVII wieczną spiżową armatę
pochodzącą z wiśnickiego zamku.
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Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka"

Miejsce: ul. Zamkowa 13, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 3.09 i Niedziela 4.09 godz. 10.00 - 14.00
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Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu

Miejsce: 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 10.00-18.00
Opis: Głównym miejscem przyciągającym uwagę turystów
w Nowym Wiśniczu jest niewątpliwie zamek Kmitów
i Lubomirskich, jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł
wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno obronnej, który swą historią sięga połowy XIV wieku.
Budowę warowni zainicjował Jan Kmita, a jego następcy
dokonywali stopniowej rozbudowy. Ostateczny kształt
wiśnicki zamek przybrał za sprawą Stanisława
Lubomirskiego, który w latach 1615-1621 dokonał jego
gruntownej przebudowy w stylu „palazzo in fortezza” co znaczy pałac w środku fortecy.
O obecnym charakterze architektonicznym zamku
zdecydowały trzy fazy rozbudowy: gotycka, renesansowa i wczesnobarokowa. Na przykład z czterech
baszt opinających naroża zamku, trzy wzniesiono jeszcze w gotyckim etapie przebudowy, a czwartą zwaną Bony, w okresie renesansu. Trzeciej fazie stylowej należy przypisać m.in. arkadowy dziedziniec
wewnętrzny i nakrytą kopułą kaplicę, którą zdobi iluzjonistyczna polichromia. Zastosowany wokół
zamku bastionowy system obronny sprawił, że stał się on jedną z najpotężniejszych twierdz
w ówczesnej Rzeczypospolitej.
Zwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę rzeźb monumentalnych autorstwa prof. Czesława
Dźwigaja, wystawę ceramiczną "Genowefa Nowak i jej wierni druhowie" oraz wystawę zbiorową
absolwentów Liceum Plastycznego.
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Spacer z przewodnikiem po Nowym Wiśniczu

Miejsce: zbiórka na Rynku, przy Ratuszu
Zwiedzanie: sobota 03.09 i niedziela 04.09 godz. 10.30, 12.00, 13.30
Opis: Weekend z zabytkami to wyjątkowa okazja do godzinnego
spaceru po Wiśniczu wraz z przewodnikiem, poznania jego historii oraz
najważniejszych zabytków architektonicznych miasta.
Spacer rozpocznie się na Rynku i znajdującym się tam XVII-wiecznym
Ratuszu. Turyści poznają historię obiektu, będą mogli zobaczyć salę
obrad Rady Miasta oraz podziemia. Kolejnym etapem będzie
zwiedzanie wczesnobarokowego kościoła paraﬁalnego
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1621 roku. Następnie
przewodnik poprowadzi turystów koło budynku Muzeum Ziemi
Wiśnickiej w którym od 1641 mieścił się tzw. dom ubogich, na ścieżkę prowadzącą do kolejnego
ważnego zabytku - dominującego na wzgórzu Zakładu Karnego - czyli dawnego kompleksu Klasztoru
Karmelitów Bosych z 1634 roku. Po drodze turyści będą mogli zobaczyć również pozostałości
dawnego kamieniołomu, z którego piaskowiec wykorzystywany był przez Kmitów i Lubomirskich do
budowy zamku i klasztoru oraz liczne pomniki spiżowe autorstwa prof. Czesława Dźwigaja. Spacer
zakończy się pod murami Zakładu Karnego.
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Winnica w Chronowie
Miejsce: Chronów 209, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 14.00-18.00
Opis: Tam, gdzie początek bierze Beskid Wyspowy, na granicy
Krajobrazowego Parku Wiśnicko - Lipnickiego, w malowniczo
usytuowanej, niewielkiej wsi Chronów, z dala od wielkomiejskiego
zgiełku zrodził się interesujący winiarski projekt - blisko hektarowa
winnica. Mnogość odmian pozwoli tworzyć wina o różnorodnym
charakterze, odpowiadające gustom gości odwiedzających
gospodarstwo o proﬁlu enoturystycznym. W tej młodej winnicy będą
Państwo mogli przespacerować się z winiarzem po winnicy oraz
skosztować wyśmienitych win.

Miejsce: Lipnica Murowana 39, 32-724 Lipnica Murowana
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 9.00 - 17.00, niedziela 4.09 godz.
13.00 - 17.00 wejście z przewodnikiem

Opis: Kościół paraﬁalny Wszystkich Świętych w Sobolowie pochodzi
z końca XVI w. Jest to jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej.
Przy kościele widnieje wolno stojąca, drewniana dzwonnica z XVII w.,
w której zawieszony jest gotycki dzwon. Najstarszym zabytkiem
świątyni jest manierystyczny obraz przedstawiający Ukrzyżowanie. W
ołtarzu głównym z XIX w. znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Godne uwagi są także boczne ołtarze rokokowe oraz późnobarokowe
ławy kolatorskie.

Opis: Kościół w Lipnicy Murowanej z końca XV w. to jeden
z najstarszych i najcenniejszych kościołów drewnianych
w Małopolsce, wpisany w 2003 r. na Listę 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 w. Wśród cennego wyposażenia
odnajdziemy: rzadki feretron procesyjny z płaskorzeźbą Trójcy
Świętej i pozytyw szkatulny (do dziś grający).

Ekomuzeum w Sobolowie
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Kościół pw. św. Bartłomieja w Łapanowie

Miejsce: Łapanów 1, 32-740 Łapanów
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 9.00 - 18.00, niedziela 4.09 godz. 12.00
- 18.00 wejście z przewodnikiem
Opis: Kościół zbudowano w 1529 r., a odbudowano po zniszczeniach
w 1614 r. wraz z nową kaplicą przy nawie. Wnętrze zdobi polichromia
z 1843 r. Późnobarokowy ołtarz główny, z obrazem Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, pochodzi z 1873 r. Ołtarze boczne datowane są również
na XIX w. W kościele znajdują się też obrazy: Matka Boska XVII w,
Przemienienie Pańskie oraz św. Barbara z XVII w.
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Frankówka Mała - Lokalna Informacja Turystyczna
Miejsce: Cichawka 107, 32-740 Łapanów
Zwiedzanie: Sobota 03.09 godz. 14.00 - 20.00 i niedziela 04.09
godz. 14.00-18.00
W sobotę 3.09 od godz. 14.00 Piknik Dojrzałego Lata, o tematyce
turystycznej. Warsztaty i wycieczki z przewodnikiem, konkursy,
animacje dla dzieci, pokazy a na zakończenie rodzinne ognisko.
Niedziela 04.09 godz. 14.00-18.00 warsztaty i wycieczki
z przewodnikiem "Pomniki historii XX wieku na terenie
bocheńszczyzny".

W programie między innymi:
1. Warsztaty historyczno-kulinarne związane z powstałą na Zamku w Wiśniczu pierwszą na ziemiach
polskich książką kucharską "Compendium Ferculorum". Przy tradycyjnym piecu chlebowym
warsztaty poprowadzą przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej z XVII wieku, aby choć na chwilę
przenieść wszystkich do staropolskiej kuchni. Warsztaty odbędą się w sobotę i niedzielę.
2. Pomniki historii XX wieku - tereny bocheńszczyzny 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 lotników niosących
pomoc powstańczej Warszawie. Właściciele Frankówki zabiorą uczestników Weekendu w krótką
podróż w tę chwalebną przeszłość. O godzinie 15 i 17 w sobotę i w niedzielę odbędzie się krótkie
wprowadzenie we Frankówce Małej, a następnie chętni własnym transportem pod opieką
przewodnika wyruszą na około godzinną przejażdżkę w miejsca związane z wspomnianą historią.
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Opis: Muzeum powstało aby propagować wiedzę na temat polskiej
sztuki kulinarnej, kuchni narodowej, regionalnej i lokalnej oraz promować najstarszą polską książkę
kucharską "Compendium Ferculorum – Albo Zebranie Potraw". W Muzeum można zapoznać się
z licznymi polskimi publikacjami kulinarnymi i na podstawie przepisów w nich zawartych nauczyć się
samodzielnie pod okiem eksperta przygotować wybraną potrawę.
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Opis: Izba regionalna gromadzi eksponaty, które świadczą o bogatej
przeszłości Lipnicy. Znajdują się w niej gabloty z ważnymi
dokumentami, zdjęciami pieczęci, fotograﬁami z okresu
powojennego i okupacji hitlerowskiej, działalności związku
Lipniczan w USA. Izba regionalna gromadzi 48 eksponatów, a są to
przede wszystkim stare narzędzia rolnicze, przedmioty
z wyposażenia gospodarstwa domowego, które w dzisiejszych
czasach już są nie spotykane.
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Zespół dworsko - pałacowy w Zbydniowie

Spacer po Lipnicy

Miejsce: zbiórka na Rynku pod pomnikiem Króla Władysława
Łokietka w Lipnicy Murowanej
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 10.00 i niedziela 4.09 godz. 15.00
i 17.00
Opis: Dzieje lipnickich ziemskich posiadłości sięgają czasów nadań
królewskich na tych obszarach. Takim dokumentem dotyczącym tych
obszarów, był akt lokacji dla miasta Lipnik (miasta królewskiego)
wydany zasadźcy Konradowi przez króla Władysława Łokietka
w 1326 r. Dziś Król Łokietek króluje na Lipnickim Rynku i od niego
rozpocznie się wędrówka po Lipnicy z panią Beatą Sową. Na trasie
spaceru znajdzie się również Kościół Św. Szymona, Kościół św.
Andrzeja, Kościół św. Leonarda i Dwór Ledóchowskich.
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Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Góra św. Jana
w Mikluszowicach
Miejsce: Mikluszowice 45, 32-708 Dziewin
Zwiedzanie: niedziela 4.09 godz. 13.00, 14.30 wejście
z przewodnikiem

Opis: Kościół św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach zbudowany
w latach 1859-1863, a zlokalizowany na północnym zachodzie
od Góry św. Jana. Wnętrze kościoła posiada neobarokowy wystrój.
W świątyni 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 sposób
naturalny przez meandrującą rzekę Rabę. W XII wieku na wzgórzu
został wzniesiony kościół drewniany. Budowla kilkakrotnie płonęła, dlatego wzniesiono murowaną
świątynię w innym miejscu.

32

Kościół pw. Najświętrzej Maryi Panny w Grobli

Miejsce: Grobla 15, 32-709 Drwinia
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 16.00, 17.00 wejście z przewodnikiem
Opis: Wybudowany na początku XX wieku kościół w stylu
neogotyckim z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego Leona Wałęgi.
Jesienią 1904 roku na gminnym błoniu stanęła prowizoryczna
kaplica, plebania i budynki gospodarcze. W latach 1906-1909
wybudowano kościół. Samodzielna paraﬁa w Grobli została
erygowana w 1909 roku.
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Izba Pamięci Gen. Leopolda Okulickiego w Bratucicach
Miejsce: Bratucice, 32-712 Bratucice
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 14.00-18.00 wejście z przewodnikiem

Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej
im. Stanisława Czernieckiego
Miejsce: Warsztaty Gastronomiczne przy Zespole Szkół w Dąbrowicy,
Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 14.00 - 18.00 i niedziela 4.09 godz.
14.00 - 18.00
Dodatkowo sobota 03.09 godz. 15.00-17.00 warsztaty gastronomiczne
połączone z degustacją pt. "Żur po staropolsku" prowadzone przez
Panią Marię Mleczko - Przewodniczącą Gminnej Rady KGW w Gdowie.
W niedzielę 4.09. godz. 15.00-17.00 warsztaty gastronomiczne
połączone z degustacją pt. "Kuchnia łotewska" prowadzone przez
Łotyszkę - Svetlane Kunc

Izba Regionalna w Lipnicy Murowanej
Miejsce: Lipnica Murowana 39, 32-724 Lipnica Murowana
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 14.00-18.00 wejście
z przewodnikiem

Dwór w Wieruszycach

Opis: Na wzgórzu nad rzeką Stradomką znajduje się wzniesiony
z kamienia obronny dwór. Obiekt należy do nielicznych zachowanych
w Polsce szesnastowiecznych obronnych siedzib szlacheckich. Jako
pierwsi właściciele Wieruszyc wymieniani są przedstawiciele
rycerskiego rodu Drużynitów herbu Drużyna, którzy w roku 1306
otrzymali wieś od króla Władysława Łokietka. Od nazwy wsi przyjęli
nazwisko Wieruscy. W połowie XV wieku zbudowali wieżę obronnomieszkalną na planie prostokąta o wymiarach 11x14m.
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Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Miejsce: Sobolów 1, 32-742 Sobolów
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 9.00 - 18.00, niedziela 4.09 godz. 12.00 17.00 wejście z przewodnikiem

Miejsce: Wieruszyce, 32-740 Łapanów
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 11.00 -19.00 zwiedzanie o pełnych godzinach

Miejsce: pl. Kościelny 2, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 10.00, 12.00 i niedziela 4.09 godz.
10.00,12.00, 16.00
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Opis: Ekomuzeum mieści się w drewnianym, stylowym domku, którego
parterowe ściany zostały wyplecione z wikliny. To efekt ponad 20 lat
pasji i prywatnej inicjatywy pana Józefa Kluby. Na muzealnej ekspozycji
można obejrzeć przedmioty i narzędzia używane w gospodarstwach
rolnych w ubiegłym stuleciu. Na bogatą kolekcję składają się m.in.
młynki do zboża, żarna, stare żelazka, zegarki, a także unikatowy zbiór
kołowrotków i konny kierat.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu

Opis: Wiśnicki XVII-wieczny kościół paraﬁalny wraz z plebanią
i dzwonnicą został zbudowany w latach 1616 – 1621 z fundacji
Stanisława Lubomirskiego, przy współudziale architekta Macieja
Trapoli. Jest budowlą murowaną z kamienia, jednonawową,
prostokątną, z zakończonym półkolisto prezbiterium otoczonym
obejściem, w którym mieści się przedsionek, zakrystia i dawny
skarbczyk. Od strony północnej posiada przybudówkę z połowy
XVIII wieku. Ołtarz główny, ołtarze boczne, sedillia w prezbiterium oraz
Ukrzyżowanie w tęczy pochodzą z 3 ćwierćwiecza XVII w. Kościół rozbudowano w XVIII w. Na uwagę
zasługują także: częściowo drewniana, a częściowo mosiężna chrzcielnica z XVII w., XVII-wieczne
tabernakulum, witraże zaprojektowane przez Zygmunta Glogera a w 2005 roku uzupełnione przez
prof. Czesława Dźwigają, marmurowe epitaﬁa.

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie

Miejsce: Sobolów, 32-742 Sobolów
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 11.00 - 20.00

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Opis: 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 sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. do
szwagrostwa Seraﬁńskich. W latach 50. XX w. rodzina Seraﬁńskich
zaczęła udostępniać dom zwiedzającym, a w 1981 r. nastąpiło otwarcie
dworku jako biograﬁcznego Muzeum Pamiątek po Janie Matejce.

Miejsce: 32-744 Chełm 75
Zwiedzanie: niedziela 4.09 godz. 11.00 - 15.00
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Miejsce: ul. Zamkowa 13, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 03.09 i niedziela 04.09 godz. 10.00-14.00

Miejsce: 32-744 Chełm 1
Zwiedzanie: niedziela 4.09 godz. 11.00-14.00 wejście z przewodnikiem
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Klasztor Karmelitów Bosych na terenie
Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

Miejsce: ul. Zamkowa, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 10.00, 11.30, 13.00
i 14.30. Wejścia w grupach nie większych niż 50 osób.

Miejsce: 32-744 Łapczyca
Zwiedzanie: niedziela 4.09 godz. 11.00-14.00 wejście z przewodnikiem
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Cmentarz Żydowski w Nowym Wiśniczu
Miejsce: ul. Limanowska, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zwiedzanie: sobota 03.09 i niedziela 04.09

Opis: Kościół z przełomu XV i XVI wieku. Wieża powstała w XVII w.,
a podwyższono ją w następnym stuleciu. W latach 1896-1913 budowla
uległa przebudowie. Świątynia jest późnogotycka z neogotyckimi
modyﬁkacjami. Dekoracja malarska ścian i stropów kościoła wykonana
została w 1959 r. Najstarszym zabytkiem w kościele jest późnogotycki
krucyﬁks z początku XVI w. Barokowe ołtarze wykonane zostały
w 2. połowie XVII w. Na wiek XVIII datowane są barokowe zabytki:
krucyﬁks i rzeźba św. Marii Magdaleny umieszczone na belce tęczowej.
Interesującym zabytkiem jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVI w. Przed kościołem
usytuowana jest murowana dzwonnica zbudowana w 1907 r.

Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni
Miejsce: ul. Czackiego 9, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 10.00 - 15.00
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Miejsce: Pogwizdów 1, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 11.00 – 14.00 i niedziela 4.09 godz.
12.00 – 15.00 wejście z przewodnikiem

Miejsce: Plac Świętej Kingi 9, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 11.00 wejście z przewodnikiem
Opis: Bazylika Św. Mikołaja to gotycka świątynia z XV w.,
z wyposażeniem z XVII - XIX w. i polichromiami z wieków XVI-XX oraz
słynącym łaskami obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Autorem
projektu wystroju, witraży, stalli, ołtarza, obrazu Św. Kingi oraz
polichromii ścian kaplicy Św. Kingi jest Jan Matejko. Od 1997 r.
posiada tytuł bazyliki mniejszej nadany przez Ojca Świętego Jana
Pawła II. Przy kościele drewniana dzwonnica znajdująca się na Szlaku
Architektury Drewnianej (odbudowana w latach 1990-93 na miejscu
obiektu XVI-wiecznego).

Kościół pw. św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza w Pogwizdowie

Opis: Izbę Pamięci otwarto 4 maja 2008 roku, a znajdujące się w niej
eksponaty to pamiątki przekazane przez członków rodziny Generała:
Panią Irenę Kaczmarczyk, Helenę Okulicką – Jarosz oraz Pana
Władysława Okulickiego. Rodzina oﬁarowała bezcenne zdjęcia,
dokumenty, wycinki z gazet oraz szczególnie wartościowe pamiątki:
obrączki ślubne, Order Orła Białego – przyznany pośmiertnie
generałowi w 1995 r. przez Prezydenta RP.
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Sala Maryjna w Domu Pielgrzyma
przy kościele NMP w Okulicach

Miejsce: Okulice 54, 32-712 Bratucice
Zwiedzanie: sobota 3.09 godz. 14.00-18.00 wejście z przewodnikiem
Opis: Sala maryjna znajdująca się w budynku paraﬁalnym prezentuje
ﬁgury i obrazy Matki Bożej czczone na różnych kontynentach.
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Winnica Nad Dworskim Potokiem w Łazach

Miejsce: Zbydniów 1 , 32-741 Łapanów
Zwiedzanie: sobota 03.09 i niedziela 04.09 godz. 12.00-16.00

Miejsce: Łazy 2, 32-765 Rzezawa
Zwiedzanie: sobota 3.09 i niedziela 4.09 godz. 12.00-16.00

Opis: Położony na wzgórzu wśród pięknego parku. W XIV w. dobrami
zbydniowskimi władali rycerze z rodu Zbigniewskich. Na przestrzeni
wieków dwór kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli: były to rody
Wieruskich, Gabońskich, Gąsiorowskich, Sadowskich. Obecnymi
właścicielami dworu i znacznej części parku są państwo Laskowscy,
którzy prowadzą intensywne prace remontowe w dworze, jak i prace
konserwatorskie w parku dbając o starodrzewie i piękne aleje
grabowe.

Opis: Nazywana jest „Małą Toskanią”. Z jej winnych wzgórz
rozpościera się widok na okoliczne 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 wzniesień
płynie Dworski Potok, któremu winnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
zawdzięcza swoją nazwę. Podczas weekendu będzie można zakupić
wyśmienite wina.

