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Szanowni Państwo,

we wrześniu odbędzie się 26. edycja Europejskich Dni 
Dziedzictwa, czyli wielkie święto zabytków i  tradycji re-
gionu.   Tegoroczna odsłona inicjatywy inspirowana jest 
100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i od-
będzie się pod hasłem Niepodległa dla wszystkich.  

W trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa nie zabraknie 
ciekawych historii i fascynujących wydarzeń. Organiza-
torzy przygotowali szereg atrakcji rozbudzających zain-
teresowanie społeczności lokalnych do odkrywania bo-
gactwa własnego regionu, poznawania tradycji i kultury, 
będącej podstawą naszej tożsamość narodowej.  

W tym szczególnym dla nas roku - jubileuszu 100 lat 
niepodległej Polski, dwa wrześniowe weekendy będą 
okazją do wspólnego świętowania i przeżywania w szer-
szym gronie wielkiego sukcesu, jakim była odbudowa  
i zjednoczenie ziem polskich. Liczne wydarzenia odby-
wające się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będą 
wspaniałą okazją, aby uczcić pamięć bohaterów histo-
rycznych oraz pokazać rozmaite drogi odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

W tym roku dbałość o dorobek przeszłych pokoleń na-
biera szczególnego wymiaru również dzięki obchodom 
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, inicjaty-
wie Komisji Europejskiej. 

Odkrywajmy zatem wspólnie europejskie i polskie dzie-
dzictwo, którego poznanie nie tylko umożliwia nam zro-
zumienie naszej przeszłości, ale również pozwala zdefi-
niować naszą przyszłość.

Jarosław Sellin
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego
Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów 
Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo!

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jakie znaczenie 
ma dla Małopolan nasza kultura i tradycja, jak bardzo 
tworzy naszą tożsamość oraz jak wiele daje nam powo-
dów do dumy. Pod tym względem jesteśmy regionem 
absolutnie niezwykłym, a wydarzenia takie jak Europej-
skie Dni Dziedzictwa wzmacniają poczucie naszej tożsa-
mości, a także promują polskie dziedzictwo kulturowe 
wśród turystów z całego świata. 

Cieszę się, że z każdym rokiem coraz więcej osób uczest-
niczy w spotkaniach organizowanych w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa. Z pewnością tegoroczna 
edycja imprezy, odbywająca się w czasie Europejskiego 
Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz stanowiąca ele-
ment obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, będzie znakomitą okazją do podkreślenia 
znaczenia kultury europejskiej, przypomnienia o wspól-
nych wartościach, a także pogłębienia swojej wiedzy na 
temat przeszłości naszych małych ojczyzn.

Jestem pewien, że program 26. Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Małopolsce pozwoli czerpać dumę z naszej hi-
storii, ale też wzmocni przekonanie o tym, jak wyjątkowy 
jest nasz region. Wierzę, że owocem spotkań z kulturo-
wym bogactwem Małopolski będzie też coraz większa 
świadomość, jak potrzebna jest nam wszystkim troska 
o lepsze poznanie i zachowanie naszego wspólnego 
dziedzictwa.

Serdecznie zapraszam wszystkich – zarówno młodzież, 
jak i dorosłych – do udziału w tym ważnym społecznym  
i edukacyjnym projekcie. Życzę Państwu wielu niepo-
wtarzalnych wrażeń podczas tej szczególnej podróży do 
nie tylko kulturalnej, ale też gościnnej Małopolski.

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Bazylika św. Mikołaja zaprasza zwiedzanie

11.00 zapraszamy do zwiedzania Bazyliki 
Świętego Mikołaja w Bochni z przewodni-
kiem Panem Tadeuszem Filipkiem. To go-
tycka świątynia z XV w., z wyposażeniem 
z XVII- XIX w. i polichromiami z wieków XVI-
-XX oraz słynącym łaskami obrazem Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem. Autorem projek-
tu wystroju, witraży, stalli, ołtarza, obrazu 
Św. Kingi oraz polichromii kaplicy Św. Kin-
gi jest Jan Matejko. Od 1997 r. posiada ty-
tuł bazyliki mniejszej nadany przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Przy kościele drew-
niana dzwonnica znajdująca się na Szla-
ku Architektury Drewnianej (odbudowa-
na w latach 1990-93 na miejscu obiektu 
XVI-wiecznego).

BOCHNIA

8 września

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Bazylika Św. Mikołaja w Bochni
32-700 Bochnia, Plac Świętej Kingi 9

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl

Każdy turysta, zmęczony, pełnym atrakcji 
zwiedzaniem pamiątek kultury material-
nej, może skorzystać również z smacznej 
przekąski  wybranej restauracji lub cukierni 
z 20% rabatem, na którą zapraszają:
• Kawiarnia i Cukiernia Ciachomania w Bochni, 

Plac Świętej Kingi 1,
• Kawiarnia i Cukiernia Chantilly w Bochni,  

ul. Regis 7A,
• Pizzeria Da grasso w Bochni, ul. Rynek 12,
• Restauracja Panorama w Wiśniczu,  

Stary Wiśnicz 508,
• Restauracja i Gospoda pod Kamieniem  

Brodzińskiego, Lipnica Górna 304. 

8-9 września

#wartozwiedzać pod takim hasłem w tym 
roku Powiat Bocheński będzie obchodził 
wydarzenie pn. Weekend z zabytkami Po-
wiatu Bocheńskiego.

Nikt, kto odwiedzi zabytki Powiatu Bo-
cheńskiego w tym czasie, nie wróci zawie-
dziony. Dla gości z zewnątrz organizatorzy 
przygotowali ofertę specjalną. 25% zniżki 
na pobyt w wybranych obiektach hotelo-
wych, które przyłączyły się do akcji:
• Centrum Konferencyjne&Spa Nowa Bochnia, 

ul. Poniatowskiego 24, Bochnia, 
• Hotel Kasztel, ul. Brzeska 51, Rzezawa.

Weekend z zabytkami 
Powiatu Bocheńskiego

zwiedzanie, 
spacery, warsztaty, 
zajęcia edukacyjne

BOCHNIA

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl

w w w . z a b y t k i . p o w i a t b o c h e n s k i . p l
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BOCHNIA

8-9 września

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.45, 15.15, 16.15 
zjazd na trasę turystyczną.

10.45, 11.45, 12.45, 14.15, 15.45 zjazd na trasę 
turystyczną z podziemną przeprawą łodzią.

15.00 zwiedzanie w języku angielskim.

13.00, 16.00 zjazd dla turystów z niepełno-
sprawnością, nieposiadających przeciw-
wskazań do zjazdu pod ziemię.

Promocja dotyczy wyłącznie turystów indywidu-
alnych. Uwaga, wejście płatne z 50 % rabatem.

8 września / sobota

Zapraszamy z okazji jubileuszu 770 lecia 
kopalni na plac pod Kominem w progra-
mie m.in.: 

Kopalnia jest najstarszą kopalnią soli na 
ziemiach polskich, a zarazem najstarszym 
w Europie zakładem przemysłowym, dzia-
łającym nieprzerwanie od połowy XIII wie-
ku. 23 czerwca 2013 roku została wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Odwiedzający kopalnię mogą zwiedzić tra-
sę turystyczną i trasę historyczną. Bocheń-
ska kopalnia, jako jedyna kopalnia w Polsce 
posiada podziemną przeprawę łodziami. 
Jedną z atrakcji jest przejazd podziemną 
kolejką oraz zjazd najdłuższą 140 m zjeż-
dżalnią. Szczególną atrakcją jest Ekspozy-
cja Multimedialna, dzięki której turyści po-
znają historię wydobycia soli, trud górniczej 
pracy a także historię Polski.

16.00-18.00 Animacje dla dzieci - Rodzin-
ne warsztaty plastyczne Święta Kinga i jej 
świat prowadzone przez Pracownię Arty-
styczną RERUM Kinga Magdoń.

18.30 koncert zespołu Latające Talerze.

20.15 koncert zespołu Trubadurzy.
 
21.45 Teatr Tancerzy Ognia Artafoc.

Kopalnia Soli w Bochni zwiedzanie, koncert,
zabawa dla dzieci

→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kopalnia Soli w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Campi 15

b
o

c
h
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8-9 września

8-9 września / sobota-niedziela 

10.00-18.00 zapraszamy do Bocheńskiego 
Muzeum, które mieści się w dwuskrzydło-
wym, późnobarokowym gmachu. 
Jest to dawny klasztor Dominikanów i je-
den z najcenniejszych obiektów zabytko-
wych Bochni.

8 września / sobota

16.00 wykład Pameli Gajny pt. Wiedza, 
zręczność, cierpliwość. O trudnej sztuce 
konserwacji zabytków prelekcja odbędzie 
się w Galerii „Strych Muzealny”.

Muzeum zaprasza zwiedzanie, wykład,
koncert

20.00 koncert z cyklu Bochnia Rocks! Na 
dziedzińcu Muzeum wystąpi Daryl Stro-
des & Friends.

BOCHNIA

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Rynek 20

8-9 września

10.00-16.00 zapraszamy do zwiedzania naj-
większej stałej ekspozycji motyli z całego 
świata w Polsce. Kolekcja liczy ponad 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 przy-
rodnicze. Najstarsze okazy pochodzą z lat 
70. XIX wieku.

Motyle z całego świata zwiedzanie

BOCHNIA

→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Czackiego 9
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12.00 zapraszamy na zwiedzanie z Panem 
Stanisławem Mrozem ze Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej – ekspozycji pn. Olga Stawecka po-
rucznik-zakonnica. Jest to wystawa plaka-
towa przedstawiająca postać bocheńskiej 
bohaterki I wojny światowej – legionistki, 
zakonnicy, wielkiej patriotki. W czasie trwa-
nia wystawy zapraszamy na wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych.

13.00 zapraszamy na zwiedzanie najważ-
niejszych ulic Solnego Miasta. 

Dom Bochniaków i zwiedzanie 
szlaku Kazimierza Wielkiego

Oprowadzać będzie Pani Zofia Sitko, zbiór-
ka pod Domem Bochniaków. 
Przedstawiona zostanie historia Bochni 
za czasów Kazimierza Wielkiego, dlacze-
go wtedy wzrosło jej znaczenie, jak biegły 
mury miejskie, gdzie znajdowały się bramy, 
szyby czy szpital dla okaleczałych górni-
ków ufundowany przez króla. Zwiedzający 
dowiedzą się również dlaczego Kazimierz 
Wielki chętnie bywał w Bochni, kto stano-
wił bocheńską elitę tamtych czasów oraz 
do czego służyły rynki. 

9 września

BOCHNIA

→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Dom Bochniaków
32-700 Bochnia, ul. Rynek 2

14.30 zapraszamy na zwiedzanie z Panem 
Stanisławem Mrozem Żydowskiej Tra-
sy Pamięci utworzonej 7 września 2015 r., 
pokazującej wydarzenia rozgrywające się 
w latach 1941-1943 na terenach dawnego 
getta żydowskiego, powstałego w poło-
wie kwietnia 1941 r. w Bochni. Zwiedzają-
cy poznają miejsca eksterminacji Żydów, 
m.in. na ulicach i placach Bochni i cmen-
tarzu żydowskim. Dowiadują się o trzech 
najważniejszych akcjach wywożenia Ży-
dów do obozów zagłady oraz obozów pra-
cy. Na trasie zwiedzania pomnik Ofiar Ho-
locaustu z Bochni i okolicy, ufundowany 
przez Stowarzyszenie Żydów Bocheńskich 
w Izraelu. Poznają rolę i zadania Rady Ży-
dowskiej (Judenratu) i policji żydowskiej 
(Ordnungsdienstu), oraz działalność i zna-
czenie warsztatów rzemieślniczych Sa-
lomona Greiwera. Zbiórka pod Domem 
Bochniaków.

Żydowska Trasa Pamięci  
i kirkut w Bochni spacer, 

zwiedzanie

16.00 zapraszamy na zwiedzanie Cmen-
tarza żydowskiego w Bochni – założonego 
w 1872 r. Zwiedzających oprowadzać bę-
dzie Pani dr. Iwona Zawidzka z bocheń-
skiego muzeum.
Zachowało się prawie siedemset nagrob-
ków, z których większość stanowią trady-
cyjne macewy, lecz część nagrobków ma 
formę sarkofagów. Znajdują się na nich 
inskrypcje w języku polskim, hebrajskim 
i niemieckim. Na niektórych macewach za-
chowały się ślady malatury. Wśród pocho-
wanych jest cadyk Aszer Majer Halberstam. 
W czasie II wojny światowej cmentarz 
służył jako miejsce masowych egzekucji. 
Obecnie znajduje się na nim pomnik upa-
miętniający ofiary terroru niemieckiego. 
Na cmentarzu znajduje się kwatera żoł-
nierzy poległych w czasie I wojny świato-
wej, austriacki cmentarz wojenny nr 313 
Bochnia.

9 września

BOCHNIA

organizatorzy:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl

spacer, 
zwiedzanie

Partner:
→ Dom Bochniaków
32-700 Bochnia, ul. Rynek 2
→ Cmentarz żydowski w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Krzęczków 5
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BOCHNIA

8-9 września

10.00-16.00 zapraszamy na zwiedzanie wy-
jątkowo cennego zabytku techniki jakim 
jest najdłużej (do 1996 r.) pracująca ma-
szyna parowa w kopalni na ziemiach pol-
skich, wykonana w 1909 r. w hucie „Laura” 
w Chorzowie. Po zastąpieniu jej urządze-
niem o napędzie elektrycznym, pozosta-
je na obecnym miejscu jako fascynujący 
zabytek techniki, udostępniany turystom.

Maszyna parowa – Szyb Campi 
Kopalnia Soli w Bochni zwiedzanie

organizatorzy:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kopalnia Soli w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Campi 15

12.00-15.00 zapraszamy do Izby Pamię-
ci Gen. Leopolda Okulickiego w Bratuci-
cach, którą otwarto 4 maja 2008 r., a znaj-
dujące się w niej eksponaty to pamiątki 
przekazane przez członków rodziny Ge-
nerała: Irenę Kaczmarczyk, Helenę Oku-
licką-Jarosz oraz Władysława Okulickiego.  

Izba pamięci gen. Okulickiego zwiedzanie, wystawa

Rodzina ofiarowała bezcenne zdjęcia, do-
kumenty, wycinki z gazet oraz szczególnie 
wartościowe pamiątki: obrączki ślubne, Or-
der Orła Białego – przyznany pośmiertnie 
generałowi w 1995 r. przez Prezydenta RP.

8 września

BRATUCICE

organizatorzy:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Izba Pamięci Gen. Leopolda Okulickiego w Bratucicach
32-712 Bratucice 35
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12.00-14.30 zapraszamy do zwiedzania  
z przewodnikiem dziedzictwa zakonu bo-
żogrobców. Kościół (obecnie pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela) wzniesiono w stylu 
barokowym w latach 1738-1749 w miejscu 
dwóch poprzednich kościołów drewnia-
nych. Wraz z dzwonnicą, w której mieści 
się część Muzeum Parafialnego, tworzy wy-
jątkowo ciekawy zespół świadczący o po-
tędze miejscowej parafii istniejącej już po-
nad 800 lat! W zakrystii obejrzeć można 
malowidła ścienne z XVIII w. przedstawia-
jące zakonników. W Muzeum prezentowa-
ne są archiwalia parafialne (XVI-XX w.), ko-
lekcja zabytkowych ornatów z XVII-XIX w., 

Dziedzictwo bożogrobców zwiedzanie, wystawa

szaty liturgiczne, zabytki dawnej sztuki 
złotniczej, stare księgi liturgiczne, unika-
towe kroniki parafialne sięgające XVI w., 
księgi parafialne prowadzone od XVII stu-
lecia, inwentarze, plany, mapy, mszały i wie-
le innych zabytków.

12.00-18.00 zapraszamy do zwiedzania Ga-
lerii Wiejskiej w Chełmie, gdzie znajduje 
się stała ekspozycja prac autorstwa miej-
scowego artysty Zygmunta Bóla - emery-
towanego górnika z bocheńskiej Kopalni 
Soli. Są to m.in. rzeźby solne, fresk ścien-
ny oraz obrazy.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl

9 września

chełm chronów

12.00-18.00 zapraszamy tam, gdzie począ-
tek bierze Beskid Wyspowy, na granicy Kra-
jobrazowego Parku Wiśnicko-Lipnickiego, 
w malowniczo usytuowanej, niewielkiej wsi 
Chronów, z dala od wielkomiejskiego zgieł-
ku zrodził się interesujący winiarski projekt 
– blisko hektarowa winnica.
Mnogość odmian pozwala tworzyć wina 
o różnorodnym charakterze, odpowiada-
jące gustom gości odwiedzających go-
spodarstwo o profilu ekoturystycznym. 
W tej młodej winnicy będą Państwo mie-
li okazję przespacerować się z winiarzem 

Winnica zaprasza zwiedzanie, 
kulinaria, gawęda

i posłuchać ciekawych opowieści, a także 
degustować wyśmienite wina.

8-9 września

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Winnica w Chronowie
32-720 Nowy Wiśnicz, Chronów 209 
t 691974741 @ winnica.chronow@gmail.com ↗ www.winnicachronow.pl

PartnerZY:
→ Kościół Zakonu Bożogrobców 
z XVII w. w Chełmie 
Chełm 1
→ Muzeum Zakonu Stróżów  
Bożego Grobu w Chełmie
→ Galeria Wiejskiej w Chełmie
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8-9 września

Chrostowa

14.00-18.00 zapraszamy do Muzeum Książ-
ki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława 
Czernieckiego przy Warsztatach Gastro-
nomicznych Zespołu Szkół w Dąbrowicy.

15.00 zapraszamy na warsztaty kulinar-
ne, podczas których, pod okiem eksper-
ta, będzie można nauczyć się przygoto-
wać unikalne potrawy. Placówka powstała, 
aby propagować wiedzę na temat polskiej 

Sztuka Kulinarna zwiedzanie, 
wystawa, kulinaria

sztuki kulinarnej, kuchni narodowej, regio-
nalnej i lokalnej oraz promować najstar-
szą polską książkę kucharską Compen-
dium Ferculorum – Albo Zebranie Potraw. 
W Muzeum można zapoznać się z liczny-
mi polskimi publikacjami kulinarnymi i na 
podstawie przepisów w nich zawartych na-
uczyć się samodzielnie pod okiem eksper-
ta przygotować wybraną potrawę. 

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego 
przy Stowarzyszeniu LGD „Dolina Raby”
32-742 Sobolów, Chrostowa 1B 
t 12 385 87 71 @ spoldzielniasocjalnadolinaraby@gmail.com ↗ www.muzeumksiazkikucharskiej.pl

8 września

CICHAWKA

14.00-18.00 zapraszamy do Frankówki 
Małej – Lokalnej Informacji Turystycznej 
w Cichawce.

14.00, 16.00 zapraszamy na warsztaty kuli-
narne: pierwsza grupa przygotowywać bę-
dzie pierożki z konfektem, druga grupa – 
bułeczki drożdżowe z przyprawami.

15.00 zapraszamy na wycieczkę z przewod-
nikiem Śladami wojen światowych w po-
wiecie bocheńskim.

Uwaga, przemieszczanie się na trasie wycieczki 
własnym transportem.

Frankówka Mała zaprasza wycieczka, 
zwiedzanie, kulinaria

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Frankówka Mała - Lokalna Informacja turystyczna
Cichawka 107
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8 września

Grobla

16.00, 17.00 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem kościoła pw. Najświęt-
szej Maryi Panny w Grobli. Świątynię wybu-
dowano w stylu neogotyckim na początku 
XX w. z inicjatywy biskupa Tarnowskiego 
Leona Wałęgi. 

Poznaj neogotyk zwiedzanie

Jesienią 1904 r. na gminnym błoniu stanęła 
prowizoryczna kaplica, plebania i budynki 
gospodarcze. W latach 1906-1909 wybudo-
wano kościół. Samodzielna parafia w Grobli 
została erygowana w 1909 roku.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Grobli
32-709 Drwinia, Grobla 15

8-9, 15-16 września

11.00-19.00 zapraszamy na wystawę Ta-
deusz Kantor. Odsłona czwarta. Rzeźba. 
Jej oś stanowią obiekty teatralne, które – 
uzupełnione innymi elementami – ukazu-
ją najważniejsze idee teatru Kantora. Pre-
zentowane obiekty, rekwizyty, szkice oraz 
fotografie dają pełny obraz następujących 
po sobie etapów jego rozwoju. Ogromna 
spuścizna, jaką pozostawił artysta, została 
skomentowana w krótkich formach filmo-
wych towarzyszących wystawie. 

Tadeusz Kantor.
Odsłona czwarta. Rzeźba zwiedzanie, wystawa

8 września / sobota

13.00 zapraszamy na oprowadzanie ku-
ratorskie, podczas którego kuratorka wy-
stawy przybliży zagadnienia twórczości 
Kantora.

Wstęp wolny po odebraniu w kasie dar-
mowych  wejściówek. Obowiązują zapisy:  
rezerwacje@cricoteka.pl, tel. 12 4427770.

organizator:
→ Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
t 12 4427770 @ cricoteka@cricoteka.pl ↗ www.cricoteka.pl

Kraków
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8, 15 września / soboty
9, 16 września / niedziele

10.00-16.00 zapraszamy do zwiedzania 
wystawy pt. Wyspiański eksponowanej  
w gmachu głównym Muzeum Narodowe-
go w Krakowie. 

Wystawa Wyspiański, 
Muzeum Narodowe w Krakowie wystawa

8-9, 15-16 września

Kraków

Ekspozycja  prezentuje kolekcję dzieł Sta-
nisława Wyspiańskiego (1869-1907) zgro-
madzonych w MNK. Pokazujemy blisko 
500 z liczącego około 900 pozycji zbioru 
prac tego artysty, jednego z najwybitniej-
szych twórców polskich – malarza, rysowni-
ka, grafika, a także poety, dramatopisarza, 
scenografa i reformatora teatru.

organizator:
→ Muzeum Narodowe w Krakowie
30-062 Kraków, al. 3 Maja 1 
t 12 4335600 ↗ www.mnk.pl
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Stanisław Wyspiański, Helenka z wazonem, 1902,  
własność Muzeum Narodowego w Krakowie
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15 września / sobota

12.00-14.00 zwiedzanie wystaw stałych: 
Austriackie forty na terenie Nowej Huty, 
I wojna w rejonie krzesławickich wzgórz, 
Prawda i pamięć. Opowieść o 440 Pola-
kach rozstrzelanych na Forcie w Krzesła-
wicach w latach 1939-41, Wielcy Polacy  
w historii Fortu i wystaw czasowych: Jan 
Zych Krajobraz w podczerwieni oraz Tra-
dycje w Małopolsce - przygotowanej przez 
Krakowski Klub Fotograficzny (wystawa 
dostępna do 14 października br.).

19.00 koncert plenerowy Tomka Wach-
nowskiego do tekstów Adama Ochwanow-
skiego na placu fortecznym MDK.

Informacja o bezpłatnych zaproszeniach na kon-
cert na stronie www.mdkfort49.krakow.pl.

Wielcy Polacy w historii Fortu wystawa, 
koncert, zwiedzanie

16 września / niedziela

12.00-15.00 zwiedzanie wystaw stałych 
i czasowych.

16.00-18.00 Tajemnicze historie krze-
sławickiego fortu – zwiedzanie obiektu 
z przewodnikiem.

15-16 września

Kraków

Fort 49 „Krzesławice” to jeden z artyleryj-
skich fortów wzniesionych w ramach bu-
dowanej przez Austriaków Twierdzy Kra-
ków (1850–1914). Uczestniczył w działaniach 
I wojny światowej (listopad 1914). Po odzy-
skanej niepodległości znajdował się w dys-
pozycji Wojska Polskiego. W latach 1928-
1939 na forcie zlokalizowana była stacja 
nasłuchu polskiego kontrwywiadu. Prze-
chwytywane szyfrogramy służyły do złama-
nia słynnego niemieckiego kodu Enigma. 
W latach 1939–1941 na ziemnych terenach 
fortu okupant niemiecki dokonał egzeku-
cji 440 Polaków. W latach 60.–90. XX w. 
fort był systematycznie dewastowany i pro-
fanowany. W 1994 r. władze miasta Kra-
kowa przekazały obiekt Młodzieżowemu 

Domowi Kultury, który remontowany jest 
i adaptowany do działalności kulturalno-
-oświatowej. W historię fortu wpisują się 
wybitne postaci: Jan Matejko, Wincenty 
Witos i Stanisław Marusarz.

organizator:
→ Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
31-704 Kraków, os. Na Stoku 27b
t 12 6452714 @ imprezy@mdkfort49.krakow.pl ↗ www.mdkfort49.krakow.pl
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15 września

Muzeum Politechniki Krakowskiej zaprasza 
na otwarcie wystawy pt. Alegorie Jana Ma-
tejki dla Politechniki Lwowskiej. 

Prezentowane kopie szkiców Jana Matej-
ki wykonane dla Politechniki we Lwowie, 
pochodzą ze zbiorów Domu Matejki MNK. 
Obrazy stworzone na podstawie szkiców 
mistrza, zawisły w auli Politechniki Lwow-
skiej w 1893 r.

Z dziejów cywilizacji ludzkości – 
alegorie Jana Matejki w Muzeum 
Politechniki Krakowskiej zwiedzanie, 

wystawa, koncert

organizator:
→ Muzeum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 
t 12 6282120 ↗ www.muzeum.pk.edu.pl

10.00 otwarcie wystawy.

12.00 zwiedzanie siedziby Muzeum PK (bu-
dynku dawnego aresztu austriackich ko-
szar) z przewodnikiem.

14.00 możliwość odsłuchania i pobrania na 
własny nośnik elektroniczny mało znanych 
utworów muzycznych, których autorstwo 
przypisywane jest Tadeuszowi Kościuszce.

Kraków

organizator:
→ Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12
t 12 4100789 @ mjedrzejek@muzeum-ak.pl ↗ www.muzeum-ak.pl

8 września / sobota

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 zapraszamy 
do Escape Room „Wyspa”, którego uczest-
nicy przeniosą się do Wilna 1944 roku. 

Wystawa czasowa
„Piękna Niepodległa” zwiedzanie, wystawa, 

gra, projekcja

9 września / niedziela

13.00 zapraszamy na zwiedzanie kurator-
skie wystawy czasowej Piękna Niepodległa.

17.00 zapraszamy na Dyskusyjny Klub Fil-
mowy – projekcja filmu Polskie Państwo 
Podziemne (1939-1945).

15 września / sobota

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 zapraszamy 
do Escape Room „Wyspa”, którego uczest-
nicy przeniosą się do Wilna 1944 roku. 

8-9, 15 września

Kraków
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8 września / sobota

15.30 zapraszamy na Długie życie sztuki – 
warsztaty rodzinne poświęcone zagadnie-
niom konserwacji i renowacji dzieł sztuki. 
Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapi-
sy: edukacja@benedyktyni.com.

9 września / niedziela

15.30 zapraszamy na prezentację prac kon-
serwatorskich prowadzonych w kościele 
opactwa – br dr hab. Michał T. Gronow-
ski OSB.

8-9, 15-16 września

10.00-17.00 zapraszamy na wystawę Książ-
ka nigdy nie umiera – weekendowy po-
kaz książek Pracowni Projektowania Książ-
ki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wraz z wolnością idzie
odpowiedzialność zwiedzanie, wystawa, 

warsztaty

10.00-17.00 zapraszamy na wystawa Pięk-
no w miniaturze – 10 lat warsztatów ilu-
minacji Barbary Bodziony w opactwie 
tynieckim.

10.00-17.00 zapraszamy na prezentację 
międzynarodowego projektu Wolontariat 
dla dziedzictwa realizowanego w opactwie 
tynieckim w 2018 roku.

15 września / niedziela

15.30 zapraszamy na Długie życie sztuki – 
warsztaty rodzinne poświęcone zagadnie-
niom konserwacji i renowacji dzieł sztuki. 
Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapi-
sy: edukacja@benedyktyni.com.

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 gregoriań-
skim, 19.00 nieszpory, 20.15 wigilie.

organizator:
→ Fundacja Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu 
30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 37 
t 12 6885450, 508272037 @ kultura@benedyktyni.com ↗ www.kultura.benedyktyni.com

Kraków

8-9, 15-16 września

organizator:
→ Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 39 
t 12 6428700, wew. 1 lub 120 @ katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl ↗ www.muzeumlotnictwa.pl

8, 15 września / soboty

12.00 zapraszamy na zwiedzanie Muzeum 
z przewodnikiem.

14.00 seans w Kinie Lotnik.

9, 16 września / niedziele

12.00 zapraszamy na Spotkanie przy samo-
locie prowadzone przez Jana Hoffmanna.

Zwiedzanie ograniczone do 50 osób, obowiązu-
ją rezerwacje mailowe, na seans kinowy obowią-
zuje limit 45 osób.

Muzeum Lotnictwa zaprasza zwiedzanie, 
projekcja, spotkanie

8-9, 15-16 września

Kraków
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8-9 września

Lipnica górna

8 września/ sobota godz. 11.30, 
9 września/ niedziela godz. 13.30

Zapraszamy na spacery tematyczne pod 
hasłem Spacerem na Kamienie Brodziń-
skiego. Zbiórka na parkingu obok Gospo-
dy pod Kamieniem w Lipnicy Górnej (Lip-
nica Górna 304).

Pomnik przyrody nieożywionej Kamienie 
Brodzińskiego to grupa 9 skał zbudowa-
nych z piaskowca istebniańskiego o bardzo 

Spacerem na 
Kamienie Brodzińskiego spacer, zwiedzanie

ciekawych kształtach (baszty, grzyby, am-
bony i skalne występy). Są one zlokalizo-
wane w lesie, w szczytowej części wzgórza 
Paprotna na pograniczu miejscowości Lip-
nica Górna i Rajbrot. 

Nazwę skałom nadano na cześć sławnego 
poety, historyka, profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, prekursora romantyzmu 
Kazimierza Brodzińskiego, który często 
przebywał na tych kamieniach czerpiąc 
natchnienie do swoich utworów.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ GDK Lipnica Murowana

8-9 września / sobota-niedziela
14.00-17.00 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem Izby Regionalnej w Lip-
nicy Murowanej która gromadzi eksponaty 
świadczące o bogatej przeszłości miejsco-
wości. Znajdują się w niej gabloty z ważny-
mi dokumentami i fotografiami oraz stare 
narzędzia rolnicze, przedmioty z wyposaże-
nia gospodarstwa domowego.

8 września / sobota
10.00 zapraszamy na spacer edukacyjny-
po Lipnicy Murowanej. Zbiórka na Rynku 
obok pomnika Króla Władysława Łokietka.

9 września / niedziela
15.00, 17.00 zapraszamy na spacer edu-
kacyjny po Lipnicy Murowanej. Zbiórka na 

Izba Regionalna w Lipnicy  
Murowanej i spacer po Lipnicy spacer, zwiedzanie

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 węgier-
ski szlak handlowy, a w 1326 roku król Wła-
dysław Łokietek lokował na tych ziemiach 
miasto z licznymi przywilejami. 
W Lipnicy Murowanej zobaczyć można 
piękne miejsca i zabytki m.in. rynek lip-
nicki, kościoły: św. Szymona, św. Andrzeja 
i św. Leonarda oraz Dwór Ledóchowskich. 
To tutaj wykonuje się najwyższe, tradycyj-
ne palmy wielkanocne, które podziwiać 
można w Konkursie Lipnickich Palm pod-
czas Palmowej Niedzieli.

8, 9 września

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ GDK Lipnica Murowana

Lipnica murowana
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8-9 września

Kościół św. Leonarda zwiedzanie

8 września / sobota

9.00-17.00

9 września / niedziela

13.00-17.00 zapraszamy do zwiedzania  
z przewodnikiem kościoła pw. św. Leonarda 
w Lipnicy Murowanej z końca XV w. Jest to 
jeden z najstarszych i najcenniejszych ko-
ściołów drewnianych w Małopolsce, wpisa-
ny w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Według tradycji zbudowano 
go w 1141 r. na miejscu pogańskiej gontyny, 
z której podobno pochodzi tzw. słup Świa-
towida, wspierający z tyłu ołtarz św. Leonar-
da. Wnętrze kościoła zdobi polichromia 
z różnych okresów, od końca XV do pocz. 

XVIII w. Wśród cennego wyposażenia od-
najdziemy: rzadki feretron procesyjny z pła-
skorzeźbą Trójcy Świętej oraz pozytyw szka-
tulny (do dziś grający).

Uwaga ostatnie wejście o godzinie 16.30.

Lipnica murowana

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kościół św. Leonarda

Kościół drewniany w Łapanowie zwiedzanie

łapanów

8 września / sobota

9.00-18.00

9 września / niedziela

12.00-18.00 zapraszamy do zwiedzania  
z przewodnikiem kościoła pw. św. Bartło-
mieja w Łapanowie. 

Świątynię zbudowano w 1529 r., a odbu-
dowano 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 Dzie-
ciątkiem, pochodzi z 1873 r. Ołtarze bocz-
ne datowane są również na XIX w. W ko-
ściele znajdują się też obrazy: Matka Boska 
XVII w, Przemienienie Pańskie oraz św. Bar-
bara z XVII w.

8-9 września

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner
→ Kościół pw. św. Bartłomieja w Łapanowie
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9 września / niedziela

10.00-15.00 zapraszamy do zwiedza-
nia z przewodnikiem gotyckiego kościo-
ła w Łapczycy. Kościół w 1340 r. ufundo-
wał król Kazimierz Wielki jako dar pokutny. 
Świątynia położona jest przy szlaku Via Re-
gia Antiqua. Gotycki kościół zbudowano 
w całości z ciosów kamiennych, pierwotnie 
był budowlą dwunawową z gwiaździstymi 
sklepieniami, podpartymi dwoma filarami. 
W wejściach  znajdują się ostrołukowe por-
tale kamienne z XV wieku.

8-9 września / sobota-niedziela

Polecamy widokowe spacery szlakiem 
Via Regia Antiqua, dawnego historyczne-
go szlaku handlowego (Szlak Bursztyno-
wy) łączącego Europę z Rusią i Węgrami. 
Obecnie znany głównie jako jedna z nitek 

Szlakiem Via Regia Antiqua zwiedzanie, spacer

szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba pro-
wadzącego do Santiago de Compostela 
w Hiszpanii. Na szlaku udostępnione są 
do zwiedzania następujące obiekty: ko-
ściół gotycki z 1340 r. w Łapczycy, Wzgó-
rze Winnica w Moszczenicy, kościół bo-
żogrobców z XVII w. w Chełmie, Muzeum 
Zakonu Stróżów Bożego Grobu w Chełmie, 
punkt widokowy – Grodzisko w Chełmie 
(wzgórze o wysokości 270 m n.p.m. w za-
kolu Raby), Galeria Chełm oraz Izba Regio-
nalna w Siedlcu.

8-9 września

łapczyca

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
PartnerZY:
→ Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy
32-744 Łapczyca, Trakt Królewski 74 t 14 6127512
→ Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy
32-744 Łapczyca, Łapczyca 334 
t 14 6105450, 600968963 @ biuro@gck.bochnia.pl ↗ www.gck.bochnia.pl

8-9 września

łazy

12.00-16.00 zapraszamy do Małej Toska-
nii – winnicy Nad Dworskim Potokiem  
w Łazach. Z jej winnych wzgórz rozpościera 
się widok na okoliczne wzniesienia, do złu-
dzenia przypominające toskańskie pejzaże. 
Nie sposób zatem oprzeć się wrażeniu, że 
winnica Nad Dworskim Potokiem to bliź-
niacza siostra włoskich winnic. U podnóża 
obsadzonych winoroślą wzniesień płynie 
Dworski Potok, któremu winnica Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego zawdzięcza swo-
ją nazwę.

Mała Toskania zwiedzanie, kulinaria

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner
→ Winnica „Nad Dworskim Potokiem” w Łazach
32-765 Rzezawa, Łazy 2 
t 14 6127812 ↗ www.winnica-uj.pl
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9 września

łużna

11.00 zapraszamy na Pogórzańskie Atrakcje 
Naukowe. Tematem tegorocznej IX edycji 
jest równoważność masy i energii wyrażo-
na równaniem „E=mc2”. Pokazy, prelekcje 
i warsztaty dotyczyć będą zużycia ener-
gii, konsekwencji jej braku i nierozsądne-
go wytwarzania. Utworzone zostaną inte-
raktywne ścieżki edukacyjne. Dzięki nim 
odwiedzający będą mogli poznać nowo-
czesne metody produkcji czystego ciepła 
i energii elektrycznej, jak również dowie-
dzieć się więcej na temat samochodów 
elektrycznych czy sposobów modelowania 
przyjaznej przestrzeni miejskiej. 

Miejsce: Parking przy Urzędzie Gminy w Łużnej, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łużnej, Stadion spor-
towy w Łużnej.
Serdecznie zapraszamy uczestników Pogó-
rzańskich Atrakcji Naukowych do zwiedza-
nia cmentarza z okresu I wojny światowej 
nr 123 Łużna-Pustki.

Pogórzańskie Atrakcje Naukowe
spotkanie, 
pokaz, warsztaty, 
prelekcja, zwiedzanie

organizator:
→ Gmina Łużna
38-322 Łużna, Łużna 634
t 18 3543039 @ gmina@luzna.pl ↗ www.luzna.pl

10.00-14.00 zapraszamy na plener malarski 
Gołębie wolności nad Miechowem, który 
odbędzie się na Rynku miechowskim wo-
kół pomnika Polegli w walce o wolność.
Wydarzenie adresowane jest do dzieci  
i młodzieży szkół miechowskich. Plener bę-
dzie miał charakter konkursowy, a wszyscy 
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplo-
my i atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Gminę i Miasto Miechów.

Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu prosimy 
wysłać na adres email u.jaksy@gmail.com.

9.00-16.00 zapraszamy do zwiedza-
nia Galerii „U Jaksy”, gdzie prezento-
wana będzie wystawa poplenerowa  

Gołębie wolności
nad Miechowem warsztaty, zwiedzanie

XIX Międzynarodowego Pleneru Malarskie-
go Barwy Małopolski symbolem wolności.

organizator:
→ Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”
32-200 Miechów, pl. Kościuszki 3a 
t 41 3830795, 3810187 @ u.jaksy@gmail.com ↗ www.ujaksy.pl

8 września

Miechów
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15 września

10.00-15.00 zapraszamy do zwiedzania 
wystawy Przez Krew Idziem ku Wolności. 
Bitwa Miechowska 1863 eksponowanej 
w Domu Generała przy ul. Warszawskiej 1. 
Ekspozycja jest opowieścią o powstaniu 
styczniowym (1863-1864), które było hero-
icznym, masowym i najdłużej trwającym 
w XIX  w. zrywem niepodległościowym 
w Polsce.

Przez Krew Idziem  
ku Wolności. 
Bitwa Miechowska 1863

zwiedzanie, wystawa

organizator:
→ Muzeum Ziemi Miechowskiej
32-200 Miechów, ul. Warszawska 1 
t 530766522 @ biuro@muzeum.miechow.pl ↗ www.muzeum.miechow.pl

Miechów

8-9, 15-16 września

15–16 września

Wydarzenie organizowane cyklicznie 
co dwa lata ma charakter wydarzenia 
europejskiego. 

15 września / sobota

DZIEŃ ZIEMI ŚWIĘTEJ 

10.00 prelekcje w Domu Kultury w Mie- 
chowie wygłoszą Michael Hesemann – 
niemiecki historyk, pisarz i dziennikarz 
oraz o. dr Dobromir Jasztal OFM – Wika-
riusz Kustodii Ziemi Świętej.

11.30 w sali kinowej Domu Kultury w Mie-
chowie odbędzie się projekcja filmu do-
kumentalnego Tajemnica Grobu Jezusa 
(prod. Wielka Brytania 2017, Towarzystwo Na-
tional Geographic w Waszyngtonie – USA). 

V Miechowskie Dni Jerozolimy

Miechów

organizator:
→ Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”
32-200 Miechów, pl. Kościuszki 3a 
t 41 3830795, 3810187 @ u.jaksy@gmail.com ↗ www.ujaksy.pl

organizator:
→ Komitet Organizacyjny Miechowskich Dni Jerozolimy
Plac Kościuszki 4, 32-200 Miechów 
t 502 333 223 @ miechovia@gmail.com, stanisław@osmenda.eu

Miechów

prelekcje, uroczystość 
religijna, projekcja 
filmu, koncert

17.30 koncert w Bazylice pw. Grobu Boże-
go odbędzie się w wykonaniu zespołu Ca-
pella Cracoviensis pod dyrekcją Jana To-
masza Adamusa.

16 września / niedziela

DZIEŃ DZIEDZICTWA BOŻOGROBCÓW

11.45 procesja przez Rynek w Miechowie  
z modlitwą o pokój w Ziemi Świętej i uro-
czysty ingres do Bazyliki pw. Grobu Boże-
go, a następnie Msza Św. pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji ks. abp Józefa 
Kowalczyka, Prymasa Polski Seniora, Ko-
mandora z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Pamiątka z powstania 
styczniowego

zwiedzanie, 
uroczystość religijna

15.00 zapraszamy na ul. Polną 1 w Miecho-
wie na uroczyste odsłonięcie odnowione-
go krzyża powstańców styczniowych po-
ległych w krwawej bitwie miechowskiej 
stoczonej 17 lutego 1863 r. Poległo 200 po-
wstańców. Rosjanie spalili Miechów. Dwo-
rek „Zacisze” ocalał z pożogi, bowiem jego 
właściciel Maurycy Kulczycki przekupił Ro-
sjan. Liczący 155 lat krzyż zostanie osadzo-
ny w nowym miejscu, obok XVIII-wieczne-
go dworku „Zacisze” znajdującym się przy 
rozwidleniu ul. Polnej i Racławickiej. Krzyż 
odnowiono staraniem Roberta Krzyżka  
i Krzysztofa Muszyńskiego. 
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8 września

14.00 zapraszamy do Miechowa na  
ul. J. Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uro-
czyste osadzenie tablicy upamiętniają-
cej Przemarsz I Kompanii Kadrowej przez 
Miechów, w czasie którego Józef Piłsudski 
otrzymał legendarnego konia – Kasztankę. 
Fundatorami tablicy są  Bronisław Nowak  
i Jarosław Mudyn, a jej autorem krakowska 
rzeźbiarka Małgorzata Stańczyk. 
W drugiej części uroczystości odbędzie 
się wręczenie nagród uczestnikom ple-
neru malarskiego Gołębie wolności nad 
Miechowem. 

Marszałek Piłsudski 
i jego Kasztanka

inscenizacja, 
rekonstrukcja historyczna, 
konkurs

organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie
32-200 Miechów, pl. Kościuszki 3a 

t  41 3830795, 3810187 @ artystycznetps@gmail.com 

↗ http://www.ujaksy.pl/stowarzyszenie-tps/

Miechów

9 września

13.00, 14.30 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela i Góra św. Jana w Mikluszowi-
cach. Świątynię wzniesiono w latach 1859-
1863 na północnym zachodzie od Góry  
św. Jana. Jej wnętrze posiada neobaroko-
wy wystrój. Będzie można zobaczyć m.in. 
XVI-wieczną figurę Chrystusa Zmartwych-
wstałego, zabytkową chrzcielnicę z 1850 r. 
oraz neobarokowy ołtarz główny. 

Góra św. Jana to otoczone licznymi legen-
dami, 15. metrowe wzniesienie, które po-
wstało w sposób naturalny przez meandru-
jącą rzekę Rabę. Badania archeologiczne 
wskazują, iż w średniowieczu funkcjono-
wał tu gród obronny. W XII w. na wzgórzu 
wzniesiono drewniany kościół, który kilka-
krotnie płonął – dlatego wzniesiono muro-
waną świątynię w innym miejscu.

Kościół i Góra św. Jana zwiedzanie, spacer

Mikluszowice

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl 
Partner
→ Kościół św Jana Chrzciciela
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9 września

Moszczenica

10.00 zapraszamy do udziału w rowero-
wej grze terenowej „Łap Szyca!”. Startu-
jemy z budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP 
w Moszczenicy. Dla każdego uczestnika 
upominek!!!

Między Wieliczką, Limanową i Bochnią żył 
ponoć kiedyś zbój Szyc, jak na inteligentne-
go 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. Pano-
wie, mając dość łupienia, podnieśli wresz-
cie krzyk „łap Szyca!” i stąd Łapczyca. A gdy 
go wreszcie złapali i  powiesili, ktoś z nich 
odetchnął z ulgą „wisi Szyc” – stąd wziął się 

Rowerowa gra terenowa
„Łap Szyca!” zwiedzanie, 

gra terenowa

Wiśnicz. I choć tak głosi legenda, to okaza-
ło się, że Szyc powrócił i skutecznie pozba-
wia 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 roz-
bójnikami: Alą Babą, Janem z Osik, Rum 
Zeissem, Tomaszem Kruzem i innymi. Roz-
wiązuj zagadki, wykonuj misję, odzyskaj 
skradzione artefakty i odważ się pochwycić 
Szyca, a nagroda Cię nie ominie!

Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szcze-
góły pod numerem telefonu: 14 6105450.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl 
Partner
→ Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy
32-744 Łapczyca, Łapczyca 334 
t 14 6105450, 600968963 @ biuro@gck.bochnia.pl ↗ www.gck.bochnia.pl

8 września

Nowy targ

19.00-18.00 zapraszamy na zwiedzanie 
wystaw stałych i czasowych w Muzeum 
Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego (Rynek 1),  
a w tym: 
→ Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku 

– miasto, którego już nie ma (nowotar-
skie rzemiosło cechowe, wnętrze Dru-
karni Podhalańskiej), 

→ Skrzydła Niepodległej – nieznani i zapo-
mniani podhalańscy lotnicy.

15.00 spacer historyczny po miejscach 
związanych z Wielką Wojną oraz odzyska-
niem Niepodległości w Nowym Targu.

17.00-18.00 warsztaty edukacyjne dla dzie-
ci pt. Moja mała ojczyzna.

18.00 otwarcie wystawy plenerowej przed 
budynkiem ratusza pt. Koń a sprawa pol-
ska, w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Skrzydła Niepodległej zwiedzanie, spacer, 
warsztaty, wystawa

organizator:
→ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, Ratusz, Rynek 1 
t 18 2667776 ↗ www.muzeum.nowytarg.pl
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8-9 września
8-9 września

nowy wiśnicz

10.00, 11.30, 13.00 i 14.30 zapraszamy do 
zwiedzania Klasztoru Karmelitów, wybit-
nego dzieła wczesnego baroku. Wznie-
siony na wzgórzu, góruje z sąsiadującym 
Zamkiem nad całą miejscowością. Klasz-
tor został ufundowany przez  Stanisła-
wa Lubomirskiego (1583-1649), jako dar 
wdzięczności za  zwycięstwo pod  Cho-
cimiem w 1621 roku. W skład zespołu klasz-
tornego wchodzą: budynek klasztorny, 
kościół Chrystusa Zbawiciela oraz fortyfi-
kacje bastionowe. Klasztor funkcjonował 
do 1783 roku. Od XIX w., aż do dziś służy 
za więzienie.

10.00–18.00 zapraszamy do zwiedzania 
Muzeum Zieki Wiśnickiej, które gromadzi 
i dokumentuje pamiątki związane z hi-
storią regionu. W swojej kolekcji posia-
da zbiór dzieł artystów związanych z zie-
mia wiśnicką: Stanisława Klimowskiego, 
ks.  Stanisława Nowaka, Mariana Rojka 

Zwiedzanie Klasztoru możliwe jest w grupach 
nie większych niż 50 osób.

i Jana Stasiniewicza. Zwiedzający mogą 
zobaczyć  fotografie Wiśnicza z początku 
wieku, oryginalne kajdany z wiśnickiego 
więzienia, a także unikalną XVII wieczną 
spiżową armatę pochodzącą z wiśnickie-
go zamku.

Klasztor Karmelitów Bosych
Muzeum Ziemi Wiśnickiej

zwiedzanie
zwiedzanie

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Zamkowa t 14 612 85 66
→ Muzeum Ziemi Wiśnickiej
32-720 Nowy Wiśnicz, Zamkowa 13
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8 września

nowy wiśnicz

10.00-14.00 zwiedzanie Muzeum, które 
mieści się tuż powyżej Wiśnickiego Zamku.
Koryznówka to zwyczajowa nazwa drew-
nianego domu wzniesionego w połowie 
XIX w. przez Joannę i Leonarda Serafiń-
skich między zamkiem i klasztorem w Wi-
śniczu, w której mieści się muzeum bio-
graficzne Jana Matejki, który przyjeżdżał 
tu często w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XIX w. do szwagrostwa Se-
rafińskich. ul. St. Lubomirskiego w Nowym 
Wiśniczu

Muzeum Pamiątek po 
Janie Matejce – „Koryznówka” zwiedzanie

9 września

11.00 spacer z przewodnikiem z Panią Iwo-
ną Zawidzką. 

Cmentarz żydowski znajduje się w odległo-
ści około 500 m od rynku, na zboczu wzgó-
rza, po prawej stronie, przy drodze do Li-
manowej. Pierwsze wzmianki o cmentarzu 

pochodzą z 14 VI 1641 r. O istnieniu kirku-
tu w XVII w. świadczą także najstarsze za-
chowane macewy pochodzące z 1667 r. 
Na cmentarzu byli chowani Żydzi z innych 
miejscowości np.: Borówna, Czchów, Gdów, 
Kobyle, Wieniec, Wola Batorska itp., a tak-
że zmarli żydowscy więźniowie. 

Cmentarz żydowski zwiedzanie, spacer

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
32-700 Bochni, Rynek 20
→ Muzeum Pamiątek po Janie Matejce Koryznówka
32-720 Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz 278

N
o

w
y

 W
iś

n
ic

z



46 47

E
D

D

m
ał
op
ol
sk
ie

8 września / sobota

10.00, 12.00 

9 września / niedziela
 
10.00,12.00, 16.00 zwiedzanie kościoła 
pw. Wniebowzięcia NMP przy pl. Kościel-
nym 2 w Nowym Wiśniczu. Wiśnicki XVII-
-wieczny kościół parafialny wraz z pleba-
nią i dzwonnicą został zbudowany w latach 
1616 – 1621 z fundacji Stanisława Lubomir-
skiego, przy współudziale architekta Ma-
cieja Trapoli. Jest budowlą murowana 
z kamienia, jednonawową, prostokątną, 
z zakończonym półkolisto prezbiterium 
otoczonym obejściem, w którym mieści się 
przedsionek, zakrystia i dawny skarbczyk.  

nowy wiśnicznowy wiśnicz

8-9 września

10.30-18.00 zapraszamy do zwiedzania 
Zamku Kmitów i Lubomirskich w Wi-
śniczu – jednego z najcenniejszych dzieł 
architektury rezydencjonalno-obron-
nej w Polsce. Najstarsza część zamku zo-
stała wzniesiona w XIV w. przez Kmitów. 
W XVI  w. najsłynniejszy z rodu Kmitów, 
Piotr V nadał mu cechy stylu renesan-
sowego. Zamek, opuszczony po pożarze 
w 1831 r.,na kompleksową restaurację mu-
siał poczekać do 1949 roku. 

Uwaga ostatnie wejście o godzinie 17.00. 

Trasa Dworska

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
i spacer po Nowym Wiśniczu

zwiedzanie

zwiedzanie, spacer

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Zamkowa 13

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
32-720 Nowy Wiśnicz, Plac Kościelny 2
→ Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
32-720 Nowy Wiśnicz, Rynek 38

8-9 września

Od strony północnej posiada przybudówkę 
z połowy XVIII wieku. Ołtarz główny, ołtarze 
boczne, sedillia w prezbiterium oraz Ukrzy-
żowanie w tęczy pochodzą z 3 ćwierćwie-
cza XVII w.

8-9 września

10, 12, 14 zapraszamy na godzinny spacer 
po Wiśniczu z przewodnikiem. Będzie to 
okazja do poznania historii i najważniej-
szych zabytków architektonicznych mia-
sta. Spacer rozpocznie się na Rynku i znaj-
dującym się tam XVII-wiecznym Ratuszu. 
Turyści poznają historię obiektu, będą mo-
gli zobaczyć salę obrad Rady Miasta, pod-
ziemia, a także poznać legendy i tajemnice.
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8 września

Okulice

9.00-12.00 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem wystawy i Sali Maryjnej  
w Domu Pielgrzyma przy Kościele NMP 
w Okulicach. 
Sala maryjna znajdująca się w budynku  
parafialnym prezentuje figury i obrazy 

Matki Bożej czczone na różnych kontynen-
tach. Sala jest dla wielu wiernych podróżą 
dookoła świata i zachęca do pielgrzymo-
wania po sanktuariach maryjnych na ca-
łym świecie. 

Sala Maryjna zaprasza zwiedzanie, wystawa   

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kościół NNMP w Okulicach

14-16 września

Olkusz

14-16 września

8.00-17.00 w ramach akcji Olkuscy straża-
cy dla niepodległości zapraszamy na Dni 
Otwarte Muzeum Pożarnictwa.

15 września / sobota

10.00 zapraszamy na spacer historyczny 
Skarby bazyliki św. Andrzeja w Olkuszu  
z przewodnikiem z Klubu Przewodników 
PTTK „Ilkussia”. Zbiórka pod kościołem.

14.00 III bieg uliczny Srebrna Dziesiątka 
oraz III Memoriał Kazimierza Chechelskie-
go. Trasa biegu organizowanego z okazji 
100 rocznicy odzyskania Niepodległości po-
prowadzi w pobliżu miejsc pamięci naro-
dowej związanych z walką o niepodległość. 
Organizator: Klub Sportowy „Olkusz”, Urząd 

Przystanek Niepodległość: 
Olkusz 1918–2018

wystawa, zwiedzanie, 
spacer, wystawa, koncert, 
wycieczka

Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu

14.00 Rynek. Wernisaż wystawy Ojcowie 
Niepodległości w ramach ogólnopolskiej 
akcji Biało-czerwony szlak. Moja Niepod-
legła. Mobilny punkt przystankowy IPN  
z grami edukacyjnymi i publikacjami.

17.00 otwarcie  wystawy Olkuscy straża-
cy dla niepodległości i promocja książki 
Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny 
światowej w pamiętnikach Jana Jarno cz. 
III 1918 -20 w Muzeum Pożarnictwa Ziemi 
Olkuskiej przy ul. Floriańskiej 8.

Na wystawie zostaną zaprezentowane 
m.in. oryginały pamiętników olkuskie-
go strażaka Jana Jarno z czasów I wojny 
światowej, a także fotografie, dokumenty 
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Z i pamiątki związane z postaciami innych 
olkuskich strażaków zasłużonych w dziele 
odzyskania Niepodległości. Podczas spo-
tkania odbędzie się prelekcja i spotkanie 
z autorem książki.

19.00 Kabaretowe Pożegnanie Lata na Ryn-
ku w Olkuszu. Organizator MOK Olkusz.

16 września / niedziela

10.00 wycieczka autokarowa Śladami nie-
podległości na ziemi olkuskiej: Olkusz, By-
dlin, Bolesław. Uczestnicy będą mieli oka-
zję odwiedzić miejsca związane z walką 
o niepodległość na ziemi olkuskiej m.in.: 
kwaterę legionistów na olkuskim cmenta-
rzu, Stary Cmentarz w Olkuszu, pomnik le-
gionistów poległych w bitwie pod Krzywo-
płotami i Załężem w 1914 roku, jaki wznosi 
się na cmentarzu w Bydlinie, a także dwo-
rek w Bolesławiu, gdzie stacjonowali legio-
niści, a w parku obok dworu wznosi się „Po-
mnik Wolności”. 

Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Szcze-
gółowe informacje www.olkusz.eu.

organizator:
→ Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Biuro Promocji i Informacji Publicznej
32-300 Olkusz, Rynek 1 
t 32 6260160-1 @ poczta@umig.olkusz.pl ↗ www.olkusz.eu
PartnerZY: 
→ Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
→ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
→ Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu
→ Klub Przewodników „Ilkussia” PTTK Olkusz
→ Klub Sportowy „Olkusz”
→ Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
→ Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

8-9 września

pogwizdów

8 września / sobota

11.00-14.00

9 września / niedziela

12.00-15.00 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem drewnianego kościoła 
pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tade-
usza z końca XV wieku. W latach 1896-1913 
świątynia została przebudowana – zbu-
rzono wówczas wieżę i przedłużono nawę. 

Kościół w Pogwizdowie zaprasza zwiedzanie

Strzelista, gotycka bryła kościoła składa się 
z nawy i prezbiterium. Portal do zakrystii 
wycięty jest w tzw. ośli grzbiet. Zdobiące 
ściany i stropy polichromie wykonane zo-
stały w 1959 roku. Barokowe ołtarze pocho-
dzą z XVII w., w jednym z ołtarzy bocznych 
znajduje się obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej z XVII wieku. Krucyfiks i rzeź-
ba św. Marii Magdaleny na belce tęczo-
wej pochodzą z XVIII wieku. W kościele 
znajdują się również organy pochodzące 
z XVIII w. oraz dzwon z 1552 roku.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl 
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
32-700 Bochnia, Pogwizdów 1 
t 14 6856150 ↗ www.parafia-pogwizdow.pl
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Zapraszamy do Dworu Dzieduszyckich 
przy ul. Szkolnej 4 na wydarzenie Ra-
dziszów dla Niepodległej. 

14.30 wernisaż wystawy fotograficznej Po-
mniki Wielkiej Wojny w Galicji Zachodniej 
autorstwa Iwony Lisowskiej.

15.30 koncert pieśni patriotycznych Nie-
podlegli, Niezłomni w wykonaniu Andrze-
ja Kołakowskiego.

Radziszów dla Niepodległej

9 września

Radziszów

wystawa, koncert

organizator:
→ Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”
32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 
t 606 351753 @ naszradziszow@naszradziszow.com ↗ www.naszradziszow.com
Partner:
→ CKIS Skawina

Galicja Zachodnia jest szczególnym miej-
scem na mapie Wielkiej Wojny 1914-1918 r. 
Na terenie krwawych starć, jeszcze w czasie 
trwania działań wojennych, Austriacki Od-
dział Grobownictwa Wojennego utworzył 
400 starannie zaprojektowanych cmen-
tarzy, miejsc pochówku bohaterów pole-
głych podczas walk. Każda z nekropolii jest 
wyjątkowa, gdyż obok siebie z jednako-
wym szacunkiem i czcią zostali pogrze-
bani zwycięzcy i pokonani, niezależnie od 
przynależności armijnej czy narodowości. 
Wielu na zawsze pozostanie bezimien-
nych, część jest znana z nazwiska dzięki 
nieśmiertelnikom. Autor zdjęć cmentarzy 
Iwona Lisowska urodziła się w Tarnowie, 
absolwentka I LO im. Kazimierza Brodziń-
skiego w Tarnowie, Policealnego Studium 
Kulturalno-Oświatowego w Krośnie, spe-
cjalność: fotografia i film oraz filmoznaw-
stwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 
1993 r. związana z mediami: operator ka-
mery, montażystka w latach 1993-94 w Tar-
nowskiej Telewizji Kablowej, od 1996 r. w Te-
lewizji Wisła w Krakowie, a od 1997 w TVN.     

Wykonawca pieśni Andrzej Kołakowski –
ukończył pedagogikę na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, w 2006 obronił 
pracę doktorską. Mieszka w Gdańsku. Od 
2006 jest pracownikiem naukowym Uni-
wersytetu Gdańskiego. Publikował felieto-
ny i artykuły oraz książki z zakresu historii 
wychowania w Polsce. Od lat koncertuje, 
wykonując swoje piosenki o tematyce hi-
storyczno-religijno-społeczno-politycznej, 
przy akompaniamencie gitary. Obecnie 
daje koncerty w Polsce i za granicą. Inspira-
cją dla twórczości Andrzeja Kołakowskiego 
są rzeczy, które nie przemijają i są obecne 
w życiu człowieka: wiara, nadzieja i miłość. 
Wszystkie znajdują odbicie w historii, stąd 
też ballady służą nie tylko upamiętnieniu 
osób i wydarzeń, ale ukazaniu znaczenia 
tych wielkich wartości w życiu ludzkim.  
W 2017 został odznaczony Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski za wy-
bitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci  
o najnowszej historii Polski, a w szczegól-
ności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych 
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
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16 września

regulice

10.00-17.00 zapraszamy do Ekomuzeum 
Garncarstwa im. Jana Głuszka w Reguli-
cach przy ul. Kijowskiej 2 na następujące 
warsztaty edukacyjne dla „Niepodległej”:

garncarstwo – poznaj historię, tradycje 
i tajniki dawnego rzemiosła. Dowiedz się 
jak dawniej przebiegała praca garncarza. 
Przejdź wszystkie etapy jego pracy. Wy-
twórz i zabierz do domu naczynie wyko-
nane pod okiem Pana Stanisława Maty-
asika z Rybnej.

rzeźbiarstwo – poznaj warsztat rzeźbia-
rza i techniki rzeźby w drewnie. Zobacz jak 
rzeźbi się ręcznie a jak piłą. Spróbuj swo-
ich sił i wykonaj własną rzeźbę w drewnie 
lipowym. Warsztaty poprowadzi Pan Wła-
dysław Tomczyk z Bolęcina.

koronka klockowa – podpatrz jedną 
z najciekawszych i najtrudniejszych tech-
nik rękodzieła artystycznego. Naucz się 

Chciałeś zostać rzemieślnikiem? 
Najwyższa pora spróbować! warsztaty

podstawowych splotów i stwórz własną 
pracę. Warsztaty poprowadzi Pani Mag-
dalena Mazurek-Sęk z Regulic.

hafciarstwo, szydełkarstwo – nabądź prak-
tyczne umiejętności związane z techniką 
haftu oraz szydełkowania i wykonaj ozdo-
bę do swojego domu. Warsztaty poprowa-
dzą: Pani Maria Kucia z Nieporazu oraz Lu-
cyna Szwajdych z Mirowa.

piekarstwo – przygotuj ciasto, z którego 
wypieczesz naturalny chleb na zakwa-
sie w piecu kuchenno-chlebowym pod 
okiem gospodyń z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Regulicach.

bibułkarstwo – wykonaj kwiaty z bibuły 
poznając przy tym różne techniki bibuł-
karskie: wycinanie, skręcanie, zwijanie, 
rolowanie, cukierkowanie, becikowanie. 
Umiejętności i wiedzę przekaże Pani Ka-
zimiera Musiak z Mirowa.

dziewiarstwo – przyjrzyj się jak dawniej wy-
konywano w Regulicach szaliki oraz swetry. 
Spróbuj wykonać własny fragment dzia-
niny. Warsztaty poprowadzi Pani Dorota 
Odrzywołek z Regulic. 

Dodatkowo zorganizowane zostaną warsz-
taty Gliniane fantazje – zaprojektuj i wyko-
naj własną ozdobę z gliny.

Tematem przewodnim warsztatów będzie 
Niepodległa – będzie można wyrzeźbić pła-
skorzeźbę z napisem „Kocham Cię Polsko”, 
wyhaftować flagę Polski oraz wykonać bia-
ło-czerwone kwiaty z bibuły.

Ponadto prowadzone będzie zwiedzanie 
Ekomuzeum Garncarstwa wraz z Izbą 
 

Tradycji Regionalnych w Regulicach ob-
razujących dziedzictwo kulturowe oraz 
walory przyrodnicze i historyczne regio-
nu. Wystawy prezentują i przybliżają ważne 
dziedziny działalności i życia codziennego 
mieszkańców sołectw Regulice i Niepo-
raz z przełomu XIX i XX wieku: obyczaje, 
zwyczaje, folklor, religijność, rolnictwo oraz 
rzemiosło.

W odległości 200 metrów od Ekomuzeum 
Garncarstwa będzie można zwiedzić Win-
nicę Czak.

Na wszystkich gości będzie czekał darmo-
wy poczęstunek przygotowany przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z: Regulic i Nieporazu.

organizatorzy:
→ Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu
→ Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach
32-566 Regulice, Kijowska 2 
t 888514915 @ sprin@op.pl ↗ www.sprin.krakow.pl
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8 września

rozdziele

13.00-16.00 zpraszamy do zwiedzania 
drewnianego kościoła 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 teren cmentarza w Królówce, a stamtąd 

Kościół na jakubowym szlaku zwiedzanie

w 1986 r. do Rozdziela. Jest to późnogotyc-
ka świątynia o konstrukcji zrębowej, po-
sadowiona na wysokim podmurowaniu, 
pokryta gontowym dachem wielopoła-
ciowym. Znajduje się w nim m.in. ołtarz 
z rzeźbą św. Jakuba i obraz Matki Boskiej 
Różańcowej, przeniesiony z XIX-wieczne-
go kościoła Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Nowym Sączu.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kościoła pw. św. Jakuba w Rozdzielu
→ Gminne Centrum Kultury w Rzezawie

8 września

rzezawa

9.00-12.00 zapraszamy do zwiedzania ko-
ścioła pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Le-
opolda w Rzezawie. 

Świątynię wzniesiono w latach 1848-1854 
na planie krzyża łacińskiego według pro-
jektu P. Neutitschein i A. Wandruschka 

Kościół zaprasza zwiedzanie

z Wiednia. Fundatorem był Leopold Hen-
ryk Bondy z Wiednia oraz Edward Somo-
lak (Homolacs lub Homolatz) z Gnojnika, 
właściciel Borku i Józef Milewski z Ostrowa 
Szlacheckiego oraz parafianie. Poświęco-
ny został w 1853 r., konsekrowany w 1854 r. 
przez biskupa Józefa Pukalskiego.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
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Niepodległość to My – niezwykłe 
historie zwykłych miejsc

15-16 września

sidzina

15 września / sobota

10.00-18.00

16 września / niedziela

10.00-18.00 zapraszamy na bezpłatne 
zwiedzanie skansenu w Sidzinie, gdzie wy-
eksponowana zostanie wystawa Niepodle-
głość to My – niezwykłe historie zwykłych 

zwiedzanie, 
przegląd folklorystyczny, 
rekonstrukcja historyczna

miejsc. Mieszkańcy Bystrej Podhalańskiej 
i Sidziny na drodze do wolności. 

organizator:
→ Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
34-236 Sidzina, Sidzina 
t 501597208 @ skansensidzina@interia.pl ↗ http://skansen.bystra-sidzina.net

Dodatkowo w niedzielę 16 września na 
terenie skansenu odbędzie się przegląd 
grup regionalnych oraz widowisko arty-
styczne, podczas którego zaprezentowana 
zostanie rekonstrukcja historyczna „Bran-
ki” z udziałem m.in. zaprzyjaźnionego ze 
skansenem klubu jeździeckiego. Podczas 
wydarzenia wypieczonych zostanie 100 

symbolicznych bochenków tradycyjnego, 
domowego chleba, a także odśpiewany zo-
stanie hymn Polski w akompaniamencie 
100 instrumentów muzycznych.
Gościom, którzy już wcześniej odwiedzali 
skansen proponujemy obejrzenie na nowo 
zaaranżowanej ekspozycji wzbogaconej 
multimedialnie.
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8-9 września

SObolów

11.00 - 18.00 zapraszamy do zwiedzania 
Ekomuzeum, które mieści się w drewnia-
nym, stylowym domku, którego partero-
we ściany zostały wyplecione z wikliny. To 
efekt ponad 20 lat pasji i prywatnej inicjaty-
wy pana Józefa Kluby. Na muzealnej ekspo-
zycji można obejrzeć przedmioty i narzę-
dzia 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.

Ekomuzeum i Kościół 
pw. Wszystkich Świętych 
w Sobolowie zwiedzanie

8 września / sobota

9.00-18.00

9 września / niedziela

12.00-17.00 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem kościoła drewnianego 
pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie, po-
chodzącego z końca XVI w. Przy kościele 
widnieje wolno stojąca, drewniana dzwon-
nica z XVII w., w której zawieszony jest go-
tycki dzwon.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
PartnerZY:
→ Ekomuzeum w Sobolowie
→ Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie

stryszawa

9.00-16.00 zapraszamy do Beskidzkiego 
Centrum Zabawki Drewnianej w Strysza-
wie do obejrzenia wystawy stałej zaba-
wek ludowych żywiecko-suskiego ośrod-
ka zabawkarskiego. 
W programie m.in.: bezpłatne oprowa-
dzanie po wystawie ludowych zabawek, 
projekcja filmu pt. Jak powstają koni-
ki i ptaszki (ok. 15 min), zwiedzanie Par-
ku Drewnianej Zabawki Ludowej, a także 
możliwość skorzystania z warsztatów ma-
lowania koników i ptaszków. 

Drewniane zabawki ludowe zwiedzanie, warsztaty

organizatorzy:
→ Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
34-205 Stryszawa 740 
t 33 8747003 @ gokstryszawa@poczta.fm

8-9 września
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9 września

szymbark

12.00–17.00 zapraszamy do zwiedzania  
z przewodnikiem wystawy stałej Sztab 
Operacji Gorlickiej 1915 prezentowanej  
w stodole z Zagórzan (k. XVIII w.) w Skan-
senie Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana 
Reinfussa w Szymbarku. 
Ekspozycja składa się z trzech scen uka-
zujących: naradę sztabową oficerów 
wojsk państw sprzymierzonych, wojsko-
wy szpital polowy oraz jeńców rosyjskich 
konwojowanych przez żołnierza armii 
austro-węgierskiej.

Bitwa pod Gorlicami 1915 zwiedzanie

organizator:
→ Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10a 
t 18 3535618 @ galeria@gorlice.art.pl ↗ www.muzeum.gorlice.pl
→ Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Roman Reinfussa w Szymbarku
38-311 Szymbark, Tarnawa 83
 t 18 3511018 @ skansen.szymbark@gmail.com

Kościół zaprasza

Tarnawa

8 września / sobota

9.00-18.00

9 września / niedziela

12.00-18.00 zapraszamy do zwiedzania  
z przewodnikiem XIX-wiecznego kościoła 
pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie. 

zwiedzanie

Pierwotnie na wzgórzu tarnawskim stał 
drewniany kościół wzniesiony w 1440 r., 
który niestety nie dotrwał do naszych 
czasów. W 1803 r. w miejsce drewnia-
nej świątyni wybudowano nową, muro-
waną. Najstarszym zabytkiem w koście-
le jest XVI-wieczna, gotycko-renesansowa 
chrzcielnica oraz płaskorzeźba Stanisława 
Lubomirskiego.

8-9 września

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie
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9 września

8.00, 9.00, 10.00-11.00, 12.00-13.00 za-
praszamy do zwiedzania kościoła pw. św. 
Małgorzaty Panny i Męczennicy w Trzcia-
nie, który stoi na niewielkim wzgórzu, we 
wschodniej części miejscowości. Zbudowa-
ny został w połowie XVI wieku, a kolejnych 

Kościół zaprasza zwiedzanie

stuleciach przebudowany i rozbudowany. 
Do zabytkowego wyposażenia kościoła na-
leżą - gotycka chrzcielnica z 1497 r. oraz 
barokowy ołtarz główny i boczne ołtarze 
z przełomu XVIII i XIX wieku.

trzciana

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl

10.00-16.00 zapraszamy do zwiedzania 
multimedialnej wystawy Wadowice – mia-
sto, w którym wszystko się zaczęło oraz do 
udziału w queście Wadowickie drogi do 
niepodległości, który będzie można rozwią-
zać spacerując po mieście. Na tych, którzy 
odgadną hasło czekają atrakcyjne nagrody!

Miasto, w którym 
wszystko się zaczęło

gra terenowa, zwiedzanie

organizator:
→ Muzeum Miejskie WCK 
im. M. Wadowity w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Kościelna 4 
t 33 8738100 @ muzeum@wck.wadowice.pl

Zamek Żupny

9.00-16.00 zwiedzanie wystaw stałych  
z unikatową kolekcją solniczek, która za-
liczana jest do najcenniejszych tego typu 
zbiorów na świecie. Zwiedzanie ekspozycji 
czasowych: Granice 1918–1945 (na dziedziń-
cu zamku) oraz wystawy Jubileusz 25-lecia 
grupy Twórczej ART-KLUB.

9.00-15.00 Kto ty jesteś? – zajęcia eduka-
cyjne dla dzieci i rodziców.

10.00, 14.00 U progu niepodległości – pre-
lekcja pani Urszuli Mróz, historyka Muzeum.

Trasa Muzeum w Kopalni Soli

9.00-16.00 zwiedzanie Trasy Muzeum*,  
w tym wystaw stałych i ekspozycji czasowej 

U progu Niepodległości zwiedzanie, wykład

Sól w oku satyry. Pokaz multimedialny  
z wykorzystaniem grafik z 1842 roku.

*Uwaga, wymagana wcześniejsza rezerwacja na
www.muzeum.wieliczka.pl, od 11 września, od 
godz. 8.00.

organizator:
→ Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8 
Informacja: Dział Edukacji t 12 2891633 
↗ www.muzeum.wieliczka.pl

15-16 września

Wieliczka

Wadowice

15-16 września
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8-9 września

wieruszyce

12.00-18.00 zapraszamy na zwiedzanie  
o pełnych godzinach. Na wzgórzu nad 
rzeką Stradomką znajduje się wzniesiony  
z kamienia obronny dwór. Obiekt należy do 
nielicznych zachowanych w Polsce szesna-
stowiecznych obronnych siedzib szlachec-
kich. Jako pierwsi właściciele Wieruszyc 

Dwór Wieruskich zaprasza zwiedzanie

wymieniani są przedstawiciele rycerskie-
go rodu Drużynitów herbu Drużyna którzy 
w 1306 r. otrzymali wieś od króla Władysła-
wa Łokietka. Od nazwy wsi przyjęli nazwi-
sko Wieruscy. W połowie XV w. zbudowali 
wieżę obronno-mieszkalna na planie pro-
stokąta o wymiarach 11x14m.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Dwór w Wieruszycach
32-740 Łapanów, Wieruszyce

14 września

zakopane

12.00 spacer performatywny z Anną Batko 
śladami zakopiańskich pracowni artystycz-
nych. Zbiórka w galerii Władysława Hasio-
ra – filii Muzeum Tatrzańskiego przy ul. Ja-
giellońskiej 18 b w Zakopanem. 

Przewodnik poprowadzi uczestników szla-
kiem zakopiańskich pracowni, opowie 

Śladami zakopiańskich 
pracowni artystycznych spacer, 

zwiedzanie

o stolicy tatr jako o atelier dla twórców, któ-
rzy przyjeżdżali tu od XIX wieku i dla któ-
rych to miejsce było przestrzenią niezależ-
ności i wolności. Podczas spaceru będzie 
można zajrzeć do miejsc, gdzie obecnie 
powstaje sztuka. 

organizator:
→ Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
t 18 2015205@ biuro@muzeumtatrzanskie.pl ↗ www.muzeumtatrzanskie.pl
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8-9 września

zbydniów

12.00, 13.00, 14.00 zapraszamy do zwie-
dzania zespołu dworsko-pałacowego  
w Zbydniowie, malowniczo położonego na 
wzgórzu wśród pięknego parku. 

W XIV w. dobrami zbydniowskimi włada-
li rycerze z rodu Zbigniewskich. Na prze-
strzeni wieków dwór kilkakrotnie zmieniał 

Dwór w Zbydniowie zaprasza zwiedzanie

swoich właścicieli: były to rody Wieruskich, 
Gabońskich, Gąsiorowskich, Sadowskich. 
Obecnymi właścicielami dworu i znacznej 
części parku są Państwo Laskowscy, któ-
rzy prowadzą intensywne prace remonto-
we w dworze, jak i prace konserwatorskie 
w parku dbając o starodrzewie i piękne ale-
je grabowe.

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Dwor w Zbydniowie

Żegocina

12.00-16.00 zapraszamy do zwiedzania Re-
gionalnej Galerii Sztuki i Rękodzieła w Że-
gocinie, znajdującej się w Żegocinie 378, 
budynku Centrum Kultury, Sportu i Tury-
styki w Żegocinie. 

Galeria posiada bogate zbiory etnograficz-
ne: dawne narządzie rolnicze i rzemieśl-
nicze, sprzęty domowe, obrazy religijne, 

Rękodzieło z Żegocina zwiedzanie

wyroby rzemieślnicze - głównie z drewna, 
zbiory ikonograficzne tj. archiwalne zdję-
cia, dokumenty, dawne książki itp. doty-
czące przede wszystkim terenu obecnej 
Gminy Żegocina. Prezentuje także boga-
ty dorobek twórczości ludowej miejsco-
wych artystów: hafciarek, malarzy, rzeźbia-
rzy, snycerzy, fotografików itd.

8 września

organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 
t 14 6153700 @ powiat@bochnia.pl ↗ www.powiat.bochnia.pl
↗ www.zabytki.powiatbochenski.pl
Partner:
→ Gminne Centrum Kultury w Żegocinie



70 71

E
D

D

m
ał
op
ol
sk
ie

koordYnator wojewódZki:

→ Narodowy Instytut Dziedzictwa

45-023 Opole, ul. Krawiecka 13

Joanna Banik @ jbanik@nid.pl

↗ www.edd.nid.pl ↗ www.nid.pl

tekstY:

→ Organizatorzy, Katarzyna Latocha

fotografie:

→ ze zbiorów: organizatorzy oraz Narodowy Instytutu Dziedzictwa

→ autorstwa: Adam Brzoza 

→ na okładce: S. Wyspiański, Apollo. System Kopernika. Projekt witraża do Domu Towarzystwa 

Lekarskiego w Krakowie, 1904, Muzeum Narodowe w Krakowie

Projekt identYfikacji wiZualnej edd:

→ Waldemar Węgrzyn, Zofia Oslislo / Printscreen

skład i łamanie:

→ „Grafis” Marek Krajewski

druk:

→ Drukarnia Kolumb

© wszelkie prawa zastrzeżone 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programach!

NUMER ISBN 978-83-66160-00-2

Opole 2018

Patronat honorowY:

→ Marszałek Województwa Małopolskiego
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Laury Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla 
organizatorów wydarzeń w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2017 r. w woj. małopolskim

Ogólnopolski temat przewodni 25. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa – „Krajo-
braz dziedzictwa – dziedzictwo krajobra-
zu”, dzięki zaangażowaniu organizato-
rów i koordynatorów – udało się przekłuć  
w sukces. W województwie małopolskim 
organizatorzy zorganizowali ponad 230 
wydarzeń w 48 miejscowościach. Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa, chcąc uhonoro-
wać animatorów i organizatorów edd zor-
ganizował III Ogólnopolską Galę edd, która 
odbyła się 17 listopada 2017 r. w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym w Opo-
lu. Podczas uroczystości specjalne wyróż-
nienia NID za wkład w promocję Dni Dzie-
dzictwa otrzymało Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn”.
Laureatami NID za organizację edd 2017 
zostali:

1. Skansen w Sidzinie - Muzeum Kultury
 Ludowej,
2. Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, 
3.  Biblioteka Publiczna w Zielonkach, 
4. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,
5. Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” 
 w Miechowie.




