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ATRAKCJE TURYSTYCZNE
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Powiat Nowosądecki

położony jest w południowo-wschodniej części województwa
małopolskiego. Od południa graniczy z Republiką Słowacką.
Gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka,
Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie,
Rytro, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz
i miasto Grybów.
Powierzchnia: 1550 km2 (tj. 0,49% powierzchni kraju),
z czego większość zajmują tereny górskie i wyżynne.
Ludność: ok. 200 tys. mieszkańców, stanowi to 0,5%
mieszkańców Polski.
Rzeki, zbiorniki wodne: rzeki – Dunajec, Poprad, Kamienica,
jezioro – Rożnowskie.
Pasma górskie: Beskid Sądecki, Beskid Niski, Beskid Wyspowy.

The Nowy Sącz County

situated in the south-eastern part of the Małopolska Region.
It borders on the Slovak Republic in the south.
Administrative districts include: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem,
Grybów, Kamionka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna,
Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, Krynica-Zdrój, Muszyna,
Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz and the city of Grybów.
Area: 1550 km² (i.e. 0.49% of the country’s area),
most of which consists in mountain and upland areas.
Population: around 200,000 inhabitants, which is 0.5% inhabitants
of Poland.
Rivers, water bodies: rivers – Dunajec, Poprad, Kamienica
and the Rożnowskie lake.
Mountain ranges: Beskid Sądecki, Beskid Niski, Beskid Wyspowy.
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KOLEJ GONDOLOWA NA JAWORZYNĘ KRYNICKĄ | GONDOLA LIFT

A. Klimkowski

KOLEJ GONDOLOWA
JAWORZYNA KRYNICKA
Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 38 68
tel. +48 18 471 52 71
biuro@jaworzynakrynicka.pl
www.jaworzynakrynicka.pl

Kolej gondolowa jest elementem stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka.
Gondola wspina się po zboczu Jaworzyny na wysokość 1114 m. Podróż
na szczyt trwa kilkanaście minut. Zimą narciarze, a latem rowerzyści
mogą przewozić gondolami swój sprzęt sportowy. Stacja dolna kolejki
znajduje się z dolinie Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju. Widok ze szczytu
Jaworzyny Krynickiej jest bardzo rozległy i uważany za najpiękniejszy
w regionie. Można stąd zaobserwować cały Beskid Sądecki, część Beskidu
Niskiego, Tatry, a przy dobrych warunkach pogodowych nawet Bieszczady.
Na szczycie jest kilka restauracji i karczma, która w ofercie poza daniami
kuchni regionalnej ma również noclegi w klimatycznych pokojach. Nieco poniżej znajduje się schronisko górskie, a tuż obok muzeum turystyki
górskiej. Latem najlepiej wyruszyć na pieszą wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą. Zatrzymując się na każdym z 13 przystanków trasy można dowiedzieć się wiele o polskiej przyrodzie lub poznać legendy Diabelskiego Kamienia. Miłośnicy rowerów na stokach Jaworzyny też znajdą coś dla siebie.
Dostępne są tu dwie trasy rowerowe, obie o długości ok. 5 km. Przy dolnej
stacji kolejki gondolowej funkcjonuje komfortowy 3-gwiazdkowy hotel
z odnową biologiczną.

The Gondola lift is an element of the Jaworzyna Krynicka ski station. The Gondola climbs the slope of Jaworzyna up to the height
of 1,114 m. The journey to the summit takes several minutes. In winter,
skiers (and in summer – cyclists) can carry their sports equipment in the
gondolas. The lower station of the lift is located in Dolina Czarnego Potoku
in Krynica-Zdrój. The view from the top of Jaworzyna Krynicka is very
extensive and considered the best one in Beskid Sądecki. It is the perfect
place to observe the entire Beskid Sądecki, part of the Low Beskids, the
Tatra Mountains, and in good weather conditions – even Bieszczady. At the
top, there are several restaurants and a tavern which offers not only some
regional cuisine dishes, but also accommodation in nice rooms. A mountain
shelter and a museum of mountain tourism is located slightly below of
the top of the mountain. In summer, this is perfect for going on a walking
educational tour. While stopping at each of the 13 tour stops, you can learn
a lot about Polish nature or legends of the Devil’s Stone. Bike enthusiasts
will also find something for themselves on the slopes of Jaworzyna. There
are two cycle routes here, both with a length of 5 km. There is a comfortable 3-star hotel with a spa at the lower station of the gondola lift.
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A. Klimkowski

STACJA NARCIARSKA
JAWORZYNA KRYNICKA
Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 38 68
tel. +48 18 471 52 71
biuro@jaworzynakrynicka.pl
www.jaworzynakrynicka.pl

Stacja Narciarska Jaworzyna Krynicka dysponuje nowoczesną koleją
gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej oraz siedmioma wyciągami
orczykowymi, dwoma wyciągami 4-osobowymi krzesełkowymi i wyciągiem
szkoleniowym dla dzieci. Łączna przepustowość wynosi ok. 13 200 osób
na godzinę. Do dyspozycji gości jest ponad 8 km tras narciarskich, w tym
najdłuższa w Polsce oświetlona trasa nr 1 o długości 2,6 km. Trasa jest
podzielona na dwie części – górną, z której wydzielona jest trasa nr 3, znakomita dla początkujących narciarzy i dolną – klasyfikowaną jako typową trasę
gigantową. Trasa nr 5 o długości 1 km i średnim nachyleniu 34% posiada
homologację FIS (trasa czarna). Tutaj zaawansowani narciarze znajdą wiele
miejsca na zimowe szaleństwa. Bardzo lubiane przez narciarzy i snowboardzistów są trasy nr 2 i 2a. Trasy klasyfikowane są jako rodzinne i oznaczone
kolorem czerwonym. Wszystkie są sztucznie dośnieżane i stale ratrakowane.
Śnieg utrzymuje się tu przez ok. 150 dni w roku, a sezon trwa od listopada
do kwietnia. Stała opieka GOPR-u gwarantuje bezpieczeństwo na stoku.
Na stacji czynna jest wypożyczalnia i serwis sprzętu, sklepy sportowe oraz
restauracja i bufet. Przy wyciągach znajduje się końcowy przystanek autobusowy i parking na ok. 800 samochodów.

The Jaworzyna Krynicka ski station has a modern gondola lift going
to the top of Jaworzyna Krynicka, as well as seven T-bar lifts, two 4-person
chairlifts and a training lift for children. The total capacity is approx.
13,200 people per hour. The station has more than 8 km of ski runs, including the longest illuminated one in Poland – No. 1 with a length of 2.6 km.
The run is divided into two parts – the upper part whose section is route
No. 3, perfect for beginners, and the lower part – classified as a typical
giant ski run. The No. 5 run with a length of 1 km and an average slope
of 34% has FIS homologation (black run). Advanced skiers will find a lot
of space for winter fun here. Runs No. 2 and 2a are favourite ones of both
skiers and snowboarders. The runs are classified as family-ones and those
marked red. All runs are provided with snowmaking equipment and are
constantly maintained. Snow remains here for approx. 150 days a year,
and the season lasts from November to April. GOPR (Mountain Volunteer
Search and Rescue) guarantees continuous safety on the slope. The station
offers a rental and service point, shops with sports equipment, a restaurant
and a bar. The bus loop and a car park for approx. 800 cars are located
at the lifts.
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STACJA NARCIARSKA
DWIE DOLINY
MUSZYNA-WIERCHOMLA
33-350 Wierchomla Mała 21
tel. +48 18 414 32 64
narty@wierchomla.com.pl
www.wierchomla.com.pl

Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla to jedna
z największych rodzinnych stacji narciarskich w Polsce. Zlokalizowana jest
na stokach Pustej Wielkiej (1062 m). Dzięki specyficznemu mikroklimatowi
śnieg utrzymuje się od listopada do marca. Stacja łączy dwie miejscowości (Wierchomlę i Szczawnik k. Muszyny) systemem wyciągów, dzięki
któremu narciarze mogą szusować po dwóch stronach góry. Dwie Doliny
to 11 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, z czego ponad 6 km
jest oświetlonych i umożliwia szusowanie jeszcze po zmroku, 2 wyciągi
krzesełkowe oraz 7 orczykowych. Jazda na wszystkich wyciągach odbywa
się przy użyciu jednego skipassu. Na terenie ośrodka znajdują się parkingi,
szkoła narciarska, wypożyczalnia, przechowalnia sprzętu narciarskiego
oraz punkty gastronomiczne.
W skład kompleksu wchodzi również trzygwiazdkowy hotel z basenem
oraz drewniane domki zlokalizowane tuż przy stoku.
W okresie letnim turyści mogą tu skorzystać z wyciągu Wierchomla I, wypożyczalni rowerów górskich i elektrycznych KTM, parku linowego, kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, pola do paintballu. W kasach
wyciągu oraz recepcji hotelu dostępne są również mapy do questingu.

The Two Ski Valleys of Muszyna – Wierchomla is one of the biggest
family ski stations in Poland. It is located at the slopes of the Pusta
Wielka (1062 m). Thanks to specific microclimate snow cover lasts
from November to March. The ski station links two villages (Wierchomla
and Szczawnik near Muszyna) with ski-lifts system; thanks to which
skiers can ski on both slopes of the mountain. Two Valleys Ski Station
offers 11 kilometres of ski runs with various levels of difficulty,
in this 6 kms are floodlit and make possible to ski after dark, two chair
lifts and 7 T-bar lifts. One can use every lift using one ski pass.
On the spot there are car parks, ski school, rental, sports equipment
store and eating facilities.
The complex also includes a ***hotel with a swimming-pool and
wooden cottages situated near the slope.
In summer the tourists can use the Wierchomla I chair lift, a bike rental
with mountain bikes and KTM electric bicycles, line park, tennis court,
multi-purpose sports pitch, playground, paintball field. In ski lift ticket
offices and the hotel reception desk questing maps are also accessible.
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arch. Stacji „Ryterski Raj”

STACJA NARCIARSKA
RYTERSKI RAJ
33-343 Rytro 302
tel. +48 18 443 66 06
biuro@ryterskiraj.pl
www.ryterskiraj.pl

Ośrodek Narciarski Ryterski Raj położony jest u podnóża Jastrzębskiej
Góry, z której roztacza się wspaniały widok na pasmo Beskidu Sądeckiego. Stacja dysponuje trzema wyciągami narciarskimi ze zróżnicowanym
poziomem trudności. Każdy członek rodziny znajdzie tu coś dla siebie, bez
względu na umiejętności, jakie posiada. Sztucznie naśnieżany i oświetlony
stok zapewnia doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa nawet do
późnych godzin wieczornych. Przy stacji działa wypożyczalnia i profesjonalny serwis sprzętu oraz szkoła narciarska, która prowadzi naukę jazdy
i doskonalenie narciarstwa oraz snowboardu. Szkolenia obejmują: naukę
najmłodszych dzieci z wykorzystaniem form zabawowych („Rogasiowe
przedszkole”) oraz naukę dla młodzieży i dorosłych na każdym etapie
zaawansowania. W szkole pracują wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy. Zajęcia narciarskie prowadzą według wytycznych bezpiecznego
nauczania Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. W „Oberży
pod Aniołami” największe wydarzenia sportowe przeplatają się z zabawą
przy dobrej muzyce. To miejsce spotkań narciarzy, ale również strefa odpoczynku dla turystów i mieszkańców Sądecczyzny.

The Ryterski Raj ski resort is located at the foot of Jastrzębska Góra
which offers a magnificent view of the Beskid Sądecki range.
The station has three ski lifts with different levels of difficulty. Every
family member will find something for themselves, regardless of their
skills. The illuminated slope equipped with snow cannons provides excellent conditions for skiing, even until late in the evening. The station offers
rental and a professional service point with a ski school which teaches
skiing, and perfects skiing and snowboarding skills. The courses include:
teaching young children through games (‘Rogasiowy playgroup’),
courses for teenagers and adults at every level. The school employs
qualified and experienced instructors. They run ski classes according
to the guidelines for safe teaching of the Association of Ski Instructors
and Coaches. In ‘Oberża pod Aniołami’, the largest sporting events
mixed with fun and good music. It is a meeting place for skiers,
but also a relaxing spot for visitors and residents of Sądecczyzna.
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arch. Stacji „Tylicz”

STACJA NARCIARSKA
TYLICZ
ul. Wolności, 33-383 Tylicz
info@tylicz-ski.pl
www.tylicz-ski.pl

Stacja Tylicz znajduje się w Tyliczu, blisko Krynicy-Zdroju, na zboczach
liczącego 770 m n.p.m. Bradowca. Położenie ośrodka w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, spokojna okolica, dobry dojazd i konkurencyjne ceny noclegów zapewniają udany wypoczynek w gronie rodziny
i przyjaciół. Stacja narciarska jest również idealnym miejscem do nauki
jazdy na nartach i snowboardzie. W pobliżu parkingów znajduje się
gospoda „Gościniec”, w której można się ogrzać i zjeść smaczny posiłek.
Ośrodek dysponuje nową koleją krzesełkową o długości 750 m, dwoma
wyciągami orczykowymi oraz bezpiecznym, przeznaczonym dla najmłodszych narciarzy wyciągiem Baby Ski. Zmodernizowane i urozmaicone trasy
narciarskie zadowolą zarówno zaawansowanych, jak i początkujących
miłośników białego szaleństwa. Stacja narciarska obejmuje 7 tras o łącznej
długości 5 km, a ukształtowanie terenu umożliwia 11 różnych wariantów zjazdu ze szczytu Bradowca. Specjalnie wydzielony stok gwarantuje
bezpieczeństwo najmłodszych adeptów narciarstwa. Stacja Tylicz znajduje
się w odległości 1,5 km od centrum Tylicza przy drodze do Powroźnika
i Muszyny i zapewnia swoim Gościom bezpłatne parkingi. Możliwy jest
również dojazd komunikacją publiczną z Krynicy-Zdroju.

The Tylicz Ski Station is located in Tylicz, near Krynica-Zdrój,
on the slopes of a 770-metre-above-sea-level Bradowiec. The resort
is located in a buffer zone of the Poprad Landscape Park, in the peaceful
surroundings, it has good transport connections and competitive
accommodation prices, which ensure that you have an enjoyable stay
with your family and friends. The Tylicz ski station is also a perfect place
to learn how to ski and snowboard. The Gościniec tavern, where you
can warm yourself up and enjoy a delicious meal, is located near the car
parks. The resort has a new chairlift with a length of 750 m, two T-bar lifts
and a safe Baby Ski lift for the youngest skiers. Modernised and varied ski
runs will satisfy both advanced and novice snow frenzy lovers. The ski
station includes 7 runs with a total length of 5 km, and the landform
features allow for 11 different variants of slides from the top of Bradowiec.
Specially dedicated slope guarantees the safety of the youngest skiing
learners. The Tylicz Ski Station is located 1.5 km from the centre of Tylicz
next to the Tylicz–Powroźnik road, and provides a free car park for its
guests. It is also possible to get here by public transport from
Krynica-Zdrój.
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NARCIARSTWO BIEGOWE | Cross-country skiing

Narciarstwo biegowe znajduje na Sądecczyźnie coraz więcej amatorów.
Dla nich przygotowano kilka specjalnych tras. Większość skupiona jest
wokół Krynicy i Muszyny.
Krynica: Góra Parkowa - Tylicz to łącznie 14 km tras dla średniozaawansowanych narciarzy. Trasy „U Leśników” pomiędzy drogą na Izwór a dolną
stacją kolejki gondolowej. Zielona (długość ok. 550 m) dla dzieci i uczących
się chodzić lub biegać, żółta (długość ok. 2,2 km) dla początkujących i niebieska (długość ok. 3,5 km) dla zaawansowanych oraz ekstremalna. Trasy
w Centrum Narciarskim „Azoty” znajdują się na wysokości 750-790 m
n.p.m i przebiegają tzw. Połoninami Słotwińskimi. Mała Pętla (niebieska 1,2 km), łatwa, idealna do nauki i pierwszych kroków, z niewielką różnicą
wysokości do pokonania oraz Duża Pętla (czerwona - 3,6 km), przygotowana dla narciarzy biegowych o dobrych umiejętnościach i kondycji. Trasy
przy Osadzie „Domki w Lesie” w Tyliczu o długości 2,5 i 4 km, ratrakowane z założonym śladem, przeznaczone dla osób o średniozaawansowanych i początkujących.
Muszyna: Trasa „Zapopradzie” (3 km) i 6 km dla wytrawnych biegaczy
łącząca wyciąg w Szczawniku z Bacówką nad Wierchomlą.

Cross-country skiing has more and more amateurs in Sądecczyzna.
Sseveral special trails prepared have been prepared for them. Most
of them are concentrated around Krynica and Muszyna.
Krynica: the Góra Parkowa-Tylicz trail – a total of 14 km of trails for intermediate skiers. The ‘U Leśników’ trails between the road to Izwór and the
lower station of the gondola lift. The green trail (length of approx. 550 m)
for children and people learning to walk or run, the yellow trail (length of
approx. 2.2 km) for beginners and the blue trail (length of approx. 3.5 km)
for advanced, and the extreme trail. Trails in the ‘Azoty’ Ski Centre are
located at an altitude of 750-790 m above sea level and run along the
so-called Połoniny Słotwińskie. The Small Loop (blue – 1.2 km) is easy
and perfect for learning and first steps, it has a small height difference,
and the Great Loop (red – 3.6 km) is prepared for cross-country skiers
with good skills and fitness. Trails at the ‘Domki w Lesie’ Village in Tylicz
with a length of 2.5 and 4 km, groomed with tracks, are for intermediate
skiers and beginners.
Muszyna: “Zapopradzie” Trail (3 km) and 6 km for experienced skiers – it joins a lift in Szczawnik with the Bacówka nad Wierchomlą mountain shelter.
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PARKI LINOWE | ROPE PARKS

PARK LINOWY ABLANDIA
33-343 Rytro 604
tel. +48 18 547 44 44
tel. kom. +48 662 078 276
park@ablandia.pl
www.ablandia.pl

www.travelphoto.pl

PARK LINOWY
W KRYNICY-ZDROJU
tel. kom. +48 660 313 091
tel. kom. +48 604 483 578
biuro@parklinowykrynica.pl
www.parklinowykrynica.pl

Park linowy w Rytrze [fot. 2, 3, 6] obejmuje instalacje 34. przeszkód
o długości ponad 800 m oraz 14. przeszkód dla maluchów o długości ponad 150 m. Łącznie trasy w powietrzu liczą blisko kilometr. W skład parku
wchodzą trasy: treningowa - 4 stacje do nauki systemu asekuracji, zielona
- Standard - (ok. 250 m) uniwersalna trasa przeznaczona dla dzieci i dorosłych licząca 15 przeszkód, czerwona - Extreme - (ok. 300 m) położona na
znacznej wysokości, składa się z 15 przeszkód o dużym stopniu trudności,
PowerFAN - skok pionowy z wysokości 13 m, BigSWING (Piekielne Wahadło), Zjazd PAJĘCZAK - (łącznie ponad 250 m zjazdu) oraz trasa MALUCH złożona z 14 przeszkód, przeznaczona dla dzieci pow. trzeciego roku życia.

The Rope Park in Rytro [photos 2, 3, 6] includes installations of 34 obstacles
with a length of more than 800 m and 14 obstacles for kids with a length of
more than 150 m. The trails in the air have a total of almost one kilometre. The
park includes the following trails: training trail - 4 stations for learning safety
measures, green trail - Standard - (approx. 250 m) a universal trail designed for
children and adults, consists of 15 obstacles, red trail - Extreme - (approx. 300
m) located at a significant height, consists of 15 obstacles with a high degree of
difficulty, PowerFAN – vertical jump from a height of 13 m, BigSWING (Infernal
Pendulum), PAJĘCZAK slide - (in total: more than 250 m of slides) and MALUCH
trail – consisting of 14 obstacles, designed for children above three years of age.

Krynicki park linowy [fot. 1, 4, 5 i powyżej] położony jest u podnóża Jaworzyny Krynickiej. W jego skład wchodzi 55 przeszkód położonych na trasach: niskiej dla dzieci pow. 3. roku życia oraz dorosłych z lękiem wysokości
(przeszkody 1,5-2 m nad ziemią), średniej dla osób początkujących (przeszkody na wysokości ok. 4 m), wysokiej o podwyższonym stopniu trudności
(przeszkody na wysokości 10-11 m), zjazdowej składającej się głównie ze
zjazdów tyrolkowych (najdłuższy z nich ma 120 m), łączna długość zjazdów
- ponad 260 m. Atrakcją jest Big Swing - skok w trajektorii wahadła.

Rope Park in Krynica [1, 4, 5 and above] is located at the foot of Jaworzyna
Krynicka. It consists of 55 obstacles situated on the trails: a low one for children above 3 years of age and adults with a fear of heights (obstacles 1.5-2
m above the ground), a medium one for beginners (obstacles at a height of
approx. 4 m), a high one with a higher degree of difficulty (obstacles at a height of 10-11 m), slide trail consisting mainly of Tyrolean zip-lines (the longest
of which is 120 m), the total length of slides - more than 260 m. The main
attraction is Big Swing – jump in the trajectory of a pendulum.
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ŚLIZGAWKI, ZJEŻDŻALNIE | SLIDES, CHUTES

PARK SPORTOWY
OBOK HALI LODOWEJ MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 10
sankostrada@sankostrada.pl
www.sankostrada.pl
KOLEJ LINOWO-TERENOWA
GÓRA PARKOWA
POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A.
ul. Nowotarskiego 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 22 62
gora.parkowa@pkl.pl
www.pkl.pl

Sankostrada w Krynicy-Zdroju [fot. 4, 5 i powyżej] mieści się przy ulicy
Dąbrowskiego, za Halą Lodową, na stoku góry „Iwonka”. Długość trasy to
ok. kilometr a różnica poziomów pomiędzy stacją górną a dolną wynosi 55
metrów. Zjazd na sankach odbywa się rynną długości ok. 800 m. Czas zjazdu
to ok. 1,5-2 min. Sankostrada jest czynna o każdej porze roku i oświetlona można zamówić nocne zjazdy.

A. Klimkowski

Rajskie Ślizgawki na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju [fot. 1, 2, 3] są
czynne od wiosny do późnej jesieni. Oferują zjazdy zjeżdżalniami rurowymi
(różnica wysokości 12 m) od spokojnej fali, poprzez spiralę, aż do jedynego
w Polsce „Kamikadze”. Są świetną zabawą dla każdego, bez względu na
wiek. W czasie deszczu zjeżdżalnia jest nieczynna. Na górnej polanie atrakcją jest zjeżdżalnia pontonowa, gdzie po specjalnie przygotowanej trasie
można zjechać pontonem, a następnie wyjechać z powrotem do góry na
przenośniku taśmowym (Sun Kid). Na szczyt Góry Parkowej (741 m) można
wjechać kolejką linowo-terenową.

The Sledge track in Krynica-Zdrój [photos 4, 5 and above] is located
at Dąbrowskiego Street, behind ‘Hala Lodowa’, on a slope of the ‘Iwonka’
mountain. The track has approx. one kilometre and the difference in levels
between the upper and the lower stations is 55 metres. Sledges go along
a track with a length of approx. 800 m. The slide time is approx. 1.5-2 min.
The sledge track is open all year round and illuminated – night slides can
be booked.
Paradise Slides on the Góra Parkowa in Krynica-Zdrój [photos 1, 2, 3]
are open from spring to late autumn. They offer tube slides (difference in
height of 12 m) from an easy wave, through a spiral, to the only ‘Kamikadze’
in Poland. They are great fun for everybody, regardless of age. The slide is
closed during rainy weather. The upper clearing has a great attraction in
the form of a dinghy slide where you can slide down a specially prepared
route in a dinghy, and then go back up on a conveyor belt (Sun Kid). You
can go up the Góra Parkowa (741 m) by funicular.
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LODOWISKA, GOKARTY I MINIGOLF | ICE RINKS, GO-KARTS AND MINI-GOLF

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Park Sportowy
im. dra J. Zawadowskiego 5
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 38 24
tel. +48 18 477 73 00
www.mosir.krynica.com.pl
TOR GOKARTOWY
teren klubu sportowego „Przełęcz”
ul. Sportowa, 33-383 Tylicz
tel. +48 500 725 750
www.tortylicz.pl
MINIGOLF PARK
ul. Polna 2, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 502 410 503
www.minigolf-park.com

Hala Lodowa w Krynicy-Zdroju [fot. 1, 2] posiada pełnowymiarowe
lodowisko (30x60 metrów) z trybunami mogącymi pomieścić 2635 osób
na miejscach siedzących i ok. 300 osób na stojąco. W hali jest czynna
wypożyczalnia łyżew. Działa tu także siłownia. Na miejscu zapewniona
jest fachowa opieka instruktorska.

arch. www.tortylicz.pk

W Tyliczu działa całoroczny tor gokartowy [fot. 3 i powyżej]. W sezonie
letnim tor zbudowany jest na płycie lodowiska o powierzchni 1800 m2,
szerokość pasa wynosi od 5 m do 6 m. W zimie tor budowany jest na
boisku do piłki nożnej o powierzchni 6000 m2 oraz o szerokości pasa
wynoszącej 7 m. Tor i bandy zbudowane są ze śniegu.
Minigolf-Park [fot. 4, 5, 6] to kompleks rekreacyjny przy Hotelu „Wysoka”
w Krynicy-Zdroju. W skład kompleksu wchodzi: zestaw 18. ponumerowanych torów (stanowisk) podzielonych na 6 stacji oraz altana i plac zabaw
dla dzieci. Grający mogą korzystać z parkingu, kawiarenki i restauracji
należących do Hotelu „Wysoka”. Kamera internetowa, usytuowana na placu,
umożliwia podgląd grających na telewizorze zainstalowanym w kawiarence oraz na stronach www.wysoka.com i www.minigolf-park.com.

The ‘Hala Lodowa’ in Krynica-Zdrój [photos 1, 2] has a full-sized ice rink
(30x60 metres) with stands with 2,635 seats and approx. 300 standing
places. The hall has a skate rental, and a gym. On-site professional care
is provided by instructors.
Tylicz has a year-round go-kart track [photos 3 and above]. In summer,
the track is built on an ice rink of 1,800 m², the width of the lane is from
5 m to 6 m. In winter, the track is built on a football pitch with an area
of 6,000 m² and the width of the lane of 7 m. The track and rails are made
of snow.
Minigolf-Park [photos 4, 5, 6] is a recreational complex at the ‘Wysoka’
Hotel in Krynica-Zdrój. The complex consists of 18 tracks (stands) numbered from 1 to 18 and divided into 6 stations, a gazebo and a playground for
children. Players can use a car park, café and a restaurant belonging to the
‘Wysoka’ Hotel. A webcam located in the square allows the players on a TV
installed in the café and on the following websites to be observed: www.
wysoka.com and www.minigolf-park.com.
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SPŁYW ŁODZIAMI DOLINĄ POPRADU | BOAT TRIPS IN THE POPRAD RIVER

PPHU „CENTRUM”
ul. Batorego 81, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 442 05 63
alicja@centrum.nsnet.pl
www.centrum.nsnet.pl

arch. PPHU „Centrum”

Przystań Piwniczna-Zdrój:
tel. +48 18 446 84 49
tel. kom. +48 605 742 551
Przystań Rytro:
tel. +48 18 446 95 54

Przystań początkowa spływu łodziami Doliną Popradu znajduje się
w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Gąsiorowskiego, poniżej wiszącego mostu
na Popradzie, do którego można dojechać kierując się w stronę przejścia
granicznego w Mnišku. Przystań końcowa znajduje się w Rytrze u stóp
wzgórza zamkowego. Bezpieczne, niezatapialne łodzie mają bardzo
małe zanurzenie (9 cm), co pozwala na korzystanie ze spływu nawet przy
niskich stanach wód Popradu. Prowadzą je flisacy, sterując za pomocą
drewnianych żerdzi. Spływ trwa ok. 1,5-2 godz. w zależności od stanu
wody, siły oraz kierunku wiatru. Pojemność łodzi to 12-14 osób. Po około
10. km spływu, łodzie dobijają do przystani w Rytrze, zlokalizowanej koło
pola kempingowego nieopodal ruin zamku. Organizatorzy przygotowali
również krótszą wersję spływu, który na życzenie klientów może się kończyć w połowie trasy w miejscowości Młodów. W trakcie wycieczki można
podziwiać przepiękne beskidzkie krajobrazy, a na łodzi rozkołysanej falami
bystrej rzeki doznać przeżyć, jakich przed laty mogli zaznać tylko flisacy
spławiający tędy drewno czy kupcy przewożący na tratwach towary
z Węgier.

The starting landing-stage of boat trips in the Poprad River Valley is
located in Piwniczna-Zdrój at Gąsiorowskiego Street, below the suspension bridge at Poprad River, which can be reached while driving towards
the border crossing in Mnišek. The end marina is situated in Rytro at the
foot of the castle hill. Safe, unsinkable boats have a very shallow draught
(9 cm), which allows rafting even at low water levels of Poprad. These
unsinkable boats are handled by rafters who steer them using wooden
poles. The journey takes approx. 1.5-2 hours, depending on the water level,
strength and direction of the wind. The boat capacity is 12-14 people. After
about 10 km of rafting, boats reach the marina in Rytro, located next to the
campsite near the castle ruins. The organisers have also prepared a shorter
version of the cruise which, at the request of customers, may end in the
middle of the course, in the village of Młodów. While rafting you can enjoy
the beautiful scenery of the Beskid mountain, and on a boat swung by
the waves of a swift river, you can experience something that used to be
reserved for rafters only, who were floating wood this way, or traders who
were bringing goods from Hungary on rafts.
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SPŁYWY PONTONOWE I KAJAKOWE | RAFTING AND CANOEING

USŁUGI REKREACYJNE
CZYSTA FRAJDA
ul. Czarny Potok 6/5
33-380 Krynica-Zdrój
tel. kom. +48 509 998 812
poczta@czystafrajda.pl
www.czystafrajda.pl

A. Klimkowski

ABACOM
Łopata Polska 30
33-370 Żegiestów
tel. +48 502 350 895
biuro@splywpopradem.pl
www.splywpopradem.pl

Poprad kusi miłośników spływów pontonowych lub kajakowych,
których trasę można wyznaczyć na dowolnym odcinku rzeki pomiędzy
Starą Lubownią na Słowacji i ujściem do Dunajca pod Nowym Sączem.
Maksymalny czas spływu to 3 dni (z dwoma noclegami). Najpopularniejszy
jest odcinek od Muszyny do Żegiestowa, który w zależności od stanu wody
i liczby postojów pokonuje się w czasie 1,5 do 4 godzin.

The Poprad river tempts lovers of rafting or canoeing. The courses can
be set on any section of the river between Stara Lubownia in Slovakia
and the mouth of Poprad to Dunajec near Nowy Sącz. The maximum
time of a journey is 3 days (two nights). The most popular section is
from Muszyna to Żegiestów, which takes 1.5-4 hours to do, depending
on the water level and the number of stops.

Sterowanie pontonem nie jest trudne, wymaga tylko zgrania od załogi
i minimalnej sprawności pozwalającej na wiosłowanie. Spływ pontonami
jest atrakcją bezpieczną. Wynika to z niedużej średniej głębokości Popradu
i niezbyt wysokiego poziomu trudności technicznych trasy.

Steering a dinghy is not difficult, it just requires a well-coordinated crew
and minimum fitness allowing to one row. Rafting is a safe attraction. This
is due to the small average depth of the Poprad and not a very high level
of technical difficulty of the course.

Kajak daje więcej swobody niż ponton i pozwala cieszyć się spływem
w samotności lub we dwoje. Poprad poniżej Starej Lubowni jest w całości
dostępny dla kajakarzy. Występują tam na przemian dość długie płaskie,
zapewniające spokojny nurt rzeki, tereny i dynamiczne spadki, dostarczające podróżnikom dawek adrenaliny.

A canoe gives you more freedom than a dinghy and allows you to enjoy
the journey alone or with a partner. Below Stara Lubownia, Poprad is fully
accessible for canoeists. It has some long flat areas, ensuring calm waters
of the river, interchanged with dynamic falls providing the travellers with
some adrenaline.
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TOR KAJAKARSTWA GÓRSKIEGO | WHITEWATER CANOEING COURSE

E. Mrózek

TOR KAJAKARSTWA
GÓRSKIEGO WIETRZNICE
Zabrzeż, 33-390 Łącko
tel. +48 18 444 65 06
biuro@agrod.com.pl
www.wietrznice.pl

Tor Kajakarstwa Górskiego Wietrznice k. Łącka to obiekt na rzece Dunajec, który spełnia warunki do organizowania międzynarodowych imprez
rangi mistrzostw Europy czy świata. Tor przeznaczony jest do uprawiania
sportu wyczynowego. Możliwe jest wynajęcie go na godziny, dzięki czemu
można organizować tu zawody w kajakarstwie górskim oraz zgrupowania
szkoleniowe, zielone szkoły, a także imprezy integracyjne dla firm.

The Whitewater Canoeing Course ‘Wietrznice’ near Łącko is a facility
on the Dunajec River, which meets the conditions for organising international events in the rank of European or world championships. The course
is designed for competitive sport. You can rent it by the hour, therefore,
it one can organise white-water rafting competitions and training camps,
field schools, as well as events for companies here.

Tor slalomowy ma długość 350 m, a różnica poziomów wynosi 3 m. Obiekt
zawiera wszystkie przeszkody wodne torów kajakowych o zróżnicowanym
stopniu trudności. Jest doskonałym i wyjątkowo atrakcyjnie położonym torem w Polsce, służącym do szkolenia najmłodszych adeptów kajakarstwa.

The slalom course has a length of 350 m, and the difference of levels is 3 m. The facility contains all of the water obstacles of canoeing
courses of varying difficulty. It is a course attractively located in Poland,
perfect for training the youngest learners of canoeing.

Do Wietrznic każdego roku zjeżdżają amatorzy dzikich wód, wielu z nich
tutaj zaczyna swą życiową przygodę z tą formą kajakowania. Dla zaawansowanych przygotowano propozycję rozrywki ekstremalnej – aquakanioning. Uczestnicy wyposażeni w kamizelki ratunkowe, kaski i strój neoprenowy zmagają się z żywiołem górskiej rzeki. To również element szkolenia
ratowników GOPR, TOPR oraz jednostek specjalnych Straży Granicznej.

Every year, ‘Wietrznice’ attracts amateurs of wild waters – many of them begin their adventure with this form of canoeing here. For the advanced, there
is an extreme entertainment offer – aqua-canyoning. Participants equipped
with life jackets, helmets, and a neoprene suit struggle with the force of the
mountain river. This is also part of the training for GOPR, TOPR (Tatra Volunteer Search and Rescue) paramedics and Border Guard special units.

33

1, 2 - A. Klimkowski, 3, 4 - arch. UMiGU Muszyna, 5, 6 - M. Rola

1
2

3
4

5

6

BASENY I KĄPIELISKA | SWIMMING POOLS AND WATERING PLACES

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE
IM. WALDEMARA SERWIŃSKIEGO
al. Zdrojowa, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 477 79 60
www.muszyna.pl
park wodny w starym sączu
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 18 58
www.wstarymsaczu.pl

arch. UMiGU Muszyna

Baseny na Zapopradziu w Muszynie [fot. 1, 2, 3, 4 i powyżej] to wspaniała zabawa dla dzieci i dorosłych. Na terenie kompleksu znajdują się m.in.:
basen rekreacyjny (głębokość 135 cm), w którym zostały wydzielone tory
pływackie o długości 25 m oraz cztery jacuzzi wypełnione wodą leczniczą,
brodziki z małą zjeżdżalnią w kształcie słonia i fontanną w kształcie
nosorożca. Woda w basenach podgrzewana jest do temperatury około
28°C, a woda w jacuzzi ma temperaturę 33°C. Dodatkowymi atrakcjami są:
zjeżdżalnia rodzinna o dwóch szerokich torach, grzybek wodny, kaskady,
masaże ścienne, grota sztucznej fali oraz kula wytwarzająca sztuczną falę,
a także gejzer denny i siatka do wspinaczki w brodziku dla dzieci.
Park Wodny „Stawy” w Starym Sączu [fot. 5, 6] to kąpielisko i akwen dla
niewielkich łódek, kajaków czy rowerków wodnych urządzone na dawnych
stawach wyrobiskowych. Obiekt posiada nowoczesne pochylnie do wodowania. Urządzono również plażę, plac zabaw dla dzieci, boisko plażowe,
szatnię i wypożyczalnię sprzętu wodnego. Jest też parking dla 40. samochodów i połączenie ze ścieżkami rowerowymi. Obiekt jest czynny od
godz. 10:00 do 20:00. Wstęp bezpłatny.

The ‘Zapopradzie’ Pools in Muszyna [photos 1, 2, 3, 4 and above] are
great fun for children and adults. The complex area includes: a leisure pool
(a depth of 135 cm), with separated swim lanes with a length of 25 m and
four hot tubs filled with therapeutic water, paddling pools with a small
slide in the shape of an elephant and a fountain in the shape of a rhino.
Water in the pools is heated to a temperature of about 28°C, and water
in the hot tub has a temperature of 33°C. Additional attractions include:
a family slide with two wide tracks, a water mushroom, cascades, wall
hydro massages, an artificial wave grotto and a ball producing an artificial
wave, as well as a bottom geyser and a climbing net in the paddling pool
for children.
The ‘Stawy’ Water Park in Stary Sącz [photos 5, 6] is a bathing beach
and a basin for small boats, kayaks and pedal boats, established on old
excavation ponds. The facility has modern launching ramps. It also has
a beach, playground for kids, beach court, cloakroom and water equipment rental. There is also a car park for 40 cars and a connection with
cycle routes. The facility is open from 10 am to 8 pm. Free admission.
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BASENY I KĄPIELISKA | SWIMMING POOLS AND WATERING PLACES

OSADA DOMKI W LESIE
al. Wolności 1, 33-383 Tylicz
tel. kom. +48 512 121 500
www.domkiwlesie.pl
KĄPIELISKO NA RADWANOWIE
ul. Łomnickie 85
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 442 32 08
www.mgok.piwniczna.pl

S. Sikora

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 441 83 83
tel. +48 18 441 06 67
www.mosir-ns.pl

Kąpielisko w Tyliczu w Osadzie Domki w Lesie [fot. 1, 2] to znakomite
miejsce do rodzinnego wypoczynku. Głównymi atrakcjami są: podgrzewany
i podświetlony basen kąpielowy o wymiarach 20x10 m, boisko do siatkówki
plażowej i badmintona, duży drewniany plac zabaw dla dzieci z mini basenem oraz grill bar. Przy kąpielisku znajduje się duży parking dla samochodów
osobowych i autokarów. Na terenie ośrodka jest także wypożyczalnia rowerów górskich, kijków nordic walking oraz tor dla samochodów terenowych,
pole do paintballa, a w sezonie zimowym - trasa narciarstwa biegowego.

The swimming facility in Tylicz in the ‘Domki w Lesie’ settlement
[photos 1, 2] is a great place for a family vacation. The main attractions
are: a heated and illuminated swimming pool with dimensions of 20x10
m, beach volleyball and badminton courts, a large wooden playground
for kids with a mini-pool and a grill bar. There is a large car park (also for
coaches) next to the bathing beach. The complex also has mountain bikes
and Nordic walking poles rental, an off-road track, a paintball field, and a
cross-country skiing trail in winter.

Kąpielisko w Piwnicznej-Zdroju [fot. 3, 4] zlokalizowano na Radwanowie.
Pływalnia pod dachem o wymiarach 18x6 m ma głębokość 1-1,8 m, jest podzielona na trzy tory pływackie. Na zewnątrz są 2 zjeżdżalnie i zaplecze gastronomiczne. W okresie zimowym na terenie kąpieliska funkcjonuje lodowisko.

The swimming facility in Piwniczna-Zdrój [photos 3, 4] is located in
Radwanów. An indoor swimming poll with dimensions of 18x6 m has a a
depth of 1-1.8 m, and is divided into three swim lanes. Outside, there are 2
slides and some dining options. In winter, there is a skating rink at the facility.

W MOSiR w Nowym Sączu [fot. powyżej] działa kryta pływalnia, w skład
której wchodzą: basen sportowy o wymiarach 25x12,5 m i głębokości
1,35-1,80 m oraz basen rekreacyjny o nieregularnych kształtach i głębokości 0,80-1,20 m, a także: przeciwprąd, bicz wodny, gejzer, grzybek wodny,
zjeżdżalnia o długości 45 metrów i hydromasaż.

City Sports and Leisure Centre in Nowy Sącz [photos above] has an indoor swimming pool, which includes a sports pool with dimensions of 25x12.5
m and a depth of 1.35-1.80 m and a leisure pool with irregular shapes and
a depth of 0.80-1.20 m, as well as: counter-current, power shower, geyser,
water mushroom, slide with a length of 45 metres and a hydro massage.
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JEZIORO ROŻNOWSKIE | THE ROŻNOWSKIE LAKE

OŚRODEK SZKOLENIA
ŻEGLARSKIEGO I REKREACJI WODNEJ
YACHT CLUB PTTK BESKID
tel. +48 18 444 91 00
www.znamirowice.pl

K. Bańkowski

AEROKLUB PODHALAŃSKI
IM. LEOPOLDA KWIATKOWSKIEGO
33-314 Łososina Dolna
tel. +48 18 444 84 09
aeroklubpodhalanski@wp.pl
www.aph.org.pl

Jezioro Rożnowskie to sztuczny zbiornik wodny powstały w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec. Jego powierzchnia wynosi 1600 ha. Silnie rozwinięta
linia brzegowa oraz strome, w dużej części zalesione, brzegi sprawiają,
że jest to miejsce malownicze o zróżnicowanym krajobrazie. Nad jeziorem znajduje się kilka miejscowości letniskowych: Tęgoborze, Znamirowice, Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, Tabaszowa, Rożnów.
W Gródku nad Dunajcem nad piaszczystą plażą wyznaczono dogodne
miejsca do kąpieli. W Znamirowicach znajduje się przystań, którą opiekuje
się Yacht Club PTTK Beskid. Tu organizowane są m.in. szkolenia na stopień
żeglarza jachtowego. Przystań dysponuje infrastrukturą do wodowania i
wyciągania łodzi oraz do hangarowania i bazowania jachtów.

The Rożnowskie Lake is an artificial water reservoir created after
damming the Dunajec River. Its surface covers 1,600 ha. The strongly
developed shoreline and steep, largely wooded shores cause that it
is a picturesque place with diversified landscape. At the lake there are
several holiday resorts: Tęgoborze, Znamirowice, Zbyszyce, Bartkowa,
Gródek nad Dunajcem, Tabaszowa and Rożnów. At the sandy beach in
Gródek nad Dunajcem comfortable watering places were marked out.
In Znamirowice there is a marina looked after by PTTK Beskid Yacht Club.
Here courses for the inland skipper certificate are organised. The marina
has the necessary infrastructure for launching and pulling boats out, as
well as hangar and base facilities.

Na jeziorze znajduje się Wyspa Grodzisko (zwana „małpią wyspą”) [fot. 2],
która jest obszarem szczególnej ochrony krajobrazu i rezerwatem ptactwa
wodnego. W rejonie jeziora gnieździ się ok. 165 gatunków ptaków.

In the lake there is the Grodzisko Island (also known as “monkey island”)
which is an area of special landscape protection and water birds’ reserve.
In the vicinity of the lake there nest about 165 species of birds [photo 2].

Aeroklub Podhalański prowadzi swoją działalność na terenie lotniska
w Łososinie Dolnej. Organizuje loty widokowe nad Jeziorem Rożnowskim
i najbliższą okolicą, pokazy lotnicze, akrobacje, loty szybowcowe i szkolenia.

The Podhalański Aero Club runs its activities at the airport in Łososina
Dolna. It organises scenic flights above the Rożnowskie Lake and its immediate vicinity, air shows, acrobatics and glider flights. It also trains pilots.
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SZLAKI TURYSTYCZNE | HIKING TOURIST ROUTES

Na Sądecczyźnie przygotowano blisko 1000 km znakowanych szlaków turystycznych. Wędrówkom górskim sprzyjają dobre warunki noclegowe, które
zapewniono w schroniskach PTTK na Hali Łabowskiej [fot. 4], Wierchomli
[fot. 5], Jaworzynie Krynickiej [fot. 2] oraz Przehybie [fot. 1]. Oto kilka popularnych tras turystycznych w formie jednodniowych górskich wędrówek.

Almost 1,000 km of marked hiking trails have been prepared in the Sącz
region. Mountain hiking is made easier thanks to good accommodation
provided in PTTK shelters in Hala Łabowska [photo 4], Wierchomla [photo
5], Jaworzyna Krynicka [photo 2] and Przehyba [photo 1]. Here are some
popular tourist routes in the form of one-day mountain hikes.

Zaczynamy w Łabowej od wyjścia na Halę Łabowską. Dalej czerwonym
szlakiem można wejść na Wierch Nad Kamieniem (1083 m), skąd rozciąga
się piękna panorama Beskidu Sądeckiego [fot. powyżej]. Następnie żółtą
lub niebieską trasą schodzimy do Łomnicy lub Piwnicznej. Idąc zaś dalej
z Wierchu Nad Kamieniem czerwonym szlakiem przez Halę Pisaną (1043 m)
i Cyrlę (844 m) docieramy do Rytra. Z Hali Łabowskiej czerwonym szlakiem
możemy też wyruszyć przez Runek (1079 m) na Jaworzynę Krynicką
(1114 m), z której przy dobrej widoczności można podziwiać panoramę Tatr.

We start in Łabowa from the way out to Hala Łabowska. Then, you can
go up the red trail to Wierch Nad Kamieniem (1083 m) with a beautiful
panorama of Beskid Sądecki [photos above]. Then, we go down the yellow
or blue trail to Łomnica or Piwniczna. Or you can continue to go down the
red trail from Wierch Nad Kamieniem through Hala Pisana (1043 m) and
Cyrla (844 m) and reach Rytro. From Hala Łabowska, you can also go down
the red trail through Runek (1079 m) to Jaworzyna Krynicka (1114 m)
which has a panorama of the Tatra Mountains on a clear day.

Polecamy również wycieczkę w drugą stronę: z Rytra czerwonym szlakiem
na Cyrlę. Po drodze można zobaczyć malowniczo położone ruiny zamku
ryterskiego, a w chacie górskiej na Cyrli zjeść pyszny obiad. Tamtejszym
przysmakiem są pierogi z jagodami i zupa z leśnych grzybów.

We also recommend hikes in the opposite direction: on the red trail from
Rytro to Cyrla. Along the way, you can see the picturesquely situated
Rytro castle, and eat a delicious dinner in a mountain hut in Cyrla.
The local delicacy are blueberry dumplings and a wild mushroom soup.
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SZLAKI TURYSTYCZNE | HIKING TOURIST ROUTES

Na najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego - Radziejową (1262 m) prowadzi
czerwony szlak z Kosarzysk, przez Suchą Dolinę w stronę Przełęczy
Gromadzkiej (Obidzy 930 m). Stamtąd niebieskim szlakiem przechodzimy
na Wielki Rogacz (1182 m), Przełęcz Żłobki [fot. po lewej], a następnie
czerwonym szlakiem na Radziejową. Na szczycie warto wejść na wieżę
widokową skąd przy dobrej pogodzie można zobaczyć Pieniny, a nawet
Tatry. Ze szczytu schodzimy czerwonym szlakiem na Przehybę (1175 m),
skąd niebieski szlak prowadzi do Rytra a droga asfaltowa do Gabonia.
Kolejna wycieczka prowadzi ze Szczawnika drogą przez dolinę do Bacówki
nad Wierchomlą [fot. powyżej]. Następnie szlakiem niebieskim widokowymi połoninami można przejść na Jaworzynkę (1001 m). Idąc dalej
niebieskim szlakiem wychodzimy na Pustą Wielką (1060 m), skąd żółtym
szlakiem wracamy do Szczawnika.
Spacerową wyprawą jest wędrówka z krynickiego deptaku na Górę Parkową. Wyruszamy trasą tuż obok dolnej stacji kolejki linowej. Po lekkiej wspinaczce jesteśmy na szczycie. Popularnym miejscem jest Polana Michasiowa,
gdzie znajduje się źródło „Bocianówka”, a nieco niżej słynąca łaskami figura
Matki Bożej. Identyczną ustawiono na Placu Mariackim we Lwowie.

The highest peak of Beskid Sądecki - Radziejowa (1262 m) can be reached
by a red trail from Kosarzyska, through Sucha Dolina towards Przełęcz
Gromadzka (Obidza 930 m). From there, we go along the blue trail to Wielki
Rogacz (1182 m), Przełęcz Żłobki [photo on the left], and then, along the red
trail to Radziejowa. At the top of the mountain, you should go up the observation tower from which, in good weather conditions, you can see Pieniny, or
even the Tatra Mountains. From the top, we go down the red trail to Przehyba
(1175 m), and along the blue trail leading to Rytro and a paved road to Gaboń.
Another hiking tour starts in Szczawnik and goes through the valley to
‘Bacówka nad Wierchomlą’ [photo above]. Then, an observation blue
trail on the mountain pastures leads to Jaworzynka (1001 m). Following
the blue trail you reach Pusta Wielka (1060 m), from which you go along
the yellow trail and get back to Szczawnik.
If you need a relaxing hike, go for a walk from the Krynica promenade to
Góra Parkowa. We set off on the route next to the lower station of the ski
lift. After an easy climb, we are at the top. A popular place is Polana Michasiowa with the “Bocianówka” spring, and the famous statue of Our Lady is
located just below. There is an identical one at the St. Mary’s Square in Lviv.
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WIEŻE WIDOKOWE | OBSERVATION TOWERS

Atrakcyjna platforma widokowa powstała w Woli Kroguleckiej koło
Starego Sącza [fot. 1, 2, 3 i powyżej]. Stamtąd rozpościera się niezwykły
widok na Dolinę Popradu, Pasmo Radziejowej i całą Kotlię Sądecką, a także Beskid Wyspowy, a nawet Gorce. Aby dotrzeć do platformy „ślimaka”,
wystarczy w miejscowości Barcice skręcić na most na Popradzie i kierować
się w stronę Woli Kroguleckiej. Przy drodze znajdują się znaki informujące
o odległości do punktu widokowego. Obok „ślimaka” jest też wiata grillowa
oraz parking dla kilku samochodów. Platforma widokowa jest dostępna
dla osób poruszających się na wózkach.

A nice observation tower has been built in Wola Krogulecka near
Stary Sącz. It offers an extraordinary view of Dolina Popradu, Pasmo
Radziejowa and the entire Kotlina Sądecka, as well as Beskid Wyspowy,
and even Gorce. In order to get to the “snail” platform, you need to turn
to the bridge over the Poprad in Barcice and head towards Wola Krogulecka. There are signs by the road indicating the distance to the viewpoint. There is also a bar shed and a car park for several cars next to the
“snail”. The observation platform is accessible for people in wheelchairs
[photos 1, 2, 3 and above].

Zachwycające panoramy gór można również oglądać z wież widokowych
na Eliaszówce [fot. 4] na szlaku turystycznym Piwniczna-Zdrój – Eliaszówka, na Radziejowej, najwyższym szczycie Beskidu Sądeckiego oraz na
szczycie Jaworze [fot. 5] w Beskidzie Niskim. Inna, równie atrakcyjna wieża widokowa znajduje się na terenie ogrodów sensorycznych w Muszynie [fot. 6]. Ogrody utworzono na łąkach nad al. Zdrojową. Murowana
wieża ma wysokość ok. 11 metrów. Z jej szczytu można podziwiać piękną
panoramę uzdrowiska.

The stunning panorama of the mountains can also be seen from the observation towers on Eliaszówka [photo 4] on the Piwniczna-Zdrój – Eliaszówka tourist trail, on Radziejowa – the highest peak of Beskid Sądecki
and on the Jaworze peak [photo 5] in Beskid Niski. Another equally attractive observation tower is located in the sensory gardens in Muszyna [photo 6]. The gardens have been created in the meadows at Zdrojowa
Avenue. The brick tower has a height of approx. 11 metres. Its peak is
perfect for enjoying a beautiful panorama of the health resort.
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SZLAKI ROWEROWE | BIKE TRAILS

Na Sądecczyźnie przygotowano ponad 1200 km tras i szlaków rowerowych. Mają zróżnicowaną skalę trudności od dość płaskich i łatwych po
typowo górskie ze stromymi podjazdami i zjazdami, wymagające dobrego
przygotowania. Trasy rowerowe wyznaczono drogami asfaltowymi, szutrowymi i bitymi.

Sącz region has more than 1,200 km of bike trails and routes. They have
a varied degree of difficulty, from fairly flat and easy ones, to typically
mountain ones with steep uphills and downhills, which require good
preparation. Cycle routes have been outlined on asphalt, metalled and
dirt roads.

Na rowerową wędrówkę wyruszamy sądecką częścią Głównego Karpackiego Szlaku Rowerowego lub jedną z jego odnóg. Dzielimy go na trzy
odcinki: od Leluchowa (granica ze Słowacją) do Nowego Sącza, z Nowego
Sącza przez Łososinę Dolną do Wytrzyszczki lub drugim brzegiem Jeziora
Rożnowskiego z Nowego Sącza przez Rożnów do Wytrzyszczki.

Our biking trip starts in the Sącz region’s part of the Main Carpathian
Bike Trail or one of its branches. It is divided into three sections: from
Leluchów (border with Slovakia) to Nowy Sącz, from Nowy Sącz through
Łososina Dolna to Wytrzyszczka, or along the other shore of Rożnów Lake,
from Nowy Sącz through Rożnów to Wytrzyszczka.

Kolejne trasy prowadzą: Sądeckim Szlakiem Rowerowym z Muszynki
(granica ze Słowacją) do Nowego Sącza, częścią Transgranicznego Szlaku Rowerowego z Izb przez Tylicz i Powroźnik do Muszyny, fragmentem
Królewskiego Szlaku Rowerowego ze Stróż przez Nowy Sącz, Stary Sącz,
Obidzę na Przysłop, Winnym Szlakiem Rowerowym czy trasami po i wokół Nowego Sącza.

Another trails go: along the Sądecki Bike Trail from Muszynka (border
with Slovakia) to Nowy Sącz, along a section of the Cross-Border Bike
Trail from Izby through Tylicz and Powroźnik to Muszyna, along
a fragment of the Royal Bike Trail from Stróże through Nowy Sącz,
Stary Sącz, Obidza to Przysłop, along the Wine Bike Trail or routes
in and around Nowy Sącz.
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UZDROWISKO KRYNICA-ZDRÓJ | KRYNICA-ZDRÓJ HEALTH RESORT

O latach największej świetności Krynicy perły polskich uzdrowisk świadczy zabytkowa zabudowa zdrojowa, w głównej mierze drewniana,
pochodząca z XIX w. oraz z okresu międzywojennego. W niej wyróżniają
się położone przy Bulwarach Dietla: willa „Romanówka” i willa „Witoldówka” [fot. 2]. Reprezentacyjnymi budowlami uzdrowiska są także:
neorenesansowy Stary Dom Zdrojowy [fot. powyżej], w którym znajduje
się ujęcie wody „Mieczysław”, Nowy Dom Zdrojowy oraz Stare [fot. 5]
i Nowe Łazienki Mineralne [fot. 4]. W pobliżu Starego Domu Zdrojowego
powstała multimedialna fontanna [fot. 7]. Pokazy z muzyką odbywają się
w piątek, sobotę i niedzielę. Uzdrowisko posiada infrastrukturę leczniczą
z przeznaczeniem dla turystów oraz wszystkich zjeżdżających „do wód”
w celu podreperowania zdrowia. W roku 1869 nad tzw. Zdrojem Głównym
wzniesiono pijalnię wody [fot. 6]. Pod koniec roku 2014 Pijania Główna
przeszła gruntowną modernizację. Obiekt zyskał nowe funkcje kongresowo-wystawiennicze, aby mógł gościć duże wydarzenia gospodarcze i
kulturalne. Warte uwagi są pozostałe pijalnie krynickie – położona u stóp
Góry Parkowej w Parku Zdrojowym pijalnia „Jana” [fot. 3] oraz pijalnia
„Słotwinka” w Parku Słotwińskim.

The years of the glory of Krynica, a pearl of Polish health resorts, are
well documented by the historic, mainly wooden, spa buildings from the
19th century and from the interwar period. The most interesting ones are
situated at Bulwary Dietla – the ‘Romanówka’ villa and the ‘Witoldówka’
villa [photo 2]. The representative buildings of the spa are the neo-Renaissance ‘Stary Dom Zdrojowy’ [photo above], with the ‘Mieczysław’ water
intake, ‘Nowy Dom Zdrojowy’ and ‘Stare’ [photo 5] and ‘Nowe Łazienki Mineralne’ [photo 4]. A multimedia fountain is located near ‘Stary Dom Zdrojowy’ [photo 7]. There are music shows on Fridays, Saturdays and Sundays.
The spa has a healing infrastructure for tourists and all visitors who want
to improve their health. A pump room was built at the so-called Main
Spring in 1869 [photo 6]. The Main Pump Room underwent a complete
renovation at the end of 2014. The facility was given some new features
to be able to host major economic and cultural events. Other pump
rooms in Krynica are also worth attention – the ‘Jan’ pump room located
at the foot of Góra Parkowa in Park Zdrojowy [photo 3] and the ‘Słotwinka’
pump room in Park Słotwiński.
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UZDROWISKO MUSZYNA | MUSZYNA HEALTH RESORT

Uzdrowisko Muszyna jest urokliwie położone wśród szczytów i potoków
górskich. Funkcjonują tutaj trzy miejscowości uzdrowiskowe: Muszyna,
Złockie i Żegiestów-Zdrój. Głównymi ich walorami są: łagodny górski klimat,
piękny krajobraz, obfitość lasów, cisza i spokój oraz duże zasoby naturalnych
wód mineralnych tzw. szczaw wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowosodowych i żelazistych. Wody muszyńskie zawierają niezbędne człowiekowi
biopierwiastki: magnez, wapń, sód, potas, żelazo, selen i lit. Wody te dostępne są w pijalniach: „Milusia” w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 23 oraz „Antoni”
w Muszynie przy Alei Zdrojowej [fot. 1]. W sezonie letnim ogólnodostępne
są punkty czerpalne wód mineralnych: zdrój „Anna” w Muszynie przy ul. Jasnej, zdrój „Grunwald” w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej, zdrój „Wapienne”
w Muszynie przy ul. Podgórnej, zdrój „Za Cerkwią” w Szczawniku, obok
cerkwi - będący pomnikiem przyrody oraz zdrój „Iwona” w Jastrzębiku również będący pomnikiem przyrody.
Będąc w Muszynie Warto odwiedzić rezerwat „Las Lipowy Obrożyska”
znajdujący się blisko centrum uzdrowiska. Przez rezerwat prowadzi 4,2 km
ścieżka dydaktyczna z siedmioma przystankami, oznaczona biało-zielonym
kwadracikiem.

Muszyna health resort is charmingly situated among the mountain tops
and streams. There are three health resorts here: Muszyna, Złockie and Żegiestów-Zdrój. Their main advantages are: mild mountain climate, beautiful
scenery, profusion of forests, peace and quiet and large reserves of highly
carbonated natural mineral waters: hydrogen-carbonate-calcium-magnesium and ferrous waters. Muszyna’s waters contain essential micronutrients:
magnesium, calcium, sodium, potassium, iron, selenium and lithium. The
following waters are available in pump rooms: ‘Milusia’ at 23 Piłsudskiego
Street in Muszyna and ‘Antoni’ at Zdrojowa Avenue in Muszyna [photo 1].
In the summer, public mineral water outlet are available at the following
points: the ‘Anna’ spring at Jasna Street in Muszyna, the Grunwald spring at
Grunwaldzka Street in Muszyna, the Wapienne spring at Podgórna Street in
Muszyna, the ‘Za Cerkwią’ spring in Szczawnik, the Iwona spring located near
the Orthodox church in Jastrzębik, which is a natural monument.
While in Muszyna, you should visit the lime-tree ‘Obrożyska’ reserve
located near the centre of the spa. There is a 4.2-km educational trail with
seven stops running through the reserve, it is marked with a white and
green square.
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UZDROWISKO PIWNICZNA-ZDRÓJ | PIWNICZNA-ZDRÓJ HEALTH RESORT

Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój położone jest w strefie górskiej w dolinie
rzeki Poprad. Na turystów i kuracjuszy czeka tu kilkadziesiąt ośrodków
wypoczynkowych i sanatoryjnych, które oferują lecznicze kąpiele, zabiegi
borowinowe, masaże, gimnastykę, inhalacje oraz kurację pitną wodami
o doskonałym składzie mineralnym i smaku, zwanymi „kwaśnymi wodami”.
Są to szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowożelaziste charakteryzujące się wysoką zawartością jonów magnezowych
i wapniowych. Woda mineralna „Piwniczanka” dostępna jest w pijalniach
przy ul. Zdrojowej. Liczne źródła wód mineralnych z Głębokiego, Łomnicy
i Wierchomli dostępne są bezpośrednio w miejscach ich wypływów. Najistotniejszym elementem składu tutejszych wód jest magnez, który odgrywa ważną rolę w zapobieganiu miażdżycy, obniżając poziom cholesterolu
i zapobiegając niedokrwieniu mięśnia sercowego. Piwniczańskie wody
wpływają również regulująco na kwasowość krwi, a przez to pośrednio
obniżają poziom cukru, zarówno we krwi, jak i w moczu. Specyfika klimatu
sprawia, że dobrze się tu czują osoby z niskim i wysokim ciśnieniem.
Ukształtowanie terenu gminy daje szerokie możliwości uprawiania turystyki górskiej przez cały rok.

Piwniczna-Zdrój health resort is located in a mountain area in the
Valley of the Poprad River. Tourists and patients will find dozens of resort
and spa centres here, which offer therapeutic baths, mud treatments,
massages, gymnastics, inhalations and treatment with drinking water
of an excellent mineral composition and taste, called “acidic waters”.
These are highly carbonated natural mineral waters (hydrogen-carbonate-calcium-magnesium and ferrous) characterised by a high content
of magnesium and calcium ions. The ‘Piwniczanka’ mineral water is available in pump rooms at Zdrojowa Street. Numerous mineral springs from
Głębokie, Łomnica and Wierchomla are available directly at their outflows.
The essential component of these waters is magnesium which plays an
important role in the prevention of atherosclerosis by reducing cholesterol
and preventing myocardial ischemia. Waters from Piwniczna also regulate
the acidity of blood, and thus indirectly reduce the level of sugar, both in
the blood and urine. The specificity of the climate makes people with low
or high pressure feel good here. The commune’s landform features provide
extensive opportunities for mountain tourism throughout the year.
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OGRODY | GARDENS

Będąc w Muszynie warto odwiedzić ogrody sensoryczne [fot. 1, 2, 3] znajdujące się nieopodal Sanatorium „Korona”. Ogrody są miejscem działającym
na wszystkie ludzkie zmysły. Podzielono je na strefy: smakową, dotykową,
zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową. Są tam alejki spacerowe
i ścieżki rowerowe, a oprócz tego strumień z kaskadami, altanki i urządzenia
do ćwiczeń, platformy widokowe, wieża z widokiem na Muszynę oraz strefa
dla zakochanych. Nowożeńcy z danego roku i pary małżeńskie obchodzące
okrągłe jubileusze mogą tu sadzić specjalne drzewka miłości. Na każdej roślinie umieszczana jest kłódka z wygrawerowaną datą i imionami małżonków.
Magiczny Ogród ze stawami rekreacyjnymi [fot. 4, 5, 6, 7 i powyżej]
w Muszynie zlokalizowany jest przy Al. Zdrojowej, za pijalnią wody mineralnej „Antoni”. Ogród ten przypomina greckie czy rzymskie ogrody z posągami
i stelami. Na powierzchni ponad 27 tys. m2 usytuowanych jest 10 figur z piaskowca przedstawiających muzy, bogów greckich, a także pory roku. Pośród
alejek spacerowych można spotkać posągi: Adonisa, Dionizosa, Hebe, Talii,
Antiope i Kanefory. Szczególnie warto odwiedzić to niebywałe miejsce wieczorową porą. Barwne iluminacje świetlne, gejzery denne w stawach oraz
muzyka świerszczy stwarzają unikalny klimat.

While in Muszyna, you should visit sensory gardens [photos 1, 2, 3] located near the ‘Korona’ Sanatorium. The gardens stimulate all the human senses. They have been divided into zones connected with taste, touch, smell,
hearing, sight and sound. They have walking and bike paths, and a stream
with cascades, gazebos and exercise equipment, observation platforms,
a tower with a view of Muszyna, and a lovers’ zone. Newlyweds of a given
year and married couples celebrating round anniversaries can plant their
love trees. Each plant has a padlock engraved with the date and names
of their spouses.
The Magic Garden with recreational ponds [photos 4, 5, 6, 7 and
above] in Muszyna is located at Zdrojowa Avenue, behind the ‘Antoni’
pump room. The garden resembles Greek or Roman gardens with statues
and steles. An area of more than 27 thousand m² contains 10 sandstone
statues representing muses, Greek gods, and the seasons. You can find the
following statues among the alleys: Adonis, Dionysus, Hebe, Thalia, Antiope and canephoras. The place is particularly worth visiting in the evening.
Colourful illuminations, bottom geysers in the ponds and the music of
crickets create a unique atmosphere.
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FESTIWAL IM. JANA KIEPURY | JAN KIEPURA FESTIVAL

Od 1967 roku w Krynicy-Zdroju odbywa się Festiwal im. Jana Kiepury.
To jedna z najstarszych imprez kulturalnych w kraju i jeden z największych
letnich festiwali w tej części Europy. Jego formuła artystyczna przewiduje
prezentację dzieł operowych, operetkowych, symfonicznych, spektakli
baletowych i teatralnych, koncerty promenadowe oraz przegląd filmów
z Janem Kiepurą. Największe widowisko festiwalowe - „Tu gdzie śpiewał
Jan Kiepura” - odbywa się na Deptaku na tle pięknej XIX-wiecznej architektury i jest realizowane przez II Program TVP.

Since 1967, Krynica-Zdrój has been holding the Jan Kiepura Festival.
It is one of the oldest cultural events in Poland and one of the largest national summer festivals in the country and in this part of Europe. Its formula is to present opera, operetta and symphony works, ballet and theatrical
performances, promenade concerts and a review of films with Jan Kiepura.
The greatest spectacle of the festival – “Where Jan Kiepura sang” – takes
place on the promenade against of a background of beautiful 19th-century
architecture and is organised by TVP2.

Nie bez przyczyny można pokusić się o stwierdzenie, że w Krynicy przez
prawie pół wieku oklaskiwano niemal wszystkich najlepszych artystów
polskich scen operowych i operetkowych. Letnie wydarzenie muzyczne
co rok przyciąga do Krynicy wielu melomanów i turystów. Miasto przez
dwa tygodnie rozbrzmiewa muzyką i śpiewem, tworząc wówczas niezapomniany festiwalowy klimat, którego warto skosztować choćby przez
weekend. To najważniejsze wydarzenie kulturalne roku w Krynicy. Od 2004
roku koncerty festiwalowe odbywają się także w rożnych miastach naszego kraju oraz poza Polską, w formie „przystanków festiwalowych”.

There is a reason why we can say that people have been applauding
almost all of the best Polish opera and operetta artists for almost half
a century in Krynica. Every year, the summer music event attracts a lot
of music lovers and tourists to Krynica. Music and singing is heard across
the town for two weeks, which creates a memorable festival atmosphere
worth enjoying even for a weekend. It is the most important Krynica’s
cultural event of the year. Since 2004, the festival concerts have also been
held in various cities of the country and outside Poland, in the form of
“festival stops”.
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Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu
Punkt Informacji Turystycznej
Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 18 58
wstarymsaczu@gmail.com
www.festiwal.stary.sacz.pl

Ważnym wydarzeniem kulturalnym jest odbywający się w Starym Sączu
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, organizowany na przełomie
czerwca i lipca aż od 1975 r. Festiwal jest okazją do prezentacji najstarszej
muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów z całego świata. Tradycja kultywowania muzyki w Klasztorze ss. Klarysek, odkrycie tamtejszych starodruków muzycznych należących
do najstarszych w Polsce i jednych z najstarszych w Europie przyczyniła się
do powstania idei Festiwalu.

The Early Music Festival in Stary Sącz is an important cultural event
which has been organised at the end of June and the beginning of July
since 1975. The festival is an opportunity to present the earliest European
music in new arrangements, performed by the most famous soloists and
bands from around the world. The tradition of cultivating music in the
Poor Clares Convent and discovery of local musical manuscripts (one
of the oldest in Poland and in Europe) contributed to the idea of
the Festival.

Koncerty odbywają się w kościele św. Trójcy przy Klasztorze oraz w kościele
parafialnym św. Elżbiety. Dobór wykonawców, oprawa koncertów, dobra
akustyka wnętrz i urok miasteczka nadaje Festiwalowi specjalnego klimatu
i powoduje, że ma on dzisiaj liczne grono wiernych przyjaciół.

Concerts are held in the convent Church of the Holy Trinity and in
the parish Church of Saint Elizabeth. The selection of performers,
concert settings, good internal acoustics and the town’s charm give
the festival a special atmosphere and result in the fact that it has many
loyal friends now.

Melomani, zjeżdżający na muzyczną ucztę do Starego Sącza, mogą delektować się m.in. brzmieniem muzyki starogreckiej, pieśni średniowiecznej
Europy i pieśni wielkopostnych z polskich kancjonałów barokowych,
muzyki z uroczystości renesansowych oraz dzieł Johanna Sebastiana
Bacha i Józefa Haydna.

Music lovers arriving to the music feast in Stary Sącz can enjoy the sound
of ancient Greek music, songs of medieval Europe and lent songs from
Polish Baroque hymnals, music from Renaissance celebrations and works
of Johann Sebastian Bach and Joseph Haydn.
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Najstarszą w regionie i jedną z najstarszych cyklicznych imprez w południowej Polsce jest Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku. Po raz pierwszy
odbyło się ono w 1947 r. Otwiera ono sezon letnich plenerowych imprez
na Sądecczyźnie. Amfiteatr na stoku Góry Jeżowej każdego roku w maju
zapełnia się publicznością spragnioną słońca i dobrej zabawy. Wypełnia
się w momencie szczególnym, kiedy pobliskie wzgórza pokryte są białymi
kwiatami na kilkuset tysiącach owocowych drzewek. Impreza jest okazją
do prezentacji dorobku artystycznego animatorów lokalnego folkloru,
prezentacji twórczości i rękodzieła ludowego, degustacji kuchni regionalnej oraz legendarnej łąckiej śliwowicy.
Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej to majowa impreza ciesząca się bodaj największą frekwencją publiczności w regionie. Dzieje się
tak m.in. ze względu na lokalizację, czyli lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie. Ogromna powierzchnia oddana do dyspozycji publiczności sprawia, że ściągają tu prawdziwe tłumy. Święto ma charakter festynu
ludowego, gdzie obok zespołów regionalnych występują popularne grupy
estradowe i kabarety. Co roku organizatorzy dbają o zaproszenie gwiazdy.

The Apple Blossom Festival in Łącko is the oldest in the region and one
of the oldest regular events in southern Poland. It was first held in 1947.
Every year, it opens the season of summer outdoor events in the Sącz
region. Every May, the amphitheatre on the slope of Góra Jeżowa fills with
an audience eager for sun and fun. It is a special time when the surrounding hills are covered with white flowers on hundreds of thousands of fruit
trees. The event is an opportunity to present the artistic achievements of
local folk event organisers, the folk works and handicraft, to taste regional
cuisine and legendary ‘Slivovitza’ (plum brandy) from Łącko.
The Festival of Blossoming Orchards in Łososina Dolna is a May
event which probably has the largest audience attendance in the region.
It is due to its location, among others, as it takes place at the airport of
the Podhale Aero Club in Łososina. The vast area made available to
the audience is the reason why it attracts great crowds in May.
The event is a kind of a folk festival where, next to local bands, there
are popular stage groups and cabarets performing. Every year,
the organisers ensure that a star comes to the festival.
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Na podsumowanie letniego sezonu, we wrześniu odbywa się Święto
Owocobrania w Łącku. To impreza, na której atrakcją jest stoisko prezentujące proces wyrobu łąckiej śliwowicy. To rzadka okazja, by podpatrzeć,
jak tradycyjnie wytwarzało się jedną z najsłynniejszych polskich wódek.

In September, the Fruit Harvest Festival is held in Łącko to sum up
the summer season. The event has a stand showing the process of making
the ‘Slivovitza’ (plum brandy) from Łącko. It is a rare opportunity to watch
how one of the most famous Polish vodkas is produced.

Lato w Dolinie Kamionki to coroczna impreza plenerowa, odbywająca
się na początku lipca w Kamionce Małej (gmina Kamionka Wielka). Na scenie „pod chmurką” prezentowany jest dorobek artystyczny miejscowych
twórców i grup folklorystycznych oraz zaproszonych zespołów zagranicznych. Koncertom towarzyszy wiele atrakcji plenerowych w formie jarmarku
regionalnego. Całość występów wieńczy występ ogólnopolskiej gwiazdy.

Summer in Dolina Kamionki is an annual outdoor event which takes
place in Kamionka Mała (the commune of Kamionka Wielka) in early July.
On an open-air stage, you can watch artistic achievements of local artists
and folk groups, as well as invited foreign bands. The concerts are accompanied by many outdoor attractions in the form of a regional fair. The
entire show is crowned with a performance of a nationwide star.

Dni Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem to wakacyjny
cykl imprez i wydarzeń, na który składają się: koncerty (m.in. szantowe,
jazzowe, folkowe), regaty, bieg uliczny o puchar sołtysa, turnieje sportowe
o puchar wójta, występy kabaretów, wodniackie „święto leszcza” połączone
z pokazami umiejętności ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Jarmark Gródecki. Cykl wydarzeń zaczyna się w pierwszych
dniach lipca i trwa niemal do ostatnich dni wakacji.

The Days of the Rożnowskie Lake in Gródek nad Dunajcem is a holiday
series of events which consist of concerts (including sea shanty, jazz and
folk concerts), regatta, road race for the cup of ‘sołtys’, sports tournaments
for the ‘wójt’ cup, cabaret performances, “bream day” connected with skill
showcases of the lifeguards from the Water Volunteer Rescue Service, and
Gródek Fair. The series of events begin on the first days of July and last
almost until the last days of holidays.
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arch. „Sądecki Bartnik”

W pierwszy weekend lipca zapraszamy do Stróż k. Grybowa na Biesiadę
u Bartnika” [fot. powyżej]. To spotkanie pszczelarzy zawodowców, amatorów oraz wielbicieli miodów i wszelkich pszczelich produktów. Podczas
imprezy organizowane są występy zespołów regionalnych i kabaretów,
degustacje potraw regionalnych i produktów pszczelich. Można tu też
kupić miody, wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, dowiedzić się
w leczeniu jakich schorzeń pomagają konkretne gatunki miodu i poznać
historię pszczelarstwa w regionie.
Na przełomie sierpnia i września Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu
zapełnia się gośćmi dzięki imprezie Kociołek Galicyjski [fot. po lewej]. Ideą
tego wydarzenia jest pokazanie tradycji kulinarnych Galicji oraz degustacja
regionalnych potraw galicyjskich. W trakcie trwania „Kociołka” organizowane
są pokazy sporządzania dawnych potraw galicyjskich z poszczególnych
regionów tego historycznego obszaru. Zwiedzający mają możliwość posmakowania różnorodnych potraw kuchni: węgierskiej, cygańskiej, słowackiej,
łemkowskiej oraz rodzimej kuchni polskiej. Impreza jest kontynuacją cyklu
rozpoczętego w 2009 r., który cieszy się ogromnym zainteresowaniem
odwiedzających gromadząc pasjonatów historii i sztuki kulinarnej.

At the first weekend of July, come to Stróże near Grybów for the Beekeeper’s Feast [photo above]. It is a meeting of professional and hobby
beekeepers, and enthusiasts of honey and all honey products. The event
contains performances of regional bands and cabarets, tasting of regional
dishes and bee products. You can also buy honey, folk and artistic handicrafts, learn what particular types of honey help treat which diseases and
learn about the history of beekeeping in the region.
In late August and early September, the Galician Town in Nowy Sącz
fills with guests thanks to the Galician Pot [photo on the left]. The idea
behind this event is to show the culinary traditions of Galicia and taste
regional Galician dishes. Shows of preparing old Galician dishes from
different regions of this historic area are presented during the Galician
Pot. Visitors have the opportunity to taste a variety of dishes of:
Hungarian, Gypsy, Slovak, Lemko and native Polish cuisine. The event
is a continuation of the series started in 2009, which is very popular
among visitors and gathers lovers of history and culinary art.
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W lipcu ziemia sądecka gości młodych artystów z całego świata spotykających się tu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych
Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. Jest to zarówno święto dla
wykonawców, jak i publiczności. Festiwal bowiem nie zamyka się wyłącznie w sali koncertowej, ale wychodzi na ulice do odbiorców. Lista zespołów
– uczestników dotychczasowych festiwali reprezentujących kilkadziesiąt
krajów z całego świata – jest imponująca. Obok żywiołowości występujących na scenie dzieci, autentyczności ich artystycznego przekazu i widowiskowości spektakli, „Święto Dzieci Gór” ma w swym założeniu również
budowanie mostów pomiędzy młodymi ludźmi z różnych kontynentów
oraz pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Podczas
festiwalowego tygodnia nawiązują się przyjaźnie i znajomości, które
pamięta się często do końca życia. W 20. edycjach imprezy uczestniczyło
ponad 9 tysięcy młodych artystów reprezentujących ponad 60 krajów
świata, ze wszystkich - poza Australią - kontynentów globu.

In July, the Nowy Sącz land welcomes young artists from around the
world who meet here at the International Festival of Children’s Folk
Ensembles – Festival of the Children of Mountains. It is a celebration
for both the performers and the audience, as the festival is not just limited
to the concert hall, but it goes to the streets – to the audience. The list of
ensembles – the participants of previous festivals representing dozens of
countries from around the world – is impressive. Apart from the spontaneity of children performing on the stage, the authenticity of their artistic
expression and the spectacular performances, the assumption of the Festival of the Children of Mountains is building the bridges between young
people from different continents and nurturing, cultivating and presenting
the tradition of folk culture and art of the Subcarpathia area residents.
During the festival week, people establish friendships and relationships
that they often remember for a lifetime. The 20 editions of the event have
been attended by more than 9 thousand young artists representing more
than 60 countries around the world, from all continents of the globe, apart
from Australia.
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FORUM EKONOMICZNE | ECONOMIC FORUM

Forum Ekonomiczne to konferencja polityczno-gospodarcza odbywająca
się od początku lat 90. w Krynicy-Zdroju. Pierwsze Forum odbyło się jesienią
1992 roku. Brało w nim udział prawie 100 uczestników. Ostatnie fora zgromadziły przedstawicieli ponad 60. krajów z Europy, Ameryki Północnej i Azji,
dyskutujących m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, współpracy gospodarczej, a także zagrożeniach ekologicznych i przemianach społecznokulturowych. Obecnie w Forum co rok uczestniczy ponad 2500 gości. Fundamentem imprezy jest otwartość na różne sposoby myślenia o państwie
i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to, by prezentować
swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale lecz także, by uczestniczyć
w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu.
W trakcie Forum Ekonomicznego odbywa się 5 sesji plenarnych i ponad
150 paneli dyskusyjnych, prezentacji i wykładów realizowanych w kilkunastu ścieżkach tematycznych, takich jak: makroekonomia, biznes i zarządzanie, energetyka, innowacyjna gospodarka, stosunki UE z sąsiadami,
bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa, ochrona zdrowia, działalność
organizacji pozarządowych. Konferencjom towarzyszą również specjalnie
wydawane raporty.

The Economic Forum is a political and economic conference taking
place in Krynica-Zdrój since the early 90s. The first Forum was held in the
autumn of 1992. It was attended by almost 100 participants. The latest
forum brought together representatives of more than 60 countries from
Europe, North America and Asia. They discussed international security,
economic cooperation, as well as environmental threats and sociocultural
transformations, among others. Currently, the Forum is attended by more
than 2,500 guests each year. The foundation of the event is being open
to different ways of thinking about the state and the economy. People
meet in Krynica not only to present their offers and seek opportunities for
cooperation, but also to participate in the debate of the firs-class business
theorists and practitioners.
The Economic Forum is comprised of 5 plenary sessions and more than
150 panel discussions, presentations and lectures conducted in several
thematic paths, such as: macroeconomics, business and management,
energetics, innovative economy, the EU’s relations with its neighbours, security and foreign policy, health care, the activity of NGOs. The conferences
are also accompanied by specially issued reports.
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FESTIWAL BIEGOWY | RUNNING FESTIWAL

Festiwal Biegowy to jedno z największych wydarzeń sportowych
w Polsce. Skierowany jest zarówno do rodzin, amatorów, jak i zawodowych biegaczy. Jego ideą jest połączenie aktywności fizycznej z rywalizacją sportową, popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.

The Running Festival is one of the largest sporting events in Poland.
It is for families, amateur and professional runners. The idea behind it is
to combine physical activity with sports competition, to promote running
and a healthy lifestyle.

Wydarzenie pierwszy raz zostało zorganizowane w 2010 r. Wtedy
na sześciu dystansach biegło około 800, zawodników. Kilka lat później
to już kilkanaście biegów o zróżnicowanym stopniu trudności i ponad
9000 uczestników. Impreza odbywa się we wrześniu. Festiwalowa
meta mieści się na krynickim deptaku.

The event was first organised in 2010 when about 800 participants ran
at six distances. Several years later, it has more than ten runs of varying
difficulty and over 9,000 participants. The event is held in September.
The festival’s finish line is located on Krynica’s promenade.

Festiwal Biegowy zdecydowanie różni się od większości imprez biegowych. Uczestnicy mają do wyboru pełną paletę dystansów. Ponieważ
zjeżdżają się tu biegacze z różnych stron kraju, często wybierają kilka
konkurencji, żeby w pełni wykorzystać trzy dni. Bywa, że są to połączenia
bardzo barwne. Na zwycięzców poszczególnych klasyfikacji w kategorii
kobiet i mężczyzn czekają bardzo atrakcyjne nagrody finansowe
i rzeczowe. Trzydniowemu Festiwalowi Biegowemu towarzyszą
imprezy i wydarzenia rozrywkowe.

The Running Festival is very different from most of the running events.
The participants can choose from a full range of distances. As the runners
from different parts of the country come here, they often choose
a couple of competitions in order to make good use of the three days.
The combinations can be very colourful, at times. The winners of each
ranking in women’s and men’s categories can count on very attractive
financial and material awards. The three-day Running Festival
is accompanied by various events.
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MUZEUM REGIONALNE PTTK
„PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO”
ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 534 91 61
www.muszyna.pl
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MUZEUM REGIONALNE
IM. SEWERYNA UDZIELI
MUZEUM KS. JÓZEFA TISCHNERA
Rynek 6, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 00 94
angosz@poczta.fm
www.muzea.stary.sacz.pl

Muzeum Regionalne PTTK „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie
[ fot. 1, 2, 3, 4, 5, 6] posiada bogate zbiory historyczne i etnograficzne
oraz cenne eksponaty, w tym dokument cechowy miasta Tylicz z XVIII w.
wydany przez biskupa krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego, skrzynie mieszczańskie, militaria i judaiki. Zbiór obejmuje także dzieła
sztuki miejscowych artystów. Łącznie w zasobach muzeum znajduje się
2550 eksponatów. Godziny zwiedzania: poniedziałek-sobota 9.00-17.00,
niedziela 13.00-17.00.

The PTTK Regional Museum of “The State of Muszyna” in Muszyna
[photos 1, 2, 3, 4, 5, 6] has a rich historic and ethnographic collection,
and some valuable exhibits, including a guild document of the town
of Tylicz from the 18th century, issued by the Bishop of Kraków, Konstanty
Felicjan Szaniawski, bourgeois trunks, military items and Judaica objects.
The collection also includes works of art by local artists. In total,
the museum’s resources consist of 2,550 exhibits. Opening hours:
Monday-Saturday 9 am – 5 pm, Sunday 1 am – 5 pm.

W Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu [fot.
powyżej] i w Muzeum Księdza Józefa Tischnera zgromadzono cenne
zbiory dokumentujące przeszłość miasta. W Muzeum Regionalnym są m.in.
pamiątki po sławnych ludziach mieszkających kiedyś w Starym Sączu, eksponaty ukazujące historię miasta, wyroby rzemieślnicze, militaria, a także
dzieła sztuki. Po wizycie Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 r. muzeum
z dumą prezentuje pamiątki po tym wydarzeniu: autograf Papieża oraz
pióro, którym został złożony. W Muzeum Ks. Tischnera zgromadzono eksponaty związane z życiem kapłana i filozofa. Godziny zwiedzania: codziennie (oprócz poniedziałków) 10.00-13.00, od maja do sierpnia 10.00-17.00

The Seweryn Udziela Regional Museum in Stary Sącz [photo above]
and The Józef Tischner Museum gather some valuable collections
documenting the history of the town. The Regional Museum includes
memorabilia of famous people that used to live in Stary Sącz, exhibits
showing the history of the town, crafts, military items, as well as works
of art. After the visit of John Paul II in Stary Sącz in 1999, the museum
is proud to present memorabilia of this event: the Pope’s autograph and
a pen used to sign it. The Józef Tischner Museum gathers exhibits connected with the life of the priest and philosopher. Opening hours: every day
(except Mondays) 10 am – 1 pm, from May to August 10 am – 5 pm.
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MUZEUM REGIONALNE NIKIFORA
WILLA „ROMANÓWKA”
Bulwary Dietla 19
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 53 03
www.muzeum.sacz.pl
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MUZEUM ZABAWEK „BAJKA”
(NOWE ŁAZIENKI MINERALNE)
ul. Piłsudskiego 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel. kom. +48 693 634 114
tel. kom. +48 783 783 139
bajka@muzeum-zabawek.pl
www.muzeum-zabawek.pl

W krynickim Muzeum Nikifora [fot. 1, 2, 3, 5] zgromadzono twórczość jednego z najsłynniejszych malarzy z kręgu malarstwa intuicyjnego – Nikifora
[fot. 4]. Są tu zarówno akwarele, gwasze, jak i rysunki. Część dokumentacyjną wystawy stanowią pamiątki po Nikiforze, publikacje poświęcone malarzowi oraz jego fotografie. Do najstarszych, unikalnych wręcz dzieł należą:
„Autoportret potrójny” i wieloobrazkowa kompozycja „Uzdrowienie chorej”,
a także sceny wojskowe. Godziny zwiedzania: wtorek-niedziela 10.00-13.00
i 14.00-17.00, poniedziałek - nieczynne.

The Nikifor Museum in Krynica [photos 1, 2, 3, 5] has a collection of works
of one the most famous artists of the intuitive painting – Nikifor [photo 4].
You can find some watercolours, gouaches, as well as drawings here. The
documentary section of the exhibition consists of Nikifor memorabilia,
publications devoted to the painter and his photographs. The oldest, even
unique, works include: “The Triple Self-Portrait” and a multi-image composition – “Healing of a Sick Man”, as well as military scenes. Opening hours:
Tuesday-Sunday 10 am – 1 pm and 2 pm – 5 pm, Monday - closed.

Muzeum Zabawek „Bajka” w Krynicy-Zdroju [fot. 6, 7, 8, 9] to niezwykłe
miejsce, w którym dzieci z radością i zdumieniem odkrywają zabawki z czasów swoich rodziców i dziadków, a dorośli z uśmiechem przenoszą się w czas
zapomnianych dziecięcych fantazji. W tym miniaturowym świecie zaprezentowano prawie wszystkie znane formy zabawkarstwa europejskiego – od
XIII wieku po lata 60. XX wieku. Są teatrzyki domowe, szopki bożonarodzeniowe, lalki, zabawki blaszane, militaria, klocki, zwierzątka, zabawki optyczne,
samograje i wiele innych. Są też przybory szkolne i mini-klasa sprzed 50. lat.
Godziny zwiedzania: maj-sierpień 9.00-18.00, wrzesień-kwiecień 10.00-17.00.

The “Fairy Tale” Museum of Toys in Krynica-Zdrój [photos 6, 7, 8, 9]
is an unusual place where children can joyfully and with amusement
discover toys from the time of their parents and grandparents, and adults
can happily get back to times of their forgotten childhood fantasies. This
miniature world presents almost all known forms of European toy industry
– from the 13th century to the 1960s. It has some little home theatres,
nativity scenes, dolls, metal toys, military items, building blocks, animals,
optical toys, automatic players and many others. It has also some school
equipment and a mini-class from 50 years ago. Opening hours: May-August 9 am – 6 pm, September-April 10 am – 5 pm.

75

1, 2 - P. Kurnyta-Ciapała, 3 - K. Bańkowski

1

3
2

MUZEA | MUSEUMS

MUZEUM REGIONALNE
W PIWNICZNEJ-ZDROJU
Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 44 33
muzeumtmp@gmail.com

P. Kurnyta-Ciapała

ZAGRODA LACHOWSKA
„KUBALÓWKA”
33-386 Podegrodzie 202
tel. +48 18 445 93 89
tel. kom. +48 504 138 106

Muzeum Regionalne w Piwnicznej-Zdroju [fot. 1, 2 i powyżej] mieści się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Posiada zasobny dział etnograficzny
ze zbiorami sprzętu domowego i gospodarskiego, narzędzi rzemieślniczych, strojów i zabytków dawnego rękodzieła. Zbiory historyczne to m.in.
fotokopie i reprodukcje dokumentów lokacyjnych oraz przywilejów miasta
Piwniczna. Wyjątkowa i szczególna – największa tego typu w Europie – jest
kolekcja dawnego sprzętu narciarskiego: nart biegowych i zjazdowych.
Godziny zwiedzania: poniedziałek-piątek 10:00-12:00.
Szczególną kolekcję eksponatów prezentujących kulturę lachowską można
zobaczyć w Zagrodzie „Kubalówka” w Podegrodziu [fot. 3]. To drewniana
zagroda składająca się z chałupy, spichlerza i kuźni, wyposażonych w stare,
tradycyjne sprzęty. Została odtworzona w obejściu rodziny Bodzionych „Kubali”. We wnętrzach częściowo odtworzono mieszkanie rodziny chłopskiej
z Podegrodzia z pierwszej połowy ubiegłego wieku. W Kubalówce odbywają się pokazy tradycyjnych zajęć wiejskich: pieczenia chleba, wypieku
opłatków wigilijnych, wykonywania ozdób obrzędowych, czy układania
bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej. Większość eksponatów pochodzi
z końca XIX lub początku XX wieku. Zbiory liczą ponad 800 pozycji.

The Regional Museum in Piwniczna-Zdrój [photos 1, 2 and above] is
located in the Municipal Cultural Centre. It has an abundant ethnographic
section with collections of household and agricultural equipment, craft
tools, costumes and relics of old handicrafts. The historical collections include photocopies and reproductions of the incorporation and foundation
charters of the town of Piwniczna. It has a unique and special collection of
old ski equipment – cross-country and downhill skis, which is the largest of
its kind in Europe. Opening hours: Monday-Friday 10 am – 8 pm.
A special collection of exhibits presenting the Lendian culture can be
seen in the ‘Kubalówka’ homestead in Podegrodzie [photos 3]. It is a
wooden homestead consisting of a peasant cottage, a granary and a smithy,
equipped with some old, traditional tools. It has been restored in a farmyard
of the Bodziony family, “Kubala”. The interiors are a partial reconstruction of
a first-half-of-the-20th-century house of a peasant family from Podegrodzie.
Kubalówka holds shows of traditional rural activities: bread baking, Christmas wafer baking, creating ceremonial ornaments, bouquet arrangement
for the feast of the Assumption. Most of the exhibits come from the late 19th
or the early 20th century. The collection comprises of more than 800 items.
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Muzeum Parafialne
ul. Kościelna 5, 33-330 Grybów
tel. +48 18 445 02 62
www.grybow.pl/pl/12046/0/
Muzeum_Parafialne.html

A. Klimkowski

MUZEUM PARAFIALNE
SZTUKI LUDOWEJ
IM. KS. EDWARDA NITKI
W PASZYNIE
Paszyn 197, 33-326 Mogilno
tel. +48 18 440-27-97
muzeum@paszyn.eu
www.paszyn.eu

Muzeum Parafialne w Grybowie [fot. 1, 2] i mieści się w budynku starej
modrzewiowej plebanii z 1699 r. Podziwiać tu można okazałą kolekcję rzeźb,
obrazów, mebli, tkanin, dokumentów, ksiąg i zdjęć. Pochodzą one z zasobów
parafialnych, dawnych kościołów, synagog, cerkwi i od osób prywatnych. Do
najcenniejszych skarbów należą: olejny obraz św. Sebastiana – kopia obrazu
włoskiego malarza Guida Reniego z XVIII w., ołtarzowy obraz św. Katarzyny
z XVIII w., późnobarokowy obraz Męczeństwo św. Andrzeja, drewniane epitafium rodziny Lichoniów z 1644 r. oraz XVIII-wieczna rzeźba św. Jana Nepomucena. Wart uwagi jest pergamin królewski z podpisem Augusta II Mocnego
z 1724 r. Muzeum czynne jest we wtorki i soboty w godz. 10:00-12:00.
Niezwykłe zbiory znajdują się w Muzeum Parafialnym Sztuki Ludowej
im. księdza Edwarda Nitki w Paszynie [fot. powyżej], gdzie eksponowane jest malarstwo, rzeźby i płaskorzeźby przede wszystkim paszyńskich
artystów ludowych. Zbiory obejmują również dary artystów odwiedzających Paszyn, obiekty zakupione i zebrane przez księży Edwarda Nitkę,
Stanisława Janasa i Jerzego Bulsę. Łącznie zasoby liczą ponad 3000 eksponatów. Placówkę można zwiedzać w dni powszednie w godz. 12:00-17:00,
a w niedziele 13:00-16:00. Parafia prosi o wcześniejsze zgłaszanie grup.

The Parish Museum in Grybów [photos 1, 2] is housed in an old larch clergy
house from 1699. Visitors can admire the impressive collection of sculptures,
paintings, furniture, textiles, documents, books and photos. They come from
the parish resources, old churches, synagogues, Orthodox churches and
private individuals. The most valuable treasures include: an oil painting of St.
Sebastian – a copy of the painting by an Italian artist, Guido Reni, from the 18th
century, an altar painting of St Catherine from the 18th century, a Late-Baroque
painting, The Martyrdom of St. Andrew, a wooden epitaph of the Lichoń family
from 1644, and a 17th-century sculpture of St. John of Nepomuk. Another
noteworthy exhibit is a royal parchment signed by Augustus II the Strong from
1724. The museum is open on Tuesdays and Saturdays from 10 am – 12 pm.
Some unusual collections can be found in the Edward Nitka Parish Museum
of Folk Art in Paszyn [photo above], which exhibits paintings, sculptures
and bas-reliefs mainly of Paszyn’s folk artists. The collections also include gifts
of artists visiting Paszyn, items bought and gathered by priests Edward Nitka,
Stanisław Janas and Jerzy Bulsa. The collection has more than 3,000 exhibits
in total. The facility is open on weekdays from 12 pm – 5 pm, and on Sundays
at 1 pm – 4 pm. The parish requests for prior booking of group visits.
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SKANSEN I MIASTECZKO GALICYJSKIE | OPEN-AIR MUSEUM AND GALICIAN TOWN

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY
ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 35 70
skansen@muzeum.sacz.pl
www.muzeum.sacz.pl
MIASTECZKO GALICYJSKIE
ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 35 70
miasteczko@muzeum.sacz.pl
www.muzeum.sacz.pl

J. Wańczyk

W Sądeckim Parku Etnograficznym [fot. 3, 5 i powyżej] na 20 ha zgromadzono 68 obiektów i ponad 7 tys. eksponatów prezentujących kulturę ludową
Lachów, Pogórzan, Górali Łąckich, Łemków i Cyganów Karpackich. Do najciekawszych należą: lachowska zagroda z Gostwicy, pogórzańska chałupa
z Niecwi, chałupa zielarki z Lipnicy Wielkiej, dwór z Rdzawy, stodoła z Zarzecza,
zagroda z Obidzy i Królowej Górnej, kurna chata z Łabowej, kuźnia z Czaczowa, cerkiew św. Dymitra Męczennika z Czarnego, drewniany XVIII-wieczny
kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej oraz kościół ze Świniarska.
Miasteczko Galicyjskie [fot. 1, 2, 4, 6, 7, 8] to Stary Sącz, Lanckorona i Lipnica Murowana w jednym miejscu – czyli miasteczko rodem z Galicji z końca
XIX wieku w pigułce. Atrakcją są tu: starosądecki ratusz i dwór szlachecki
z Łososiny Górnej, remiza straży pożarnej oraz budynki mieszkalne, a w nich
zaaranżowane pracownie, m.in.: zegarmistrzowska i warsztat garncarza.
W zrekonstruowanych budynkach są sale wystawowe, hotel, centrum
konferencyjne, sklepy. Jest również karczma regionalna, a nieopodal
zrekonstruowany zespół trzech zagród kolonistów niemieckich z Gołkowic
z przełomu XVIII i XIX w. Dopełnieniem jest odbudowany i wyposażony
zbór ewangelicki ze Stadeł.

The Nowy Sącz Ethographic Park [photos 3, 5 and above] has an area of 20 ha
with 68 items and more than 7 thousand exhibits presenting the folk culture of the:
Lendians, Pogórzanie, Górale Łąccy, Lemkos and Carpathian Gypsies. The most interesting ones include: a Lendian homestead in Gostwica, Pogórze’s peasant cottage
in Niecew, a peasant cottage of a herbalist from Lipnica Wielka, a manor house from
Rdzawa, a barn from Zarzecze, a homestead from Obidza and Królowa Górna, a cottage without a chimney from Łabowa, a smithy from Czaczów, St. Martyr Demetrius
Orthodox church from Czarne, a wooden Sts. Peter and Paul Church from the 18th
century from Łososina Dolna and a church from Świniarsko.
The Galician Town [photos 1, 2, 4, 6, 7, 8] is Stary Sącz, Lanckorona and Lipnica
Murowana in one place – or a town from the 19th-century Galicia in a nutshell.
The attractions include: the town hall of Stary Sącz and a manor house
from Łososina Górna, a fire station and residential buildings with arranged
workshops: of a watchmaker and a potter. The reconstructed buildings house
exhibition halls, a hotel, a conference centre and shops. There is also a regional
tavern, and a reconstructed complex of three homesteads of German colonists
from Gołkowice from the end of 18th and the beginning of 19th century nearby.
It is complemented by a rebuilt and equipped evangelical church from Stadła.
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K. Bańkowski

Nowy Sącz to stolica Sądecczyzny. Sądecki rynek to największy po krakowskim rynek w Małopolsce. Obecny kształt i architektura Rynku ukształtowały się na przełomie XIX i XX w., po wielkim pożarze miasta w 1894 r.
Jego ozdobą jest ratusz [fot. powyżej]. Poprzedni budynek siedziby władz
miasta spłonął doszczętnie w 1894 r. razem z bezcennymi dokumentami
i pergaminami. Zachowały się jedynie fundamenty tej budowli, widoczne
obok dzisiejszego magistratu. Budowa nowego ratusza rozpoczęła się
rok później. Obecny - to eklektyczna budowla z wieżą - o wystroju w stylu
neorenesansowym i neobarokowym. W architekturze rynkowej zabudowy dominuje eklektyzm. Jedną z najładniejszych budowli jest secesyjna
kamieniczka pod nr. 29.
Z Rynku warto wybrać się na spacer urokliwym deptakiem (ul. Jagiellońska). Trasę wieńczy kapliczka p.w. św. Marka zwana popularnie „szwedzką”. Mieści się przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Tadeusza Kościuszki.
Datowana jest na rok 1771. Została zbudowana w miejscu, gdzie grzebano
skazańców, a w XVII wieku żołnierzy szwedzkich.

Nowy Sącz is the capital of the Sącz region. Nowy Sącz’s market square
is the second largest market square in Lesser Poland, after Kraków.
The current shape and architecture of the Market Square were established at the turn of the 19th and 20th centuries, after the great fire of 1894.
The town hall is the pride of the Market Square [photo above]. The previous town hall building burned down completely in 1894, together with
priceless documents and parchments. Only foundations of the building
have remained, which can be seen near today’s town hall. The construction of a new town hall started a year later. The current town hall is an
eclectic building with a tower, built in Neo-Renaissance and neo-Baroque
style. The market buildings are dominated by eclecticism. One of the most
beautiful buildings is an Art Nouveau tenement at no. 29.
When you are at the Market Square, you should take a stroll through a lovely promenade (Jagiellońska Street). The route is crowned with a St. Mark
chapel, commonly known as a “Swedish” chapel. It is located at the intersection of Jagiellońska and Tadeusza Kościuszki streets. It dates back
to the year of 1771. It was built in the place where convicts were buried,
and in the 17th century – Swedish soldiers.
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Dawna synagoga w Nowym Sączu [fot. powyżej], zwana również Grodzką znajduje się w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. Została zbudowana w 1746 r. Nie mogła być wyższa od najmniejszego sądeckiego kościoła.
Mieści się tutaj galeria prowadzona przez Muzeum Okręgowe.
Warte uwagi są sądeckie kirkuty (cmentarze żydowskie) świadczące
o wielokulturowej historii tych ziem. W Nowym Sączu pierwszy powstał
w 1688 r. przy dzisiejszej ul. Piotra Skargi. Zachowały się z niego jedynie
resztki macew w starym murku przy chodniku. Drugi sądecki kirkut mieści
się przy ul. Rybackiej. Powstał w drugiej połowie XIX w. Do dziś zachowało
się na nim kilkaset nagrobków, głównie z hebrajskimi inskrypcjami. Teren
cmentarza podczas okupacji niemieckiej był miejscem masowych egzekucji nie tylko ludności żydowskiej. W centralnej części nekropolii zachował
się ohel. Znajdują się tam są macewy zmarłych z dynastii chasydzkiej
z Nowego Sącza (Santz). Na cmentarzu pochowano około 25 tysięcy osób.
Ciekawe są również cmentarze w Piwnicznej, Krynicy, Muszynie, Grybowie
i Łabowej. Warto odwiedzić Muzeum Parafialne w Grybowie, które posiada
m.in. żydowskie lichtarze, 200-letni zwój Tory z grybowskiej synagogi,
tałesy, tefiliny, mezuzy i inne przedmioty kultu religii żydowskiej.

A former Orthodox Church in Nowy Sącz [photo above], also known
as Grodzka Orthodox Church is located in the centre of the old Jewish quarter.
It was built in 1746. It could not be higher than the smallest church in Nowy
Sącz. It houses a gallery run by the Regional Museum.
More noteworthy monuments in Nowy Sącz land are the Jewish cemeteries
which are evidence of the multicultural history of this land. The first one in
Nowy Sącz was built in 1688 at today’s Piotra Skargi street. Its only remains are
tombstones in the old wall by the sidewalk. The other Jewish cemetery in Nowy
Sącz is located at Rybacka street. It was built in the second half of the 19th
century. Several hundred tombstones have survived to this day, mainly with
Hebrew inscriptions. During the German occupation, the cemetery was a place
of mass executions of Jews and people of other nationalities. We can still find
remains of ohel in the central part of the cemetery. There are some tombstones
of the dead of the Hasidic dynasty from Nowy Sącz (Santz). Around 25 thousand
people have been buried at the cemetery.
Other interesting cemeteries can be found in: Piwniczna, Krynica, Muszyna,
Grybów and Łabowa. You should visit the Parish Museum in Grybów, which has
some Jewish candlesticks, a 200-year-old Torah scroll from the Grybów’s synagogue, tallits, tefillins, mezuzot and other objects of worship in the Jewish religion.
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STARY SĄCZ - perła beskidów | STARY SĄCZ - A PEARL OF THE BESKIDS

A. Klimkowski

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
Plac Św. Kingi 1, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 04 99
sekretariat@klaryski.sacz.pl
www.klaryski.stary.sacz.pl

Stary Sącz to średniowieczna perła Beskidów. Klimat miejscu nadaje duży
kwadratowy rynek z niską, zabytkową zabudową [fot. 7, 8, i powyżej]. Jednak
wizytówką miasteczka jest Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek [fot. 1, 2, 3, 4, 5, 6]
ufundowany przez św. Kingę w 1280 r. Pierwszy kościół był konsekrowany w
1285 r., został przebudowany w 1332 r. w stylu gotyckim i w latach 1601-1604
przez Jana de Simoniego w stylu manierystyczno-barokowym. Na szczególną
uwagę zasługuje barokowa ambona z 1671 r. z wyobrażeniem drzewa Jessego.
W przedsionku kościoła znajduje się gotycka chrzcielnica z XV w. w kształcie
ośmiobocznego kielicha z dekoracją maswerkową. Z 1699 r. pochodzi ołtarz
główny autorstwa Baltazara Fontany wykonany z czarnego marmuru oraz stiuku. Jego autorstwa są także ołtarze boczne. Do kościoła przylega XIV-wieczna
kaplica św. Kingi, otwarta od nawy dużym oknem w marmurowej barokowej
oprawie. Po lewej stronie okna umieszczono tablicę pamiątkową, ufundowaną
w podziękowaniu za kanonizację Świętej Kingi oraz za pobyt w tym miejscu
Jana Pawła II. W kaplicy widoczny jest barokowy ołtarz z posągiem Księżnej (ok.
1470 r.) wyrzeźbionym w drewnie lipowym. We wnęce pod posągiem umieszczono trumienkę z relikwiami Świętej. Bliżej kraty znajduje się dawny grobowiec Kingi w kształcie tumby, w którym początkowo spoczywało jej ciało.

Stary Sącz is a medieval gem of the Beskids. The atmosphere of the place
is built by a large market square with low, historic buildings [photos 7, 8,
and above]. However, the pride of the town is the Poor Clares Convent
Complex [photos 1, 2, 3, 4, 5, 6] founded by St. Kinga in 1280. The first
church was consecrated in 1285, rebuilt in 1332 in Gothic style and in the
years 1601-1604, it was rebuilt again by Jan de Simoni in Mannerist-Baroque style. A particularly noteworthy monument is a baroque pulpit from
1671 with the image of the Tree of Jesse. There is a 15th-century font in
the shape of an octagonal chalice with a tracery ornament in the vestibule
of the church. The main altar comes from 1699. It was made of black marble and stucco by Baltazar Fontana. He also built the side altars. The church
is adjoined by a 14th-century chapel of St. Kinga, with a big window on
the aisle’s side, with a marble baroque setting There is a commemorative
plaque, founded in thanks for the canonisation of St. Kinga and for the visit
of John Paul II on the left side of the window. The chapel has a visible altar
with a statue of the Princess (approx. 1470) carved in basswood. In the cavity under the statue, there is a small coffin with relics of the Saint. There is
a former tomb of Kinga, where her body used to rest, closer to the lattice.
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OŁTARZ PAPIESKI | PAPAL ALTAR

K. Bańkowski

DIECEZJALNE CENTRUM
PIELGRZYMOWANIA
IM. JANA PAWŁA II
ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 14 39
centrum@stary.sacz.pl
www.opoka.sacz.pl

16 czerwca 1999 r. Jan Paweł II dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi - patronki ziemi sądeckiej. Według planu po
uroczystości Ołtarz Papieski miał być rozebrany, a świadkiem historycznego wydarzenia pozostać miała kapliczka z figurą Pana Jezusa Frasobliwego. Zainteresowanie pielgrzymów i turystów Ołtarzem sprawiło, iż ta
niezwykła pamiątka pozostała na miejscu w Starym Sączu. Jest to dwukondygnacyjna drewniana konstrukcja, z podwyższoną częścią środkową,
którą wieńczy dach z charakterystycznymi wieżyczkami. Mensa ołtarzowa
pierwotnie wspierała się na dwóch słupach soli kamiennej, pochodzących
z kopalni w Bochni, jednak, ze względu na niszczący wpływ warunków
atmosferycznych, zostały one zastąpione granitowymi. Obecnie bloki solne
podpierające pierwotnie mensę ołtarzową znajdują się w kaplicy Świętej
Kingi w bocheńskiej kopalni. Nad mensą ołtarzową zawieszono kopię
wizerunku kanonizacyjnego Błogosławionej Kingi pędzla Józefy Kamińskiej. Obok Ołtarza stoi kapliczka Pana Jezusa autorstwa Michała Gąsienicy
Szostaka z Zakopanego. W dolnej zamkniętej części Ołtarza znajduje się
Sala Pamięci Jana Pawła II, zakrystia (wyposażona w niezbędne paramenty
liturgiczne), sala audiowizualna oraz sklepik z pamiątkami.

On 16 June 1999, John Paul II canonized the Blessed Kinga – the patron
saint of the Sącz region at the common land in Stary Sącz. According to the
plan, the Papal Altar was supposed to be demolished after the ceremony, and the witness to this historic event was supposed to be a chapel
with a statue of Pensive Christ. However, the interests of the pilgrims and
tourists in the Altar have resulted in this unusual keepsake being kept
there. It is a two-storey wooden structure, with an elevated central part,
topped with a roof with characteristic pinnacles. Originally, the altar stone
was supported on two pillars made of rock salt, coming from the mines in
Bochnia. However, due to the devastating impact of weather conditions,
they have been replaced by granite stones. A presesnt, the salt blocks
originally supporting the altar stone can be found in the chapel of St. Kinga
in the Bochnia mine. There is a copy of the canonisation image of Blessed
Kinga by Józefa Kamińska above the altar stone. A chapel of Jesus by Michał Gąsienica Szostak from Zakopane stands next to the Altar. a memorial
hall of John Paul II, a sacristy (with all necessary liturgical Paraments), an
audiovisual room and a gift shop are located in the lower, closed part of
the Altar.
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Drewniana łemkowska cerkiew p.w. św. Jakuba Młodszego Apostoła
w Powroźniku zbudowana została prawdopodobnie w latach 1604-1606.
Cerkiew, co jest typowe dla najstarszych świątyń łemkowskich, ma okna
jedynie od strony południowej.

J. Wańczyk

Wewnątrz zachowano wystrój cerkiewny z najcenniejszymi zabytkami tej
sztuki na obszarze dawnego „klucza muszyńskiego”. W zakrystii znajduje
się niezwykle dziś rzadko spotykana polichromia figuralna z 1637 roku,
a ikonostas z XVII wieku wykorzystany jest częściowo jako tył barokowego
ołtarza głównego, w którym znajduje się ikona „Matka Boża z Dzieciątkiem”
również z XVII wieku. Pozostałe ikony, umieszczone na bocznych ołtarzach,
mają unikatową wartość. Do najstarszych zabytków należy rokokowa
ambona z 1700 roku i dzwon z 1615 roku. Od 1951 roku jest to kościół
rzymskokatolicki. Teren świątyni otacza kamienny mur z XX-wiecznymi
rzeźbami przedstawiającymi świętych.
Cerkiew w Powroźniku to najstarsza łemkowska cerkiew w Polsce i jednocześnie jedna z najstarszych na terenie polskich Karpat. W czerwcu 2013 r.
została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Wooden Lemko Orthodox church of St. James the Less in Powroźnik
was probably built in 1604-1606. The Orthodox Church has windows only
on the south side, which is typical for the oldest Lemko temples.
Inside, it still has an Orthodox decor with some of the most valuable relics
of this art in the area of the former ‘Muszyna Key’. There is an extremely rare
figural polychrome from 1637 in the sacristy, and a 17th-century iconostasis is partially used as the back of the baroque altar with an icon of the
Madonna and Child, also from the 17th century. Other icons placed on the
side altars are of unique value. One of the oldest monuments is a rococo
pulpit from 1700 and a bell from 1615. It has been a Roman Catholic
Church since 1951. The area of the temple is surrounded by a wall with
20th-century sculptures depicting saints.
The Orthodox Church in Powroźnik is the oldest Lemko church in Poland
and at the same time – one of the oldest ones in the Polish Carpathians.
It was listed as a UNESCO World Heritage Site in June 2013.
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Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Dubnem reprezentuje styl
zachodniołemkowski. Została zbudowana w 1863 roku, na miejscu spalonej
świątyni z 1673 roku. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, trójdzielny. Na pierwszym planie widoczna jest wieża słupoworamowa o ścianach pochyłych z pozorną izbicą usytuowaną w przedłużeniu
babińca. Dach wieńczą trzy baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami.

The Orthodox Church of St. Michael the Archangel in Dubno represents the West-Lemko style. It was built in 1863, on the site of the burned
temple from 1673. It is a wooden, log, single-nave, three-dome building.
There is a post-frame tower with sloped walls and an apparent starling
in the extension of the narthex in the foreground. The roof is topped
with three bulbous towers with apparent lanterns.

Wewnątrz zachowało się wyposażenie cerkiewne z XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje rokokowo-klasycystyczny ikonostas z sześcioma
ikonami z 1895 r. autorstwa Antoniego Bogdańskiego, przedstawiającymi
figuralne postacie świętych: św. Mikołaja, św. Michała, Matki Boskiej z dzieciątkiem, Chrystusa Nauczającego, św. Szczepana i Wawrzyńca i Chrystusa
modlącego się w Ogrójcu. Najcenniejszym zabytkiem w cerkwi jest ikona
barokowa „Ukrzyżowanie i Złożenie do grobu”. Na wieży klasycystyczny
dzwon z 1950 r. Wnętrze cerkwi ozdobione zostało polichromią ornamentalno-figuralną z końca XIX w. Na kopule nawy przedstawiona jest Trójca
Święta. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w latach 1945-1947 cerkiew
została przemianowana na kościół rzymskokatolicki.

Inside, you can see the Orthodox furnishings from the 19th century. The
rococo-classicist iconostasis with six icons by Antoni Bogdański from
1895 is particularly noteworthy, it shows typical figures of saints: St. Nicholas, St. Michael, the Virgin Mary and Child, Christ the Teacher, Sts. Stephen
and Lawrence and Jesus Praying at Gethsemane. The most valuable monument in the church is “Crucifixion and Entombment”. There is a classicist
bell from 1950 on the tower. The church interior was decorated with an ornamental-figural polychrome from the end of the 19th century. A depiction
of the Holy Trinity is found on the dome of the nave. The Orthodox Church
was renamed the Romanesque Catholic Church after the deportation
of the Lemko population in 1945-1947.
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Greckokatolicka cerkiew p.w. Opieki Bogarodzicy w Maciejowej [fot. 2]
z 1830 r. jest drewniana i otoczona kamiennym murem z dwoma bramkami. W jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się drewniana dzwonnica. We
wnętrzu świątyni zachował się kompletny ikonostas oraz neobarokowe
ołtarze. Na uwagę zasługuje wisząca w nawie ikona z XVII w. przedstawiająca Chrzest Chrystusa w Jordanie, natomiast w babińcu przedstawienie
Chrystusa Nauczającego. Obydwa obrazy pochodzą z wyposażenia starszej
świątyni z Maciejowej. Warto też obejrzeć kamienną gotycką chrzcielnicę.
Obecnie cerkiew użytkowana jest przez kościół katolicki.
Drewniana cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce [fot. 1
i powyżej] pochodzi z 1864 r. Wewnątrz znajduje się: późnobarokowy ołtarz
z XVIII w. i widoczne nikłe ślady malowanego fryzu arkadowego oraz niekompletny ikonostas z XVIII w. Na uwagę zasługują ikony Matki Boskiej i św.
Mikołaja oraz kilkusetletnie obręcze metalowe, a także dwa młotki, którymi
dzwoniono na trwogę i przy nabożeństwach kościelnych. Niecodzienny
jest „dzwon Ewy” – podwieszana u stropu metalowa sztaba z nawierconymi
otworami. Uderzenie w odpowiednie miejsce powoduje wydobywanie
dźwięków o różnej wysokości. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.

The Greek Catholic Orthodox Church of Protection of Mother of God in Maciejowa [photo 2] from 1830 is wooden and surrounded by a stone wall with
two gates. A wooden bell tower stands in the immediate vicinity. A complete
iconostasis and Neo-baroque altars are found inside the temple. There is also
a noteworthy iconostasis from the 17th century hanging in an aisle, it depicts
the Baptism of Jesus in the Jordan River, while there is a representation of Christ
the Teacher in the narthex. Both paintings come from the older temple in Maciejowa. You should also see the Gothic stone font. Today, the Orthodox Church
is used by the Catholic Church.
The Wooden Orthodox Church of the Dormition of the Mother of God in
Andrzejówka [photos 1 and above] comes from 1864. There is late-baroque
altar from the 18th century inside, some visible faint remains of a painted arcaded frieze and an incomplete iconostasis from the 18th century. The noteworthy
icons include a depiction of the Virgin Mary and St. Nicholas, several-hundredyear old metal hoops and two hammers which were used to raise warning and
during church services. There is an unusual “bell of Eve” there – a metal bar with
pre-drilled holes, suspended from the ceiling. When you hit the right spot it makes sounds of different heights. The temple is currently a Romanesque Catholic
Church.
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Drewniana cerkiew prawosławna p.w. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Kamiannej [fot. 1 i powyżej] z 1937 r. jest jednonawowa,
ma prezbiterium i dwie kaplice tworzące krzyż. Wewnątrz cerkwi nie
zachowało się niestety dawne wyposażenie. Jednak nawet mimo tego
panuje tutaj urokliwy klimat. Ściany w naturalnym kolorze drewna dodają
wnętrzu ciepła. Ołtarz główny i boczne to dzieło miejscowego artysty
Józefa Stefanika. Na bocznej ścianie znajduje się obraz przedstawiający
świętego Ambrożego, patrona bartników, nawiązujący do pszczelarskich
tradycji Kamiannej. Latem cerkiew udostępniana jest do zwiedzania, zimą
klucze są dostępne w sklepie z produktami pszczelimi. Obecnie jest to
kościół rzymskokatolicki.
Drewniana cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana w Miliku [fot. 2] zbudowana została w 1813 r. w stylu zachodniołemkowskim. Wewnątrz znajduje się
polichromia z 1930 r. i ikony: Opłakiwanie Chrystusa z 1700 r., Pieta z XVII w.
oraz niekompletny ikonostas rokokowo-klasycystyczny z 1806 r. Są także feretrony z ludowymi ikonami Chrystusa na Krzyżu. Obiekt zaadaptowano na kościół katolicki po wysiedleniach ludności ukraińskiej w czasie Akcji
„Wisła”.

The Wooden Orthodox Church of Visitation of the Blessed Virgin Mary
in Kamianna [photos 1 and above] from 1937 has one nave, a chancel
and two chapels forming a cross. Unfortunately, there are no old furnishings remaining inside the church. However, it still has a charming atmosphere. The walls in natural wood colour add some warmth to the interior.
The main altar and the side altars have been built by a local artist, Józef
Stefanik. A painting depicting St. Ambrose, the patron saint of beekeepers,
which refers to the beekeeping traditions of Kamianna, hangs on the side
wall. In the summer, the church is made available to visitors, and in the
winter, the keys are available in the shop with bee products. The temple is
currently a Romanesque Catholic Church.
The Wooden Orthodox Church of Sts. Cosmas and Damian in Milik
[photo 2] was built in 1813 in the West-Lemko style. There is a polychrome
from 1930 and the following icons inside: Lamentation of Christ from 1700,
Pieta from the 17th century and an incomplete rococo-classicist iconostasis
from 1806. There are also some feretories with folk icons of Christ on the
Cross there. The facility was adapted as a Catholic Church after the expulsions of the Ukrainian population during the Operation Vistula.
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Drewniana cerkiew p.w. św. Dymitra w Szczawniku [fot. 1 i powyżej]
z 1841 r. ma wewnątrz wystrój charakterystyczny dla sakralnego greckokatolickiego budownictwa byłego „klucza muszyńskiego”. Zachowany został
późnobarokowy ołtarz boczny z 1729 r. z ikoną Przemienienia Pańskiego
i obrazem Chrystusa w Grobie. Dzwon pochodzi z 1707 r., obrazy ludowe
z 1854 r., ukrzyżowanie i ikona św. Barbary z 1867 r., a późnobarokowy ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. W bryle świątyni zwracają uwagę potężne,
łamane namiotowe dachy nakrywające prezbiterium i nawę. Przypominają
one dzwony i sprawiają wrażenie, jakby przytłaczały całą budowlę. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.
Drewniana cerkiew p.w. św. Dymitra w Złockiem [fot. 2] powstała
w latach 1867-1872 w stylu zachodniołemkowskim. Wewnątrz znajduje
się klasycystyczno-rokokowy ikonostas z II połowy XIX wieku, polichromia
figuralno-ornamentalna z 1873 r., trzy ołtarze boczne w stylu rokokowym
z XIX wieku, barokowy krucyfiks, barokowo-ludowy obraz Chrystusa
u słupa pochodzący z XVIII w., ikona Ukrzyżowanie z 1875 r., ikona śś. Cyryl
i Metody z 1870 r. oraz chrzcielnica z 1963 r. Od 1951 roku jest to kościół
rzymskokatolicki p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

The Wooden Orthodox Church of St. Dmitri in Szczawnik [photos 1
and above] from 1841 has an interior typical of the Greek Catholic sacred
buildings of the former “key of Muszyna”. There is a late-baroque side altar
remaining from 1729 with an icon of the Transfiguration of Jesus and a painting of Christ in the Tomb. A bell from 1707, folk paintings from 1854, the
crucifixion and a St. Barbara icon from 1867, a late-baroque iconostasis from
the late 18th and early 19th century hang inside. The main body of the temple
has some amazing massive, broken tent roofs covering the chancel and the
nave. They resemble bells and give the impression that they dominate the
entire building. The temple is currently a Romanesque Catholic church.
The Wooden Orthodox Church of St. Dmitri in Złockie [photo 2] was built
in 1867-1872 in the West-Lemko style. There is a classicist-rococo iconostasis
from the second half of the 19th century, a figural-ornamental polychrome
from 1873, three side altars in the rococo style from the 19th century, a baroque crucifix, a baroque-folk painting of Christ at the Column coming from
the 18th century, the icon of the Crucifixion from 1875, Sts. Cyril and Methodius from 1870 and a font from 1963 inside. The temple has been a Catholic
Church of Nativity of the Blessed Virgin Mary since 1951.
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Drewniana cerkiew p.w. św. Łukasza w Jastrzębiku [fot. 1 i powyżej]
pochodzi z I połowy XIX wieku. Wewnątrz jest polichromia ornamentalna
z 1806 r. oraz dziewiętnastowieczny ikonostas barokowo klasycystyczny
z XVIII-wiecznymi ikonami. W ikonostasie znajduje się rzadko spotykana ikona Chrystusa w Grobie. Jedyną dokładnie datowaną, wykonaną
w 1775 r. w stylu barokowo-ludowym jest Chrystus Dobry Pasterz. Wpływy
bizantyjskie w wystroju widoczne są w siedmiu ikonach Deesis z apostołami z połowy XVII wieku, które znajdują się na parapecie chóru. Na teren
cerkwi prowadzi drewniana brama-dzwonnica z początku XX wieku.
Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.
Greckokatolicka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Łosiu [fot. 2]
z 1826 r. jest drewniana i otoczona murem kamiennym. We wnętrzu znajduje się dawne wyposażenie cerkiewne z kompletnym ikonostasem rokokowo-klasycystycznym, a także zachowana jest piękna, bogata polichromia
z 1935 r. wykonana przez Mikołaja Galanka. Świątynia reprezentuje typ
zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Obecnie użytkowana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Anielskiej
w Nowej Wsi.

The Wooden Orthodox Church of St. Luke in Jastrzębik [photos 1 and
above] comes from the 1st half of the 19th century. There is an ornamented
polychrome from 1806 and a 19th-century baroque-classicist iconostasis
with some 18th-century icons inside. There is a rare icon of Christ in the
Tomb in the iconostasis. The only one which is precisely dated comes from
1775, it is a baroque-folk icon depicting Christ the Good Shepherd. The Byzantine influences in the interior are visible in the seven Deesis icons with
the apostles from the mid-17th-century, which are located on a window
sill on the organ gallery. There is a wooden gate-bell tower leading to the
church which comes from the beginning of the 20th century. The temple is
currently a Romanesque Catholic Church.
The Greek Catholic Orthodox Church of St. Michael the Archangel in
Łosie [photo 2] from 1826 is wooden and surrounded with a stone wall.
Former Orthodox furnishings with a complete rococo-classicist iconostasis,
as well as a beautiful, rich polychrome by Mikołaj Galanek from 1935 are
found inside. The temple represents the West-Lemko style of Orthodox
architecture. It is currently used as a branch church of the Our Lady of the
Angels Catholic Church parish in Nowa Wieś.
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Cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny
w Łabowej [fot. 1] pochodzi z 1784 roku. Jest najstarszą świątynią na
zachodniej łemkowszczyźnie. Została ufundowana przez rodzinę Lubomirskich. To budynek późnobarokowy, murowany z kamienia, otynkowany,
jednonawowy z parą półkoliście zamkniętych kaplic. Prezbiterium i nawa
nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym, nad kaplicami bocznymi
dachy kopulaste, na nich pięć wieżyczek baniastych z latarniami. Figuralna
i ornamentalna polichromia wnętrza z 1942 r. wykonana w tradycji malarstwa ruskiego. Ołtarz główny w kształcie konfesji, murowany, klasycystyczny z 2. poł. XIX w. Górna część ikonostasu w tradycji klasycystycznej. Chór
muzyczny o balustradzie tralkowej z XVIII/XIX w.
Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Leluchowie [fot. 2 i powyżej]
z 1861 r. Świątynia łemkowska zbudowana w konstrukcji zrębowej, ściany
pokryto gontem. Znajdująca się wewnątrz polichromia ornamentalna na
stropach i ścianach pochodzi z początku XX w. Wyposażenie stanowią: ikonostas rokokowo-klasycystyczny z 1895 r. i ołtarz główny z baldachimem
z XIX w. Przy cerkwi stoi nieduża dzwonnica z drewnianym zwieńczeniem.

The Greek Catholic Church of the Protection of the Blessed Virgin
Mary in Łabowa [photos 1] comes from 1784. It is the oldest temple in
the Western Lemkovina. It was founded by the Lubomirski family. It is
a late-baroque, stone, plastered, single-nave building with a pair of semicircularly closed chapels. The chancel and the nave are topped with a joint
gable roof, over the side chapels – dome roofs, an on them – bulbous turrets with lanterns. Figural and ornamental interior polychrome from 1942,
made in the tradition of Ruthenian painting. The main altar in the shape of
a confessional – brick, classicist, from the 2nd half of the 19th century. The
upper part of the iconostasis – in the classicist tradition. The organ gallery
with a balustrade from the 18th/19th century.
The Greek Catholic Church of St. Dmitri in Leluchów [photo 2 and
above] from 1861. It is a Lemko temple of a log construction, its walls
have been covered with shingle. The interior ornamental polychrome on
ceilings and walls comes from the early 20th century. The furnishings includes: a rococo-classicist iconostasis from 1895, the main altar with a canopy
from the 19th century. A small bell tower with a wooden finial stands near
the church.
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Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Boguszy [fot. 1 i powyżej]
pochodzi z 1858 r. Polichromia na stropach i ścianach, imitująca klasycystyczną architekturę murowaną wykonana została w 1873 r. Ikonostas
z ok. 1670 r. z racji przeniesienia do wnętrza prezbiterium podzielony
został na części – rząd proroków z krucyfiksem i przedstawieniami Matki
Boskiej oraz św. Jana umieszczono na wschodniej ścianie nawy.
Cerkiew greckokatolicka p.w. świętego Dymitra w Roztoce Wielkiej
[fot. 2] to budowla w stylu zachodniołemkowskim, trójdzielna. Izbica wieży
pomalowana jest na brązowo i niebiesko. Nawa i prezbiterium nakryte są
blaszanymi dachami namiotowymi przechodzącymi w kalenicowe. Zwieńczone są baniastymi hełmami z pozornymi latarniami. We wnętrzu płaskie
stropy pokryte polichromią figuralną z przedstawieniem Sądu Ostatecznego oraz świętych Michała i Jerzego. W cerkwi zachował się kompletny
ikonostas, ale został on podzielony przez wyjęcie ikon namiestnych, a także
wrót carskich i diakońskich. Wyjęte ikony, przestawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz Chrystusa Nauczającego, można podziwiać na bocznej
ścianie. Wystroju dopełnia XIX-wieczny ołtarz boczny. W tylnej części nawy
znajduje się barokowy chór muzyczny z wybrzuszoną częścią środkową.

The Greek Catholic Church of St. Dmitri in Bogusza [photos 1 and
above] comes from 1858. Polychrome on ceilings and walls, which imitates
classicist brick architecture, was made in 1873. Due to being moved into
the chancel, the iconostasis from approx. 1670 was divided into three parts
– a row of prophets with a crucifix and representations of the Virgin Lady
and St. John was placed on the east wall of the nave.
The Greek Catholic Church of St. Dmitri in Roztoka Wielka [photo 2]
is a three-section building in the West-Lemko style. The tower’s starling is
painted brown and blue. The nave and the chancel are topped with pyramidal roofs turning into a ridge roof. They are topped with bulbous domes
with false lanterns. There are flat ceilings inside covered with ornamental
polychrome depicting the Last Judgement and Sts. Michael and George.
There is a complete iconostasis in the church, which, however, has been
divided by removing its ‘namiestna’ icon and royal and Deacon’s doors.
The removed icons, representing the Madonna and Child, and Christ the
Teacher can be seen on the side walls. The décor is completed by the 19thcentury main altar. There is a baroque organ gallery with a bulged central
section in the back of the nave.
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Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Wierchomli
Wielkiej [fot. 1 i powyżej] zbudowana w 1821 r. w miejsce spalonej starszej
świątyni. Trójdzielnym układem i zwieńczeniami nawiązuje do architektury
łemkowskiej. Polichromia w tradycji barokowo-klasycystycznej została wykonana lub odnowiona w 1928 r. Na ścianach podziwiać można motywy
architektoniczne, a na stropach figuralne sceny biblijne. W wyposażeniu
znajduje się ikonostas z drugiej połowy XIX w., w prezbiterium ołtarz
z baldachimem i tabernakulum z XIX w. W tle ołtarza umieszczona ikona
Ukrzyżowania. Teren przyświątynny opasany jest murem z kamienia z trzema z pięciu zachowanych kaplic. Obecnie kościół rzymskokatolicki.
Cerkiew p.w. świętego Michała Archanioła w Żegiestowie [fot. 2] dziś
funkcjonuje jako kościół rzymskokatolicki p.w. św. Anny. Nie jest to typowy
przykład budownictwa cerkiewnego tych terenów. Została zbudowana na
planie krzyża greckiego, z kamienia i cegły. Nawa, a właściwie skrzyżowanie
nawy głównej z nawą poprzeczną, prezbiterium oraz babiniec zwieńczone
są blaszanymi kopułami osadzonymi na wydłużonych drewnianych wielokątnych tamburach. Ich szczyty zdobią niewielkie kopuły. Z cerkiewnego
wyposażenia zachowały się dwie niewielkie ikony.

The Greek Catholic Church of St. Michael the Archangel in Wierchomla Wielka [photos 1 and above] built in 1821 in place of an older burnt
temple. Its three-section layout and finials draws on the Lemko architecture.
Polychrome in baroque-classicist style was constructed or renewed in 1928.
You can see some architectural motifs on the walls, and figural scenes from
the Bible on the ceilings. There is an iconostasis from the 2nd half of the 19th
century, in the chancel – an altar with a canopy and a tabernacle from the
19th century. A Crucifixion icon stands in the background of the altar. The
temple area is enclosed by a stone wall with three (out of the five) remaining chapels. The temple is currently a Romanesque Catholic church.
The Orthodox Church of St. Michael the Archangel in Żegiestów
[photo 2] is currently the Romanesque Catholic church of St. Anne. It is not
a typical example of an Orthodox architecture of this area. It was built on
a Greek cross plan, from stone and brick. The nave, or more the intersection of the nave with a side aisle, chancel and narthex, are topped with
metal domes mounted on elongated polygonal wooden drums. Their tops
are decorated with small domes. Only two small icons have survived from
the Orthodox furnishings.
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Cerkiew w Zubrzyku [fot. 1] budowano trzy razy. Pierwszą erygowano w 1646 r. Później świątynię budowano jeszcze dwukrotnie w 1717
i 1885 roku. Ta ostatnia, zachowała się do dziś. W połowie lat 40 XX wieku
została zamieniona na kościół rzymskokatolicki p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Kościół jest jednonawowy, otynkowany, kryty blachą. Ma trzy
ołtarze. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźba naścienna z wyobrażeniem
Krzyża św., pod którym stoją Matka Boża i św. Jan Ewangelista. Z dawnych
cerkiewnych wnętrz zachowały się jedynie ołtarze boczne.
Cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bereście [fot. 2
i powyżej] powstała w 1842 r. Świątynia ta uznawana jest za jedną z najładniejszych w Beskidzie Niskim. Pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wewnątrz zachowała
się polichromia z 1928 r. Ikonostas w XIX w. został uzupełniony ikonami
z XVII i XVIII w. Na środku prezbiterium ołtarz z XIX w., w którego podstawę
wkomponowano dwie ikony z XVII w. Z tego stulecia pochodzi też ołtarz
boczny mieszczący obraz z 1721 r. przedstawiający Matkę Boską Pokrow,
pochodzący z cerkwi w Izbach. Na ścianie południowej znajduje się barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Mikołaja.

The Orthodox Church in Zubrzyk [photo 1] has been built three times.
The first one was erected in 1646. Then, the Orthodox Church was built two
more times: in 1717 and 1885. The latter has survived to this day. It was transformed into the Romanesque Catholic Church of Exaltation of the Holy Cross
in the mid-1940s. The church is a single-nave, plastered building with metal
roofing. It has three altars. The main altar houses a wall sculpture depicting
the Holy Cross, with the Virgin Mary and St. John the Evangelist under the
Cross. Only the side altars have remained from the old Orthodox interior.
The Greek Catholic Church of Sts. Cosmas and Damian in Berest [photo
2, 3 and above] was founded in 1842. The temple is considered one of the
most beautiful ones in the Low Beskids. It serves as the Romanesque Catholic Church of Our Lady of Perpetual Help. There is a polychrome from 1928
inside. In the 19th century, it was completed with icons from the 17th and
18th century. There is a 19th-century altar in the middle of the chancel, with
two 17th-century icons incorporated into its base. A side altar comes from
the same century – it has a painting from 1721, depicting the Intercession
of the Theotokos, which comes from the Orthodox Church in Izby. There is
a baroque altar with a painting depicting St. Nicholas on the south wall.
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Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi w Czyrnej [fot. 2 i powyżej] powstała w latach 1893-1894. Wewnątrz ikonostas z początku XX w., ołtarzyk
z XVII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, obok na ścianie rokokowa
ikona św. Paraskewi z drugiej połowy XVIII w. Obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Niepokalanego Serca NPM.
Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy w Królowej
Górnej [fot. 1] wybudowana w 1815 r. Prawdopodobnie wieża pochodzi
z poprzedniej świątyni z XVIII w., stojącej na tym samym miejscu. Dach
nad nawą i prezbiterium dwuspadowy z ośmiobocznymi wieżyczkami
z pozornymi latarniami i cebulastymi zwieńczeniami. Przy nawie dwie
symetryczne kaplice. Obiekt zachował typowe cechy świątyni zachodniołemkowskiej. Wewnątrz polichromia neobarokowa na stropach i ścianach
z początku XX w. Pośrodku stropu nad nawą góruje przedstawienie Sądu
Ostatecznego. W wyposażeniu świątyni znajduje się barokowo-klasycystyczny ikonostas uzupełniony po 1945 r., ołtarz główny, składający się
z XIX-wiecznej podstawy i XVIII-wiecznej z ikoną Matki Boskiej Orantki,
a także dwa pocerkiewne boczne ołtarze z ikonami śś. Cyryla i Metodego,
a także śś. Włodzimierza i Olgi.

The Greek Catholic Church of St. Paraskeva in Czyrna [photo 2 and
above] was established in 1893-1894. There is an iconostasis from the early
20th century, a small altar from the 17th century inside with a painting of
the Madonna and Child, next to it stands a rococo icon of St. Paraskeva
from the second half of the 17th century. The temple is currently the Romanesque Catholic Church of Immaculate Heart of Mary.
The Greek Catholic Church of the Nativity of the Theotokos in Królowa
Górna [photo 1] was built in 1815. Its tower probably comes from the previous
temple from the 18th century, which used to stand here. It has a gable roof over
the nave and chancel with octagonal turrets with fake lanterns and onion finials.
There are two symmetrical chapels next to the nave. The facility has kept all the
typical features of the Western-Lemko temple. There is a neo-baroque polychrome on the ceilings and walls inside which come from the beginning of the 20th
century. There is a representation of the Last Judgement in the middle of the ceiling over the nave. The temple is equipped with a baroque-classicist iconostasis
completed after 1945, the main altar consisting of a 19th-century base and an 18thcentury one with an icon of Our Lady of the Sign, as well as two post-Orthodox
side altars with icons of Sts. Cyril and Methodius and Sts. Vladimir and Olga.
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Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Binczarowej [fot. 2 i powyżej] powstała 1760 r. Świątynia o typowej konstrukcji zrębowej, mocno
przebudowana, częściowo zatraciła cechy typowej cerkwi zachodniołemkowskiej. We wnętrzu późnobarokowy ikonostas z drugiej połowy XVIII w.
uzupełniony sto lat później – w miejscu Ostatniej Wieczerzy widnieje obraz
Matki Boskiej Różańcowej – oraz kamienny ołtarz z 1967 r. z relikwiami
św. Wojciecha. W późnobarokowych ołtarzach bocznych z XVIII w. znajdują się obrazy Najświętszej Marii Panny Pokrownej z tego samego stulecia
i Ukrzyżowania z XVIII lub XIX w. Na uwagę zasługuje także cenna polichromia z 1913 r. dzieła Bronisława Kmaka. Obecnie to kościół rzymskokatolicki
p.w. św. Stanisława Biskupa.
Cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana w Wojkowej [fot. 1]
pochodzi z XVIII w. Ornamentalna polichromia pochodzi z początku XX w.
W kościele znajduje się rokokowy ikonostas z końca XVIII w. z ikonami
z tego samego okresu, rokokowe tabernakulum z XVIII w. i drugie –
w kształcie świątyńki – z przełomu XIX i XX w., a także obraz ludowy Matki
Boskiej Bolesnej z dawnej chorągwi z początku XIX w. Obecnie jest to
kościół rzymskokatolicki.

The Greek Catholic Church of St. Dmitri in Binczarowa [photo 2 and above]
was founded in 1760. A temple of typical log construction, heavily rebuilt,
which has partially lost the characteristic of a typical Western-Lemko Orthodox
church. There is a late-baroque iconostasis from the second half o the 18th century inside, completed a hundred years later – in the place of Last Supper, there
is a painting of Our Lady of the Rosary – and a stone altar from 1967 with the
relics of St. Adalbert. There are paintings of the Intercession of the Theotokos
from the same century and the Crucifixion from the 18th and the 19th century
in the late-baroque side altars from the 18th century. Another noteworthy item
is a polychrome by Bronisław Kmak from 1913. The temple is currently the
Romanesque Catholic church of St. Stanislaus of Szczepanów.
The Greek Catholic Church of Sts. Cosmas and Damian in Wojkowa [photo
1] comes from the 18th century. Its ornamental polychrome comes from the
early 20th century. There is a rococo iconostasis from the late 18th century inside
with icons from the same period, a rococo tabernacle from the 18th century and
the other one – in the shape of a small temple – from the late 19th and the early
20th century. A folk painting of Our Lady of Sorrows from the old banner from
the beginning of the 19th century is also housed inside. The temple is currently
a Romanesque Catholic church.
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Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Polanach [fot. powyżej] pochodzi z 1820 r. Świątynia zachodniołemkowska, zbudowana w
konstrukcji zrębowej ze ścianami pokrytymi gontem. Wewnątrz polichromia architektoniczno-figuralna pochodząca z 1862 r. Na stropach widnieją
sceny biblijne, na parapecie chóru – ze Starego Testamentu, nad ikonostasem rozciąga się malowany baldachim. Wyposażenie cerkiewne stanowi
ikonostas z XIX w. Niektóre źródła podają, że obrazy jego górnej części oraz
carskie wrota pochodzą z XVII w. W prezbiterium późnobarokowy ołtarz
z obrazem Pieta z XVIII w. oraz pochodzące z tego samego czasu ołtarze
boczne z obrazami i ikonami, a także polichromowana ława diakońska.
Obecnie kościół rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem.
Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce [fot. 1, 2] została wybudowana w 1689 r. w typie zachodniołemkowskim. Wewnątrz ikonostas z XVIII w.
oraz dwa ołtarze boczne. Południowy późnobarokowy pochodzi z XVII w.
i zawiera obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Północny rokokowy pochodzi
z XVIII w. i znajduje się w nim obraz św. Barbary. Legenda mówi, że ten
obraz znajdował się w polowym ołtarzu konfederatów barskich, gdy mieli
oni swój obóz w okolicy Muszynki. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

The Greek Catholic Church of St. Michael the Archangel in Polany [photo
above] comes from 1820. It is a Western-Lemko temple, of a log construction
with walls covered with shingle. There is an architectural-figural polychrome
from 1862 inside. Biblical scenes are located on the ceilings, scenes from the
Old Testament on a window sill of the organ gallery – and a painted canopy
over the iconostasis. The Orthodox furnishings consist of an iconostasis from
the 19th century. Some sources say that the painting on its upper part and the
royal gates come from the 17th century. There is a late-baroque altar with a painting of Pieta from the 18th century in the chancel, and side altars from the same
period with paintings and icons and a polychrome Deacon’s bench. The temple
is currently a Romanesque Catholic church of the same name.
The Orthodox Church of St. John the Evangelist in Muszynka [photos 1, 2]
was built in the Western-Lemko style in 1689. There is an iconostasis inside from
the 18th century and two side altars. The southern, late-baroque one comes
from the 17th century and contains a painting of the Madonna and Child. The
northern, rococo one comes from the 18th century and has a painting of St. Barbara. Legend has it that this painting was in the field altar of the Bar confederates, when they had their camp in the area of Muszynka. The temple is currently
a Romanesque Catholic Church.
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Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej [fot. 1, 2] to świątynia łemkowska typ północno-zachodni zbudowana
w XVIII lub w połowie XIX w. Wewnątrz polichromia figuralno-ornamentalna z lat 1960-1964. Ikonostas składa się z części górnej – barokowej z XVIII
w. oraz dolnej – późnoklasycystycznej z XIX w. Jego część środkowa została
przesłonięta ołtarzem głównym o charakterze neogotyku ludowego z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie kościół rzymskokatolicki
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Florynce [fot.
powyżej] nie posiada jednoznacznie określonego stylu, niewiele ma cech
budownictwa cerkiewnego i klasycystycznego. Wybudowana z kamienia,
otynkowana. Wewnątrz późnoklasycystyczny ikonostas z około 1875 r.
i dwa późnobarokowe ołtarze boczne z XVIII w. W prawym ołtarzu obraz
Ukrzyżowania z przełomu XVIII i XIX w. Warta uwagi także pseudobarokowa
ambona z końca XIX w. Charakterystyczne są dwa dzwony świątyni - jeden
z 1789 r., ozdobiony sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie oraz wizerunkami
Mojżesza, św. Stanisława i Najświętszej Marii Panny, a drugi z 1939 r. Obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

The Greek Catholic Church of St. Michael the Archangel in Mochnaczka Niżna [photos 1, 2] is a Lemko temple of a North-western type, built in
the 18th or in the mid-19th century. There is a figural-ornamental polychrome inside from 1960-1964. The iconostasis is composed of an upper part
– baroque from the 18th century and a lower part – late-classicist from the
19th century; its central part has been obscured by a folk neo-Gothic main
altar with a painting of Our Lady of Częstochowa. The temple is currently
the Romanesque Catholic Church of Our Lady of Częstochowa.
The Greek Catholic Church of St. Michael the Archangel in Florynka [photo
above] does not have a clearly defined style, and only few characteristics of
Orthodox and classicist architecture. It is built of stone and plastered. There is
a late-classicist iconostasis from around 1875 inside along with two late-baroque
side altars from the 18th century. There is a painting of the Crucifixion from the
turn of the 18th and the 19th centuries in the right altar. You should also see the
pulpit from the late 19th century. Two bells in the temple are characteristic as well,
one from 1789, decorated with the Baptism of Jesus on the Jordan River scene
and images of Moses, St. Stanislaus and St. Mary, and the other – from 1939. The
temple is currently the Romanesque Catholic Church of Sacred Heart of Jesus.
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Cerkiew parafialna greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana w Tyliczu
[fot. 1, 2 i powyżej] zbudowana w 1743 r. Do nawy przy ikonostasie
przylegają dwa, charakterystyczne dla wschodniej architektury cerkiewnej pomieszczenia dla śpiewaków, tzw. kriłosy, które nigdzie indziej na
Łemkowszczyźnie nie występują. Obecnie pełnią one funkcje kaplic bocznych. Wewnątrz polichromia figuralno-ornamentalna z 1938 r. nawiązuje
tematycznie do obchodów jubileuszu 950-lecia Chrztu Rusi. Ikonostas
późnobarokowy z XVIII w. zdekompletowany. Obecnie kościół cmentarny
rzymskokatolicki.
Kościół rzymskokatolicki p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu
[fot. 3] zbudowany w 1612 roku. W świątyni znajduje się rokokowy ołtarz
główny z otoczonym kultem obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (zwanej
Tylicką) z XVI lub XVII w., ołtarze w nawie z obrazami św. Anny Samotrzeć
z XVII w. i Veraicon z XVIII w. Późnobarokowa ambona, chrzcielnica i organy
oraz rokokowy krucyfiks na belce tęczowej, kilkanaście obrazów, feretronów i rzeźb z XVIII-XIX w. Obok kościoła, po jego południowo-zachodniej
stronie, znajduje się murowana dzwonnica parawanowa z 1803 roku.

The Greek Catholic Parish Orthodox Church of Sts. Cosmas and
Damian in Tylicz [photos 1, 2 and above] was built in 1743. The aisle at
the iconostasis is adjoined by two rooms for choir singers characteristic
for Eastern Orthodox architecture, the so-called ‘kryloses’, that cannot be
seen anywhere else in Lemkovina. They currently serve as the side chapels.
There is a figural-ornamental polychrome from 1938 inside, whose theme
refers to the celebration of the 950th anniversary of the Baptism of Rus. The
late-baroque iconostasis from the 18th century is incomplete. The temple is
currently a Romanesque Catholic cemetery church.
The Romanesque Catholic Church of Sts. Peter and Paul in Tylicz [photo 4] was built in 1612. The temple houses a rococo main altar with a painting of the Madonna and Child (called the “Madonna of Tylicz”) surrounded
by a cult, which comes from the 16th or 17th century, altars in the nave with
painting of Virgin and Child with Saint Anne from the 17th century and
Vera Icon from the 18th century. A late-baroque pulpit, font and organs,
and a rococo crucifix on a rood beam, more than ten paintings, procession
floats and sculptures from the 18th-19th centuries are all found inside. There
is a brick belfry from 1803 next to the church, on its south-west side.
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W centrum Nowego Sącza dominuje architektura kościoła św. Małgorzaty wzniesionego wkrótce po lokacji miasta. Do godności bazyliki
mniejszej świątynię wyniósł Jan Paweł II. Bazylika powstała w XIV w. W 1448
r. kardynał Zbigniew Oleśnicki wyniósł ją do godności kolegiaty. Bazylika
składa się opiętego siedmioma skarpami prezbiterium, zamkniętego prostą
ścianą powstałą z zamurowanego w 1730 r. okna za głównym ołtarzem ze
słynnym obrazem Przemienienia Pańskiego [fot. 2] oraz z szerokiego korpusu nawy głównej i bocznych. W świątyni znajduje się gotycka polichromia pochodząca z 1360 r. Malowidło przedstawiające sceny męczeństwa
i ukrzyżowania Chrystusa zostało odkryte w latach 70. XX w. Wewnątrz
znajduje się także odlana z brązu chrzcielnica z XVI w. oraz cenne obrazy,
m.in. Jana Chrzciciela i Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na przełomie XIII i XIV
w. kościół stał się świątynią miejską. Miasto, używające do około 1329 r.
nazwy „Kamienica”, przyjęło wówczas do swej pieczęci patronkę kościoła –
św. Małgorzatę – Pannę i Męczennicę ściętą około 275 r. za wiarę. Bazylika
kolegiacka św. Małgorzaty jest znanym w diecezji tarnowskiej sanktuarium
zwanym sądecką „górą Tabor” dzięki znajdującemu się w ołtarzu głównym
obrazowi Przemienienia Pańskiego [fot. 2] z kręgu Veraikon z XVI w.

The centre of Nowy Sącz is dominated by architecture of St. Margaret Church
erected shortly after the location of the town. The temple was given the title
of minor basilica by John Paul II. The basilica was founded in the 14th century.
In 1448, Cardinal Zbigniew Oleśnicki gave it the title of a collegiate church.
The basilica consists of a chancel surrounded by seven buttresses, which is
closed with a simple wall formed from a window behind the main altar with
a famous painting of the Transfiguration, which was walled in 1730 [photo 2]
and from a wide body of the nave and side aisles. There is a Gothic polychrome from 1360 in the temple. The painting depicting scenes of martyrdom and
crucifixion of Christ was discovered in the 1970s. A bronze font from the 16th
century and some paintings of John the Baptist and the Madonna and Child
are also found inside. The church became a town temple at the turn of the
13th and 14th centuries. The town used the name ‘Kamienica’ until 1329, and
then, it incorporated the patron saint of the church, St. Margaret (virgin and
martyr beheaded for her faith around 275) into its seal. The collegiate basilica
of St. Margaret is a well-known sanctuary in the diocese of Tarnów, called the
“Mount Tabor” of the Nowy Sącz land thanks to the main altar’s painting (Vera
Icon type) of the Transfiguration [photo 2] from the 16th century.
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Kościół p.w. śś. Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu to obiekt
murowany, w stylu romańskim, zbudowany według tradycji w 1090 r.
obok pustelni. W prezbiterium widać resztki romańskiej polichromii
z XII w. W ołtarzu znajduje się późnogotycki obraz Matki Bożej. Pozostałe
elementy wyposażenia (polichromia, epitafia) są rokokowe i barokowe.
Przy kościołku jest pustelnia św. Andrzeja Świerada – kapliczka w miejscu,
gdzie, jak głosi tradycja, mieszkał święty, żyjący w latach 980-1034. Obok
niej są resztki prastarego dębu, który miał się rozpaść, aby dać schronienie
pustelnikowi. W kościele znajduje się relikwiarz z relikwią Krzyża Chrystusowego z drzewa, które odnalazła w Jerozolimie matka cesarza Konstantyna
Wielkiego św. Helena oraz relikwie św. Świerada.
W 1965 r. w kościele w Tropiu prowadzono badania archeologiczne.
W wykopie w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy romańskim murze
z XI/XII w., pod progiem dawnego wejścia, odkryto narożnik fundamentu
jeszcze wcześniejszego obiektu, zapewne wczesno lub przedromańskiego
kościoła. Badania przerwano z powodu wielkich uroczystości Milenium
Chrztu Polski w 1966 r. w świątyni w Tropiu. Z powodu braku funduszy
nie zostały one później wznowione.

The Church of Sts. Andrew Świerad and Benedict in Tropie is a Romanesque brick building, constructed in accordance with the tradition next to the
hermitage in 1090. You can see the remains of a Romanesque polychrome from
the 12th century in the chancel. A late-Gothic painting of Our Lady stands in the
altar. Other furnishings (polychrome, epitaphs) are in rococo and baroque styles.
A hermitage of Andrew Świerad – a chapel in the place where, according to the
legend, the saint used to live in 980-1034 stands next to the church. The remains of an ancient oak which is said to have fallen apart to give shelter to a hermit
is adjacent to it. There is a reliquary with the relics of the Cross of Christ of a tree
which had been found in Jerusalem by the mother of Emperor Constantine the
Great, St. Helen, and the relics of St. Andrew Świerad in the church.
An archaeological research carried out in the church in Tropie in 1965. A corner of a foundation of an even earlier facility was discovered in the excavation in the chapel of Divine Mercy at a Romanesque wall from 11th/12th
century, under the threshold of the entrance. It was probably an early- or
pre-Romanesque church. The research was stopped because of the great celebration of the Millenial Anniversary of the Baptism of Poland in the temple
in Tropie in 1966. They have not been resumed due to the lack of funds.
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Kościół w Przydonicy był pierwotnie pod wezwaniem św. Katarzyny,
obecnie jest p.w. Matki Bożej Różańcowej, św. Jana Kantego oraz
Matki Bożej Pocieszenia. Zbudowany został z drzewa modrzewiowego
w 1527 r. Kościół został konsekrowany zapewne ok. 1580 r. Trzykrotnie
był restaurowany w latach: 1826, 1892 i 1904. Stropy w nawie mają zakrzywienia i ozdobne kasetony oraz malowane rozety. W gotyckiej tęczy z 1530
r. wykrojonej w ośli grzbiet i profilowanej znajduje się krucyfiks oraz figury:
Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny. Do kościoła prowadzi troje drzwi: jedne ostrołukowe z malowanymi tarczami herbowymi
„Gierałt” i „Gryf” oraz malowaną kratownicą, drugie z wykrojem w trójliść
zamknięty oślim grzbietem, a trzecie z wykrojem w ośli grzbiet z malowaną
skośną kratą z rozetami na przecięciach i z napisem Paulus Carpentarius.
Pod tym malowidłem widoczne jest pierwotne malowidło z 1527 r. o motywach zwierzęcych. W świątyni na uwagę zasługują również: ambona rokokowa z drugiej połowy XVIII w. z obrazem Chrystusa na zapiecku i chrzcielnica być może z XIX w., z fragmentami renesansowego trzonu XVI-XVII w.
Na zewnątrz kościoła znajduje się dawna gotycka chrzcielnica kamienna
z I połowy XVI w. oraz kropielnica o tradycjach gotyckich, zapewne z XVI w.

The Church in Przydonica, originally dedicated to St. Catherine, is currently dedicated to Our Lady of the Rosary, St. John Cantius and Our Lady
of Consolation. It was built of larch tree in 1527. The church was probably
consecrated around 1580. It was restored three times in: 1826, 1892 and
1904. The ceilings in the nave have bents, decorated coffers and painted
rosettes. There is a crucifix and statues in the form of an ogee arch which
represent: Our Lady, St. John the Evangelist and St. Mary Magdalene in
Gothic rood arch from 1530. The church has three doors: arched ones with
painted heraldic shields (‘Gierałt’ and ‘Gryf’) and a painted truss; the second
ones – with a three-leave frame closed with an ogee arch; the third ones –
with an ogee arch frame with a sloping painted truss with rosettes at the
intersections, with an inscription: Paulus Carpentarius. There is an original
painting from 1527, under this one, with some animal motifs. You should
also see the following items in the temple: a rococo pulpit from the 2nd half
of the 18th century with a painting of Christ and a font (probably from the
19th century), with fragments of a Renaissance shaft from the 16th-17th century. An old Gothic stone font from the mid-16th century and a stoup of the
Gothic tradition, probably from the 16th century stand outside the church.
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J. Wańczyk

Kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej Wdowy w Starym Sączu [fot.
4] powstał w drugiej połowie XIV wieku, murowany z kamienia i cegły.
Wewnątrz na uwagę zasługuje pseudobarokowy ołtarz główny z drugiej
połowy XIX w. z posągami śś. Piotra i Pawła oraz obrazem św. Elżbiety, cztery ołtarze boczne z XVII i XVIII w. W kaplicy południowej późnobarokowy
ołtarz z XVIII w., a w nim barokowy obraz Śluby Błogosławionej Kingi. Warto
zwrócić uwagę na zabytkową ambonę, wielkie obrazy, rzeźby liturgiczne
i tablicę upamiętniającą powodzenie odsieczy wiedeńskiej. Z kościołem
graniczy zabytkowy budynek starej plebanii z 1795 r. Patronką świątyni jest
św. Elżbieta, ciotka św. Kingi oraz jej siostra Małgorzata.
Kościół Narodzenia NMP w Piwnicznej-Zdroju [fot. 1, 2, 3 i powyżej]
w stylu neobarokowym wybudowany w latach 1881-1886 z kamienia
i cegły na miejscu starszych obiektów. Jest to świątynia bazylikowa z wieżą
i dzwonem z 1523 r. Pierwszy kościół istniał tu już w XIV w. Jednak pożary
zniszczyły Piwniczną w XVIII i XIX w. Wnętrze świątyni urządzano na przełomie XIX i XX w. i dobudowano nową zakrystię. W prezbiterium zwraca
uwagę obraz pędzla Bolesława Barbackiego – św. Józef z Dzieciątkiem.

The Church of St. Elizabeth of Hungary in Stary Sącz [photo 4] was founded
in the 2nd half of the 14th century. It is made of brick and stone. There is a noteworthy pseudo-baroque main altar from the 2nd half of the 19th century with
statues of Sts. Peter and Paul and a painting of Elizabeth, four side altars from
the 17th and 18th centuries inside. The south chapel housesa late-baroque altar
from the 18th century, with a baroque painting depicting Vows of Blessed Kinga.
You should also see a historic pulpit, large paintings, liturgical sculptures and
a plaque commemorating the success of the Battle of Vienna. A historic building of an old presbytery from 1795 stands next to the chuch. The protectresses of the temple are St. Elizabeth – St. Kinga’s aunt – and her sister, Margaret.
The Church of the Nativity of Mary in Piwniczna-Zdrój [photos 1, 2, 3
and above] built in a neo-baroque style in 1881-1886, made of stone and
brick, in place of older buildings. It is a basilica church with a tower and
a bell from 1523. The first church was already here in the 14th century. However, Piwniczna was destroyed by a fire in the 18th and 19th centuries. The
interior of the temple was arranged in the late 19th and early 20th centuries,
and a new sacristy was added. Another noteworthy item in the chancel is
a painting by Bolesław Barbacki depicting St. Joseph and the Child Jesus.
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Kościół p.w. św. Józefa (dawniej NPM) w Muszynie [fot. 2, 3 i powyżej]
zbudowany w latach 1676-1728. Świątynia barokowa z kamienia i cegły,
otynkowana, kryta blachą. Wewnątrz ołtarz główny klasycystyczny z początku XIX w. z gotycką rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1470 r.
oraz wysuwany barkowy obraz św. Józefa z XVIII w. Na ołtarzu renesansowe
tabernakulum w kształcie świątyni z płaskorzeźbą Zwiastowania z około
1600 r.

J. Żak

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu [fot. 1] powstał
w latach 1830-1835 w miejsce spalonej drewnianej świątyni. To obiekt
murowany w stylu klasycystycznym. Wewnątrz bogato zdobiona
polichromia. Warta uwagi marmurowa chrzcielnica z 1409 r., barokowe
organy, ambona z XIX w. oraz rzeźby: późnorenesansowa z XVI-XVII w.
grupa Nawiedzenia, dwa barokowo ludowe posągi św. Biskupów z XVIII w.
i pochodzące z tego samego stulecia – Chrystus Ukrzyżowany, barokowoludowy Chrystus u słupa i krucyfiks procesyjny. Na wyposażeniu świątyni
są również ciekawe ornaty. Jeden z dobrze zachowanych pochodzi z XVI w.

The Church of St. Joseph (formerly – of St. Mary) in Muszyna [photo
2, 3 and above] built in 1676-1728. It is a baroque temple made of brick
and stone, plastered, with metal roofing. A classicist main altar from the
beginning of the 19th century with Gothic sculpture of the Madonna and
Child from around 1470, and a pulled-out painting of St. Joseph from the
18th century are housed inside. There is a Renaissance tabernacle in the
shape of the temple on the altar, with a relief of the Annunciation, from
around 1600.
The Church of St. James the Apostle in Podegrodzie [photo 1] was built
in 1830-1835, in place of the burnt wooden temple. It is a classicist brick
facility. There is a richly decorated polychrome inside. It has a noteworthy
marble font from 1409, baroque organs, a pulpit from the 19th century and
the following sculptures: a late-Renaissance one from the 16th-17th century,
the Visitation group, two baroque folk statues of Sts. Bishops from the 18th
century, the Christ Crucified, a baroque folk Christ, Christ at the Column
and a processional crucifix. The temple is also furnished with some interesting chasubles. One of the well-preserved chasubles comes from the 16th
century.
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Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej to obiekt w tradycji
gotyckiego budownictwa sakralnego, drewniany. Powstał w połowie XVI
w. Wystrój i wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII i XIX w. Ściany
i niektóre sklepienia pokrywają polichromie ornamentalne i figuralne z lat
1929-1932. Tylko w kruchcie południowej zachowały się fragmenty starszych malowideł barokowo-ludowych ze scenami starotestamentowymi
z 1795 r., a nawet resztki malowideł patronowych z XVI wieku. We wnętrzu
dominuje ołtarz główny wykonany w tradycji późnobarokowej w 1864 r.
z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ufundowany przez Michała
Stadnickiego w 1734 r. Oprócz niego są tu też dwa małe barokowe ołtarze
boczne. W lewym znajduje się płaskorzeźba Serca Pana Jezusa, w prawym
gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem „ze słonecznikiem” z około
1420 r. Najcenniejszym zabytkiem jest płaskorzeźbiona Modlitwa w Ogrojcu dłuta Wita Stwosza z 1490 r. Do najstarszych elementów wyposażenia
kościoła należy również chrzcielnica z 1506 r. Cennymi rzeźbami są dwa
krucyfiksy z XVIII w. Warto zobaczyć także rokokowy feretron umieszczony
w wieży na ścianie południowej z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z drugiej połowy XVIII w.

The Church of All Saints in Ptaszkowa is a wooden Gothic sacral building, with a log construction of boarded planks. It was built in the mid-16th
century. The decor and furnishings come mainly from the 18th and the 19th
centuries. The walls and some of the ceilings are covered with ornamental
and figural polychromes from 1929-1932. Fragments of older baroque folk
paintings with Old Testament scenes from 1795 and even some remains of
saint patrons from the 16th century can still be found only in the southern
porch. The interior is dominated by the main altar made in the late-baroque tradition in 1864 with a painting of the Madonna and Child, funded
by Michał Stadnicki in 1734. There are also two small side altars here. The
left one houses a relief of the Sacred Heart, while the right one – a Gothic
sculpture of the Madonna and Child “with a sunflower” from around 1420.
The most valuable monument is a relief Prayer in the Garden by Veit Stoss
from 1490. A font from 1506 is also one of the oldest elements of the
church’s furnishings. The valuable sculptures include: two crucifixes from
the 18th century. You should also see a rococo procession float placed in
the tower on the southern wall with a statue of Blessed Virgin Mary from
the 2nd half of the 18th century.
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Legenda głosi, że kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
na górze Just w Tęgoborzy stoi w miejscu, gdzie swą pustelnię miał
św. Just – zakonnik z przełomu IX i X w. Żyjący na przełomie XVI i XVII w.
Marcin Baroniusz z Jarosławia napisał życiorys pustelnika ale, jak sam
podał, jedynie na podstawie opowiadań ludzi z okolic. Zawarł w nim
m.in. informację, że Just – uczeń św. Świerada z niedalekiego Tropia – żył na górze „Łobzów”, gdzie zmarł i został pochowany w 1007 r.
Tradycja mówi, że było to właśnie miejsce, na którym dziś stoi drewniany
kościółek. Świątynia jest obiektem drewnianym najprawdopodobniej
wybudowanym w drugiej połowie XVII w., na miejscu starszego, zniszczonego przez arian, obiektu. W głównym ołtarzu znajduje się słynący
łaskami, XVII-wieczny obraz Matki Bożej zwanej Juścieńską, wzorowany
prawdopodobnie na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Warto
zobaczyć także ludowo-barokowy ołtarz z 1677 r., gotycką rzeźbę Matki
Bożej z Dzieciątkiem z XV w. i gotycką chrzcielnicę kamienną z herbami
z początku XVI w. Są to pozostałości z poprzednich świątyń znajdujących
się w tym miejscu. Brała tu ślub Janina Lewandowska – jedyna kobieta
zamordowana w Katyniu.

Legend has it that the Church of Nativity of the Blessed Virgin Mary
on the Just mountain in Tęgoborze stands in the place where St. Justus
used to have his hermitage – he was a monk at the turn of the 19th and
20th centuries. Marcin Baroniusz from Jarosław, who lived at the turn of
the 16th and 17th centuries, wrote the hermit’s biography but, as he said
himself, it had been based only on the stories of local people. It includes
information that Justus – a disciple of St. Andrew Świerad from nearby
Tropie – lived on the’Łobzów’ mountain, where he died and was buried in
1007. Tradition says that it was the place where today’s church stands. The
temple is a wooden structure, built probably in the 2nd half of the 17th century, on the site of an older building destroyed by the Arians. A miraculous
17th-century painting of Our Lady of Justus is located in the main altar of
the temple, probably modelled on the painting of Our Lady of Częstochowa. You should also see a folk-baroque altar from 1677, a Gothic sculpture
of the Madonna and Child from the 15th century and a Gothic stone font
with coats of arms from the early 16th century. They are remains from the
previous temples located here. Janina Lewandowska, the only woman
murdered in Katyn, got married here.
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Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu-Górowej [fot. 1]
zbudowany został na początku XVI w., konsekrowany ok. 1540 r. Później
kilka razy odnawiany i przebudowany, m.in. w XVIII w., kiedy dobudowano
barokową wieżę. Wewnątrz manierystyczny ołtarz główny z drugiej połowy
XVI w. w formie tryptyku. W nawie dwa barokowe ołtarze boczne. Pod
antependium ołtarza znajduje się renesansowa kamienna płyta nagrobna
Jadwigi Posadowskiej. Warto zwrócić uwagę na późnogotycką chrzcielnicę
kamienną z XVI w. i barokową ambonę z XVII w.

J. Wańczyk

Kościół p.w. św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej [fot. 2] pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XVI w. Wewnątrz zobaczyć można pozorne
sklepienie kolebkowe oraz gotycki obraz św. Zofii z córkami z 1480 r., późnogotycki krucyfiks z XVI w. i późnorenesansowy ołtarz główny z XVII w.
z barokowym obrazem św. Mikołaja.
Kościół św. Wojciecha w Kąclowej [fot. powyżej] powstał w latach 19261929. W eklektycznym ołtarzu głównym z 1960 r. znajduje obraz pt. Ukrzyżowanie z tego samego okresu. Wyposażenie świątyni stanowi również
drewniana ambona i chrzcielnica z 1933 r. oraz organy datowane na 1793 r.

The Church of of the Exaltation of the Holy Cross in Podole-Górowa
[photo 1] was built in the early 16th century, consecrated in approx. 1540. It
was later renewed and rebuilt many times, for example, in the 18th century
when a baroque tower was added. A Mannerist main altar from the 2nd half
of the 16th century in the form of a triptych is housed inside. Two baroque
side altars are located in the nave. A Renaissance stone tombstone of
Jadwiga Posadowska stands under the antependium of the altar. You should also see a late-Gothic font stone from the 16th century and a baroque
pulpit from the 17th century.
The Church of St. Nicholas in Moszczenica Niżna [photo 2] probably
comes from the 2nd half of the 16th century. An apparent barrel vault and
a Gothic painting of St. Sophia with her daughters from 1480, a late-Gothic
crucifix from the 16th century and a late-Renaissance main altar from the
17th century with a baroque painting of St. Nicholas are housed inside.
The Church of St. Adalbert (Wojciech) in Kąclowa [photo above] was
founded in 1926-1929. The painting entitled ”Crucifixion” from the 1960s
is housed in an eclectic main altar from the same time period. The temple
also has a wooden pulpit and a font from 1933, and organs from 1793.
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Kościół p.w. św. Marcina Biskupa z Tours w Mogilnie [fot. 1 i powyżej]
wybudowano w 1765 r., prawdopodobnie z wykorzystaniem elementów
wcześniej istniejącej tu świątyni p.w. św. Jana Chrzciciela spalonej w drugiej
połowie XVI w. Po pożarze najpierw wybudowano kamienną kaplicę p.w.
św. Anny. Stoi ona do dziś. Wewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na barokowe detale ciesielskie – portale o falistych nadprożach, parapet chóru muzycznego, a także gotycki krucyfiks z ok. 1400 r. Cenna jest także pochodząca
z 1930 r. polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych, późnogotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z początku XVI w. i kamienna
chrzcielnica renesansowa z połowy XVI w. oraz XVII-wieczne płyty nagrobne.
W 1520 r. Jan Pieniążek ufundował modrzewiowy kościół p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej [fot. 2]. Szczególny element wystroju to kasetonowy strop zdobiony podobnymi do wawelskich rozetami. Warto zwrócić
uwagę na kamienną chrzcielnicę z 1486 r., obraz św. Anny z Maryją i rzeźbę
Chrystusa Zmartwychwstałego. Kościół w Krużlowej posiadał również słynną gotycką rzeźbę – Madonnę Krużlowską. Od kilku dziesięcioleci jest ona
jednak własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, a w krużlowskiej
świątyni do 2000 r. znajdowała się jej wierna kopia.

The Church of Martin of Tours in Mogilno [photos 1 and above] was
built in 1765, probably with the use of elements of the previous temple of
John the Baptist which burnt down in the 2nd half of the 16th century. The
stone chapel of St. Anne was first built after the fire. It stands here until
this day. There are some noteworthy baroque carpentry details inside the
church – portals with wavy lintels, a windowsill on the organ gallery, as
well as a Gothic crucifix from approx. 1400. A 1930 polychrome with figural
and ornamental motifs, a late-Gothic sculpture of the Risen Christ from the
beginning of the 16th century and a Renaissance stone font from the mid16th century and 17th-century tombstones are other valuable items.
In 1520, Jan Pieniążek founded a lurch Church of the Nativity of Mary in
Krużlowa [photo 2]. A coffered ceiling decorated with rosettes, similar to
those at the ‘Wawel’ castle, is a special design element. You should also see
a stone font from 1486, a painting of St. Anne with Mary and a sculpture
of the Risen Christ. The Church in Krużlowa used to have a famous Gothic
sculpture – the Madonna of Krużlowa. However, it has been owned by the
National Museum in Kraków for a couple of decades now, and the Krużlowa’s temple had its true copy until 2000.
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Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Binczarowej [fot. 1 i powyżej] to
dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra, wybudowana w 1760 r.
Do końca I wojny światowej cerkiew greckokatolicka, w okresie międzywojennym cerkiew prawosławna, a po II wojnie światowej kościół rzymskokatolicki. Na wyposażeniu wnętrza późnobarokowy ikonostas z drugiej
połowy XVIII w. uzupełniony sto lat później oraz kamienny ołtarz z 1967 r.
z relikwiami św. Wojciecha. Na uwagę zasługuje też polichromia z 1913 r.
Kościół św. Wojciecha Biskupa Męczennika i Podwyższenia Krzyża
Świętego w Rożnowie [fot. 2] został poświęcony w 1705 r. Wnętrze
świątyni nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe, dekorowane ozdobnym
malarstwem. Na suficie chóru zachowały się fragmenty polichromii późnorenesansowej z około 1688 r. Główny ołtarz to zespół figur barokowych
z XVII w. – w centrum Jezus na krzyżu, po bokach Matka Boska i św. Jan
Apostoł oraz klęcząca św. Maria Magdalena. Ołtarze boczne w stylu rejencji
ze słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej Bolesnej oraz wizerunkiem św.
Wojciecha BM. Warta uwagi jest także kamienna chrzcielnica z drewnianą
pokrywą, zwieńczona rzeźbą Jana Chrzciciela z 1663 r. oraz portret Stanisława Krzesza, uczestnika odsieczy wiedeńskiej, wotum z 1691 r.

The Church of St. Stanislaus of Szczepanów in Binczarowa [photos 1 and
above] is the former Greek Catholic church of St. Dmitri, built in 1760. Until the
end of World War I, it was a Greek Catholic church, in the interwar period – an
Orthodox church, and after World War II – a Romanesque Catholic church. Inside, you can find a late-baroque iconostasis from the 2nd half of the 18th century
completed one hundred years later and a stone altar from 1967 with relics of
St. Adalbert. There is also a noteworthy polychrome from 1913.
The Church of St. Adalbert of Prague and the Exaltation of the Holy Cross
in Rożnów [photo 2] was consecrated in 1705. Inside, the temple is covered
with an apparent barrel vault, decorated with ornamental paintings. Remains
of a late-Renaissance polychrome from around 1688 are located on the ceiling
of the organ gallery. The main altar is a group of baroque statues from the 17th
century: in the middle – Jesus on the Cross, on the sides – Theotokos, St. John
the Apostle and a kneeling St. Mary Magdalene. The side altars in the regency
style with a miraculous painting of Our Lady of Sorrows and a depiction of St.
Adalbert of Prague. There is also a noteworthy stone font with a wooden lid,
topped with a sculpture of John the Baptist from 1663 and a portrait of Stanisław Krzesz, a participant in the Battle of Vienna, a votive offering from 1691.
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Bazylika Mniejsza p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie
to neogotycki kościół z początku XX w. W głównym ołtarzu rzeźba Chrystusa na Krzyżu na tle płasko rzeźbionej panoramy Jerozolimy z połowy XVII
w. Pierwszy kościół w Grybowie istniał już w XIV w. Był wzniesiony w stylu
gotyckim z kamienia rzecznego na planie krzyża łacińskiego. Miał małe
wysoko usytuowane okna, pokryty gontem dach oraz niewielką wieżyczkę.
Uległ dużemu zniszczeniu w czasie pożaru w 1662 r. Odbudowano go
w 1705 r. Przetrwał do końca XIX w., gdy okazał się zbyt mały na potrzeby
lokalnej społeczności. Wiosną 1908 r. na jego miejscu rozpoczęto budowę
nowej świątyni. Powstał nowy neogotycki kościół z cegły z użyciem kamienia z wysoką na 77 m wieżą. Świątynia trzynawowa, halowa z transeptem
i zamkniętym wielobocznie prezbiterium. W oknach prezbiterium znajduje
się pięć witraży figuralnych z przedstawieniami św. Katarzyny i świętych
polskich. Dwanaście rokokowych obrazów z XVIII w. przedstawia apostołów. Po lewej stronie na ścianie prezbiterium znajduje się pięć figur barokowych z XVIII w. tworzących kompozycję Przemienienia Pańskiego. W lewej
nawie znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Przedziwnej z 1700 r.
20 kwietnia 2013 r. kościół w Grybowie został ogłoszony bazyliką mniejszą.

The Minor Basilica of St. Catherine of Alexandria in Grybów is a neoGothic church from the early 20th century. There is a sculpture of Christ on the
Cross with a relief panorama of Jerusalem from the mid-17th century in the
background in the main altar. The first church in Grybów already existed in
the 14th century. It was built in Gothic style, of river stone, on the Latin cross
plan. It has some small highly-placed windows, a shingled roof and a small
tower. It was destroyed in large part in the fire of 1662. It was rebuilt in 1705. It
survived until the end of the 19th century, when it turned out to be too small
for the needs of the local community. In the spring of 1908, the construction
of a new temple to replace the old one began. A new neo-Gothic church
from brick and stone, with a high, 77-m tower was built. It is a three-aisle hall
temple with a transept and a chancel closed on multiple sides. Five figural
stained glass windows with depictions of St. Catherine and Polish saints
are in the chancel. Twelve rococo paintings from the 18th century show the
Apostles. On the left, there are five baroque statues from the 18th century on
the chancel walls, which form a composition of the Transfiguration. There is
a miraculous painting of Our Amazing Lady from 1700 in the left nave. On 20
April 2013, the church in Grybów was given a title of minor basilica.
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Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej [fot.
powyżej] wybudowany w latach 1894-1898. Wówczas przy rozbiórce starej
drewnianej świątyni natrafiono na dokument mówiący, że stary kościół
wybudowano około 1190 r. Świątynię wyposażono w dzieła sztuki przeniesione z rozebranego modrzewiowego kościoła, znajduje się tu renesansowe epitafium Piotra Nawojowskiego z 1593 r. z czerwonego węgierskiego
marmuru, dwa ołtarze barokowe, ambona oraz stacje drogi krzyżowej
z 1831 r. i drewniany krzyż w głównej nawie.
Kościół p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Chomranicach [fot. 1]
powstał w latach 1691-1692. Warto zwrócić uwagę na polichromię ornamentalną z 1767 r. w zakrystii. Wyposażenie kościoła to ołtarze rokokowe z XVIII w.,
barokowa ambona oraz kamienna chrzcielnica z XVIII w. Ołtarz główny zdobi
słynący łaskami obraz Matki Boskiej Chomranickiej. Po północno-wschodniej
stronie obiektu znajduje się wolno stojąca dzwonnica z 1692 r.
Drewniany kościół p.w. świętego Marcina w Czarnym Potoku koło
Łącka [fot. 2] zbudowany w 1755 r. Na uwagę zasługuje klasycystyczny
ołtarz główny z XIX wieku. Pielgrzymów przyciąga obraz Piety znajdujący
się w kościele – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

The Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Nawojowa
[photo above] was built in 1894-1898. Later, during the demolition of the
old wooden temple, there was a document found, which said that the old
church had been built around 1190. The temple was equipped with works
of art moved from the demolished larch church. They include a Renaissance
epitaph by Piotr Nawojowski from 1593, made of red Hungarian marble,
two baroque altars, a pulpit and the Stations of the Cross from 1831, and
a wooden cross in the nave.
Church of the Name of the Blessed Virgin Mary in Chomranice [photos
1] was founded in 1691-1692. There is a noteworthy ornamental polychrome
from 1767 in the sacristy. The church has rococo altars from the 18th century,
a baroque pulpit and a stone font from the 18th century. The main altar is
decorated with a miraculous painting of Our Lady of Chomranice. There is
a free-standing bell tower from 1692 on the north-east side of the facility.
The Wooden Church of St. Martin in Czarny Potok near Łącko [photo 2]
was built in 1755. A noteworthy classicist main altar from the 19th century
can be found there. The pilgrims are attracted by a painting of Pieta situated in the church – the Sanctuary of Our Lady of Sorrows.

143

K. Bańkowski

1

2

ARCHITEKTURA SAKRALNA | SACRAL ARCHITECTURE

Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Bukowcu
[fot. 1] wbudowano w 1805 r. we wsi Kamianna koło Krynicy. Był wówczas
cerkwią greckokatolicką. W 1949 r. świątynia została przeniesiona do Bukowca i znacznie przebudowana z przeznaczeniem na kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz nie zachowało się wyposażenie cerkiewne.

A. Klimkowski

Kościół św. Mikołaja w Tabaszowej [fot. 2] wzniesiono w 1753 r. w Tęgoborzu. Do Tabaszowej przeniesiono go w 1982 r. Na szalunku ściany
zamykającej prezbiterium w pierwszej połowie XIX w. namalowano Grupę
Ukrzyżowania. Ściany zdobi ornamentalno-figuralna polichromia z 1895 r.
Rokokowe ołtarze pochodzą z XVIII w. W ołtarzu głównym barokowy obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. oraz pochodzący z końca XIX w.
wizerunek św. Mikołaja.
Kaplica św. Antoniego na Piwowarówce koło Piwnicznej [fot. powyżej]
wybudowana w 1908 r. przez braci Stanisława i Wiktora Piwowarów. Kaplica malowniczo wkomponowana w otoczenie. Doskonały punkt widokowy
na zakole Popradu w stronę Muszyny. Obok kaplicy przebiega zielony szlak
prowadzący z Piwnicznej przez Eliaszówkę na Obidzę.

The Church of the Immaculate Heart of Mary in Bukowiec [photo
1] was built in the village of Kamianna near Krynica in 1805. It was then
a Greek Catholic Church. In 1949, the temple was moved to Bukowiec and
substantially rebuilt for the purpose of a Romanesque Catholic Church.
There are no Orthodox furnishings left inside.
The Church of St. Nicholas in Tabaszowa [photo 2] was erected in 1753
in Tęgoborze. It was moved to Tabaszowa in 1982. In the first half of the
19th century, the Group of the Crucifixion was painted on the boarding of
the wall closing the chancel. The walls are decorated with ornamental-figural polychrome from 1895. The rococo altars come from the 18th century.
There is a baroque painting of the Madonna and Child from the 18th century and an image of St. Nicholas from the 19th century in the main altar.
The Chapel of St. Anthony on Piwowarówka near Piwniczna [photo
above] was built in 1908 by brothers Stanisław and Wiktor Piwowar.
The chapel is beautifully blended into the environment. It is an excellent
vantage point with a view of the Poprad River bend towards Muszyna.
The green trail from Piwniczna through Eliaszówka to Obidza runs next
to the chapel.
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Sądeckie kapliczki - są niemal wszędzie, na polach, lasach, przy domach.
Przez wieki powstawały wszędzie tam, gdzie człowiek chciał wyrazić niebu
wdzięczność za swe istnienie i powodzenie. Część powstała jako wyraz pokuty i zadośćuczynienia za niekiedy bardzo ciężkie przewinienia. Niektóre
stoją od wielu stuleci, a ich historia ginie w mrokach niepamięci.
Nikt nie policzył sądeckich kapliczek, ale w każdej miejscowości jest ich
przynajmniej kilka. Część to wyjątkowo malownicze obiekty. W czasie wędrówek warto zwrócić uwagę na kapliczki w Łomnicy-Zdroju, Popowicach,
Gostwicy, Januszowej, Mogilnie, Jastrzębiku, Rytrze, Wojkowej, Myślcu,
Dubnem czy w okolicach Piwnicznej. Ciekawe są również obiekty w Niskowej [fot. po lewej] i na Gliniku w Przydonicy [fot. powyżej]. Ta ostatnia
wiąże się z królem Janem III Sobieskim, który, wracając z wojny, odpoczywał w Przydonicy. Zdrożony Sobieski zatrzymał się pod okazałą lipą
na szczycie przysiółka Glinik i właśnie tu ustawiono kapliczkę wotywną,
a królewska lipa ma już 6 metrów w obwodzie. Interesująca jest też kapliczka w Niskowej koło Nowego Sącza ma ona kształt słupa z figurką z XVII w.
Otaczające ją rozległe pola dodają miejscu niezwykłego uroku.

The Shrines of the Nowy Sącz land – they are practically everywhere:
in the fields, forests, in the courtyards. For centuries, they have been built
wherever somebody wanted to express their gratitude to the heavens for
their life and success. Some of them were built as a sign of penance and
compensation for even very serious offences. Some of them have been
standing for centuries, and their history has fallen into oblivion.
Nobody has ever counted the shrines of the Nowy Sącz land, but there are
at least a couple of them in every village. Some of them are very picturesque.
During your walks, you should see the shrines in Łomnica-Zdrój, Popowice,
Gostwica, Januszowa, Mogilno, Jastrzębik, Rytro, Wojkowa, Myślec, Dubne or
the one near Piwniczna. Other interesting objects can be found in Niskowa
[photo on the left] and on Glinik in Przydonica [photo above]. The latter is
associated with King John III Sobieski who rested in Przydonica while returning
from the war. The fatigued Sobieski stopped under a magnificent lime-tree on
top of Glinik and people erected a votive chapel there, and the King’s linden
tree already has a perimeter greater than 6 metres. There is also an interesting
shrine, with a statue from the 17th century, in Niskowa near Nowy Sącz, which
has a shape of a column. The surrounding vast fields add charm to this place.
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Ruiny zamku w Rytrze znajdują się na wzgórzu nad rzeką Poprad. Początkowo drewniany obiekt wzniesiono w XIII w. Był strażnicą przy komorze celnej
nad Popradem. Najstarszą murowaną częścią jest cylindryczna wieża z końca
XIII w. Nie wiadomo komu przypisać wzniesienie zamku. Być może zrobili to
rycerze-rozbójnicy czyli raubritterzy, stąd mogłaby wywodzić się nazwa miejscowości (Ritter). W pierwszej połowie XIV w. zamek z pewnością był własnością
królewską. Czasy jego świetności przypadają na XIV i XV w. Był tu król Władysław
Łokietek, jego córka Elżbieta, Kazimierz Wielki i królowa Jadwiga. Od XVII w.
zamek popadł w ruinę i został opuszczony. Lata 70-te XX w. przyniosły prace
archeologiczne i konserwatorskie. Te ostatnie okazały się dla murów bardziej
destrukcyjne niż wojna, ponieważ rozbierano je i wykorzystano do łatania wyrw
w wieży. Samą wieżę wypełniono gruzem, który w zimie ją rozsadził. Obecnie
prowadzone są tu fachowe prace renowacyjne. Jan Długosz wspomina o ukryciu skarbu w Rytrze. Podobno siostry klaryski ze Starego Sącza pokazały mu
testament Piotra Wydżgi, w którym informuje on o ukryciu złota, na jakie natrafił
w pobliskich górach. Pewną część zakopał i ukrył, a świadków pozabijał, resztę
zapakował do beczek i udał się z nim w 1255 r. do Krzyżaków, gdzie dokonał
żywota. Tych skarbów szukało wielu, nikomu jednak nie udało się ich odnaleźć.

The ruins of the Rytro Castle are located on a hill on the Poprad River. It used to
be a wooden building erected in the 13th century. It was a watchtower at the customs chamber on the Poprad. The oldest brick part is a cylindrical tower from the
end of the 13th century. It is unknown who built the castle. Perhaps, it was erected
by robber knights (German: ‘Raubritter’), which could be the source of the village’s
name (‘Ritter’). The castle was certainly a royal property in the first half of the 14th
century. Its moment of glory came in the 14th and 15th centuries. King Władysław I
Łokietek, his daughter Elizabeth, Casimir III the Great and Queen Jadwiga all visited
the castle. From the 17th century, the castle fell into ruin and was abandoned. In the
1970s, archaeological and conservation works were carried out. The latter turned
out to be more destructive for the walls more than the war, because they were
taken down and used for mending breaches in the tower. The tower itself was
filled with rubble, which was blasted out in the winter. It is currently undergoing
professional restoration works. Jan Długosz mentions a treasure hidden in Rytro.
Apparently, the Poor Clare Sisters from Stary Sącz showed him Piotr Wydżga’s last
will and testament with information on hidden gold which he had found in the
nearby mountains. He had buried and hidden some of it, while killing the witnesses, he put the rest into barrels and took it with him on his expedition to see the
Teutonic Knights in 1255, where he died. Many have looked for these treasures, but
none has ever found them.
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Zamek Królewski w Nowym Sączu wzniesiony został przez króla Kazimierza
Wielkiego w latach 1350-1360 na skarpie w obrębie fortyfikacji miejskich
Nowego Sącza w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy. Gościli w nim królowie, m.in. królowa Jadwiga w czasie wjazdu do Polski. W XV wieku przebywał
tu Jan Długosz. Zamek spłonął w 1522 r. W XVI-XVII w. został przebudowany
w stylu renesansowym przez braci Lubomirskich, następnie zniszczony przez
Szwedów. W czasach zaborów władze austriackie, częściowo odremontowały zamek, aby wykorzystać go na biura policji. W sierpniu 1813 r. powódź
podmyła zamkową skarpę i do Dunajca osunęło się zachodnie skrzydło.
Pozostałą część zaadaptowano w 1838 r. na koszary i magazyny wojskowe,
a w 1846 r. przekształcono w więzienie. W 1848 r. rząd sprzedał zamek miastu,
które wynajęło go wojsku austriackiemu na magazyny mundurów i broni.
Do częściowej odbudowy ruin zamku doszło w 1905 r. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości prowadzono dalsze prace konserwatorskie, zakończone
w 1938 r. otwarciem tu Muzeum Ziemi Sądeckiej. W czasie okupacji Niemcy
zamienili zamek w koszary i skład amunicji. W 1945 r. na skutek wybuchu uległ
on całkowitemu zniszczeniu. W 1959 r. zrekonstruowano wg planu z XVII w.
Basztę Kowalską oraz fragment murów obwodowych z attykami.

The Royal Castle in Nowy Sącz was erected by King Casimir III the Great on
a bank within the fortification of the town of Nowy Sącz in the forks of two rivers:
Dunajec and Kamienica, in 1350-1360. It was visited by kings, including Queen
Jadwiga while she was entering Poland. In the 15th century, Jan Długosz stayed
here. The castle burnt down in 1522. In the 16th-17th centuries, it was rebuilt in
Renaissance style by the Lubomirscy brothers, then – destroyed by the Swedes.
During the period of the Partitions, the Austrian authorities partly restored the
castle to use it for police offices. In August 1813, a heavy flood washed over the
castle bank and the western wing subsided to the Dunajec. The remaining part
was adapted for barracks and military warehouses in 1838, and in 1846, it was
converted into a prison. In 1848, the government sold the castle to the town
which then rented it to the Austrian army for uniform and weapon warehouses. The ruins of the castle were partially reconstructed in 1905. After Poland
regained its independence, further restoration works were carried out, which
were completed in 1938 by opening the Museum of Nowy Sącz land. During
the occupation, Germans turned the castle into barracks and an ammunition
depot. In 1945, it was completely destroyed as a result of an explosion. In 1959,
the remains of the castle were reconstructed according to the plan from the 17th
century – the Blacksmith’s Bastion and a fragment of the outer walls with attics.
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W Muszynie, na stromym wzgórzu zachowały się ruiny zamku, który
powstał ok. 1390 r. Był rezydencją starostów biskupiego „państwa muszyńskiego” do 1474 r., kiedy to został znacznie zniszczony. Do dzisiaj zachowały
się fragmenty murów od strony południowej, sterczyna ściany graniastej
wieży, zabezpieczone resztki sklepienia oraz mury wieży zamkowej. Na
kamiennym postumencie na murach zamku znajduje się figura Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez parafian w 1979 r.
W Rożnowie zachowały się pochodzące z XVI wieku resztki fortyfikacji
oraz beluarda datowana na XVII-XVIII w. Budowę fortecy w Rożnowie
rozpoczął hetman wielki koronny Jan Tarnowski - prawnuk Zawiszy Czarnego. Forteca miała być jedną z najnowocześniejszych w ówczesnej Polsce,
jednak po śmierci hetmana w 1561 r. jej budowa nie została ukończona.
Na uwagę zasługuje również dwór z XIX w. [fot. po lewej]. W Rożnowie
pozostały ruiny zamku rodu Rożenów z XIV w.
Wart obejrzenia jest również dwór w Marcinkowicach [fot. powyżej]
z XVIII w. położony w zabytkowym parku. Mieści się w nim m.in. muzeum
ze zbiorami na temat ostatnich właścicieli obiektu – rodziny Morawskich
oraz I wojny światowej.

The ruins of the castle which was built around 1390 have remained on
a steep hill in Muszyna. It was a residence of the governors of the bishop’s
“Muszyna state” until 1474 when it was completely destroyed. The following
elements have survived to this day: fragments of walls on the south side,
a pinnacle of an angular tower wall, protected remains of the vault and walls
of the castle tower. There is a statue of St. Mary, founded by parishioners
in 1979 on a stone pedestal on the castle walls.
The following elements have survived in Rożnów: remains of the fortifications from the 16th century and a bulwark from the 17th-18th centuries. The
construction of the fortress in Rożnów was begun by Grand Crown Hetman,
Jan Tarnowski – Zawisza Czarny’s grandson. The fortress was to be one of the
most modern ones in Poland at that time, however, after the hetman’s death
in 1561, its construction was not completed. There is also a noteworthy
manor house from the 19th century [photo on the left]. Rożnów also houses
the remains of the Rożenów family’s castle from the 16th century.
You should also see the manor house in Marcinkowice [photo above] from the
18th century situated in the historic park. It houses a museum with collections of
the last owners of the facility – the Morawski family, and of the First World War.
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W Tęgoborzu znajduje się XIX-wieczny murowany pałac [fot. powyżej]
wybudowany przez ród Stadnickich. Pałac jest własnością prywatną i nie
został udostępniony do zwiedzania, warto go jednak zobaczyć z zewnątrz.
Wspaniale prezentuje się kolumnowy portyk z trójkątnym frontonem oraz
piękny taras od strony parku.
W Nawojowej ciekawostką jest murowany pałac Stadnickich oraz rozległy
park z wieloma drzewami uznanymi za pomniki przyrody. Obecnie pałac
został zwrócony dawnym właścicielom i nie jest przeznaczony do zwiedzania.
Z kolei dwór w Brzeznej z XIX w. to przykład zabudowy dworskiej o bardzo
rozwiniętej infrastrukturze i samowystarczalnej gospodarczo. Obiekt
dysponuje pomieszczeniami i infrastrukturą zapewniającą dogodne miejsce
na spotkania biznesowe i imprezy okolicznościowe. Warto zobaczyć także
odnowiony dwór w Korzennej z drugiej połowy XIX w., znajdujący się
w starym zespole parkowym.
W Muszynie na uwagę zasługuje dwór przy ul. Kity z przełomu XVIII
i XIX w. Warto również zobaczyć zabytkowy zespół szeregowej mieszczańskiej zabudowy mieszkalnej przy ul. Kościelnej z przełomu XIX i XX
w. Domy ustawione są tam w jednej linii równolegle do ulicy.

A 19th-century brick palace [photo above] built by the Stadnicki family can
be found in Tęgoborze. The palace is private property and is not open to
the public, but it is worth seeing from the outside. It has a great columned
portico with a triangle pediment and a beautiful terrace facing the park.
You can find the interesting brick Stadnicki palace and a large park with
many trees identified as natural monuments in Nawojowa. The palace has
been returned to the Stadnicki family and is currently not open for visitors.
The manor house in Brzezna from the 19th century is an example of
a landed estate with a highly developed infrastructure and it is economically self-sufficient. The facility has rooms and infrastructure providing a convenient place for business meetings and special events. You should also
see the manor house in Korzenna from the 2nd half of the 19th century
located in the old park complex.
While in Muszyna, you should visit a manor house at Kita street from
the late 18th and early 19th centuries. You should also see a historic complex of terrace residential buildings at Kościelna street from the late 19th
and early 20th centuries. The houses are arranged in one line parallel
to the street.

155

K. Bańkowski

K. Bańkowski

POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY | POPRAD LANDSCAPE PARK

W 1987 roku utworzono na Sądecczyźnie Popradzki Park Krajobrazowy.
Rozciąga się on w pasmach Jaworzyny i Radziejowej, a także częściowo
w Górach Czernichowskich i Dolinie Popradu. Pod względem powierzchni
jest jednym z największych na terenie Polski. Wyróżnia się dominacją lasów
(ok. 70% powierzchni) i dużą liczbą źródeł wód mineralnych (70. zidentyfikowanych ujęć, co stanowi 20% wszystkich zasobów w Polsce).
Na obszarze Parku wytyczono kilkanaście rezerwatów przyrody i ścieżek
przyrodniczych: Rezerwat cisów w Mogilnie, Rezerwat Barnowiec, Rezerwat Łabowiec, Rezerwat Łosie im. Profesora Czai, Rezerwat Uhryń, Rezerwat Żebracze, Rezerwat Las Lipowy Obrożyska, Rezerwat Hajnik, Rezerwat
Baniska, Rezerwat Lembarczek, Rezerwat Wierchomla. Ponadto na terenie
Sądecczyzny funkcjonują: Rezerwat Krajobrazowy Okopy Konfederackie,
Rezerwat Przyrody Nieożywionej Diable Skały oraz Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy Wyspa Grodzisko.
Park położony jest w dorzeczu trzech rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy
Nawojowskiej. Na jego obszarze występują surowce balneologiczne w postaci borowin oraz bogate zasoby wód mineralnych zawierające wolny
CO2 w ilości powyżej 1 g/dm³.

In 1987 the Poprad Landscape Park was established in the Nowy Sącz
land. It spans over the ranges of Jaworzyna and Radziejowa, as well as
partially in the Czernichowskie Mountains and the Poprad River Valley.
In terms of surface area it is one of the largest parks in Poland. It is distinguished by the predominance of forests (about 70% of the surface area)
and a large number of mineral water springs (70 identified intakes, which
is 20% of all resources of this kind in Poland).
At the Park’s area a dozen or so natural reserves and natural paths were
marked out: Yew-tree Reserve in Mogilno, Barnowiec Reserve, Łabowiec
Reserve, Professor Czaja’s Łosie Reserve, Uhryń Reserve, Żebracze Reserve, Obrożyska Linden Forest Reserve, Hajnik Reserve, Baniska Reserve, Lembarczek
Reserve, and Wierchomla Reserve. In addition, in the district there also function the Confederate Trenches Landscape Reserve, Devil’s Rocks Inanimate
Nature Reserve, and the Grodzisko Island Natural and Landscape Complex.
The Park is located in the basin of three rivers: Dunajec, Poprad and Kamienica Nawojowska. Balneology raw materials in the form of therapeutic
mud and rich resources of mineral waters containing free CO2 in the
amount of 1 g/dm³ are found in the Park.
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Na szczególną uwagę zasługuje Rezerwat Białowodzka Góra nad
Dunajcem. Ochronie podlegają tu zarówno rzadkie zbiorowiska leśne,
jak i skupiska skalne z unikalnymi gatunkami roślinnymi. Najwyższym
zgrupowaniem skał jest tzw. Zamczysko porosłe sosną zwyczajną i typowo skalnymi roślinami: czosnkiem skalnym, okrzynem szerokolistnym
i kokoryczką wonną, a także ciepłolubnymi: dąbrówką kosmatą, rumianem
żółtym czy kłosownicą pierzastą. Na zboczach góry rośnie drzewostan
dębowo-bukowy. Południową i północną część rezerwatu porasta buczyna karpacka z dużym udziałem jodły.
Rezerwat Las Lipowy Obrożyska założony został w 1919 r. Jego powierzchnia wynosi 100,38 ha. To jeden z najcenniejszych kompleksów lasu
liściastego na terenie Beskidów. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostan jest lipa drobnolistna, towarzyszy jej jodła, świerk i buk. Drzewostan
uważany jest za relikt polodowcowego optimum klimatycznego, okresu
atlantyckiego (ok. 4000-2000 lat p.n.e.). Dzięki specyficznemu mezoklimatowi tego terenu, lipa drobnolistna przetrwała do obecnych czasów.
Na terenie Rezerwatu wytyczono ścieżkę dydaktyczną o długości 3 km,
czas przejścia ok. 2 h, wejście w okolicach ul. Lipowej w Muszynie.

It is worthwhile to pay special attention to the Białowodzka Mount upon
the Dunajec River Reserve. The protection covers here both rare forest
communities and rock concentrations with unique plant species. The
highest rock group is the so-called Zamczysko (Castle) overgrown with Scots
Pine and typically rock plants like mountain garlic, broad leaved sermountain
and scented Solomon’s seal, as well as thermophilic plants like blue bugleweed, golden marguerite and tor-grass. The mountain’s slopes are covered
with oak and beech trees. The southern and northern part of the reserve is
overgrown with Carpathian Beachwood with a large share of fir tree.
The Obrożyska Linden Forest Reserve was established in 1919. Its surface
area covers 100.38 ha. This is one of the most precious deciduous forest complexes in Bes-kidy. The main species comprising the forest stand is the small-leaved linden accompanied by fir trees, spruces and beeches. The forest stand is
considered to be a relic of post-glacial climatic optimum in the Atlantic period
(about 4000-2000 BC). Thanks to the characteristic ‘mezo’ climate of this area,
the small-leaved linden survived till the present day. Within the boundaries of
the Reserve a didactic path of 3 km was marked out. It takes about 2 hours to
cover it from the entry point near Lipowa Street in Muszyna.
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Rezerwat Baniska został utworzony 1919 r. przez hrabiego Adama
Stadnickiego. Położony jest w górnej części doliny Roztoczanki - na
północnym skłonie Radziejowej. Ochronie podlega tu drzewostan złożony
z buka, jodły, świerka i jawora. Wiek niektórych drzew sięga 200. lat, a ich
wysokość dochodzi do 40 m. Na obszarze 55 ha występują: wilk, dzik,
sarna, jeleń, ryś, żbik. Czasem pojawia się niedźwiedź brunatny. Z ptaków
zaobserwować tu można: ziębę, myszołowa zwyczajnego, jastrzębia,
puszczyka i głuszca.
W Mogilnie (gm. Korzenna), na północnym zboczu Jodłowej Góry, leży
Rezerwat Cisów o pow. 35 ha. W otoczeniu jodłowego lasu zachował się
tu kompleks kilkuset cisów. To ewenement na skalę kontynentu - jedno
z niewielu tak dużych naturalnych stanowisk cisów w Europie Środkowej.
Na uwagę zasługuje najstarszy cis w rezerwacie, zwany „Bartkiem” - wg niektórych szacunków liczy ok. 700 lat.
W obrębie wzniesień w rejonie Bukowca (gm. Korzenna) uwidaczniają
się osobliwe w kształtach ostańce skalne. Zbudowane są z piaskowców
i zlepieńców ciężkowickich. W 1953 r. utworzono tu Rezerwat Przyrody
Nieożywionej „Diable Skały”.

The Baniska Nature Reserve was established in 1919 by Count Adam Stadnicki. It is situated in the upper part of the Roztoczanki – Baniska Valley at the
northern slope of Radzie-jowa Mountain. Protection covers the forest stand
comprised of beech, fir tree, spruce and great maple. The age of some trees
amounts to 200 years, while their height reaches up to 40 m. At the area of
55 ha there appear wolves, wild boars, roe deer, stags, lynxes and wildcat.
Sometimes you can meet a brown bear. From the bird kingdom you can
observe chaffinches, buzzards, hawks, tawny owls and wood grouses.
In Mogilno, at the northern slope of the Jodłowa Mountain, there is the
Yew Tree Reserve with the surface area of more than 35 ha. In the surroundings of a fir tree forest there is preserved complex of several hundred
yew trees. This is a sensation at the scale of the entire continent forming
one of the few large natural stands of yew trees in Central Europe. What is
worth noting is the oldest yew tree in the reserve known as “Bartek” that,
according to some estimates, is about 700 years old.
In the hills in the vicinity of Bukowiec you can see rock monadnocks of peculiar shape. They are made of limestone and Ciężkowice conglomerate. In
1953 the “Devil’s Rocks” Inanimate Natural Reserve was established here.
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Rezerwat Uhryń powstał w 1924 r. w prywatnych dobrach Adama hrabiego Stadnickiego. Dawna nazwa rezerwatu to Medwediczka. Powierzchnia
rezerwatu wynosi 16 ha. Ochronie podlegają tu drzewostany bukowojodłowe w wieku około 230. lat, charakterystyczne dla dawnej puszczy
karpackiej. Puszczańskiego charakteru dodaje mu duża liczba martwych
pni i gęsty młodnik pochodzący z samosiewu.
Rezerwat Łabowiec o powierzchni ok. 10 ha założono w 1924 r. Położony
jest w paśmie Jaworzyny Krynickiej nad wsią Łabowiec. Obiektem ochrony
jest drzewostan jodłowo-bukowy. Starodrzew jodłowy zwraca uwagę rozmiarami - niektóre okazy mierzą 390 cm obwodu, a ich wiek dochodzi do
250-300 lat. Przygotowano tu ścieżkę, którą można wejść w głąb rezerwatu
i podziwiać jego piękno. Stąd do schroniska na Hali Łabowskiej jest tylko
15 minut.
Rezerwat Barnowiec o powierzchni ok. 21 ha założył w 1924 r. hrabia
Adam Stadnicki, chroni on las jodłowo-bukowy położony na północnych
stokach pasma Jaworzyny Krynickiej w pobliżu wsi Barnowiec. Obiektem
ochrony jest stary drzewostan buczyny karpackiej. Wnętrze rezerwatu
pokrywają skały i uskoki, co dodaje mu dzikiego charakteru.

The Uhryń Reserve was established in 1924 in the private demesne of
Count Adam Stadnicki. In the past the reserve was called Medwediczka.
The reserve’s surface area amounts to 16 ha. Protection covers beech and
fir tree forest stands that are about 230 years old, and are characteristic of
the old Carpathian primeval forest. The primeval forest character stems
from the large number of dead trunks and dense greenwood which
originates in self-seeding.
The Łabowiec Reserve with the surface of about 10 ha was established
in 1924. It is situated in the Jaworzyna Krynicka range overlooking the
Łabowiec village. Protection covers the fir tree and beech forest stand. The
historic stand of fir trees attracts your attention with its size, as some fir tree
specimens have the circumference of 390 cm and they are up to 250-300
years old. It is only a fifteen-minute-walk to the hostel at Łabowska Pasture.
The Barnowiec Reserve with the surface area of about 21 ha was established in 1924 by Count Adam Stadnicki. It protects the fir tree and beech
forest stand situated at the northern slopes of the Jaworzyna Krynicka
range in the vicinity of the Barnowiec village. Protection covers the old
forest stand of Carpathian beechwood.
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Ścieżka edukacyjna na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju składa się
z 11 przystanków i tablic otwierających. Obszar Góry Parkowej jest terenem unikatowym w skali kraju. Spacerując od przystanku do przystanku,
podziwiać można wiele gatunków flory i fauny rodzimej i obcego pochodzenia. Na przejście całej ścieżki trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin.

The educational path on Góra Parkowa in Krynica-Zdrój consists
of 11 stops and opening signs. The Góra Parkowa region is a unique area
in the country. While walking from one stop to another, you can admire
many species of native and foreign flora and fauna. It takes 2.5-3 hours
to walk along the entire path.

Gminny Park Ekologiczny w Rytrze został utworzony w 1996 r. Na jego
terenie wykonano stanowiska ochronne i wyznaczono ścieżki dla zwiedzających. Występują tu liczne gatunki gadów i płazów: zaskroniec zwyczajny,
gniewosz plamisty, padalec, jaszczurka zwinka, ropucha szara, kumak
górski, żaba trawna, traszka oraz salamandra plamista.

The Communal Ecological Park in Rytro was established in 1996.
It has some protection stands and outlined paths for visitors. Numerous
species of reptiles and amphibians live here: grass snake, smooth snake,
slow worm, sand lizard, common toad, yellow-bellied toad, common
frog, newt and fire salamander.

Ścieżka Edukacyjno-Przyrodnicza „Feleczyn” (4 km) usytuowana
w Nadleśnictwie Nawojowa. Prowadzi przez najcenniejsze i bardzo zróżnicowane tereny leśne, typowe dla regla dolnego Beskidu Sądeckiego.

The “Feleczyn” Educational-Natural Path (4 km) situated in the Nawojowa Forest Division. It runs through the most valuable and varied
woodlands, typical of the lower sub-alpine forest of Beskid Sądecki.

Ścieżka Geologiczna w Uhryniu ukazuje skalną przeszłość północy
karpackiego łuku. Trasa jest oznaczona przez malowane biało-zielone
kwadraty. Przystanki oznakowano liczbami arabskimi - długość ok. 3 km,
czas przejścia 1,5-2 godziny.

The Geological path in Uhryń shows the stone past of the northern
Carpathian arc. The route is marked by painted white and green squares.
The stops have been marked with Arabic numbers – length of approx.
3 km, walking time: 1.5-2 hours.
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Rezerwat Diable Skały znajduje się w Bukowcu na Pogórzu Rożnowskim
(gm. Korzenna). To przyrodniczy rarytas, który zaskakuje niezwykłymi skałami
oraz szczelinową jaskinią „Diabla Dziura” o długości systemu około 400 m.
Diable Skały są obszarem leśnym, skałki zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego. Przez rezerwat prowadzi dobrze oznakowana ścieżka edukacyjna.
Ciekawy jest Rezerwat Żebracze koło Szczawnika. Zajmuje strome stoki
południowo zachodniego grzbietu Wielkiej Bukowej. Położony jest na
wysokości 697-1010 m n.p.m. Dominuje w nim drzewostan bukowo-jodłowy. Wiele drzew ma ok. 150 lat. Największą powierzchnię zajmuje formacja
żyznej buczyny karpackiej, a grzędy skalne porasta las jodłowy. Można
tu znaleźć wiele roślin chronionych: gnieźnik leśny, podkolan zielonawy,
parzydło leśne, paprotnik kolczasty i miesiącznica trwała.
Odmienny w charakterze jest Rezerwat Okopy Konfederackie w okolicach Tylicza na wzgórzu Jaworze we wschodniej części Gór Leluchowskich w Beskidzie Niskim. Nazwa rezerwatu pochodzi od okopów oddziałów konfederatów Kazimierza Pułaskiego. Można tu odnaleźć będące pod
ścisłą ochroną rośliny: dziewięćsił bezłodygowy i podkolan biały oraz pod
ochroną częściową – kocanki piaskowe i kalinę koralową.

The “Devil’s Rocks” Reserve is located in Bukowiec, in Pogórze Rożnowskie.
It is a natural rarity with some amazing rocks and a crevice cave, called “Devil’s
Hole” with a 400-m long system. The Devil’s Rocks are a forest area, the rocks
are composed of Ciężkowice sandstone. A well-marked educational path runs
through the reserve.
The Żebracze Reserve near Szczawnik is another interesting facility. It occupies steep slopes of the south-west ridge of Wielka Bukowa. It is located at an
altitude of 697-1010 m above sea level. It is dominated by beach and fir trees.
Many of them are approx. 150 years old. The largest part of the area is taken by
the formation of fertile Carpathian beech, and the stone bars are covered with
fir forests. You can find a lot of protected plants here: Bird’s-nest Orchid, Greater
Butterfly-orchid, goat’s beard, Hard Shield Fern and perennial honesty.
The Okopy Konfederackie Reserve near Tylicz has a different nature. It is
located on the Jawor hill, in the eastern part of the Leluchowskie Mountains
in the Low Beskids. The name of the reserve comes from the trenches (pol.
‘okopy’) of the Confederate troops of Kazimierz Pułaski. You can find some
strictly protected plants here: stemless carline thistle and lesser butterflyorchid, and some partly protected plants – dwarf everlast and guelder-rose.
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Na terenie Parku Krajobrazowego zarejestrowano 160 pomników przyrody.
Ciekawostką są mofety czyli suche ekshalacje dwutlenku węgla. Pomnik
przyrody nieożywionej Mofeta im. Prof. Henryka Świdzińskiego w Złockiem koło Muszyny [fot. po lewej] jest największy i najefektowniejszy
w Polsce. Mofeta usytuowana jest w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego. Wypływ CO2 częściowo ma miejsce pod pokrywą wody i dlatego
jest doskonale widoczny. W kilkunastu punktach, na powierzchni ok. 25 m2,
wydobywają się nieustannie różnej wielkości i ze zmienną częstotliwością
bąble CO2. Na wyjątkowo atrakcyjną oprawę mofety wpływa jej otoczenie
- bulgoczące rdzawożółte błoto, kolorystycznie kontrastujące z porastającą
je intensywnie zieloną, niskopienną roślinnością. Wybudowane trakty spacerowe umożliwiają zwiedzającym dokładną obserwację tego zjawiska.
W Tyliczu na terenie osady turystycznej „Domki w Lesie” została odkryta
największa mofeta w Karpatach [fot. powyżej] składająca się z jedenastu
połączonych ze sobą kręgów. Kręgi - każdy o średnicy ok. jednego metra
i głębokości również około jednego metra - chronią bardzo dużą ilość bulgotek i dychawek (około 50). Ciekawostką jest to, iż smak wody mineralnej
z każdego kręgu jest różny.

There have been 160 natural monuments registered in the Park. You can
find some interesting mofette, or carbon dioxide volcanic discharge here.
The Prof. Henryk Świdziński Mofetta in Złockie near Muszyna [photo
on the left], a monument of inanimate nature, is the biggest and the most
spectacular one in Poland. It is situated in the bottom of a marshy channel
of the Złocki Stream. The outflow of CO2 partially takes place under water
and therefore, it is perfectly visible. Bubbles of CO2 of different sizes and
with a variable frequency, constantly escape in more than one point, on
an area of approx. 25 m2. The mofetta surrounding influences its particularly attractive setting – bubbling rusty yellow mud with colours contrasting
with the intense green low-height plants. Walking routes built which allow
visitors to accurately observe this phenomenon have been created.
The largest mofetta [photo above] in the Carpathians have been discovered on the area of the ‘Domki w Lesie’ tourist village in Tylicz. It consists of
eleven interconnected circles. The circles – each with a diameter of approx.
one metre and a depth of about one metre as well – have a very large
number of bulgotki (“bubblies”) and dychawki (“wheezies”) – around 50. An
interesting fact is that the taste of mineral water from every circle is different.
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Sądeckie produkty pszczele pochodzące z prężnie działających gospodarstw pasiecznych są znane i cenione w całym kraju, przede wszystkim
ze względu na wysoką jakość. Dzięki przyrodniczej różnorodności ziemi
sądeckiej różne są też powstające tu miody: spadziowy, mniszkowy, wielokwiatowy, rzepakowy, wrzosowy, akacjowy, gryczany i lipowy.
Sądeckie miody można zakupić m.in. w Stróżach i Kamiannej. W Stróżach
w „Sądeckim Bartniku” [fot. 1, 3, 4, 5] działa muzeum i skansen pszczelarski. Zebrano tam kolekcję ponad stu zabytkowych uli oraz narzędzi
pszczelarskich. W pasiece można zaglądnąć do uli i poobserwować życie
pszczół. W skansenie organizowane są pszczelarskie warsztaty edukacyjne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz okazjonalne „Biesiady u Bartnika”.
W Kamiannej w Pasiece „Barć” [fot. 2, 6] atrakcją jest pszczela ścieżka
edukacyjna oraz możliwość oglądania życia plastra miodu. Pasieka znajduje się na wysokości około 650 m n.p.m. w górach i pośrodku lasów, głównie
szpilkowych. Produkty z Pasieki opatrzone są banderolą z autografem ks.
dra Henryka Ostacha - patrona gospodarstwa. Pasieka „Barć” przez wiele lat
dostarczała miód Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. W Kamiannej warto
również zwiedzić skansen uli o oryginalnych kształtach i bogactwie barw.

The bee products of Nowy Sącz land coming from dynamically operating
bee-keeping farms are well-known and appreciated throughout the country,
mainly due to its high quality. Thanks to the natural diversity of the Nowy Sącz
land, the types of honey produced here are also very different: honeydew, honey
from: dandelions, flowers, rapeseed, heather, acacia, buckwheat, linden tree.
The honey of Nowy Sącz land can be bought in Stróże and Kamianna, among
others. ‘Sądecki Bartnik’ in Stróże [photos 1, 3, 4, 5] houses a museum and
an open-air beekeeping ethnographic museum. It has a collection of more
than one hundred historic hives and beekeeping tools. You can look inside the
hives and watch the life of bees at the apiary. The open-air museum organises
beekeeping educational workshops for children, teenagers and adults, and
occasional “Forest Bee-keeper Feasts”. There is an attractive beekeeping
educational path with a possibility to watch the life of a honeycomb in the
‘Barć’ apiary in Kamianna [photo 2, 6]. The apiary is located at an altitude of
about 650 m above sea level, in the mountains and in the middle of forests,
mainly coniferous ones. The apiary products have a band with an autograph of
Rev. Dr. Henryk Ostach – the patron saint of the farm. The ‘Barć’ apiary provided
honey to the Pope John Paul II. While in Kamianna, you should also see the
open-air museum with hives of original shapes and rich colours.
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Jak ważnym sądeckim smakiem jest jabłko, najlepiej świadczy to, że od
pokoleń te owoce były znaczącym źródłem utrzymania sądeckich rodzin.
Szczególnie dogodnym miejscem dla sadowników jest Kotlina Łącka. To jej
wyjątkowemu mikroklimatowi tutejsze jabłka zawdzięczają swój wyrazisty
smak, zapach i soczystość. 18 października 2005 r. Jabłka Łąckie zostały
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Sądeckie owoce są bazą do
produkcji naturalnych i ekologicznych soków powstających wg tradycyjnych receptur w Tłoczni Maurera w Zarzeczu koło Łącka. Soki te są nie
tylko doceniane przez klientów i koneserów naturalnych smaków, ale też
regularnie wyróżniane przez jury specjalistycznych festiwali.
Legendą Sądecczyzny jest łącka śliwowica. W 1992 r. została ona zaliczona
została przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do niematerialnych
dóbr kultury. Znawcy uważają, że o jakości śliwowicy stanowi lekko żółtawy
osad. Im go więcej widać po lekkim zamieszaniu butelką, tym wyższej jakości
destylatu można się spodziewać po otwarciu. Podobno najlepszą śliwowicę
produkowano ze ściętych pierwszymi przymrozkami śliwek węgierek, które
po przemrożeniu opadły z drzew. Takie owoce ponoć gwarantowały wysoką
jakość wyrobu i odpowiednie jego „oprocentowanie”.

The apple is definitely a key flavour of the Nowy Sącz land, which is best
evidenced by the fact that for generations, these fruit have been a significant
source of income of families from this region. ‘Kotlina Łącko’ is a particularly
convenient place for fruit farmers. It is its unique microclimate to which local
apples owe their distinctive flavour, aroma and juiciness. On 18 October 2005,
Łącko Apples were entered into the List of Traditional Products. Fruit from
the Nowy Sącz land are the basis for the production of natural and ecological
juice produced according to traditional recipes in ‘Tłocznia Maurera’ in
Zarzecze near Łącko. These juices are not only appreciated by customers
and connoisseurs of natural flavours, but also regularly awarded by juries
of specialized festivals.
Slivovitsa (plum brandy) from Łącko is a legend of the Nowy Sącz land. In
1992, it was listed by the Province conservator as an intangible cultural property. Experts believe that the quality of Slivovitsa lies in its slightly yellowish
residue. The more of it is visible after slightly shaking the bottle, the higherquality distillate can be expected after opening the bottle. It is believed that
the best Slivovitsa used to be produced from purple plums touched by the
first frost, which had fallen from the trees. Such fruits were said to guarantee
high quality of the product and its proper “percentage”.
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P. Kurnyta-Ciapała

Najmłodszym sądeckim smakiem, walczącym dopiero o swoją markę
na lokalnym rynku, jest fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca. Z sądeckich
gmin w uprawie fasoli specjalizuje się Gródek nad Dunajcem, gdzie ze 120 h
zbiera się 2160 ton fasoli, co statystycznie daje 200 kg na jednego mieszkańca. Fasola potrafi tak pobudzić kulinarną wyobraźnię, że np. Janina Molek
z Tropia wyprodukowała z fasoli wędzoną kiełbasę! Inni robią ciasta i kremy dla każdego coś dobrego. Fasola z Doliny Dunajca zyskała status „Chronionej
Nazwy Pochodzenia” (ChNP) - Rozporządzenie nr 1073/2011, z dnia 20
października 2011 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (L 278).
Jagnięcina przez stulecia była jednym ze specjałów ludów pasterskich,
ale dostępnym tylko na największe święta. Dobrze przyrządzona zachwyca
każdego smakosza, kusi nawet najwytrwalszych zwolenników diety i wytwornych potraw. Poza walorami smakowymi jest darem dla organizmu
ludzkiego, źródłem składników przewyższających inne mięsa. Jagnięcina
i wyroby owcze od wieków były obecne w menu ludów Karpat. Sery dla
pasterzy stanowiły podstawę żywienia. Wielkie wypasy owiec ukształtowały krajobraz Beskidu Sądeckiego i Niskiego, zapewniając unikalną
bioróżnorodność tych terenów.

‘Piękny Jaś’ Bean from the Dunajec Valley is the youngest flavour of
the Nowy Sącz land, which still has to fight for its brand on the local market.
The following commune of this region specialises in the cultivation of the
bean: Gródek nad Dunajcem, where 2,160 tons of beans are collected from
120 hectares, which statistically gives us 200 kg per resident. The bean can
stimulate the culinary imagination so much that, for example, Janina Molek
from Tropie made a sausage out of beans! Others make cakes and creams –
there’s something for everyone. The bean from the Dunajec Valley has gained
the tile of “Protected Designation of Origin” (PDO) – Regulation No. 1073/2011
of 20 October 2011, published in the Official Journal of the EU (L 278).
Lamb has been one the specialties of shepherds for centuries, however, available only on the biggest occasions. Well-cooked lamb is a delight for every gourmet, it tempts even the most persistent advocates of diets and fine dining. Apart
from its taste, it is a gift to the human body, a source of elements which exceed
other types of meat. Lamb and sheep products have been present in the menu
of the Carpathian people for centuries. Cheese was the basic nutritional element
for shepherds. Great sheep pasturage shaped the landscape of Beskid Sądecki
and Beskid Niski mountains, which provided the unique biodiversity of the area.
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