
Województwo Małopolskie 

 

Nazwa województwa Małopolskie 

Stolica Kraków 

Powierzchnia 15 182,87 km² 

Mniejszości narodowe Słowacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie 

Gwara/język Dialekt małopolski ,gwara krakowska,  

gwara podhalańska,   

gwara sądecka  

Ciekawostki 

 Małopolska należy do najchętniej odwiedzanych polskich regionów. W 2003 r. przyjechało tu niemal 

8 milionów turystów, w tym milion z zagranicy (najwięcej z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, 

Włoch oraz Rosji i Ukrainy). 

 Najważniejsze atrakcje turystyczne województwa to: Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, były obóz 

koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, a także najwyższe polskie góry – Tatry i Zakopane 

 Czternaście obiektów z listy UNESCO znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Miedzy 

innymi są to: historyczne centrum Krakowa, Kopalnia Soli w Wieliczce, obóz koncentracyjny w 

Oświęcimiu, sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz drewniane kościoły w Binarowej, Dębnie, 

Lipnicy Murowanej, Sękowej.  

 Na południu regionu znajduje się najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Karpat - Tatry. Najwyższym 

szczytem Małopolski są Rysy (2499 m n.p.m.).  

 Zakopane nazywane jest zimową stolicą Polski, głównie z uwagi na to, że jest jednym z większych 

ośrodków sportów zimowych.  

 W województwie małopolskim znajduje się aż 6 parków narodowych: Babiogórski, Gorczański, 

Magurski, Ojcowski, Pieniński i Tatrzański, oraz blisko 100 rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych. 

 Na  Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się  jedyna w Europie, Pustynia Błędowska, 

zwana także "Polską Saharą"- kiedyś można tu było obserwować niezwykłe zjawiska fatamorgany 

 Dzisiejsze miasto Bielsko-Biała powstało z połączenia w 1951 r. miasta Bielsko z Białą Krakowską – 

to pierwsze należy historycznie do Śląska Cieszyńskiego, a to drugie – do Małopolski. 

 Zabytkowa Kopalnia Soli Bochnia to najstarsza na ziemiach polskich kopalnia , w której 

rozpoczęto  wydobycie soli kamiennej .Jej początki sięgają 1248r. 

 W Kopalni Soli w Wieliczce znajduje się jedyny w Europie podziemny kościół, w którym 

zwiedzający zobaczyć mogą podziemny pomnik Jana Pawła II. Ta unikalna solna rzeźba znajduje się na 

głębokości 101 metrów, w kaplicy Św. Kingi. 
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 Kosmiczne miasteczko- siedziba RFM znajduje się pod Krakowem i tworzy zespół 13 kopuł. 

Powierzchnia kompleksu wynosi 13 tysięcy metrów kwadratowych. Podobno zewnętrzne powłoki tych 

czasz zostały wykonane na licencji Nasa" Amerykańskiej Agencji Kosmicznej ) w U.S.A , a następnie 

przywieziona do Polski.  

 Pochód Lajkonika ludowa zabawa, która odbywa się w Krakowie co roku w pierwszy czwartek po 

święcie Bożego Ciała Główny bohater zabawy – lajkonik, (konik zwierzyniecki, tatarzyn) – przemierza 

tradycyjny szlak ze Zwierzyńca na Rynek Główny w Krakowie w towarzystwie kapeli Mlaskotów oraz 

orszaku włóczków odzianych w stroje krakowskie i "tatarskie". 

 W Krakowie w absolutnie dobrym tonie jest spóźnić się na spotkanie 

 W Krakowie od średniowiecza zamieszkuje społeczność żydowska, a jej dzielnica Kazimierz była 

liczącym się centrum kultury judaistycznej w Europie. Ślady obecności Żydów czytelne są także w 

wielu innych miejscowościach regionu.  

 

Strój ludowy  
Strój krakowski 

strój kobiecy: tybetowa czerwona kwiecista spódnica, tiulowy fartuszek, 

biała bluzka wykończona koronką, czarny sukienny gorset bogato zdobiony 

koralikami "chwaścikami", wianek z płóciennych kwiatków, czerwone korale, 

z tyłu różnokolorowe wstążki  

strój męski: płócienne spodnie w drobne biało-czerwone paski, kaftan 

ozdobiony cekinami i czerwonymi "chwaścikami", pas z "brzękadełkami", 

wysokie buty, czerwona czapka rogatywka z pawim piórem, kwiatami i 

kolorowymi wstążkami 

 

 

Strój Podhalański 

strój kobiecy: tybetowa spódnica czerwona, zielona lub szafirowa, 

haftowany koralikami gorset, biała bluzka z koronką, na nogach białe 

skarpety i kierpce, na szyi korale związane z tyłu czerwoną wstążką, na 

głowie chustka w kwiaty  

strój męski: cucha i portki z sukna bogato haftowane, parzenica na 

spodniach, motyw kwiatowy - cucha, na nogach kierpce, na głowie kapelusz 

z piórkiem zdobiony "muszelkami" 

 

Kuchnia Regionalna: 
 Obwarzanki krakowskie - Jeden z najważniejszych znaków charakterystycznych Krakowa, kulinarny 

przysmak z kilkusetletnią tradycją; żaden inny symbol nie posiada tylu nazw: obwarzanek, precel, 

bajgel. Do produkcji obwarzanków używa się mąki pszennej i żytniej, drożdży, soli i cukru. Dodatkowo 

wypiek posypuje się makiem, solą, sezamem czy serem.  

 Kwaśnica – tradycyjne danie polskiej kuchni góralskie , zupa otrzymywana z kiszonej kapusty z dużym 

udziałem soku z kwaszonej kapusty i mięsa, spożywana zwykle z ziemniakami lub chlebem . Dobra 

kwaśnica jest bardzo kwaśna, zaś tłuszcz z mięsa jest "przegryziony" przez kwas kapusty. 

 Maczanka po krakowsku–  to karkówka w sosie kminkowym podawana w kajzerce 

 Oscypek – twardy wędzony ser przygotowywany z mleka owczego , charakterystyczny dla polskich gór, 

szczególnie Podhala. 

 Kremówka papieska - najsłynniejsze małopolskie ciastko - liczy zaledwie kilka lat. Narodziła się 16 

czerwca 1999 roku podczas spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z mieszkańcami Wadowic, 
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Legendy i podania: 
Legenda o Żółtej Ciżemce W 1867 r., w czasie prac konserwatorskich w kościele Mariackim, za 

ołtarzem Wita Stwosza odkryto zakurzony żółty trzewik. Jak się tam znalazł? Legenda głosi, że należał do 

Wawrzka, wiejskiego chłopca, który gdy tylko kawałek drewna znalazł, zabierał się za rzeźbienie. Raz tak 

zapomniał o Bożym świecie, że nie zauważył, jak krowa, której pilnował, zniszczyła zboże na polu 

proboszcza. Bał się Wawrzek do domu wrócić i uciekł w las. Tam zgubił drogę, szedł, szedł, aż znalazł się 

w Krakowie. Przygarnął go kanonik, który szybko poznał się na talencie chłopca i oddał go na naukę do 

mistrza Wita Stwosza. Talent Wawrzka docenił sam król Kazimierz Jagiellończyk i podarował chłopcu 

wymarzone żółte trzewiczki. Niestety, chłopiec nie cieszył się nimi zbyt długo. Chciał je włożyć na 

uroczystość odsłonięcia ołtarza, ale malując jedną z jego rzeźb zgubił jeden bucik, który spadł za ołtarz i 

przeleżał tam prawie 400 lat. A biedny Wawrzek znowu musiał chodzić boso. 

Legenda o Wieżach Kościoła Mariackiego Dumą Krakowa jest kościół Mariacki z dwiema 

wieżami. O osobliwości architektonicznej kościoła stanowi fakt, że są one nierówne. Z wyższej, zwanej 

Hejnalicą, grany jest hejnał, w niższej - wisi kościelny dzwon zwany Półzygmuntem. Nie zachowały się 

żadne plany, które tłumaczyłyby różną wysokość wież. Znana jest za to legenda spisana przez Józefa 

Mączyńskiego o dwóch braciach, słynnych murarzach, którzy pod koniec XIII wieku zaczęli budowę. Kiedy 

starszy brat zorientował się, że jego wieża jest znacznie wyższa, nie chcąc dać się wyprzedzić - zamordował 

brata. Jednak wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju, dlatego wbił nóż w swoje serce, a potem rzucił się 

ze szczytu wieży. Ów skrwawiony braterską krwią nóż do dziś wisi, przykuty łańcuchem w Sukiennicach. 

Legenda o powstaniu Maczugi Herkulesa - odwołuje się do dzielnego księcia Kraka, władcy 

Krakowa i ziem w dorzeczu górnej Wisły, który pokonał smoka pustoszącego miasta i wsie pożerając krowy 

na obiad, a o poranku dziewice. Księcia porwała złość tak wielka, że chwycił wielką maczugę i smokowi łeb 

nią roztrzaskał. Smok ducha wyzionął, a książę ową maczugę postawił u wylotu doliny ojcowskiej ku 

przestrodze każdego kto by do Krakowa chciał jechać w złych zamiarach.  

 

Znani Małopolanie  
 

Papież Jan Paweł II właśc. Karol Józef Wojtyła  - zwany papieżem 

pielgrzymem (ur. 18 maja1920 w Wadowicach )– Wielki człowiek, Piotr naszych 

czasów, autorytet moralny dla ludzi różnych wyznań, kultur i pokoleń. Jego proces 

beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc 

po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny 

zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci. W ciągu ponad 26 lat 

odwiedził 129 krajów na wszystkich kontynentach. W większości krajów 

przemawiał do ludzi w ich własnym języku. Był inicjatorem i pomysłodawcą 

Światowych Dni Młodzieży. 

 

Kamil Wiktor Stoch (ur. 25 maja1987 w Zakopanem) – polski skoczek 

narciarski, dwukrotny mistrz olimpijski, indywidualny mistrz świata i drużynowy 

brązowy medalista mistrzostw świata, dwukrotny drużynowy wicemistrz świata 

juniorów, zdobywca Pucharu Świata, w ramach którego wygrał 13 konkursów, a 

27 razy stawał na podium. Dwukrotnie sklasyfikowany na drugim miejscu w 

Grand Prix, zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego. Sześciokrotny 

indywidualny mistrz Polski. Reprezentant Polski, trzykrotny olimpijczyk. 

Dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w Soczi 2014. 

 

Grzegorz Turnau (ur. 31 lipca1967 w Krakowie) – polski artysta, aranżer, pianista, 

kompozytor, wokalista i poeta, wykonawca poezji śpiewanej. Grzegorz Turnau stworzył swój 

własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej, smooth 

jazzowej, także do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Podczas 

większości koncertów główne miejsce wśród instrumentów zajmuje fortepian, na którym gra 

sam Turnau. 
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Jan Matejko - (ur. 24 czerwca w Krakowie) – polski malarz, twórca obrazów 

historycznych i batalistycznych, historiozof. W 1862 roku namalował jeden ze swoich 

najwybitniejszych obrazów, Stańczyka Miał wtedy zaledwie 24 lata. Miał wpływ na 

ratowanie zabytków Krakowa. Uczestniczył w pracach komisji konserwatorskich podczas 

odnawiania gotyckiego ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim, restauracji gmachu 

Sukiennic, zamku na Wawelu oraz Kościoła Mariackiego  

 

 

Miasto wojewódzkie Kraków 

 

Kraków – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa 

małopolskiego, drugie w kraju miasto  pod względem liczby mieszkańców i pod względem 

powierzchni. Położony nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza 

Zachodniobeskidzkiego . Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, 

edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego i turystycznego.  

Atrakcje turystyczne Krakowa 
 

Kościół Mariacki na krakowskim rynku  
Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany 

także kościołem Mariackim – jeden z największych i najważniejszych, po Katedrze 

Wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 posiadający tytuł bazyliki mniejszej. Należy 

do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Jest kościołem gotyckim, 

budowanym w XIV i XV wieku. Położony jest przy północno-wschodnim narożniku 

Rynku Głównego, na Placu Mariackim 5. Kościół znajduje się na trasie Małopolskiej 

Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca. Ołtarz główny zdobi wielkie późnogotyckie 

retabulum wykonane w latach 1477-89 przez Wita Stwosza 
 

Sukiennice - zabytkowy budynek sukiennic znajduje  się w centralnej części Rynku 

Głównego w Krakowie. Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom i ich 

obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. W roku 1257 książę Bolesław Wstydliwy przy 

lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd, tworząc jakby 

uliczkę pośrodku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy 

XIV stulecia. Obecnie w Sukiennicach znajdują się dwa rzędy kramów, 

głównie z biżuterią, pamiątkami, rękodziełami czy cepelią. Na piętrze 

Sukiennic (w dawnym szmatruzie) znajduje się Galeria Polskiego 

Malarstwa i Rzeźby XIX wieku. Stanowi ona oddział Muzeum 

Narodowego. Na parterze Sukiennic znajduje się również słynna 

kawiarnia Noworolski. Pod zewnętrzną częścią sukiennic jako 

ciekawostkę obejrzeć można zachowane zabytkowe i sprawne 

oświetlenie gazowe. 
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Wawel 
Wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Dzielnicy I Stare 

Miasto, na lewym brzegu Wisły; Na wzgórzu znajdują się 

dwa zabytkowe zespoły budowlane: Zamek Królewski na 

Wawelu i Bazylika Archkatedralna św. Stanisława i 

Wacława. W 1978 Wawel wraz ze Starym Miastem został 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Zamek Królewski na Wawelu to dawna siedziba władców 

Polski. Aktualnie jeden z najważniejszych zabytków w kraju. 

Zamek Królewski posiada dwie kondygnacje oraz trzy 

skrzydła. Na dziedzińcu znajdują się arkadowe krużganki, 

brama wjazdowa oraz pięć wież mieszkalnych. Obiekt 

otaczają ogrody królewskie, podzielone na ogród królowej i ogród króla. Wśród pomieszczeń, jakie 

udostępnione są zwiedzającym wyróżnić można m.in. reprezentacyjne komnaty królewskie – wystawa 

obejmuje znajdujące się na parterze pomieszczenia wielkorządcy zamku i komnaty na drugim piętrze, 

m.in. Salę Poselską, której strop ozdobiony jest rzeźbionymi głowami (tzw. głowami wawelskimi) i 

Salę Senatorską; prywatne apartamenty królewskie; skarbiec koronny, gdzie 

prezentowany jest m.in. miecz koronacyjny oraz Szczerbiec.  

Katedrę Świętego Wacława i Stanisława wybudowano w XIV wieku, lecz 

wielokrotnie ją przebudowywano. We wnętrzu katedry, nad filarami 

międzynawowymi stoją cztery drewniane posągi Ojców Kościoła, świętych: 

Hieronima, Ambrożego, Grzegorza (późnogotycki, w. XV/XVI) oraz Augustyna (1900 

r.). Pomiędzy filarami nawy głównej, po obu jej stronach znajdują się nagrobki królów 

Polski:Władysława III Warneńczyka i Władysława II Jagiełły.  W Katedrze warto 

zobaczyć : groby królewskie, Kryptę Wieszczów Narodowych , Dzwon Zygmunta i 

Skarbiec Katedralny.  

 

Smocza Jama 
Jaskinia w obrębie  zrębu Wawelu to jedna z turystycznych 

atrakcji Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku 

wawelskim, upamiętniona w 1972 r. jego pomnikiem autorstwa 

Bronisława Chromego. Główny ciąg jaskini stanowi trasa 

turystyczna o długości 81 m. Rozpoczyna się ona na terenie 

zamku na Wawelu, za pomocą kręconych schodów o długości 

ok. 21 m zwiedzający dostają się do jaskini. Na trasie znajdują 

się trzy komory, największa o długości 25 m i wysokości do 10 

m. W niektórych miejscach ściany i sklepienie jaskini 

wzmocnione są ceglanymi murami i filarami, jeden z nich 

zasłania komin prowadzący do innego otworu jaskini. Wyjście 

znajduje się poza obrębem murów zamku, w pobliżu koryta 

Wisły. 

Kopiec Kościuszki 
Jeden z czterech kopców krakowskich usypanych 

bohaterom narodowym, poświęcony Tadeuszowi 

Kościuszce, znajduje się na Wzgórzu św. Bronisławy w 

zachodniej części Krakowa na terenie dzielnicy 

administracyjnej Zwierzyniec Od momentu śmierci w 

1817 r. narastał kult bohatera narodowego – Tadeusza 

Kościuszki. Szczególną estymą cieszył się on w 

Krakowie, mieście z którym był związany i w którym 

spoczęły jego zwłoki. Opinia publiczna domagała 

wzniesienia monumentu upamiętniającego Naczelnika, 

rozpoczynając zbiórkę pieniędzy na ten cel.  

Nie potrafiono się jednak zdecydować jaki sposób uczczenia byłby odpowiedni. Ostatecznie zdecydowano 

się usypać kopiec na kształt istniejących w Krakowie od prawieków kopców Krakusa i Wandy 
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Atrakcje turystyczne województwa 

 

Kopalnia Soli w Wieliczce 
Kopalnia od XIII wieku do 1772 wspólnie z kopalnią soli 

“Bochnia” wchodziła w skład przedsiębiorstwa Żupy 

krakowskie . W 1976 roku kopalnia wpisana została do 

krajowego rejestru zabytków. Dwa lata później w 1978 

roku wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę 

światowego dziedzictwa . 30 czerwca 1996 roku 

zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Wielicka 

kopalnia liczy 9 poziomów, z których pierwszy – poziom 

Bono – sięga na głębokość 64 metrów, zaś ostatni leży 327 

metrów pod powierzchnią ziemi.Łączna długość chodników 

łączących około 3000 wyrobisk (chodników, pochylni, 

komór 

eksploatacyjnych, jezior, szybów, szybików), przekracza 300 km. 

Kopalnię cechuje unikatowy mikroklimat, na który składa się – 

obok dużej wilgotności i zawartości chlorku sodu – stała 

temperatura (ok. 14-16 °C), ciśnienie, jonizacja i wysoka 

zawartość w powietrzu potasu, magnezu i wapnia. Sprzyja on 

prowadzonym na głębokości 135 metrów, w komorze Jezioro 

Wessel, turnusom rehabilitacyjnym dla osób ze schorzeniami 

górnych dróg oddechowych. 
 

Przełom Dunajca  
Przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin na długości ok. 8 km pomiędzy Sromowcami Niżnymi a 

Szczawnicą. Rzeka tworzy na tym odcinku wiele ostrych zakoli, a ściany skalne osiągają ok. 300 m 

wysokości. Jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 

Europie. Znany szlak turystyczny, którym od dziesiątków lat 

organizowane są regularne spływy na tratwach, stanowiące 

atrakcję na skalę europejską. Początek spływu ma miejsce w 

Sromowcach Wyżnych (Kątach), gdzie znajduje się przystań 

flisacka i pawilon Pienińskiego Parku Narodowego. Spływ 

kończy się po 18 km w Szczawnicy lub po 23 km w Krościenku 

.Początki spływów sięgają pierwszej połowy XIX wieku i wiążą 

się z osobą ówczesnego właściciela Uzdrowiska Józefa Szalaya.  

 

 

 

Chochołów-Żywy skansen podhalańskiego budownictwa 
Chochołów- wieś w gminie Czarny Dunajec,została założona w XVI 

w, zbudowana prawie w całości z oryginalnych chałup góralskich. 

Najstarszy dom w Chochołowie pochodzi z 1798 r,mieści się w nim 

Muzeum Powstania Chochołowskiego z 1846 r.Wieś zasłynęła w 

historii z powstania chochołowskiego przeciw Austriakom,które 

zostało stłumione z pomocą chłopów sąsiedniej wsi Czarny Dunajec.Z 

tego też powodu od strony Czarnego Dunajca przy wjeżdzie do 

Chochołowa po lewej stronie drogi stoi figurka św.Jana Nepomucena 

odwrócona tyłem do Czarnego Dunajca-podobno w ramach retorsji za 

uczestniczenie przez mieszkańców tej wsi w tłumieniu Powstania Chochołowskiego. Do miejscowej tradycji 

należy mycie chałup góralskich z zewnątrz wodą z mydłem dwa razy do roku, na Wielkanoc i Boże Ciało. 
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Wadowice  - miasto rodzinne Ojca Świętego Jana Pawła II  
Wadowice to znana dziś miejscowość leżąca u stóp Beskidu Małego, 

nieopodal Andrychowa. Choć jest niewielka, to nie ma chyba w całym 

kraju takiej osoby, która by nie słyszała o tej miejscowości , a to za 

sprawą ukochanego papieża Polaka – Karola Wojtyły, który tutaj 

przyszedł na świat i tutaj spędził swoje dzieciństwo. Dzięki temu miasto 

zyskało rozgłos na całym świecie, a same Wadowice zadbały o to, by 

ośrodek stał się atrakcyjny zarówno dla turystów jak i pielgrzymów.  

Największymi atrakcjami Wadowic są m. innymi: Bazylika 

Ofiarowania Najświętszej Marii Panny  z cudownym obrazem 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To tutaj Karol Wojtyła przyjmował chrzest i I 

Komunię Świętą, mieszkając tuż obok świątyni.  

W związku z ogromnym zainteresowaniem osoba papieża przez pielgrzymów i 

turystów z całego świata, powstało Muzeum prezentujące przedmioty związane z 

Karolem Wojtyłą. Muzeum mieści się przy Bazylice, w kamienicy, w której 

mieszkał Karol Wojtyła ze swoja rodziną. Obecnie cała kamienica została 

odremontowana i zmodernizowana, a serce Muzeum stanowi  właśnie 3- pokojowe 

mieszkanie Wojtyłów. Muzeum dokumentuje  życie i 

działalność kapłańską, a także związki papieża z 

Wadowicami.  

Kolejnym zabytkiem związanym z postacią Karola 

Wojtyły jest kościół św. Karola Apostała. Kościół powstał w latach 1986 - 
1991 jako wotum wdzięczności Bogu za wybór Karola Wojtyły na Ojca 

Świętego oaz ocalenie go z zamachu na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku.  

 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
muzeum utworzone zostało w 1947 staraniem byłych więźniów KL 

Auschwitz w celu zachowania "po wsze czasy" pozostałości po byłym 

niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady 

Auschwitz-Birkenau. 

Na Muzeum składają się głównie dwie wielkie części byłego 

kompleksu obozowego: Auschwitz I Stammlager i Auschwitz II 

Birkenau, wraz z ponad 150 obiektami budowlanymi, ok. 300 ruinami, 

autentycznymi drogami, rampą, ogrodzeniami, a także archiwalia, 

które przetrwały ewakuację obozu oraz zbiór ponad stu tysięcy 

obiektów ruchomych (m.in. walizki, buty i przedmioty codziennego 

użytku, pasiaki i przedmioty więźniarskie, a także przedmioty 

pochodzenia esesmańskiego). Na terenie Muzeum zainstalowana jest stała wystawa główna oraz kilkanaście 

tzw. wystaw narodowych, zorganizowanych przez państwa upamiętniające ofiary-swoich obywateli. W 

1979 roku cały obszar Muzeum wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z zastrzeżeniem, 

że na tej liście reprezentuje wszystkie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na świecie. 

 

Wieś Zalipie  - wieś położona na Powiślu Dąbrowskim, której 

osobliwością jest pielęgnowany z pokolenia na pokolenie zwyczaj 

malowania domów i wnętrz mieszkalnych 

kwiatami. Od dawna słynie z malowanych 

chat. Zwyczaj ozdabiania wiejskich izb 

kwiecistymi malunkami wywodzi się z końca 

XIX wieku, kiedy to mieszkanki wsi zaczęły 

dekorować wnętrza chałup kwiatami 

wykonanymi z bibułki, wycinankami i 

pająkami ze słomy wiszącymi u powały oraz malowanymi na ścianach kwiatami. 

Malowidła wykonywano także na zewnętrznych ścianach budynków, studniach i 

płotach. Wszystko tam pokryte jest pięknymi, malowanymi kwiatami, od ścian 

domów po psie budy...W Zalipiu znajduje się obecnie ok. 20 malowanych domów. 



Ojcowski Park Narodowy - leży w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i 

obejmuje Dolinę Prądnika oraz Dolinę Sąspówki. Został utworzony w 1956 roku. 

Na terenie parku przeważają wapienie górnojurajskie. Występuje tu także 

niewielka liczba stałych potoków. Oprócz dwóch głównych strumieni - Prądnika i 

Sąspówki - występują tu suche doliny, tzw. wąwozy. W parku istnieje kilkanaście 

wąwozów krasowych, których odcinki ujściowe kończą się skalnymi bramami.  

Klasycznym przykładem skalnej bramy jest Krakowska Brama u wylotu 

Wąwozu. Bramy skalne zbudowane są z odpornego na wietrzenie wapienia 

skalistego. Ojcowski Park Narodowy charakteryzuje się również samotnymi 

formami skalnymi, umieszczonymi nie w dolinach czy wąwozach, lecz na terasach 

skalnych i wierzchowinie. Te formy skalne składają się z wapienia skalistego i 

podobnie jak skalne bramy - odpornego na wietrzenie i wypłukiwanie. Do tego 

typu form skalnych należy "Maczuga Herkulesa", "Igła Deotymy". "Biała 

Ręka" i inne.  

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występuje bardzo duża liczba jaskiń - opisanych jest już ok. 

400. Największe jaskinie na terenie parku, to dostępne do zwiedzania: Jaskinia Łokietka o długości 270 m 

i Jaskinia Ciemna o długości 150 m, a także niedostępne dla turystów: Jaskinia Zbójecka, Koziarnia, 

Sąspowska, Krakowska, czy Biała.  
Z Jaskinią Łokietka wiąże się legenda o Władysławie Łokietku, który 

schronił się w niej po ucieczce z Krakowa przed wojskami czeskiego 

króla Wacława II. Życie uratował mu pająk, który zasłonił otwór jaskini 

pajęczyną, wprowadzając w błąd pościg. Pamiątką po tym wydarzeniu są 

nazwy jaskini oraz poszczególnych jej komór, a także brama w kształcie 

pajęczej sieci, zamykająca wejście. Do wejścia prowadzi wąska szczelina 

skalna o długości 20 m. Korytarz zwany Głównym prowadzi do Sali 

Rycerskiej , z którego wychodzą dwa korytarze: schodami w dół do tzw. 

Sypialni oraz tzw. Kuchni, sali znajdującej się blisko powierzchni ziemi. 

Sypialnia jest największą salą jaskini o wymiarach 20 × 30 m. Szata naciekowa Jaskini Łokietka jest uboga, 

zachowała się tylko w niedostępnych miejscach. Łączna długość korytarzy i komór wynosi ok. 270 m, 

temperatura zaś 7–8 °C. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występuje 17 gatunków 

nietoperzy, które zimują w jaskiniach. Dlatego też to właśnie nietoperz znalazł się na logo parku. 

W Ojcowskim Parku Narodowym występuje 218 gatunków zwierząt prawnie chronionych. Ojcowski Park 

Narodowy posiada na swym terenie kilka zabytkowych obiektów, m. in.: zamek królewski w Pieskowej 

Skale i  XIV-wieczny zamek królewski w Ojcowie. W Ojcowie, nad wodami Prądnika, stoi drewniana 

Kaplica "Na Wodzie" pw. św. Józefa Robotnika. Wzniesiona została w 1901 roku w stylu alpejsko-

zakopiańskim. 

Morskie Oko 
To największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u 

stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m. Samo 

jezioro jest pochodzenia polodowcowego i ma powierzchnię 35h, a 

największa głębokość to 51m. Woda jest bardzo przejrzysta, widoczność 

sięga 12m w głąb. Dawniej nazywane Rybim Stawem ze względu na 

naturalne zarybienie jeziora, żyją w nim głównie pstrągi. Zimą w okresie 

od listopada do kwietnia jezioro jest zamarznięte i można po nim 

spacerować – oczywiście zależy to od temperatur panujących wokół. Nad  

Morskie Oko można dotrzeć pieszo lub dorożką z parkingu  w Palenicy Białczańskiej . Pokonanie odcinka 

pieszo zajmuje w kierunku Morskiego Oka 2:30h a z powrotem około 2h. Po drodze mijamy 

Wodogrzmoty Mickiewicza, które słychać z daleka ze względu na huk wody spadającej na głazy w dole 

wodospadu. Sam wodospad składa się z trzech kaskad liczących łącznie 10m, w lewo odchodzi zielony 

szlak do schroniska w Dolinie Roztoki. 
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