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Szanowni Państwo,

P

ragnę zaprezentować Państwu gminę Zakliczyn, która jest jedną z najpiękniejszych gmin
w Małopolsce. W jej skład wchodzą 24 miejscowości, w których życie kwitło już ponad tysiąc
lat temu. O bogatej historii zakliczyńskiej ziemi mówią dokumenty sprzed blisko tysiąca lat,
zachowane do dziś zabytkowe obiekty oraz wykopaliska archeologiczne, które wykazały, że dolina
Dunajca była zamieszkana już w epoce brązu. Gmina Zakliczyn oprócz bogatej historii posiada
również wspaniałe walory przyrodnicze, które każdego roku ściągają tysiące turystów z Polski
i ze świata. Zakliczyn jest również handlową stolicą Pogórza. Słynne targi, których tradycja sięga
czasów średniowiecza, przyciągają okolicznych mieszkańców w każdą środę oraz sobotę.
Kalendarz gminy Zakliczyn jest bardzo bogaty w imprezy o charakterze kulturalnym. Każdego
roku w sierpniu obchodzone są Dożynki Gminne. Sztandarowym przedsięwzięciem jest jednak
Święto Fasoli, które już od 2000 roku budzi zainteresowanie w całej Małopolsce. Wyjątkowym
miejscem na kulturalnej mapie gminy Zakliczyn są Lusławice, gdzie powstało Europejskie Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jest to miejsce unikatowe w skali całej Polski, w którym
koncertują najzdolniejsi muzycy z całego świata.
Niezwykle istotnym miejscem dla mieszkańców gminy oraz całego regionu jest Jamna.
To właśnie tutaj ojciec Jan Góra w 1992 r. założył Dominikański Ośrodek Duszpasterstwa
Akademickiego, który do dziś przyciąga młodzież z całej Polski. Duchowi spadkobiercy ojca Jana
godnie kontynuują jego dzieło i kultywują pamięć o nim.
Największym skarbem ziemi zakliczyńskiej są jednak jej wspaniali i aktywni mieszkańcy,
którzy są zrzeszeni w ponad 30 dynamicznie działających organizacjach pozarządowych. W gminie
Zakliczyn działają ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe czy stowarzyszenia pomocy osobom
potrzebującym.
Dzięki swoim ogromnym walorom turystycznym gmina Zakliczyn jest doskonałym miejscem
na wypoczynek.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia gminy Zakliczyn.



Dawid Chrobak

Zamek w Melsztynie.
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O melsztyńskim zamku powstało wiele legend, które krążą wśród miejscowej ludności po dziś
dzień. Według jednej z nich wśród ruin znajduje się wejście do lochów, które ciągną się pod
Dunajcem aż do klasztoru reformatów w Zakliczynie. Ponadto w jednej z odnóg podziemi
znajdują się ogromne skarby ukryte przez rodzinę Melsztyńskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
5

Dear Guests

I

want to introduce Zakliczyn Borough which is one of the most beautiful boroughs in
Małopolska. It consists of 24 small villages, where life was already flourishing over
one thousand years ago.

Documents dated nearly thousand years back say about rich history of Zakliczyn. The remaining
historic monuments as well as the archeological excavations, show that the valley of the Dunajec
River was inhabited in the Bronze Age.
Zakliczyn Borough apart from its rich history, has also wonderful natural advantages which every
year attract thousands of tourists from Poland and all over the world. Zakliczyn is also a commercial
capital of Pogórze. Famous market with the tradition reaching Middle Ages attracts the local
residents every Wednesday and Saturday.
The calendar of Zakliczyn Borough is very eventful, mostly in cultural events. Each year, in
July we celebrate Days of the Town and Borough of Zakliczyn and in August a Commune Harvest
Festival. However the flagship event of the borough is undoubtedly the Bean Festival, which has been
attracting interest in entire Małopolska region since 2000. Luslawice is an exceptional place on the
cultural map of Zakliczyn Borough, where the Krzysztof Penderecki European Centre for Music was
formed. This is a unique place in Poland where the most gifted musicians form all over the world are
giving concerts.
Extremely essential place for residents of the borough and Tarnów region is Jamna. It is a place
where Father John Góra founded the Dominican Centre of Academic Ministry in 1992 which still
attracts many young Poles. Spiritual heirs of Father John are continuing his work worthily with
cultivating the memory about him.
However, the greatest treasure of Zakliczyn are wonderful and active residents who are associated
with over 30 dynamically operating non-governmental organizations. Volunteer fire services, sport
clubs or society for helping people in need operate in Zakliczyn Borough.
Thanks to its huge tourist assets, Zakliczyn Borough is an excellent place to relax..
I cordially invite for visiting Zakliczyn Borough.
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Rzeka Dunajec.

Dawid Chrobak

The Mayor of the Town and Borough of Zakliczyn.
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G

mina Zakliczyn jest
położona w regionie
małopolskim, w południowo-zachodniej części powiatu tarnowskiego.
Jest największą pod względem powierzchni gminą w powiecie, liczącą 123
km2, a zamieszkaną przez 12,5 tys. obywateli. Gmina składa się z 24 miejscowości. Stolicą gminy jest Zakliczyn - zabytkowe miasteczko ze średniowiecznym
układem urbanistycznym położone na
prawym brzegu Dunajca. Tereny gminy są
jednym z ciekawszych miejsc na mapie
powiatu tarnowskiego o nieprzeciętnym
krajobrazie, ciekawej historii i dynamicznie rozwijającej się społeczności lokalnej. Świetne warunki naturalne, dolina
Dunajca, Ciężkowicko-Rożnowski Park
Krajobrazowy, położenie na styku ziemi tarnowskiej, sądeckiej oraz brzeskiej
sprzyjają rozwojowi kultury i turystyki.
Znakomite walory przyrodnicze uzupełniają historyczne świadectwa kultury
materialnej i niematerialnej. W grupie
tych pierwszych należy wymienić zabytkową architekturę miejską Zakliczyna
z ratuszem pośrodku rynku i drewniany-
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mi podcieniowymi domami, pozostałości
zamku melsztyńskiego wybudowanego
w pierwszej połowie XIV wieku, posiadłości dworskie w Lusławicach i Stróżach,
zabytkowe obiekty sakralne w Zakliczynie, Kończyskach, Paleśnicy i Gwoźdźcu.
W Zawadzie Lanckorońskiej, miejscowości malowniczo położonej na wzgórzu na
lewym brzegu Dunajca, znajduje się pozostałość grodziska słowiańskiego datowanego na przełom VIII i IX wieku. Wspomnieć należy także o pięknych, czasami
unikalnych, kapliczkach i figurkach przydrożnych oraz zabytkowych cmentarzach
z okresu I i II wojny światowej.
Ziemia zakliczyńska to miejsce, gdzie
tworzą artyści: niegdyś takiego formatu jak malarz Jacek Malczewski, a dziś
kompozytor prof. Krzysztof Penderecki,
mający swoją posiadłość w Lusławicach.
W najmniejszej i najwyżej położonej
miejscowości w gminie (500 m n.p.m.) –
Jamnej krzyżują się najciekawsze szlaki
turystyczne Pogórza. Obecnie jest to
jeden z najpopularniejszych ośrodków
wypoczynkowych powiatu tarnowskiego. Tu dominikanin o. dr Jan Góra założył
Dom św. Jacka – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, tu także działają
znane w całym regionie obiekty noclegowo-gastronomiczne.

W Lusławicach, z inicjatywy
PROF. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO,
powstało Europejskie Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego,
narodowa instytucja kultury z salą
koncertową na 650 widzów oraz
salami dydaktycznymi i miejscami
pobytowymi. Zadaniem Centrum
jest umożliwienie młodym talentom
wszechstronnego doskonalenia
umiejętności muzycznych – solowych,
kameralnych i orkiestrowych. Kształcą
się tu instrumentaliści, śpiewacy,
kompozytorzy i dyrygenci z całego
świata, a koncerty przyciągają rzesze
melomanów z całej Polski.
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Z
Gospodarka gminy Zakliczyn od lat posiada charakter handlowo-usługowy, z uzupełniającą funkcją rolnictwa. W gminie
zarejestrowanych jest obecnie ok. 800 firm, przeważnie małych
rodzinnych inicjatyw. Miasto Zakliczyn od wieków słynie z jarmarków, które do tej pory odbywają się w każdą środę i sobotę w rynku i przyciągają kupujących i sprzedających nie tylko
z gminy Zakliczyn, ale także z gmin ościennych. Sam Zakliczyn
nie bez przesady można nazwać handlową stolicą Pogórza.
W zakliczyńskim rynku i przylegających mu ulicach działa 108
podmiotów handlowo-usługowych, co oznacza, że miasteczko
dysponuje jedną z najbardziej rozwiniętych sieci handlowych
w powiecie tarnowskim. Niewątpliwie jest to oznaka przedsiębiorczości mieszkańców gminy. Silnie rozwinięty handel jest
możliwy także dzięki temu, że zakliczyński rynek o wymiarach
170 x 100 m jest największym – po krakowskim – historycznym
placem śródmiejskim w regionie małopolskim.
Spośród obiektów sportowych należy wymienić hale sportowe (w samym Zakliczynie działają 3 nowoczesne obiekty
tego typu), 2 kompleksy boisk ORLIK, siłownia zewnętrzna,
sale gimnastyczne i boiska funkcjonujące przy szkołach oraz
4 pełnowymiarowe boiska sportowe do piłki nożnej. Aktywność społeczeństwa jest cechą charakterystyczną gminy
Zakliczyn – czynnie działa tu ponad 30 organizacji pozarządowych, w tym ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe
i stowarzyszenia pomocy osobom potrzebującym. Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II prowadzi w Zakliczy-

nie Dom Pogodnej Jesieni – profesjonalną placówkę dla osób
przewlekle somatycznie chorych. Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w Zakliczynie prowadzi ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci, programy stypendialne dla uczniów i studentów oraz programy żywnościowe dla potrzebujących rodzin. W Zakliczynie swoją siedzibę ma
także Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, realizująca unijny program Leader+ i skupiająca 4 gminy: Ciężkowice, Pleśną,
Wojnicz i Zakliczyn.
W 2011 roku Urząd Miejski w Zakliczynie został wyróżniony I nagrodą w regionalnym konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy”, którego celem jest promowanie najlepszych
przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych. Dodać do tego należy działania
władz lokalnych nastawione na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy gminy, oparty na długofalowej strategii powiązanej z procesem pozyskiwania funduszy europejskich.
W 2016 roku gmina Zakliczyn uzyskała tytuły: Edukacyjna
Gmina Małopolski oraz Gmina Przyjazna Inwestorom.
Gmina Zakliczyn od kilkunastu lat współpracuje z węgierskim miasteczkiem Jászfényszaru, położonym 50 km od
Budapesztu.
Te wszystkie elementy powodują, że gmina Zakliczyn
cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno turystów, jak i osób planujących zamieszkać na tym terenie na
stałe.

akliczyn Borough is located in Małopolska region, in the southwest part of Tarnów district. In terms of area it is the largest
borough of the district with 123 square kilometres and inhabited by 12,450 citizens. The borough consists of 24 towns, including
the capital city - Zakliczyn, an antique town with a medieval urban
layout, situated on the right bank of the Dunajec River.
Great natural conditions, the Dunajec Valley, the CiężkowickoRożnowski Landscape Park, the location at the junction of the
Tarnowski, Sądecki and Brzeski regions are conducive to the
development of culture and tourism. The borough has also an
interesting history and many monuments, such as Zakliczyn's urban
architecture with town hall in the middle of the Market Square and
wooden arcaded houses, the remains of the castle in Melsztyn built in
the first half of the fourteenth century, the court estates in Lusławice
and Stróże, historical sacral objects in Zakliczyn, Kończyska, Paleśnica
and Gwoździec or fortification in Zawada Lanckorońska. There are
beautiful roadside shrines and figurines as well as cemeteries from
the First and Second World War located all over the borough.
The works of painter Jacek Malczewski and composer, professor
Krzysztof Penderecki were created here. In Lusławice, The Krzysztof
Penderecki European Center for Music is operating vigorously,
hosting talents from all over the world. Also worth visiting is Jamna,
where at 500 m ASL the most interesting hiking trails of Pogórze
intersect. Currently it is one of the most popular holiday resorts of
Tarnów district thanks to Dominican fathers' activities.
The town of Zakliczyn has been famous for centuries for its
fairs which are held every Wednesday and Saturday on the Market
Square and for its commercial-service character. Strongly developed
trade is also possible thanks to the fact that Zakliczyn's Market
Square is, after the one in Kraków, the largest historical city square
in Małopolska region.
Zakliczyn Borough has been cooperating for several years with
Hungarian partner town Jászfényszar which is located 50 km from
Budapest.
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ZAKLICZYN

S

erce i stolica gminy, położona na prawym brzegu
Dunajca.
Pierwsze źródła pisane wspominają o naddunajeckiej miejscowości już na początku XII
wieku. Legat papieski Idzi, na początku XII wieku, w swoich dokumentach wymieniał osadę
Dunajec, którą utożsamiać należy ze współczesnym Zakliczynem.
Ziemie opisywane przez reprezentanta
władzy papieskiej zostały nadane opatowi tynieckiemu najprawdopodobniej przez księżną

Zakliczyn

dłach pisanych pochodzi z 1215 roku, kiedy to
Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, przekazał kapitule krakowskiej dziesięcinę z Opatkowic. Podczas najazdów mongolskich z połowy
XIII wieku ziemie nad Dunajcem, w tym najprawdopodobniej tereny obecnej gminy Zakliczyn, zostały spustoszone przez najeźdźców.
Następna informacja o Opatkowicach pochodzi
z 1326 roku i dotyczy uiszczania przez parafię
świętopietrza na rzecz Rzymu. Wioska leżała na
szlaku handlowym, ciągnącym się od Krakowa
aż do ziem węgierskich, dzięki czemu mogła się
prężnie rozwijać. W 1368 roku król Kazimierz
Wielki lokował osadę na prawie niemieckim,
dzięki czemu władzę w wiosce przejął sołtys,

PIERWSZE ŹRÓDŁA PISANE WSPOMINAJĄ O NADDUNAJECKIEJ MIEJSCOWOŚCI
JUŻ NA POCZĄTKU XII WIEKU
Judytę, drugą żonę Władysława Hermana. Benedyktyni wraz z lokalną rodziną możnowładczą Gierałtów pod koniec XII wieku utworzyli
parafię i zadbali o rozwój osady, która przyjęła
nazwę Opatkowice. Kolejna wzmianka w źró-

T

he heart and capital of the Zakliczyn borough; lies on the right bank of the Dunajec
River. Written records from the beginning
of the 12th century give a report of a Dunajec
settlement which is to be identified with today’s
Zakliczyn. This land were given to the abbot of
Tyniec by the Duchess Judyta. At the end of the
12th century, Benedictines with Gierałt family
created a parish in the settlement and named it
Opatkowice. Rural development was inevitable,
because it lay on the trade route from Cracow to
the Hungarian lands. In 1368, king Casimir the
Great made the settlement to be led with the
German law and the authority of the village was
taken over by village administrator. It is very likely that the village administrator of Zakliczyn took
part in the wars with Teutonic Order in the 15th
century, including the Battle of Grunwald.

który dobrze uposażony, miał obowiązek stawić
się na rozkaz króla. Wielce prawdopodobne jest,
że sołtysi obecnej ziemi zakliczyńskiej, brali
udział w wojnach z zakonem krzyżackim w XV
wieku, m.in. w bitwie pod Grunwaldem.


Zachód słońca
nad Dunajcem.
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Klasztor w Zakliczynie.
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Rozwój Opatkowic był nie na rękę mieszczanom z pobliskiego Czchowa, którzy wnieśli skargę do Jana Olbrachta na
opatkowickie targi. Król początkowo przychylił się do prośby
czchowian, jednak po pewnym czasie przywrócił prawo do organizowania targów. Ten przywilej został odebrany ponownie
za panowania Zygmunta Starego w 1518 roku.
Bardzo ważną cezurą jest rok 1557, kiedy to Opatkowice
i przyległe wioski w drodze wymiany nabył Spytek Wawrzyniec
Jordan. W tym samym roku Zygmunt II August wydał przywilej,
na mocy którego Opatkowicom zostały nadane prawa miejskie.
W czerwcu 1558 roku nowy właściciel wydał akt lokacyjny miasta i zmienił nazwę na Zakliczyn, aby upamiętnić własną siedzibę
rodową mieszczącą się nieopodal Myślenic. Życie miejskie regulował statut, wydany przez fundatora „Jako się mają sprawować
mieszczanie i pospolity człek”.
Nowo powstałe miasto rozwijało się dynamicznie do początków XVII wieku, od kiedy to zaczął się powolny upadek.
Pierwszym tragicznym wydarzeniem w dziejach Zakliczyna był
pożar w 1615 roku, następnie pomór z lat 1652–1653. Kryzys pogłębił najazd Szwedów na Polskę i doszczętne spalenie
miasta 5 stycznia 1656 roku. Od I połowy XVII wieku Zakliczyn
należał do rodziny Tarłów. Zygmunt Tarło, jako gorliwy katolik,
chcąc przeciwstawić się silnym wpływom ariańskim (ośrodek
antytrynitarski w Lusławicach), sprowadził na ziemie zakliczyńskie zakon franciszkanów reformatów, ufundował braciom
zakonnym klasztor oraz kościół Matki Boskiej Anielskiej, które
spłonęły i zostały odbudowane, już w formie murowanej, w latach 1648–1651 przez syna fundatora, Zbigniewa Aleksandra.
W 1675 roku król Jan III Sobieski nadał Zakliczynowi przywilej
organizacji dwóch kolejnych jarmarków w roku. Była to próba
wzmocnienia miasta, które nie mogło podnieść się po wcześniejszych klęskach. Ten sam król wracając z wyprawy wiedeńskiej, wraz z wojskiem, zatrzymał się w Zakliczynie. Pamiątką
po tym wydarzeniu jest stojąca do dziś kapliczka Marii Panny
Królowej Polski, u której stóp pochowano rycerzy zmarłych
w wyniku odniesionych ran i chorób. Na tablicy umieszczonej na
pomniku widnieje napis: „Maryo! Królowo Polski na mogile rycerzy w powrocie z pod Wiednia z ran i na zarazę tutaj zgasłych,

błagamy Cię, wyjednaj nam u Boga pobożność, dzielność dawnego rycerstwa, bratnią, niezłomną wierność Bogu i Ojczyźnie”.
W połowie XVIII wieku zarówno Zakliczyn, jak i kilka okolicznych wiosek, stał się własnością rodziny Lanckorońskich i pozostał w ich rękach aż do 1886 roku. W 1739 roku rozpoczęto
budowę nowego, murowanego już kościoła w Zakliczynie, którą
zakończono w 1768 roku. Na terenie Zakliczyna swoje działania prowadziły siły konfederatów barskich oraz walczące z nimi
wojska rosyjskie. Następstwem konfederacji był I rozbiór Polski,
w którego wyniku miasto znalazło się pod panowaniem austriackim. W okresie zaborów Zakliczyn był niewyróżniającym się rolniczo-rzemieślniczym miastem. W 1817 roku właściciele Lanckorońscy utworzyli szkołę trywialną. Trzy lata później, również
z fundacji Lanckorońskich, zbudowano ratusz miejski w centralnym punkcie zakliczyńskiego rynku. Zakliczyna nie ominęła także
rabacja galicyjska, podczas której zginęło 13 osób.
Na obszarze gminy Zakliczyn prowadzone były działania
wojenne podczas I wojny światowej. Szczególnie intensywny
charakter miały pod koniec 1914 roku, kiedy to w tym rejonie
przebiegała linia frontu. W latach 1914–1915 w Zakliczynie funkcjonowało lotnisko polowe Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych. Stacjonowała tutaj 10. kompania lotnicza wojsk austro-węgierskich, w skład której wchodziły 3–4 samoloty typu Albatros
B.I. Lotnictwo było wykorzystywane przede wszystkim do akcji
rozpoznania na froncie wschodnim. 21 grudnia 1914 roku do
miasta wkroczyła I Brygada Legionów Polskich, skąd następnie
udała się do Łowczówka, gdzie od 22 do 25 grudnia rozgrywała się bitwa pomiędzy Legionistami a oddziałami rosyjskimi. Po
odzyskaniu niepodległości Zakliczyn był miejscowością, w której mieszkańcy trudnili się rzemiosłem i handlem. Funkcjonował
w nim sąd. Słynne były w całej Małopolsce zakliczyńskie targi
i jarmarki. W 1934 roku, po reformie administracyjnej, Zakliczyn
utracił prawa miejskie i stał się wsią, w której siedzibę miała gmina zbiorowa.
1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Tego dnia
wojna dotknęła również mieszkańców Zakliczyna – niemieckie
lotnictwo dokonało bombardowania mostu łączącego Wesołów
i Melsztyn.

In 1557, Spytek Wawrzyniec Jordan bought Opatkowice
and the surrounding villages. In the same year Opatkowice has
been granted charter. In June 1558, the new owner gave the
act of the city’s location and changed its name to Zakliczyn
to commemorate his ancestral dwelling that is located near
Myślenice. Urban life was regulated with a statute issued by
the founder: “How the urbanites and the common men should
behave”. The city had been developing rapidly to the beginning
of the 17th century, when various disasters took place: a fire
in 1615, a plague in the years of 1652-1653, the Swedish
invasion and the burning of the town in 1656. In 1675, in order
to strengthen the town after previous calamities, king Jan III
Sobieski granted Zakliczyn with the privilege of organisation
of two fairs a year. The aforementioned king made a stop off
in Zakliczyn on his way home from the Viennese Crusade.
The reminder of this event is still standing shrine of Our Lady
Queen of Poland, at the foot of which the soldiers, who died of
injuries and illnesses, were buried.
In the middle of the 18th century, Zakliczyn became
the property of Lanckoroński family and stayed in their
possession until 1656. In the years of 1739-1768 a, the brick
church was built. After the first Polish Partition, the town
was under the Austrian rule. The invaders’ rights obliged
the owners of the city to create a trivial school, which was
founded in 1817. Three years later, a town hall was built in
the town’s centre.
During the Galician Rebellion in Zakliczyn 13 people were
killed. During World War I, the front line ran in the region,
and on December 21, 1914 the I Brigade of Polish Legions
entered the town. Then, the Brigade went to Łowczówek
where the battle between the Legionaries and Russian units
took place. After recovering of the independence, Zakliczyn’s
residents were engaged in crafts and trade.


Ratusz w Zakliczynie.
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Figura Królowej Polski stojąca
na mogile wracających z Wiednia
za czasów Jana III Sobieskiego
rycerzy, którzy ponieśli śmierć
od zadanych ran i zarazy.
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Wtedy to śmierć poniosła pierwsza ofiara
II wojny światowej z gminy Zakliczyn. Oddziały
niemieckie wkroczyły do wioski zaledwie 4 dni
później – 5 września. W tym miejscu należy
wspomnieć o żydowskiej społeczności Zakliczyna i okolicznych miejscowości, którzy stanowili
około 25 proc. wszystkich mieszkańców. Niemcy utworzyli na obecnych ulicach Piłsudskiego
i Browarki getto dla zakliczyńskich i okolicznych
Żydów. Blisko tysiąc mieszkańców getta w lecie
1942 roku zostało przewiezionych do obozu zagłady w Bełżcu, w którym zostali zamordowani.
Na obszarze Zakliczyna podczas II wojny światowej istniały silne struktury państwa
podziemnego, w pionie cywilnym i wojskowym. Mieszkańcy ziemi zakliczyńskiej wnieśli
duży wkład w budowę sprawnej konspiracji na
tym terenie. Spośród działalności konspiracyjnej wyróżniało się znacznie tajne nauczanie,
które stało na bardzo wysokim poziomie, do
czego przyczynili się przedwojenni nauczyciele
oraz bracia zakonni z zakliczyńskiego klasztoru. Działalność wojskową charakteryzuje aktywność na tym obszarze przede wszystkim
Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich.
Kulminacja ich działań przypada na rok 1944,
kiedy to partyzanci energicznie działali w pobliskich lasach, czego dowodem były wydarzenia
z Jamnej, Woli Stróskiej czy Słonej. Zakliczyn
leżał na Szlaku Frontu Wschodniego II Wojny
Światowej. Wojska niemieckie opuściły Zakliczyn w styczniu 1945 roku, uciekając przed
atakującymi siłami radzieckimi.
W klasztorze Franciszkanów odbywały się
również w latach 80. XX w. spotkania działaczy Solidarności. Dnia 15 czerwca 2017 roku
dekretem Stolicy Apostolskiej ustanowiono

patronem miasta i dokonano Aktu Zawierzenia
miasta i ziemi zakliczyńskiej świętemu Janowi
Pawłowi II.
Obecnie Zakliczyn to miasto (prawa miejskie
odzyskał 1 stycznia 2006 roku decyzją Rady Ministrów), liczące około 1500 mieszkańców, równocześnie stanowi centrum gminy skupiającej
24 miejscowości. Do najciekawszych zabytków
należą: kościół parafialny pw. św. Idziego Opata w stylu barokowym z XVIII w., klasztor Franciszkanów z połowy XVII w., zakliczyński rynek
z charakterystyczną zabudową i XIX-wiecznym
ratuszem (jest to jeden z największych rynków
w Małopolsce). Bardzo ciekawym obiektem
jest również dom z końca XVIII wieku, w którym
obecnie mieści się siedziba Muzeum Grodzkiego
„Pod Wagą” (samorząd gminy dąży do przejęcia
obiektu z rąk prywatnych i przeprowadzenia
w nim niezbędnego remontu). Na terenie Zakliczyna znajdują się także cmentarze wojskowe
z okresu I wojny światowej, w tym unikatowy
cmentarz żołnierzy wyznania mojżeszowego. Na dużą uwagę zasługują kapliczki, przede
wszystkim kapliczka św. Floriana umiejscowiona obok ratusza i pochodząca z poczatku XIX w.
oraz kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena
z przełomu XVIII i XIX wieku.
Miasto Zakliczyn, położone w malowniczej
dolinie Dunajca, oferuje turystom wypoczynek
w ciszy i spokoju. Miasto stanowi handlową
stolicę Pogórza, przy rynku i przyległych ulicach
działa 108 podmiotów gospodarczych. Oprócz
długiej i ciekawej historii prezentuje piękno
przyrody Pogórza Rożnowskiego. Jest to doskonały punkt wypadowy do poznawania urokliwych zakątków całej gminy Zakliczyn i Doliny
Dunajca.

The court functioned here and Zakliczyn’s markets and
fairs were famous in the whole region of Małopolska voivodeship. In 1934, after the representative reform, Zakliczyn lost
its charter and became a village.
On September 1, 1939 the German air force bombed the
bridge which had been linking Wesołów and Melsztyn and
4 days later, German troops marched into the village. At that
time Jewish community constituted 25 percent of the town’s
total population. Along Piłsudskiego and Browarki streets,
Germans established a ghetto for about a thousand Jews who,
in the summer of 1942, were transported and murdered in
the Bełżec death camp. In the area of Zakliczyn, there was
a strong underground activity which was supported by the
Brothers of Zakliczyn’s Order. German troops left Zakliczyn
in January 1945, fleeing from Soviet’s attacking forces.
January 1, 2006 Zakliczyn received back the city rights
and currently has 1.500 inhabitants. At the same time it is

a community centre that brings together 24 villages. The
most interesting objects are the Baroque parish church of
St. Giles from the 18th century, the market square with characteristic buildings and the 19th century town hall, a house
built in the late 18th century, where the museum “Pod Wagą”
is located, a shrine of St. Florian located next to the town hall
and a shrine with a statue of Saint Jan Nepomucen from the
late 18th/19th century. In Zakliczyn, there are also cemeteries of soldiers from World War I, including a unique soldier
cemetery of Jewish faith.
The town of Zakliczyn, situated in the picturesque valley
of the Dunajec river with its peaceful atmosphere is a great
place to unwind. Besides the long and interesting history, it
represents the beauty of nature that Rożnowski Foothills
display. It is an excellent starting point for exploring the
delights of the whole borough of Zakliczyn along with the
Dunajec Valley.
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V

BIEŚNIK

M
Kamieniołom „Bodzanty” leży
przy drodze krajowej 975
na przełomie Paleśnianki.
Aby go odnaleźć, należy
wypatrywać wielkich głazów
leżących na ostrym zakręcie
w lewo, jadąc z Zakliczyna do
Paleśnicy. Gdy podejdzie się
bliżej, za drzewami, po drugiej
stronie rzeki ukaże się nam
ściana piaskowca. Kamień
z kamieniołomu w Bieśniku
wykorzystywany był m.in.
do budowy MURU BULWAROWEGO
W KRAKOWIE PO POWODZIACH
w 1903 roku.
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iejscowość położona w centralnej części gminy
Zakliczyn.

Historia wsi sięga czasów średniowiecznych – wymieniana jest
w źródłach historycznych z XIV wieku
jako należąca do parafii Opatkowice
(Opatkowicom, po erygowaniu miasta, nadano nazwę Zakliczyn). O Bieśniku pisze również Jan Długosz, który wymienia tę miejscowość w swoich
Kronikach. Na terenie wsi znajdują się
złoża wód solankowych o niskim stężeniu. Wody mineralne były znane już
od stuleci i eksploatowane przez pobliski dwór w Olszowej.
W Bieśniku istnieje od 1998 roku
rezerwat leśno-krajobrazowy Styr,
który obejmuje zbocza oraz kulminację góry Styr (469 m n.p.m.). W skład

rezerwatu wchodzą zespoły buczyny
karpackiej w formie podgórskiej, kwaśnej buczyny górskiej oraz żyznej jedliny. Na obszarze rezerwatu znajduje się
również nieczynny kamieniołom piaskowca godulskiego o nazwie Bodzanty, który był eksploatowany podczas
I wojny światowej i stanowi ciekawy
obiekt zarówno pod względem geologicznym, jak i historycznym.
Bieśnik jest idealnym miejscem do
pieszych wędrówek lub rowerowych
wypraw. Przez miejscowość wyznaczono turystyczne szlaki PTTK: zielony
– obejmujący trasę Czchów–Gromnik
oraz czarny – rozpoczynający się na
górze Styr i kończący na Jamnej.

O BIEŚNIKU PISZE RÓWNIEŻ JAN DŁUGOSZ,
K T Ó RY W Y M I E N I A T Ę M I E J S C O W O Ś Ć
W SWOICH KRONIKACH

illage located in the central part of Zakliczyn
borough which is listed in 14th century
historical records as one belonging to the
parish of Opatkowice (today’s Zakliczyn). Jan
Długosz also listed it in his ‘Chronicles’. Bieśnik
overlies Styr’s forest – landscape reserve created
in 1998, covering the slopes and climaxes of Styr
mountains. In the reserve there are groups of the
Carpathian beechwood forest, acidic beechwood
and fertile fir. There are also deposits of brine
water of low concentration, which for centuries
were operated by manor in Olszowa. The godul
sandstone quarry called ‘Bodzanty’ operating
during World War I, which is located within the
village, is also a place of historical and geological
significance. Polish Tourist Association(PTTK)
trails running across the village, make it an ideal
place for hiking and cycling trips. Green trail from
Czchów to Gromnik and black running from the
Styr mountains to Jamna.
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B O R O WA

W

ioska leżąca w południowej części gminy. Podczas badań archeologicznych
odkryto tutaj znaleziska krzemienne, które dowodzą działalności człowieka już w epoce
późnego paleolitu.
Pierwsza wzmianka pochodzi z połowy XIV
wieku i dotyczy statusu Borowej jako wsi królewskiej, jednak już na początku XV wieku była w posiadaniu rodu Rożenów herbu Gryf. Kolejne dokumenty są powiązane z lokacją Zakliczyna w 1557
roku, w których Spytek Wawrzyniec Jordan zezwolił mieszkańcom młodego miasta na wyrąb drzew,
z przeznaczeniem na budowę domów mieszkalnych. W okresie II wojny światowej na terenie Borowej aktywnie działała partyzantka Armii Krajowej.



Figurka Chrystusa
Frasobliwego.
Wyjątkowej urody ludowa
rzeźba, pochodząca z 1934
roku. Kapliczka została
pięknie wkomponowana
w otoczenie, umieszczona
w rozwidleniu na potężnej
lipie nad rzeką Borowianką.
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W Borowej znajdują się zabytkowe kapliczki.
Jedna z nich murowana, w formie słupa, z figurką NMP Niepokalanie Poczętej, pochodzi z 1920
roku. Kolejna to kapliczka szafkowa, drewniana,
która przedstawia figurę Chrystusa Frasobliwego. Należy podkreślić wyjątkową urodę ludowej rzeźby pochodzącej z 1934 roku. Kapliczka
została pięknie wkomponowana w otoczenie,
umieszczona w rozwidleniu na potężnej lipie
nad rzeką Borowianką. Ciekawym zabytkiem
jest także tradycyjna kuźnia, która przez dziesięciolecia służyła okolicznym rolnikom, a obecnie jest jedynie pamiątką i symbolem dawnych
czasów.
Przez Borową biegną dwa szlaki turystyczne PTTK: zielony (Czchów–Gromnik) oraz czarny
(Styr–Jamna). Miejscowość ma wyjątkowe walory dla turystyki pieszej i rowerowej dzięki unikatowym pejzażom oraz wspaniałej przyrodzie.
W Borowej istnieje możliwość rozbicia biwaku na
leśnej polanie nieopodal leśniczówki.

Borowa
Village in the south of the commune, on which grounds human activities started
in the late paleolithic. In the 14th century Borowa was a royal village but in the 15th
century had gone into the possession of the Rożenów tribe of Gryf emblem. During
World War II, the partisans of the Home Army operated actively in the Borowa Village
area. In Borowa one should pay attention to the historic chapels: built in 1920 with
the figure of The Most Saint Immaculately Conceived Virgin Maria and wooden figure
with the character of the Christ as the Man of Sorrows from 1934 which was put on
the huge limewood by Borowianka river. Also a traditional smithy, which for decades
served local farmers is a pledge and a symbol of old times. The village has exceptional
advantages for hiking and bike riding with supporting directions of PTTK trails: green
(Czchów-Gromnik) and black (Styr-Jamna). By the forester’s lodge a possibility of
pitching the camping exists.
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Cmentarze wojenne, nazywane potocznie „Pomnikami”.

CHARZEWICE
Ważne miejsce w historii
Charzewic zajmuje
rodzina Meyssnerów,
do których należał
lokalny dwór. Gospodarz
został zapamiętany
jako troszczący się
o swoje włości dworskie,
a szczególnie o las. Był
on również teściem Jacka
Malczewskiego, wybitnego
polskiego malarza, który
inspirację do swoich
najsłynniejszych dzieł
czerpał właśnie z Charzewic
i okolic Zakliczyna.
Najlepszym przykładem
jest obraz „Pastuszek”,
który prezentuje postać
charzewickiego pastucha
dworskiego. Artysta
został zapamiętany
przez mieszkańców jako
nieszkodliwy dziwak,
a opowieści o nim i jego
kompanach artystach,
do dziś krążą wśród ludzi.
Dwór Meyssnerów został
rozebrany po II wojnie
światowej, a jedynym
dowodem na jego istnienie
jest pozostałość parku
dworskiego. Rodzina
malarza pochowana
jest na pobliskim
cmentarzu parafialnym
w Domosławicach,
w obszernym grobowcu
odrestaurowanym w roku
2015.

24

M

Charzewice

iejscowość położona na
lewym brzegu Dunajca.

Historia Charzewic zaczyna się w XIII wieku, zgodnie z przekazami historycznymi osada
została założona przez niemieckich kolonistów,
którzy przybyli tutaj po najeździe Tatarów.
Pierwsze źródła pisane pochodzą z połowy
XIV wieku, kiedy to wioska dotychczas należąca do rycerza Charza, została zakupiona przez
Spycimira, kasztelana krakowskiego, antenata
sławetnych rodów Melsztyńskich oraz Tarnowskich. Nowy właściciel wschodnią część swoich
nowych włości przeznaczył na budowę zamku
Melsztyn. Ten fragment Charzewic z czasem
wyodrębnił się i stworzył osobną miejscowość,
przyjmując nazwę zamku.
W lokalnej historii swoje piętno odcisnęła
I wojna światowa. W listopadzie 1914 roku na
linii Dunajca przebiegał front walk. Rzeka rozdzielała wojska austro-węgierskie i rosyjskie,
które długo bezskutecznie próbowały zdobyć
przyczółek na brzegu zajętym przez wroga. Do
krwawej batalii doszło 19 listopada w okolicach
Charzewic i Gwoźdźca, gdzie wojska cesarsko-królewskie, zaskoczone przez Rosjan, doznały

dotkliwej klęski, a straty obu stron sięgały setek
poległych żołnierzy. Pozostawione ciała zostały
przewiezione przez mieszkańców na wzgórze
graniczne pomiędzy Gwoźdźcem a Charzewicami, gdzie zostały pochowane w zbiorowych mogiłach. Według przekazu mieszkańców zwłoki
były zwożone niczym snopy zboża. Obecnie
w tym miejscu znajdują się cmentarze wojenne, nazywane potocznie „Pomnikami”. Wiele
osób twierdzi, że przechadzając się na miejscu
stoczonej bitwy, do dziś można usłyszeć tętent koni, szczęk broni oraz krzyki umierających
żołnierzy… W Czarnym Lesie co roku w trzecią
niedzielę października odprawiana jest polowa
msza św. w intencji poległych.
Charzewice to obecnie wioska przede
wszystkim rolnicza oraz turystyczna. Bardzo
popularna jest tutaj fasola „Piękny Jaś”, słynna
na całą Polskę odmiana uprawiana w Dolinie
Dunajca, której nazwa chroniona jest unijnym
certyfikatem. Bogactwo naturalne stanowią
tutaj duże pokłady żwiru, eksploatowane już
od dawna. Stare wyrobiska żwirowe stanowią
obecnie doskonałe miejsca do wędkowania,
a brzeg rzeki nadaje się do biwakowania. Jest
to idealne miejsce dla wielbicieli historii oraz
pięknej przyrody.

A

settlement founded on the left bank of
Dunajec river by German colonists in XIII
century. In the mid-14th century knight
Charz sold the village to Spycimir, whose its
eastern part donated for the construction of the
Melsztyn Castle. In November 1914, the front
ran along the Dunajec river, where two military
forces met, the Austro-Hungarian and Russian
armies. On November 19th , a bloody battle
between the Russians and the Imperial Royal
troops took place, where the latter surprised by
the enemy suffered a severe defeat. Hundreds of
fallen soldiers were buried in mass graves by the
inhabitants of Charzewice and Gwoździec. The
places of soldiers’ burial became war cemeteries,
known as ‘The Monuments’. Charzewice is
largely a farming area, where a famous type of
beans ‘Piękny Jaś’ (the name protected by the
EU certificate) is widely grown. The banks of
Dunajec river are ideal for camping and the old
gravel pits are a perfect place for fishing.


Fasola piękny jaś, słynna na całą Polskę odmiana
uprawiana w Dolinie Dunajca, której nazwa
chroniona jest unijnym certyfikatem.
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W

ioska położona w południowo-zachodniej części
gminy Zakliczyn, na zboczach
wzniesień Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego.
Udokumentowana historia sięga 1307 roku,
gdy Dzierżaniny wymienione zostały jako wieś
królewska, następnie wieś przeszła we władanie
możnego rodu Gierałtów – Ośmiorogów. Zgodnie z zapisami ksiąg parafii melsztyńskiej, dzierżańscy chłopi w XIV wieku łożyli na utrzymanie
melsztyńskiej kaplicy. W tych samych księgach
odnajdujemy zapis z XVIII wieku dotyczący dziesięciny w wysokości 22 złotych na rzecz kaplicy
w Melsztynie.
Najciekawszym zabytkiem jest oryginalna
kaplica cmentarna. Pierwotnie kaplica stanowi-

ła prezbiterium kościoła wybudowanego w Lubczy w 1759 roku, następnie przeniesionego do
Janowic w 1909 roku. W 1999 roku kościół został rozebrany, a prezbiterium przekazano parafii w Dzierżaninach i przeznaczono na kaplicę
cmentarną. Jest to drewniana, oszalowana kaplica eklektyczna z elementami neoromańskimi
o konstrukcji zrębowej. Kaplicę nakrywa dach
dwuspadowy z sześcioboczną wieżyczką na
sygnaturkę z latarnią. Na uwagę zasługują również kapliczki wotywne, umiejscowione w centrum wsi. Dzierżaniny mają ogromne walory
turystyczne. Jest to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz samochodowej – wieś leży na trasie do Rożnowa,
Tropia, Zakliczyna oraz Jamnej. Z wysoko położonych partii wsi rozciąga się piękny widok na
Beskid Sądecki i Wyspowy oraz na Tatry. Tutaj
w byłej szkole funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna
„Serce Pogórza” i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dzierżaniny

A
26

village in the south-western part of the commune, located on the
slopes of the Ciężkowicko-Rożnowskie Foothills. In 1307, it was
a royal village, which later belonged to the powerful family
of Gierałt – Ośmioróg. Both in the 14th and the 18th century, local
peasants subscribed to the maintenance of the chapel in Melsztyn.
The most interesting monument is the clapboard, wooden chapel of log
frame structure with a gable roof and hexagon turret in signature with
a lantern. Eclectic chapel with neoroman elements was the chancel in the
church in Lubczy in 1759 then was transferred to Janowice in 1909
and after demolition in 1999 passed to the parish in Dzierżaniny. Village
is ideal for hiking, cycling and car tours. It lies on the route to Rożnów,
Tropie, Zakliczyn and Jamna, with beautiful views of Sądecczyzna and
The Tatra mountains.
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FALISZEWICE

M
przez pomyłkę drukarską
w latach 70. XIX wieku
funkcjonowały dwie
równoległe nazwy: obok
przyjętej i utrwalonej
wśród mieszkańców
Faliszewice, pojawiła się
nazwa Faliszowice. Dopiero
w 2005 roku, po ponad 100
latach, problem rozwiązało
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
które przychyliło się do
woli mieszkańców i ustaliło
ostateczną nazwę na
Faliszewice.
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iejscowość leżąca przy zachodniej granicy gminy Zakliczyn.

Pierwsze wzmianki historyczne o tej
miejscowości pochodzą z końca XIV wieku, choć osadnictwo na tym obszarze
sięga czasów znacznie odleglejszych –
ludność zamieszkująca te tereny z pewnością miała związki z kulturą celtycką.
W średniowieczu wieś była własnością
rycerską Jana Grota herbu Rawicz, który w 1486 roku sprzedał ją Spytkowi
z Melsztyna. Faliszewice przez całe wieki były traktowane jako wieś należąca
do parafii melsztyńskiej, a następnie
domosławickiej, o czym świadczą zapisy
ksiąg parafialnych.
W Faliszewicach można odnaleźć
trzy kapliczki wotywne, z których jedna zlokalizowana jest przy wjeździe do
miejscowości, druga przy granicy z Domosławicami, a trzecia na pograniczu

Faliszewic, Niedzwiedzy i Złotej. Przy
tej ostatniej, co roku około 14 września,
organizowana jest polowa msza święta.
Jest to typowa wieś rolnicza, która
słynie ze swoich sadów czereśniowych.
Popularna jest także uprawa owoców
miękkich, takich jak porzeczki, truskawki oraz maliny. Miejscowość najlepiej
odwiedzić w maju, gdy rozkwitają sady
czereśniowe. Faliszewice mają spory potencjał turystyczny, który zostaje zagospodarowany przez osoby pochodzące
z odległych stron całej Polski, decydujacych się na budowę domków letniskowych w tej miejscowości. Przeważająca
część Faliszewic leży na wzniesieniu,
z którego można podziwiać panoramę
Dunajca, a na tzw. „Pastwiskach” na jego
szczycie, można rozbić biwak.

F

aliszewice is a typical agricultural
village situated at the western
border of the borough. Famous for
its cherry orchards and growing currants,
strawberries and raspberries. Associations
of the local population with Celtic culture
indicate that the settlement in the area
dates back to ancient times, but the first
mention comes from 1486, when Jan Grot
emblem of Rawicz sold village to Spytko of
Melsztyn. Initially Faliszewice served the
parish in Melsztyn then in Domosławice.
In Faliszewice three votive shrines can
be found, one of which is located at the
entrance to the village, the other on the
border with Domosławice and the third at
the crossroads leading to Niedźwiedza and
Złota. The potential of the tourist evidenced
in Faliszewice is by the construction of the
numerous cottages by people coming from
different parts of Poland. A large part of
the village lies on a hill from which you can
admire the view of Dunajec river.
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FAŚCISZOWA

Faściszowa

J

edna z największych miejscowości wchodzących
w skład gminy Zakliczyn.
Podczas badań archeologicznych
odkryto w Faściszowej narzędzia oraz
naczynia pochodzące z różnych epok:
kamienia, brązu oraz żelaza. Najstarsze
znaleziska liczą sobie około 5 tysięcy lat.
Pierwsze informacje o wiosce pochodzą
z kronik Jana Długosza, który posiłkując
się danymi Wincentego Kadłubka, wymienia i opisuje Phaszczechową. Była to
jedna z pierwotnych nazw, która ciągle
ewoluowała i tak przez Faszczechową,
Fasczechową, utrwaliła się Faściszowa.
Na początku XV wieku wieś była
własnością Mikołaja Rogalca herbu Strzemię. Następnie przeszła we
władanie rycerza Jarolda, który był
płatnikiem dziesięciny na rzecz parafii w Opatkowicach (późniejszym Zakliczynie). Wiek XVI przyniósł podział
Faściszowej pomiędzy kilku właścicieli

O

ne of the largest villages in the commune in which
tools and utensils from a stone and iron, bronze
eras were discovered with the oldest counting
about 5 thousand years back. At the beginning of the
15th century the village belonged to Nicholas Rogolca
emblem of Stirrup, then to Knight Jarold and in the 16th
century was divided between Taszycki, Błoński and Pilecki
families with parts of it going into different hands. In the
17th century after the Reformation, aside from Catholics
Calvinists and Arians were residing. During the Swedish
Deluge army of Carl Gustav was stationed in Faściszowa.
In the village there is a cemetery from the period of the
World War I, where are buried the austro-hungarian and
russian soldiers. An interesting pledge is the chapel from
1862 depicting the Virgin Mary with the Child, by which
May services are celebrated.

(m.in. Taszyckich, Błońskich, Pileckich)
i przechodzenie poszczególnych części w różne ręce. Na Faściszowej swoje
piętno odcisnęła reformacja i w wieku
XVII zamieszkiwali ją nie tylko katolicy,
ale i arianie oraz kalwini. W 1655 roku
rozpoczął się potop szwedzki, a wojska Karola Gustawa dotarły również na
południe Polski i w styczniu 1656 roku
zagrabiły i spaliły Zakliczyn, a stacjonowały właśnie w pobliskiej Faściszowej.
W wieku XIX Faściszowa znajdowała się
w rękach rodu Komorowskich. Ostatnimi
właścicielami dworu w Faściszowej byli
Żydzi, jednak na początku XX wieku włości zostały rozparcelowane, a drewniany
dwór został rozebrany.
Do zabytków Faściszowej należy zaliczyć cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym spoczywają
żołnierze austro-węgierscy i rosyjscy.
Bardzo ciekawą pamiątkę stanowi także przydrożna kapliczka przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem z roku
1862, przy której odprawiane jest nabożeństwo majowe.

Osada Wypoczynku i Zdrowia



„Modrzewiowe Wzgórze”

Cmentarz wojenny z okresu I wojny
światowej, na którym spoczywają
żołnierze austro-węgierscy i rosyjscy.

stylowa sala restauracyjna
 noclegi
 grill, ognisko
 plac zabaw dla dzieci
 baseny wewn i zewn, sauny, jacuzzi
 odnowa biologiczna
 sala konferencyjna
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IDEALNE MIEJSCE NA SPOTKANIA W GRONIE ZNAJOMYCH I RODZINY
w w w.modrzewiowe -wzgorze.pl
biuro@modrzewiowe-wzgorze.pl

 508 068 709


Zamiast odwiedzać tarnowskie, łódzkie czy krakowskie
muzea, wystarczy pospacerować po Faściszowej, którą
zdobią rzeźby Stanisława Sochy. Tuż za domem rzeźbiarza
stoi figurka Chrystusa Frasobliwego – postaci, którą pan
Stanisław może rzeźbić dniami i nocami. W domu pana
Stanisława powstała galeria, w której rzeźbiarz nie tylko
umieszcza swoje prace, ale prowadzi też warsztaty dla
dzieci, by przekazywać swoją pasję kolejnym pokoleniom.
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Filipowice

FILIPOWICE
Od 1998 roku na "Rogatym
Ranczo" w Filipowicach
można podziwiać zwierzęta
pochodzące nie tylko z
Europy, ale również z Azji,
Afryki i innych kontynentów,
m.in. jaka tybetańskiego,
czy posiadającego ogromne
rogi watussi. Odwiedziny
w prywatnym zoo Pana
Mariusza dają możliwość
bezpośredniego OBCOWANIA
ZE ZWIERZĘTAMI, które
najczęściej znane są jedynie
z opisów i zdjęć.
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M

iejscowość położona nad Dunajcem
w zachodniej części gminy Zakliczyn.
Pierwsze informacje o wiosce pochodzą z 1360 roku, kiedy to Kazimierz
Wielki stwierdza, że połowa wsi należy
do rycerzy: Zmysława, Mikołaja i Grzegorza z Filipowic, a nie do króla. Według
lokalnego historyka i kronikarza Jędrzeja Mytnika, autora bardzo interesującej
monografii Filipowic, zostały one założone około 1400 roku przez pewnego
pana Filipa, urzędnika sądu ziemskiego
z Czchowa, który zgodnie z przekazem
Mytnika, został nagrodzony tymi włościami przez Władysława Jagiełłę, za
waleczność podczas jednej z wojen.
Urzędnik wybudował dwór, który nazwał
od swego imienia. W swoich dalszych
przekazach Jędrzej skupia się na roli Dunajca w życiu mieszkańców, a w szczególności na zmianie koryta rzeki, która
zabierała albo oddawała chłopom ich
ziemię. Dosyć dokładnie opisuje powodzie z lat minionych oraz szkody, które
wyrządziły. Wzmiankuje, że podczas powodzi z 1813 roku wraz z prądem do Filipowic przypłynął krzyż z figurą Jezusa,
który do dziś zdobi miejscowy kościół.

W monografii opisywani są także ówcześni mieszkańcy oraz ich posiadłości.
Jędrzej Mytnik relacjonuje także wydarzenia z I wojny światowej, która również
miała swoje epizody w Filipowicach. Należy podkreślić, że Książki dla moich dzieci i innych ludzi..., ręcznie spisane przez
Jędrzeja Mytnika, to bardzo ciekawy
przykład ludowego opisywania historii.
Książka napisana dla chłopów, w dużej
mierze opisuje życie… chłopów, a więc
zwykłych mieszkańców wsi.
W Filipowicach w 1865 roku powstała Szkoła Ludowa, w której 5 klas
ukończył Jędrzej Mytnik. Ważną datą
jest także rok 1911, kiedy to powstała w tej miejscowości Ochotnicza Straż
Pożarna, która obecnie zrzeszona jest
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i należy do najlepszych jednostek w gminie Zakliczyn. W jej strukturach funkcjonuje Strażacka Orkiestra
Dęta, założona w latach 90. ubiegłego
wieku, która często koncertuje i zdobywa cenne nagrody w wielu konkursach.
Do najważniejszych zabytków należy kościół parafialny pw. Matki Bożej
Śnieżnej. Został on zbudowany w 1888
roku, a w 1923 i 1955 dobudowano
odpowiednio nawę boczną oraz przedsionek. Obok świątyni stoi wiekowy dąb
„Florian” o obwodzie 375 cm, który ma
status pomnika przyrody.

V

llage by Dunajec river, in the west of the commune, founded around
1400 by Mr. Philip, an official from Czchów. He received the lands
from the king Władysław II Jagiełło in reward for bravery, he built
a mansion and called it his name. In the life of the inhabitants the significant
role was played by the proximity of Dunajec, which bed took or gave back
peasants’ land in time. At the time of the flood in 1813 a cross with a statue
of Jesus sailed to Filipowice and currently adorns the local church. In 1865
the People’s School was created and in 1911 formed Volunteer Fire Brigade,
which now belongs to the best units in the commune of Zakliczyn. In its
structures the Fire Brass Orchestra works with award-winning prizes in
many competitions. The most valuable listed building is the church dedicated
to Lady of the snows, built in 1888 and extended in 1923 and 1955. By the
church a century-old oak grows, called ‘Florian’ with circuit of 375 cm and
which has the status of a natural monument.


W Filipowicach tworzone jest obecnie muzeum rzeczy wyszukanych,
związanych głównie z motoryzacją. Na 470 m2 powierzchni będzie można
podziwiać powstającą od 2002 roku prywatną kolekcję pana Kazimierza
– mieszkańca Filipowic. Wśród eksponatów znajdzie się m.in. kilkanaście
samochodów, kilkadziesiąt motocykli, sprzęty gospodarstwa domowego,
czy wyposażenie starych kuźni.
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GWOŹDZIEC

N

ajrozleglejsza
wioska
w gminie Zakliczyn leżąca w jej północnej części.
Badania archeologiczne pozwoliły ustalić, że osadnictwo na terenie
Gwoźdźca istniało już 7 tysięcy lat temu,
o czym świadczą wyjątkowo interesujące znaleziska – fragmenty warsztatu
tkackiego, narzędzi krzemiennych, nóg
glinianego posągu oraz, co wydaje się
najbardziej fascynujące, kawałki prehistorycznego jabłka.
Pierwsze informacje ze źródeł pisanych o Gwoźdźcu pochodzą z początku
XIV wieku i donoszą o istniejącej już wówczas parafii. Szlachecka część Gwoźdźca
(gdyż istniały także części: królewska
– Zagrody i duchowna – Prebenda, obie
nazwy do dziś funkcjonują wśród mieszkańców), zawsze należała do panów na
zamku melsztyńskim. W połowie XIV wieku kasztelan krakowski Spycimir z Melsztyna zakupił Gwoździec wraz z Charzewicami oraz Zawadą Lanckorońską od
rycerza Charza, co w roku 1347 poświadczył król Kazimierz Wielki. Na początku
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XV wieku Gwoździec trafił w ręce Jordana herbu Trąby, założyciela Zakliczyna
nad Dunajcem. Ostatnimi właścicielami
Gwoźdźca byli Lanckorońscy.
Należy zaznaczyć, że w wiosce od
1820 roku funkcjonowała szkoła trywialna, a w latach 80. XIX w. powołano do
życia szkołę ludową, jednak pierwsze
wzmianki o szkole pojawiły się już w 1596
roku. Warto podkreślić, że powstała
w 1890 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona jest do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i należy do czołowych jednostek OSP gminy Zakliczyn. Podczas I wojny światowej
na granicy Gwoźdźca i Charzewic doszło
do bitwy pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi.
Największym zabytkiem Gwoźdźca jest kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, który został wybudowany
w latach 1910–1913. Jest to budynek
murowany, jednonawowy, z trójbocznie
zamkniętym prezbiterium w stylu neogotyckim. Obok kościoła znajduje się drewniany budynek z 1915 roku, przy którego
budowie wykorzystano materiały uzyskane z rozbiórki starej świątyni.

W 1997 roku z inicjatywy
Centrum Kultury w Zakliczynie,
przy miejscowej szkole powstał
zespół folklorystyczny
Gwoździec, który podtrzymuje
i kultywuje tradycje oraz
zwyczaje regionalne.
Przedmiotem działalności
zespołu jest przede wszystkim
taniec i śpiew. Grupa
folklorystyczna reprezentuje
Gminę Zakliczyn na wielu
konkursach i przeglądach
regionalnych, np. w Lipnicy
Murowanej, Szczurowej,
Bukowinie Tatrzańskiej,
ale także międzynarodowych,
m.in. na Węgrzech i w Bułgarii.

T

he largest village in the commune situated in its northern part. Studies which
were carried out have allowed to determine that the settlements in the area were
there already 7 thousand years ago. In the
14th century there was a parish and the village consisted of clerical, royal and noble parts
which belonged to the Lords of the Melsztyn
Castle. References of the school in Gwoździec
already appeared in 1596, with trivial school
operated here from 1820 and in the 80’s of
19th century there was People’s School. In
1890 Voluntary Fire Brigade was established
and today it belongs to the best in the whole
commune. During the World War II on the border of Gwoździec and Charzewice there was
a bloody battle between the armies of Austria-Hungary and Russia. The most important
monument is the church dedicated to Saint
Catherine of Alexandria which was built between 1910–1913.

W Gwoźdźcu ma swój początek ścieżka spacerowo-dydaktyczna, która kończy
się w Melsztynie. Przejście ścieżką zajmuje około 3 godzin. Podczas wyprawy
można zapoznać się z najciekawszymi
zabytkami Gwoźdźca (kościół, stanowisko
archeologiczne), Charzewic („Pomniki” cmentarz z okresu I wojny światowej) oraz
Melsztyna (ruiny zamku rodu Melsztyńskich). Ścieżka pozwala aktywnie spędzić
czas, łącząc wypoczynek z poznawaniem
lokalnej historii oraz odkrywaniem pięknej
przyrody. Na trasie dla wygody spacerowiczów zamontowano ławeczki, które pozwalają odpocząć w drodze.
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JAMNA


Rzeźba upamiętniająca
ofiary mordu dokonanego
przez Niemców w 1944
roku. Wśród ofiar znalazła
się również młoda matka
z niemowlęciem na ręku.

Jamna

N

ajmniejsza i najwyżej położona miejscowość gminy
Zakliczyn.
Pierwsza informacja o Jamnej pochodzi
z 1370 roku. Ze źródeł historycznych wynika, że
wioska była własnością dziedziców zamku rożnowskiego i należała do parafii w Paleśnicy.
Odległa historia Jamnej jest bardzo słabo udokumentowana, natomiast wydarzenia z września
1944 roku mocno zapisały się w lokalnej pamięci. Lesiste, trudno dostępne wzgórza Jamnej były
doskonałym miejscem dla partyzantów. Od lipca
do listopada 1944 roku działał tutaj aktywnie
Batalion „Barbara” Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Eugeniusza Antoniego Borowskiego
ps. Leliwa. Oddziały partyzanckie działały bardzo
prężnie, siejąc popłoch wśród wojsk niemieckich
okupantów. Dowództwo niemieckie postanowiło
rozprawić się z polskimi oddziałami i do walki rzuciło dwa bataliony znanej 14. Dywizji Grenadierów
SS, potocznie nazywaną SS-Galizien. Jednostka
miała za zadanie wyeliminować oddziały kpt. Borowskiego „Leliwy”. Bitwa rozegrała się w dniach
25–26 września i rozpoczęła się okrążeniem batalionu „Barbara” na wzgórzu oznaczonym jako
530. Po długotrwałych walkach w nocy 26 września oddziały partyzanckie wyrwały się z pierścienia wojsk niemieckich bez większych strat. W odwecie hitlerowcy dopuścili się zbrodni wojennej,
paląc całą wieś i mordując wielu jej mieszkańców.
Nie oszczędzono nikogo, ani osób starszych, ani
nawet młodej matki z niemowlęciem na ręku. Dla

uczczenia pamięci ofiar poległych w 1944 roku,
w ostatnią niedzielę września mają miejsce uroczystości religijno-patriotyczne.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla Jamnej,
a jak się później okazało, również dla całej gminy
Zakliczyn, było przybycie w 1992 roku oo. Dominikanów z Duszpasterstwa Akademickiego z Poznania z o. Janem Górą przybył o. Andrzej Chlewicki. Ojcowie stworzyli tu Szkołę Wiary „Dom św.
Jacka” i Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej
Nadziei. W 1992 roku gmina Zakliczyn reprezentowana przez wójta gminy Stanisława Chrobaka,
przekazała ojcom dominikanom budynek byłej
szkoły wraz z przylegającym terenem. Obraz
Matki Bożej został koronowany 3 czerwca 1998
roku na placu św. Piotra osobiście przez Świętego
Jana Pawła II. Jamna jest miejscem wyjątkowym
nie tylko dla mieszkańców, ale znana jest również daleko poza granicami gminy. Swoją ogólnopolską sławę zawdzięcza prężnie działającemu Ośrodkowi Duszpasterskiemu Dominikanów.
Corocznie 15 sierpnia ściągają tu licznie turyści
i wierni, by wziąć udział w odpuście i plenerowej
mszy św. odprawianej na ołtarzu z wiekowego
dębu przy Domu św. Jacka.
Jamna słynie również z rozbudowanej bazy
noclegowej, w której każdy z turystów znajdzie
coś dla siebie: rozrywkę z widokiem na Tatry przy
koncertach, winie i regionalnej kuchni w Chatce
Włóczykija, długie spacery, odpoczynek na tarasie widokowym i idealne miejsce zabaw dla
dzieci w Bacówce, prywatność na łonie natury
w Gajówce lub spokój płynący z pracy i modlitwy
w ośrodku przy domu św. Jacka.

T

he smallest and the highest village of the commune
of Zakliczyn. The first mention of Jamna came from
1370 when it was owned by the heirs of Rożnowski
Castle and belonged to the parish of Paleśnica. From
July to November 1944 on Jamna’s woody hills actively
operated battalion of Country Army 'Barbara' under the
command of Captain Eugeniusz Borowski, pseudonym
'Leliwa'. Branches of the guerrillas were a scaremonger
among German troops until September 26, when with
no major losses released themselves from 14th Division
Grenadier of the SS intended to eliminate branches of
Captain Borowski. In revenge the Nazis wiped out and
burned the entire village. Dominicans with father Jan Góra
who arrived to Jamna (1992) from Poznań formed School
of Faith and the Sanctuary of Our Lady of Unfailing Hope,
whose image was crowned on June 3rd, 1998 by Pope
John Paul the second.
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Jamna jest idealnym miejscem na połączenie turystyki kulturowej z aktywnym wypoczynkiem, gdyż biegnie przez
nią aż 6 szlaków turystycznych. Żółty szlak prowadzi przez miejsca walk partyzantów z okupantem i dlatego
często nazywany jest „szlakiem Batalionu AK «Barbara»”. Warto również odwiedzić miejsce pamięci, w którym
drewniane rzeźby ludzi przypominają o 57 osobach poległych w pogromie.

Ojciec Andrzej Chlewicki OP, kustosz Sanktuarium
MB Niezawodnej Nadziei, gospodarz ośrodka
na Jamnej.
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KO Ń C Z YS K A
W 1882 roku Marię Jadwigę
Jurkiewicz dotknęło
ciężkie zapalenie oczu,
natomiast jej sekretarka
S. Elżbieta Schirmeisen
zapadła na gruźlicę płuc.
Obu lekarz zalecił wyjazd
na wieś i 2 sierpnia 1882
roku, w święto Matki Bożej
Anielskiej, przybyły do
Zakliczyna, odpowiadając
na zaproszenie wuja Jadwigi
Ks. Jakuba Rozwadowskiego,
proboszcza i dziekana
zakliczyńskiego.
Życzliwe przyjęcie sprawiło,
że siostry zdecydowały się
zostać na stałe i założyć
klasztor. Stolica Apostolska,
w odpowiedzi na ich prośbę
w lipcu 1883 roku udzieliła
Ordynariuszowi tarnowskiemu
władzy kanonicznego
erygowania nowego
klasztoru. Budowa klasztoru
w Kończyskach zakończyła się
przed zimą 1890 roku.
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M

iejscowość leżąca
w centralnej części
gminy Zakliczyn.
W relacjach Wincentego Kadłubka,
historia Kończysk zaczęła się w 1215
roku, o czym pisze Jan Długosz, opierając się na przekazach swego wielkiego poprzednika. W średniowieczu miejscowość należała do parafii
Opatkowice. W przekazach pojawia
się także ród Gierałtów-Ośmiorogów, który miał we władaniu Kończyska pod koniec XIV wieku. W 1883
roku w Kończyskach powstał klasztor
Sióstr Bernardynek. Jego fundatorką
była Maria Jadwiga Jurkiewicz. Siostry zakonne aktywnie włączyły się

Kończyska
w życie społeczne wioski. Już w 1911
roku powstała przyklasztorna szkółka elementarna, a siostry zaczęły
uczyć mieszkańców również robótek
ręcznych. Tutaj powstały także dwie
wspólnoty o czynnym charakterze,
z których jedna działa w Brazylii, a kolejna w Stanach Zjednoczonych.
Kończyska to doskonałe miejsce
dla osób szukających wypoczynku
i uprawiania turystyki pieszej oraz
rowerowej. Duża baza noclegowa
(gospodarstwa agroturystyczne, niektóre zrzeszone w Galicyjskich Gospodarstwach Gościnnych) sprawia,
że jest to świetny punkt do rozpoczęcia przygód w gminie Zakliczyn. Tutaj
swoją siedzibę ma Koło Łowieckie
„Melsztyn” obchodzące w roku 2015
jubileusz 60-lecia istnienia.

A

village in the central part of the commune which history
began in 1215. At the end of the 14th century Kończyska
was in the possession of the Gierałt-Ośmioróg family and
it belonged to the parish in Opatkowice. Thanks to Maria Jadwiga
Jurkiewicz in 1883 the Monastery of Bernardine Sisters was
established, which was actively involved in the life of the village.
In 1911, next to monastery, was created an elementary school
and the sisters began to teach the villagers the needlework.
Communities Created within monastery work in Brazil and the
United States. Kończyska is a perfect place for those seeking
relaxation, hiking and cycling. Large accommodation base
(farmhouses, some are members of the Galician Guest Farms)
makes it a point to start the adventure in the commune of
Zakliczyn. Here its premises has the Hunting Circle 'Melsztyn',
celebrated its 60 years of existence in 2015.
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PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ GMINĘ ZAKLICZYN:

CZARNY

 awada Lanckorońska (początek przy szlaku niebieskim: Melsztyn–Dębno)  Roztoka (cmentarz nr 287)  Zakliczyn
Z
(rynek, klasztor oo. Franciszkanów)  Kończyska (klasztor ss. Bernardynek)  Słona (Biała Góra)  Sucha Góra Zachodnia,
406 m n.p.m. (węzeł szlaków: zielony i żółty do Ośrodka Edukacji Ekologicznej na Polichtach, żółty do Jastrzębi i dalej
do Jamnej, zielony do Słonej i na Styr). Czas przejścia ok. 3,5 h. Trasą tą biegnie zielony szlak rowerowy.

ZIELONY

 ucha Góra Zachodnia  Słona  Olszowa, 469 m n.p.m. (rezerwat florystyczny „Styr”, początek szlaku czarnego do Jamnej)
S
 Bieśnik (leśniczówka Bodzantówka, kamieniołom, przełomowy odcinek Paleśnianki)  Borowa  Wola Stróska (szpitalik
partyzancki AK)  Mogiła, 478 m n.p.m.  Ruda Kameralna  Piaski Dróżków (prom do Czchowa).
Czas przejścia: do leśniczówki ok. 2,5 h, do szpitalika 3,5 h, cała trasa 6 h.

CZARNY

Olszowa  Styr Płd. (punkt widokowy, przy dobrej widoczności Tatry)  Paleśnica  Rosulec (Jastrzębska Góra
516 m n.p.m., połączenie ze Szlakiem Walk Batalionu „Barbara” AK żółtym Tarnów–Bartkowa)  Jamna (Sanktuarium
MB Niezawodnej Nadziei, kaplica Męczeństwa, bacówka, chata Włóczykija, węzeł szlaków turystycznych: na Bukowiec,
do Jastrzębi, Bartkowej i Siekierczyny) – znaki żółte Jamna Potoki. Czas przejścia ok. 2,15 h.

NIEBIESKI

 elsztyn (ruiny zamku Leliwitów)  Zawada Lanckorońska (grodzisko)  Roztoka Dział. Czas przejścia 1,5 h.
M
Szlak niebieski prowadzi dalej przez Wolnicę do zamku w Dębnie.

ŻÓŁTY

 rzez Jamną przebiega Szlak Walk Batalionu „Barbara” 16 PP AK. Szlak prowadzi z Tarnowa do Bartkowej nad Jezioro
P
Rożnowskie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym opisem szlaków pieszych w przewodniku
Andrzeja Matuszczyka Pogórze Karpackie.
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ZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE
NIEBIESKI TARNÓW MOŚCICIE

Jamna: 56,5 km (30 km na terenie gminy Zakliczyn), głównie drogi asfaltowe z niewielką
liczbą dróg szutrowych i leśnych, przeważnie płasko z wyjątkiem odcinków Czchów
Zapora–Dzierżaniny (260 m podjazdu) i Paleśnica – Jamna (230 m).
Trasa: Tarnów  Janowice  Wróblowice  Lusławice  Zakliczyn  Wesołów 
Filipowice  Piaski Drużków (przeprawa promem)  Czchów zapora  Ruda Kameralna
 Dzierżaniny  Paleśnica  Jamna.
ZIELONY BIADOLINY PKP

Bogoniowice PKP: 43 km (13 km na terenie gminy Zakliczyn), po drogach asfaltowych, droga
leśna na odcinku Biała Góra–Budzyń. Z Zakliczyna na Budzyń 180 m różnicy wzniesień.
Trasa: Biadoliny PKP  Biadoliny Radłowskie  Wojnicz  Grabno  Szkodna
 Zawada Lanckorońska  Roztoka  Zakliczyn  Kończyska  Budzyń
 Ciężkowice  Bogoniowice PKP.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem znakowanych tras rowerowych w publikacji:
Ziemia Tarnowska. Przewodnik Rowerowy, Stanisław i Witold Tomaszek.
Przez gminę Zakliczyn przebiega również 16 km projektowanej trasy VeloNatura
(EuroVelo 11), na mapie oznaczonej kolorem czerwonym.
Możliwości poznawania gminy Zakliczyn na rowerze jest bardzo wiele. Gęsta sieć dróg
gminnych i leśnych umożliwia dotarcie rowerem do najciekawszych miejsc Kotliny
Zakliczyńskiej i na otaczające ją wzniesienia. Dobra mapa pozwoli na dotarcie w interesujące
miejsca znajdujące się poza oznaczonymi szlakami.
Opis proponowanych tras rowerowych na stronach 72–75.

TRASY KAJAKOWE
JURKÓW - ZAKLICZYN

Trasa do rekreacyjnego spływu dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających relaksu
z nutką przygody w tle. Długość trasy: 10 km. Czas trwania spływu 1,5-2 h.
JURKÓW - ISEP

Dłuższa i w dalszym biegu bardziej wymagająca trasa dla osób szukających
niezapomnianych wrażeń i chcących poczuć skok adrenaliny.
Długość trasy: 20 km. Czas trwania spływu 3,5-4,5 h.
JURKÓW-TARNÓW
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Całodniowa trasa kajakowa pozwalająca na podziwianie przepięknego krajobrazu oraz
dzikich i malowniczych plaż.
Długość trasy: 32 km. Czas trwania spływu 5,5-7 h.

43

 | Gmina Zakliczyn | Lusławice

LU S Ł AW I C E

J

edna z największych miejscowości gminy Zakliczyn.

Historia Lusławic jest bardzo długa, pierwsze wzmianki pisane pochodzą z początku XIII
wieku. Jednak Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1880
roku donosi, że Lusławice to starożytna osada,
niegdyś miasteczko, podupadłe wskutek wojen.
Można więc przypuszczać, że losy tej wioski są
znacznie starsze, niż się powszechnie uważa.
Słynny historyk i etnograf Feliks Jan Szczęsny
Morawski podaje, że miejscowość powstała
w 1231 roku za sprawą Ludysława (Ludpła-

Lusławice zasłynęły na całą Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku. W całej Europie,
w tym również na ziemiach polskich, rozwijała się
reformacja. Silny ruch stworzyli arianie, popularnie
zwani braćmi polskimi, a jedną z ich najsłynniejszych siedzib były Lusławice, które należały do
rodziny Taszyckich, gorliwych wyznawców nowej
wiary. Za początek obecności arian można przyjąć rok 1565, kiedy to powstał zbór. W Lusławicach odbywały się także zjazdy i synody ariańskie
z udziałem wybitnych teoretyków arianizmu. Działał tutaj jeden z jego najwybitniejszych przedstawicieli Faust Socyn, który przebywał w lusławickich
włościach od 1598 roku aż do śmierci w 1604 roku.
Został pochowany nieopodal wielkiego zboru. Jego

L U S Ł A W I C E Z A S ŁY N Ę ŁY N A C A Ł Ą R Z E C Z P O S P O L I TĄ W D R U G I E J P O Ł O W I E X V I
W I E K U Z A S P R A WĄ A R I A N , P O P U L A R N I E Z WA N YC H B R A Ć M I P O L S K I M I
wa, Lucława) możnego rycerza pochodzącego
z Niemiec. Miejscowość w XIV wieku znajdowała się w rękach Gierałtów-Ośmiorogów, a w ciągu stuleci zmieniała właścicieli.


Park dworski
z ponad 1700
gatunkami drzew
i krzewów z całego
świata.
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grób był niejednokrotnie niszczony przez klęski
naturalne oraz (znacznie częściej) przez religijnych
wrogów Socyna. Zgodnie z lokalną tradycją kości
Fausta Socyna zostały wrzucone do Dunajca przez


Cennym zabytkiem Lusławic jest dworek pochodzący z początku XIX wieku. W latach 1923–1926 w tym
miejscu przebywał Jacek Malczewski, który zachwycał się zakliczyńskimi pejzażami i uwieczniał je w swoich
wybitnych dziełach. Wokół dworku, na powierzchni 5 ha, rozciąga się park z końca XVIII wieku. Od 1976 roku
właścicielem dworku jest najwybitniejszy współczesny polski kompozytor prof. Krzysztof Penderecki.
Twórca jest blisko związany z Lusławicami i gminą Zakliczyn, czego dowodem jest powstanie z inicjatywy
profesora w latach 2011–2012 Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego.
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Lusławice


Mauzoleum Fausta Socyna.

okolicznych chłopów. Do dzisiaj przetrwał kamień
nagrobny, który wiele razy był usuwany przez
mieszkańców, ale jak głosi legenda, za każdym
razem kamień wracał na swoje miejsce za sprawą
dwóch, tajemniczych czarnych postaci.
Bracia polscy oskarżeni o wspieranie Szwedów w okresie potopu zostali wygnani z Polski
lub zmuszeni do przejścia na wiarę katolicką,
uchwałą Sejmu z 1658 roku. Ten los nie ominął
również lusławickich arian, którzy musieli opuścić
naddunajecką miejscowość. Właściciel Lusławic
Achacy Taszycki, który na kilka lat przed wygnaniem odrzucił nauki arian, spalił wielki zbór,
a kamienie, które dotychczas tworzyły świątynię
antytrynitarzy, zostały przeznaczone na budowę

O

w Zakliczynie nowego klasztoru Franciszkanów-Reformatów, którzy zostali sprowadzeni, by zapobiec szerzeniu się tej sekty.
Pamiątką po arianach w Lusławicach jest lamus dworski z początku XVII wieku, którego pierwotnym przeznaczeniem miał być zbór. Na terenie
parku dworskiego znajduje się również, wcześniej
już wspomniany grób Fausta Socyna, z oprawą
z 1936 roku, ufundowaną przez jego następców
i braci w wierze.
Lusławice to miejscowość z bardzo długą
i ciekawą historią, która z pewnością zainteresuje
każdego. Poza walorami historycznymi odnajdziemy tutaj również piękne zakątki nad Dunajcem,
które pozwolą odnaleźć spokój i wytchnienie.

ne of the largest villages within commune which is considered to be an ancient settlement although officially its founding
dates back to 1231 and assigns to German knight Ludysław.
In the second half of the 16th century in Lusławice acted Polish
Brethren led by Faustyn Socyn. In 1565 he founded the church, but
for helping the Swedes during the Swedish deluge they were expelled from Poland or forced to take catholicism. The owner of Lusławice, Achacy Taszycki, burned protestant community and donated the
stones for construction of a new monastery of Franciscans brought
to Zakliczyn to prevent the spread of sects. To the listed buildings
of Lusławice belong granary court from the beginning of the 17th
century, Faust Socyn’s tomb, 19th century manor house with park
from the end of the 18th century that currently belongs to Professor
Krzysztof Penderecki. On his initiative between 2011-2012 was built
Krzysztof Penderecki European Centre For Music.
Lamus z pocz. XVII w.


Działalność Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego polega przede wszystkim na wszechstronnym
kształceniu młodych muzyków z całego świata, aż do osiągnięcia
przez nich pełnej dojrzałości artystycznej. Cel ten realizowany
jest poprzez organizację kursów mistrzowskich, warsztatów,
seminariów i wykładów.
Drugą sferą działalności Centrum jest organizacja wydarzeń
koncertowych i festiwali muzycznych, których celem jest
zwiększenie dostępności do kultury wysokiej dla mieszkańców
regionu oraz upowszechnianie muzyki klasycznej.
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Melsztyn

MELSZTYN

N

ajprawdopodobniej
jest to miejscowość
z największym dorobkiem
historycznym w gminie Zakliczyn.
Melsztyn swoją ogólnopolską sławę
zawdzięcza ruinom zamku należącego
w średniowieczu do bardzo możnego
i wpływowego rodu Melsztyńskich. Zamek powstał w latach 1340–1354 na
wzgórzu, u stóp którego płynął wówczas Dunajec, we wschodniej części
Charzewic. Fundatorem i budowniczym
zamku był Spycimir, słynny kasztelan
krakowski, który zakupił Charzewice, Gwoździec oraz Zawadę od rycerza Charza. Protoplasta Melsztyńskich
i Tarnowskich nazwał zamek Mühlstein
– co oznacza kamień młyński. Z czasem
nazwa została spolszczona i przyjęła
współczesne brzmienie. Syn Spycimira po śmierci ojca w 1356 roku przejął
warownię melsztyńską i ufundował
kościół, który w 1364 roku stał się kościołem parafialnym, a pierwszym proboszczem został niejaki Mikołaj. Parafia
istniała prawie do końca XVIII wieku,
a następnie została przeniesiona do pobliskich Domosławic, gdzie znalazła się
także część wyposażenia melsztyńskie-
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go, np. zabytkowa kamienna chrzcielnica z 1490 roku.
Sam zamek, wybudowany w stylu
gotyckim, był budowlą obronną, jednak
w połowie XVI wieku został przebudowany przez kolejnego właściciela –
Spytka Jordana, w rezydencję renesansową i zaczął spełniać również funkcję
reprezentacyjną. Melsztyn zmieniał
właścicieli w ciągu wieków: na początku XVII wieku został przejęty przez rodzinę Tarłów, a w połowie XVIII w. przez
Lanckorońskich. Zamek w tym okresie
coraz bardziej podupadał, a kres jego
świetności przypada na okres konfederacji barskiej. W 1771 roku został zajęty przez wojska konfederackie i spalony
przez Kozaków, służących w wojskach
rosyjskich. Zniszczonej budowli nie
odbudowano, a wręcz przeciwnie, pozostałe kamienie wykorzystano do
budowy kościoła w Domosławicach
i okolicznych folwarków. Powolne rozbieranie pozostałości zamku trwało do
połowy XIX wieku, kiedy to zaborcze
władze austriackie zakazały tego procederu, a następnie poczyniły starania
w celu zabezpieczenia murów, które do
dziś górują nad doliną Dunajca. Tutaj
powstało w okresie międzywojennym
schronisko turystyczne. Wzgórze zamkowe wraz z ruinami stanowi własność
Lasów Państwowych. W 2008 roku zostało użyczone gminie Zakliczyn.

Melsztyn to wymarzone miejsce dla
wielbicieli historii, którzy fascynują się
okresem średniowiecza. W tym czasie,
za sprawą kilku pokoleń Spytków, był
znany w całej Polsce oraz daleko poza jej
granicami, jako ważny ośrodek polityczny. Postać Spytka z Melsztyna, kasztelana krakowskiego, została uwieczniona
przez Henryka Sienkiewicza w powieści
Krzyżacy.
Melsztyn to także idealne miejsce
dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Do ruin zamku został wytyczony
szlak turystyczny, który obfituje w ciekawe zakątki, a z samego wzgórza roztacza
się piękny widok na dolinę Dunajca. Ruiny są sukcesywnie zabezpieczane, m.in.
arkady, wieża i brama wjazdowa. Wieża
iluminowana jest nocą.

O melsztyńskim zamku powstało wiele
legend, które krążą wśród miejscowej
ludności po dziś dzień. Według
jednej z nich wśród ruin znajduje
się wejście do lochów, które ciągną
się pod Dunajcem aż do klasztoru
REFORMATÓW w Zakliczynie. Ponadto
w jednej z odnóg podziemi znajdują się
ogromne skarby ukryte przez rodzinę
Melsztyńskich.

I

n Melsztyn are the remains of the castle built in the years 1340-1354 and belonged to a prosperous Melsztyński family. The founder of the castle was castellan of Kraków - Spycymir who called the castle the Muhlstein, which means
millstone. Defensive, Gothic castle in the middle of the 16th century was rebuilt
into a Renaissance residence by the next owner, Spytko Jordan. Later, it belonged
to the Tarło family and Lanckoroński family but from this time on deteriorated
more and more. In 1771 the castle was occupied by confederate troops and then
burnt by the Cossacks. In church in Domosławice some parts of equipment are
transferred from parish church in Melsztyn at the end of the 18th century, i.a. the
ancient stone baptismal font from 1490. There is a trail that leads to the ruins of
castle and the top of the hill overlooks the valley of the Dunajec river. The remains
of castle are backlit at night.
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O L S Z O WA

M

iejscowość położona na
południu gminy Zakliczyn.

Pierwsza wzmianka pisana o tej miejscowości pochodzi z kronik Jana Długosza, który opierając się na przekazach Wincentego Kadłubka,
wspomina miejscowość z 1215 roku. Późniejsza historia jest słabo udokumentowana. Na
kartach dziejów pojawia się nazwisko Achacego
Taszyckiego, w którego władaniu była Olszowa
na początku XVI wieku.
Pod koniec XVIII wieku wybudowano tu
piękny dwór szlachecki, który był otoczony

gruntownie przebudowany i zaadaptowany na
szkołę podstawową, która mieściła się tam do
2001 roku.
Do ciekawych zabytków należy także zaliczyć murowaną kapliczkę, znajdującą się w centralnej części wsi, przy drodze do Paleśnicy.
Wewnątrz znajduje się feretron z ludową rzeźbą
NMP Niepokalanie Poczętej oraz ludowa rzeźba
św. Jana Nepomucena z XIX wieku, jak również
krucyfiks procesyjny z XIX wieku i obraz Matki
Boskiej Szkaplerznej.
Olszowa to miejsce nieodkryte jeszcze
przez turystów. Podgórskie pejzaże zachwycają swoją naturalnością, a widok na dolinę Pale-

PIERWSZA WZMIANKA PISANA O TEJ MIEJSCOWOŚCI POCHODZI Z KRONIK JANA
DŁUGOSZA, KTÓRY OPIERAŁ SIĘ NA PRZEKAZACH WINCENTEGO KADŁUBKA
wspaniałym parkiem w stylu angielskim. Ostatnią właścicielką dworskich włości była hrabina Stecka. Po II wojnie światowej dwór został

śnianki zapiera dech w piersiach. Przez wioskę
przebiega czarny szlak turystyczny, ze Styru aż
do Jamnej.


Feretron z ludową
rzeźbą NMP
Niepokalanie
Poczętej oraz
ludowa rzeźba
św. Jana
Nepomucena.
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Obraz Matki
Boskiej
Szkaplerznej.

Olszowa

A

village in the south of the commune,
mentioned in ‘Chronicles’ of Jan Długosz
in 1215. History of Olszowa is poorly
documented. It is known that at the beginning of the 16th century it belonged to Achacy
Taszyński and at the end of the 18th century
a beautiful manor was built here surrounded
by a park in English style. The last owner of
the manor court was Countess Stecka. After
the World War II the manor has been comple-


tely rebuilt and converted into a primary school
that was located there until 2001. In the central part of the village, on the way to Paleśnica
is the brick chapel with procession float of folk
sculpture of the Virgin Mary of the Immaculate
Conception, folk sculpture of St. John Nepomucen from the 19th century, processional crucifix
from the 19th century and painting of Our Lady
of the Scapular. Across the village runs black
trail Styr-Jamna, from which you can admire
hilly landscapes and the views of Paleśnianka
Valley are breathtaking.

Widok z Olszowej
na dolinę
Paleśnianki,
Beskid Sądecki
i Tatry.
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Przez wieś przebiegał front
podczas I wojny światowej, czego
pozostałością są dwa cmentarze
wojenne z tego okresu.

52

Paleśnica

M

iejscowość położona
w południowej części
gminy Zakliczyn, w dolinie
Paleśnianki.
Lokacja wsi na prawie niemieckim
miała miejsce za panowania Kazimierza
Wielkiego w 1351 roku – zabiegał o nią ród
Gryfitów z Rożnowa. Wioska istniała jednak już znacznie wcześniej, niektóre źródła
mówią nawet o 1086 roku. Według legendy to właśnie stąd miał pochodzić słynny
wojownik Klemens, który poległ w 1241
roku podczas bitwy z Mongołami pod Legnicą. Paleśnica była osadą rzemieślniczą,
w której zajmowano się przede wszystkim kowalstwem i płatnerstwem – według lokalnej tradycji, podczas bitwy pod
Grunwaldem w 1410 roku, rycerze polscy
używali mieczy wykutych z paleśnickiej
stali. Paleśnica mogła się rozwinąć dzięki
wydobywanym rudom żelaza w pobliskiej
Rudzie Kameralnej. Swoją nazwę wioska
również zawdzięcza kuźni. Do produkcji stali wykorzystywano kuźnicę wodną,
którą nazywano „pałecznicą” i taka była
też pierwotna nazwa miejscowości (u Jana
Długosza pojawiają się także: Palyecznica
oraz Paleschnycza).

W 1397 roku, na mocy aktu wydanego przez Władysława Jagiełłę, postawiono
drewniany kościół pw. św. Klemensa – patrona górników. Przetrwał on aż do początku
XIX wieku, kiedy to postawiono nowy, murowany pw. św. Justyny PM w 1809 roku. Na
miejscu starego kościoła mieści się obecnie
cmentarz parafialny. Obecna świątynia powstała z fundacji Justyny Lanckorońskiej.
Ołtarz główny pochodzi z 1895 roku, z tego
samego okresu są dwa ołtarze boczne
w stylu neoromańsko-neobarokowym.
Na terenie Paleśnicy od dawna rozwijała się oświata. Już w XIV wieku powstała tu szkoła przykościelna, a w 1859 roku
pierwsza szkoła publiczna, trywialna. Przez
wieś przebiegał front podczas I wojny światowej, czego pozostałością są dwa cmentarze wojenne z tego okresu nr. 295 i 296.
W okresie II wojny światowej na terenie
Paleśnicy aktywnie działały jednostki partyzanckie AK. Z tej miejscowości pochodzili:
Stanisław Chrobak – działacz opozycji antykomunistycznej, jeden z założycieli NSZZ
RI „Solidarność”, senator RP i wójt gminy
Zakliczyn oraz Wiesław Woda – poseł ziemi tarnowskiej, wojewoda tarnowski, który
zginął w katastrofie smoleńskiej.
Paleśnica to miejscowość pięknie położona w dolinie dopływu Dunajca, która zauroczy każdego amatora przyrody.

T

he village in the south of the commune, which pro
bably existed already in 1086 and its location on the
German law was in 1351 thanks to the Griffin family
of Rożnów. It was a craft settlement which mainly dealt with
blacksmithing and armourer. Swords engraved here were
used by Polish knights who fought in the battle of Grunwald
in 1410. In 1397 it was built a wooden church dedicated
to Saint Clement which survived to the early 19th century
until new brick temple dedicated to Saint Justyna PM was
established by Justyna Lanckorońska in 1809. As early as in
14th century operated church school in Paleśnica and from
1859 first public school. War cemeteries from the time of
the World War I are a reminder of the village’s front line.
During the World War II in these area guerrilla units actively
operated.

Paleśnicę obejmuje specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000.
Na strychu kościoła w Paleśnicy zamieszkują nietoperze z gatunku podkowiec mały. Inne siedliska
nietoperzy w tym regionie znajdują się na strychach kościołów w Bobowej, Bruśniku i Bukowcu.
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Roztoka

R O Z TO K A
W Roztoce znajdują
się pozostałości
wczesnośredniowiecznego
grodu, który istniał
do przełomu X
i XI wieku, jednak
zawsze pozostawał
w cieniu wielkiego
grodu w Zawadzie
Lanckorońskiej.
Aby trafić do
grodziska należy
zboczyć z drogi
Zakliczyn–Wojnicz
i podążać wzdłuż
niewielkiego potoku
aż na wierzchowinę.
Ze względu na
położenie osady na
jednym ze wzgórz
wznoszących
się ponad doliną
Dunajca, została
ona nazwana
„Na skale”.
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M

iejscowość
położona
w północno-wschodniej
części gminy Zakliczyn w dolinie Dunajca oraz na wzniesieniach Pogórza Wiśnickiego.
Wieś opisuje Jan Długosz i nazywa ją
Rosthok. Zamieszcza również informacje o płaceniu dziesięciny przez mieszkańców na rzecz
prebendarza w Dębnie. Właścicielem wioski pod
koniec XIV wieku był Piotr Odrowąż ze Szczekocin. Następne źródła pisane donoszą, że Roztoka była własnością Achacego Taszyckiego pod
koniec XVI wieku. W latach 60. XX w. na terenie

A
miejscowości Karpacka Ekspedycja Archeologiczna prowadziła badania archeologiczne. Poszukiwania wykazały, że w Roztoce w okresie
przedpaństwowym istniał duży gród słowiański.
Na terenie Roztoki znajduje się także zabytek z czasów I wojny światowej – cmentarz wojenny nr 291, na którym spoczywa 34 żołnierzy
armii austro-węgierskiej, poległych na początku 1915 roku na froncie przebiegającym przez
gminę Zakliczyn.
Roztoka to popularna miejscowość pod
względem turystycznym. Jest to spokojne, pięknie położone miejsce ze wspaniałym widokiem
na przełom Dunajca. Walory naturalne oraz estetyczne doceniają turyści z całej Małopolski,
chętnie wykupując grunty pad budowę domków
wczasowych oraz kempingowych.

village in the north-east of the borough, which
lies on the hills of Pogórze Wiśnickie. In 'Chronicles ' by Jan Długosz it occurs under the name
of Rosthok. Archaeological research led in the 60s of
the 20th century proved that in the times before establishing countries in Roztoka, there was an old Slavic
settlement. In the end of sixteenth century, the village
belonged to Piotr Odrewąż from Szczekociny and then
to Achacy Taszycki.

The war cemetery, where 34 Austro-Hungarian
soldiers were buried, reminds about the front that ran
through the borough of Zakliczyn during the World War I.
Roztoka is a very popular touristic village. It is
a peaceful place with wonderful view on the Dunajec river. The natural beauty of the place is widely appreciated
by the tourists from the whole Małopolska voivodeship.
The plots in Roztoka are often bought out and used as
a ground for building holiday cabins.

Panorama Zakliczyna z Roztoki.


Cmentarz
wojenny
nr 291,
na którym
spoczywa
34 żołnierzy
armii austrowęgierskiej,
którzy polegli
na początku
1915 roku.
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W


Pomnik Kpt. Jana
Dubaniowskiego „Salwy”
i jego żołnierzy, wybudowany
w 2016 roku.
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ioska położona w południowo-zachodnim rejonie gminy.

Ruda została założona w 1372 roku, co
potwierdzają dokumenty katedry krakowskiej.
Zgodnie z nimi wieś powstała dzięki braciom
Błażejowi i Filipowi z Tworkowej, którzy uzyskali
zgodę na lokację wsi u Pasco de Brzana (Paszko
z Brzany). Nazwa Ruda pochodzi od złóż rud żelaza, które znajdują się na jej terenie. Przed wiekami, w okresie średniowiecza, były one eksploatowane na dużą skalę i przetapiane w tzw.
dymarkach, a przekuwane w pobliskiej Paleśnicy. Ponieważ jest to miejsce bardzo zaciszne i spokojne do nazwy przylgnęło określenie
„kameralna”. Historia Rudy nie jest szczegółowo udokumentowana, Jan Długosz wzmiankuje
jedynie, że sołtys odprowadzał dziesięcinę biskupowi krakowskiemu z 2 łanów pola. W gęstych lasach Rudy Kameralnej działały oddziały
partyzanckie podczas II wojny światowej oraz
jednostki podziemia antykomunistycznego już
po 1945 roku. 27 września 1947 roku zabity

został tutaj kpt. Jan „Salwa” Dubaniowski, komendant Okręgu Bocheńskiego Narodowych Sił
Zbrojnych.
Do najciekawszych obiektów należy kaplica pw. św. Trójcy, która powstała w 1971 roku,
na miejscu spalonej z 1864 roku. Warto również
zwrócić uwagę na małą kapliczkę, pochodzącą
z połowy XIX wieku, wewnątrz której znajduje się
rzeźba w stylu ludowym Jezusa Ukrzyżowanego
i obrazy Świętej Rodziny oraz Serca NMP.
Ruda Kameralna to idealne miejsce dla
wszystkich, którzy cenią sobie ciszę oraz spokój. Tutejsze lasy zachęcają do grzybobrania, po
którym można odpocząć przy szumie wodospadu nazywanego przez miejscowych „Niagarą”.
Położenie z dala od większych dróg komunikacyjnych sprawia, że można znaleźć tutaj chwilę
wytchnienia, a dobrze rozbudowana baza noclegowa zapewni zakwaterowanie na najwyższym
poziomie.

Ruda Kameralna

A

village placed in the southwestern part of the borough. It was established in 1372
by brothers Błażej and Filip from Tworkowa. The name was derived from iron ore
deposits that were found in this area and had been mined there during the Middle
Ages. The ore was recasted in so called “dymarki” and reforged in nearby Paleśnica. The
term “Kameralna” (cosy) clanged to the village’s name as it is a very snug and secluded
place.
During the WWII, partisans worked here, in the thick woods of Ruda Kameralna and
after 1945 there also worked the units of the underground anti-communist movement.
Capitan Jan “Salwa” Dubaniowski was killed here in September 27th 1947.
The most interesting things to see here are: a chapel dedicated to the Holy Trinity built
in 1971, a chapel with the sculpture of Crucified Christ in the folk style built in the 19th
century and the images of the Holy Family and the heart of Mother of God.
While going for a walk it is worth to see a waterfall called “Niagara” by the locals and
the woods full of mushrooms.
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SŁONA

M

iejscowość położona
na wzgórzach Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, u podnóża góry Styr.
Nazwa wioski pochodzi od złóż wód
solankowych, które obficie występują na
obszarze całego Pogórza. Przed II wojną
światową złoża wód były eksploatowane przez dwór z Olszowej, który wysyłał
beczki aż do Wiednia. Badania historyków
dowiodły, że pod koniec XVII wieku w Słonej poszukiwano złóż soli kamiennej, czego pozostałością są ślady po czterech
szybach górniczych.
Słona po raz pierwszy została opisana przez Jana Długosza, który łączy
miejscowość z datą 1215. Historia Słonej jest słabo udokumentowana. Warto
wspomnieć o właścicielach z końca XVI
wieku – rodzinie Taszyckich, którzy płacili
dziesięcinę parafii w Zakliczynie.
W Słonej urodził się w 1909 roku o.
Krystyn Gondek OFM, franciszkanin, pojmany przez Niemców w 1942 roku, zgi-

nął w obozie koncentracyjnym Dachau.
Został beatyfikowany w 1999 roku przez
Jana Pawła II podczas jego wizyty w Polsce. Błogosławiony o. Krystyn Gondek
jest patronem Gimnazjum w Zakliczynie.
Miejsce jego urodzenia, dom rodzinny,
oznaczone jest granitowym pomnikiem
zbudowanym przez miejscowego przedsiębiorcę i rodzinę ojca Krystyna.
W Słonej pamiątką po II wojnie światowej jest obelisk, który został postawiony ku czci poległych w 1944 roku partyzantów. Nocowali w jednej z chat, kiedy
zostali zaskoczeni przez oddziały niemieckiego okupanta. W nierównej walce
poległo czterech partyzantów.
Słona to bardzo interesująca miejscowość pod względem krajoznawczym
i przyrodniczym. Występują tutaj formacje buczyny karpackiej oraz liczne gatunki
roślin pod ochroną. Ogromną urodą zachwyca także przełom Słonianki, potoku
płynącego między wzniesieniami Styru
oraz Suchej Góry.
Gmina Zakliczyn podjęła działania
mające na celu założenie w Słonej tężni
solankowej.

A

village located on the Cieżkowicko-Rożnowskie foothills at the foot of Styr mountain. Its name is derived from the deposits
of mineral waters that appear in this area. Before WWII the deposits were exploited by manor from Olszowa and the barrels
were sent to Vienna.
In Słona, remain traces of four mine shafts as in the late 17th century there was the exploration of rock salt.
In 1909, friar Krystyn Gondek was born in Słona. He was captured in 1942 and died in Dachau concentration camp. In 1999
he was beatified by Pope John Paul II. These days, in the place where Gondek’s home was, there is a granite monument which
resembles the partisans that dies in Słona in 1944.
The landscape of Słona delights with its views and nature. Because the place is so scenic, the municipal authorities decided
to built a graduation tower here.

Rozlewnia wody.


Pomnik upamiętniający
Błogosławionego
o. Krystyna Gondka.

58

59

 | Gmina Zakliczyn | Stróże

Stróże

STRÓŻE

W

ioska leżąca w samym centrum gminy Zakliczyn.

60

Nazwę miejscowości, ludowy
kronikarz Jędrzej Mytnik
wywodzi od stróżowni
dla wojska. Według
relacji, przed wiekami,
na miejscu współczesnych
Stróż znajdowały się
wielkie lasy, w których
aż roiło się od zbójców
i bandytów napadających
na podróżujących
kupców na trasie z zamku
melsztyńskiego do Opatkowic.
Król wówczas panujący
postanowił położyć kres
zbójeckiemu procederowi
i wysłał wojsko, które
w owej stróżowni było
zakwaterowane. Po pewnym
czasie oddziały królewskie
uporały się z oprychami
i powróciły do koszar,
a pamiątką po ich pobycie było
założenie wioski i nadanie jej
obecnej nazwy.

Źródła historyczne pisane wspominają po raz pierwszy o Stróżach pod
koniec XIII wieku (lub może XI) i przypisują przynależność wioski do klasztoru
Benedyktynów w Tyńcu. Na kartach historii Stróże pojawiają się po raz kolejny
w 1369 roku i wymieniane są jako jedna
z wsi królewskich. Następna wzmianka
pochodzi z dokumentu króla Kazimierza
Jagiellończyka z 2 listopada 1478 roku,
gdy wioska jest wymieniana w akcie
rozgraniczenia Charzewic i Opatkowic
(późniejszy Zakliczyn).
Stróże były miejscem odwiedzanym i lubianym przez sławnych Polaków. W latach 1845–1846 przebywał
tutaj, w dworku rodziny Dunikowskich,
znany polski poeta i podróżnik – Maciej
Bogusz Stęczyński. Zastała go tutaj rabacja galicyjska, podczas której został

dotkliwie pobity, a także aresztowany
przez lokalnych chłopów i przewieziony do tarnowskiego aresztu, z którego
został wypuszczony po kilku miesiącach. W tym samym dworze w okresie
II Rzeczypospolitej często gościł Jacek
Malczewski, który przygotowywał tutaj
swoje dzieła. Kronika rodziny Dunikowskich donosi o jeszcze jednym dostojnym gościu. 18 lipca 1929 roku na dwór
przybył sam prezydent Ignacy Mościcki.
Podczas I wojny światowej przez
Stróże przebiegała linia frontu, a miejscowość była zajęta przez wojska rosyjskie. Z kolei podczas II wojny światowej
w budynkach dworskich stacjonowały
oddziały niemieckie.
Dwór Dunikowskich jest najbardziej
znanym zabytkiem w Stróżach. Został
zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, a około roku 1930 gruntownie przebudowany w stylu pseudobarokowym.
Dwór, w którym obecnie mieści się Dom
Pomocy Społecznej, otacza park założony na początku XX wieku. Należy także zwrócić uwagę na kamienny krzyż,
znajdujący się w centrum wsi oraz na
kamień u jego podnóża. Przed wiekami
pełnił on funkcję pręgierza do karania
niepokornych kmieci. W miejscowości
działa najstarszy klub piłkarski gminy,
Orzeł Stróże, założony wkrótce po zakończeniu II wojny światowej.

A

village located in the borough’s centre, which belonged to Benedictine Monastery
from Tyniec in 13th century. There are records from 1369 which state that Stróże
was a royal village. The name of the village is probably derived from the location of
the army (Stróżowania). The army’s task was to secure the merchants on their way from
Melsztyn Castle to Opatkowice.
Stróże was often visited by famous Poles. A Polish poet and traveller, Maciej Bogusz
Stęczyński dwelt in Dunikowski family’s mansion in 1845-1846. Then, in the times of the
Second Polish Republic (1918-1945), Jacek Malczewski often visited Stróże.
During the WWI, in Stróże, there was the front line and the village was occupied by
Russian troops. In the times of WWII in the Dunikowski mansion stationed the Germans.
The Dubaniowski Mansion built in late 18th and early 19th century was remodelled
in 1930 into pseudo-baroque style. The mansion is surrounded by a park established at
the beginning of the 20th century.

Dwór rodziny Dunikowskich,
obecnie siedziba DPS.
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WESOŁÓW

M

iejscowość leżąca w centrum
gminy, sąsiadująca od zachodu
z Zakliczynem.
Jest to jedna z najstarszych wiosek na tym terenie,
a jej historia jest ściśle związana ze stolicą gminy. W dokumentach historycznych Wesołów należy utożsamiać
z nazwą Ujazd. Dopiero z upływem wieków przyjęła się
obecna nazwa. Pierwszą informację o Ujeździe można
odnaleźć w dokumentach legata papieskiego Idziego
z początku XII wieku, w których potwierdza przynależność wioski, ale także Opatkowic, do zakonu Benedyktynów w Tyńcu. Miejscowość ta leżała na szlaku handlowym z Krakowa do Biecza, w tym miejscu istniała
też przeprawa przez Dunajec. Ujazd był miejscem, które
pozwalało podróżującym kupcom posilić się i wypocząć,
gdyż tutaj znajdowała się przydrożna karczma. Był on
też przedmiotem sporu pomiędzy opactwem tynieckim
a Spytkiem IV z Melsztyna. W roku 1557 Ujazd przejął
w swoje władanie Spytek Wawrzyniec Jordan (w tym

samym czasie nabył zamek melsztyński oraz Opatkowice, którym nadał prawa miejskie i przemianował na
Zakliczyn). Od tego czasu spadła rola Wesołowa, który
dotąd pozostaje w cieniu Zakliczyna. Najprawdopodobniej też w tym okresie zatarła się nazwa Ujazd i przyjęła
obecna.
Pod koniec XIX wieku został w Wesołowie wybudowany drewniany most, który kilkakrotnie był niszczony
przez powodzie, ale także podczas I wojny światowej,
kiedy to Austriacy spalili przeprawę, aby uniemożliwić
wojskom rosyjskim przekroczenie rzeki. Odbudowywany wielokrotnie most służył podróżującym aż do 1978
roku, kiedy otworzono nowy prowadzący z Roztoki do
Zakliczyna. Stary most rozebrano, pozostały po nim
jedynie dwa przyczółki na obu brzegach Dunajca. Do
ciekawych zabytków należy kapliczka z figurą św. Jana
Nepomucena. Została ona przyniesiona przez powódź
w 1813 roku i stoi obecnie przy drodze do starej przeprawy. Wesołów tracąc przeprawę, zyskał ciszę i spokój. Jest to obecnie doskonałe miejsce do uprawiania
turystyki pieszej i rowerowej.

O

ne of the oldest villages in the borough of Zakliczyn. It was previously called Ujazd
and was a part of Benedictine Monastery from Tyniec. A place of crossing the
Dunajec river was here along with a tavern, in which the merchants, that could
have a rest here on their way from Cracow to Biecz. In 1557 Spytek Wawrzyniec Jordan
bought Ujazd, the Melsztyn Castle and Opatkowice. The last was given the city rights and
the name Opatkowice was changed to Zakliczyn. Since then, Wesołów stays in the shade
of Zakliczyn.
In the end of 19th century, a wooden bridge was built in Wesołów. The bridge was
regularly destroyed by flooding and warfare. It was constantly rebuilt to serve the travellers until 1978 when a new bridge was constructed between Roztoka and Zakliczyn.
During the floods in 1813, a shrine of St Nepomucen was transported to Wesołów
and nowadays it stands on the old crossing’s road. The lack of the crossing here marks
the peaceful and quiet place which encourages hiking and cycling.
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W Wesołowie warto odwiedzić zabytkowy młyn, w którym po dziś dzień funkcjonują
stare urządzenia młynarskie do przesiewu i mielenia ziaren. Młyn w Wesołowie był
pierwszym zelektryfikowanym obiektem w gminie Zakliczyn. Podczas II wojny światowej,
gdy prowadzono linię energetyczną z elektrowni w Rożnowie do zakładów Mościckiego
w Tarnowie, Wiktor Ludher dostał zezwolenie na wybudowanie transformatora
i podłączenie się do linii energetycznej. Sprowadził on z Dortmundu silnik elektryczny,
który zastąpił maszynę parową zasilającą dotąd młyn.
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Polegli tu!
Wspominam często
nawet i w nocy,
że tu w wolskim lesie
spoczywa lekarz Mossoczy.

WOLA STRÓSKA

M
Spacerując po Woli
Stróskiej, warto zajrzeć
do dekoracyjnego ogrodu
Pani Łucji i Pana Ludwika,
którzy od kilkunastu lat
upiększają swoje otoczenie,
nie tylko roślinnością, ale
również małą architekturą.
W ogrodzie można spotkać
smoka wawelskiego, rycerza
i ogrodowe panny, pohuśtać
się na rodzinnej huśtawce
i wypić herbatę w altance.
W okresie letnim ogród staje
się wspaniałym plenerem dla
zdjęć ślubnych i rodzinnych.
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Mógł przecież żyć
i pracować swobodnie,
uczyć się i skończyć
studia godnie,

iejscowość leżąca u podnóża szczytu Mogiła
w pasie Pogórza Rożnowskiego.

Historia wioski jest bardzo słabo
udokumentowana, jedna z niewielu informacji pochodzi z połowy XIV wieku
i dotyczy statusu wsi, która zaliczała
się do grona posiadłości królewskich.
Osada najprawdopodobniej wyodrębniła się z pobliskich Stróż.
W lasach Woli Stróskiej podczas
II wojny światowej bardzo aktywne były
oddziały partyzantki Armii Krajowej. Na
szczycie wzgórza, na czas akcji „Burza”,
umieszczono leśny szpitalik, w którym
walczący leczyli odniesione rany. Punkt
sanitarny był dobrze ukryty wśród gęstego lasu. W nocy z 4 na 5 października
1944 roku oddziały niemieckiej żandarmerii zaatakowały pozycje partyzantów.
Z powodu złych warunków atmosferycznych oraz braku odpowiedniej komunikacji oddział Armii Krajowej został zaskoczony przez wroga. Niemcy próbowali
okrążyć stanowiska partyzantów, jednak
dzięki silnemu oporowi i gęstej mgle, nie
zdołali całkiem rozbić szyku obrońców.
Potyczka zakończyła się około godziny

16:30 wycofaniem obu walczących stron.
Partyzanci ponieśli ciężkie straty – poległo 9 żołnierzy oraz Władysław Mossoczy – pochodzący z Brzeska student
medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który pełnił opiekę medyczną nad rannymi. Według późniejszych relacji partyzantów, wśród Niemców było 15 rannych
i zabitych. Odrestaurowany szpitalik do
dziś stoi w lasach Woli i przypomina o tragedii poległych. Odnowiono także mogiłę Władysława Mossoczego. Każdego
roku w pierwszą niedzielę października
w tym samym miejscu, w którym zginęli
walczący o wolną Polskę, odbywają się
uroczystości patriotyczne ku ich pamięci.
W pobliżu zbiorowej mogiły w 1986 roku
weterani, którzy przetrwali wojenną zawieruchę, ufundowali pamiątkowy obelisk dla upamiętnienia towarzyszy broni,
a w wolnej Polsce w miejscu mogiły stanął nagrobek z pamiątkową tablicą.
Do odwiedzenia Woli Stróskiej powinna zachęcić nas jej przyroda. Jest to
spokojne miejsce, obfitujące w pięk-

ale on nie wahał się
ani chwili,
bo ojczyzna go wezwała
moi mili.
ne, zapierające dech w piersiach krajobrazy.
Szczególnie urzekający jest pejzaż Kotliny
Zakliczyńskiej, płynącego przez nią Dunajca
i zamykających ją wzniesień Pogórza Wiśnickiego.
W kontekście Woli Stróskiej warto przytoczyć miejscową opowieść, która objaśnia
pochodzenie nazwy wzgórza Mogiła. Zgodnie
z legendą przed wieloma wiekami na terenie
obecnej Woli istniała wioska, w której zamieszkiwali głównie niezamożni chłopi. Pośród nich żyła także piękna dziewczyna oraz

chłopiec, którzy bardzo się kochali. Niestety,
ukochana zapadła na ciężką chorobę i nic ani
nikt nie był w stanie jej pomóc. Chłopiec czuwał przy ukochanej dniem i nocą, dziewczyna
jednak wkrótce zmarła. Została pochowana
w ziemnej mogile. Chłopiec codziennie, do
końca życia, przychodził na grób dziewczyny,
zostawiając na nim grudkę ziemi. I tak powstała wysoka góra Mogiła, która do dziś jest
pamiątką i symbolem wielkiej miłości. Obecnie
nazwa ta kojarzona jest z miejscem martyrologii żołnierzy AK.

Był gotów oddać
życie swe młode,
żebyśmy mieli dzisiaj
spokój i swobodę.
Nieraz myślę,
czy dzisiaj w tym czasie
byłby ktoś, kto oddałby
życie swoje za sprawy nasze.
Dorota Kijowska

Wola Stróska

A

settlement at the foot of Mogiła maintain located next to Stróże. A partisan hospital was here during the WWII. It was well-hidden among the
thick woods. However, a traitor had told Germans about the hospital
and at night October 4th/5th 1944 the German army attacked. Although fog
and strong resistance did not allow to break the formation, 9 soldiers were
killed along with Władysław Mossoczy – medical student, who took care of the
wounded. The hospital has been rebuilt and still stands in the forests of Wola
Stróska, reminding about the fallen.
It is worth to visit Wola Stróska for its nature. It is a peaceful place, full of
beautiful and breathtaking landscapes. Especially captivating landscape is at
Zakliczyn Basin, flowing through it the Dunajec River and Wiśnickie Foothills.
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W R Ó B LO W I C E

M

Wróblowice

A

typical knightly and noble village placed on the
right bank of the Dunajec river. In the 14th century,
it belonged to Spytko from Melsztyn. Then it was
a property of Taszycki family and in the 16th century
to Stanisław Kowalewski. Initially, it was divided into
Wróblowice Górne and Wróblowice Dolne and in the
16th century they were linked into one locality.
In Wróblowice, there was an episode of the September Campaign. On September 6th 1939, 24th In-

iejscowość położona w północno-wschodniej części gminy Zakliczyn na prawym brzegu Dunajca.

Udokumentowana historia miejscowości sięga II połowy
XIV wieku. Spytek z Melsztyna wspierający Jadwigę i unię
polsko-litewską w 1385 roku uzyskał od królowej zgodę na
lokację na prawie magdeburskim swoich posiadłości, pośród
których znajdowały się Wróblowice. Początkowo wioska była
podzielona na dwie części: Górne i Dolne, które z biegiem
czasu połączyły się w jedną miejscowość, najprawdopodobniej około XVI wieku. Jak podaje Jan Długosz, od początku
istnienia Wróblowice należały do parafii opatkowickiej i tam
też mieszkańcy odprowadzali dziesięcinę co dwa lata. Były
typową wioską rycerską, a następnie szlachecką. Należały
najprawdopodobniej do rodziny Taszyckich herbu Strzemię.
Połączone w jedną wieś Wróblowice pod koniec XVI wieku
były własnością Stanisława Kowalewskiego.
Historia miejscowości do wieku XX jest dość słabo udokumentowana. Na terenie Wróblowic miał miejsce epizod kampanii wrześniowej. 6 września 1939 roku 24. Dywizja Piechoty,

dowodzona przez płk. Bolesława Marię Krzyżanowskiego, powstrzymała nacierającą 4. Dywizję Lekką Wehrmachtu, a następnie zgodnie z rozkazem gen. Fabrycego wycofała się nad
Wisłokę, w celu osłony drogi na Lwów.
Najbardziej interesującym zabytkiem Wróblowic jest
eklektyczny dwór, który pochodzi z 1895 roku. Jest to murowany, parterowy, podpiwniczony budynek. Należy zwrócić
szczególną uwagę na wejście do piwnicy. Zdobi je renesansowy kamienny portal, który pochodzi najprawdopodobniej
z melsztyńskiego zamku. We wsi wzniesiono szkołę podstawową prowadzoną obecnie przez stowarzyszenie rodziców
i nauczycieli oraz kaplicę pw. św. Maksymiliana Kolbego będącą pod opieką zakliczyńskiej parafii pw. św. Idziego.
Wróblowice to wymarzone miejsce dla osób kochających
przyrodę. Ogromnym walorem jest położenie wioski nad Dunajcem, który dostarcza wspaniałych wrażeń estetycznych
oraz pozwala się odprężyć i wypocząć.

fantry Division, commanded by colonel Bolesław Maria
Krzyżanowski, stopped the attacking 4th Division of the
Wermaht. Then, under the order of general Fabrycy, the
Division withdrew to Wisława to protect the route to Lviv.
There is an eclectic manor house from 1895 in Wróblowice. It is a brick bungalow with a basement. The
entrance to the basement is adorned with Renaissance
stone portal, most likely from the Melsztyn Castle. Wróblowice is a perfect place for people who like nature.
The big advantage is the location of the village near the
Dunajec River.


Dwór we
Wróblowicach.
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Wróblowice to wymarzone miejsce dla osób kochających przyrodę. Ogromnym walorem jest położenie wioski nad
Dunajcem, który dostarcza wspaniałych wrażeń estetycznych oraz pozwala się odprężyć i wypocząć.
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Z AWA DA L A N C KO R O Ń S K A

J

edna z wiosek gminy Zakliczyn, umiejscowiona na
lewym brzegu Dunajca, na
wzniesieniach Pogórza Wiśnickiego, która kryje w sobie bardzo niezwykłą historię.

Podczas badań
archeologicznych wydobyto
wiele ciekawych eksponatów,
przede wszystkim ceramiki,
ale również fragmenty
żaren, grotów czy uprzęży
końskich. Jednak najciekawsze
znalezisko miało miejsce
w 1932 roku i zostało
dokonane przypadkowo
przez miejscowego chłopa,
Feliksa Łyczko. Odkrył
on wówczas skarb – 30
srebrnych ozdób, paciorków
oraz kolczyków o ogromnej
wartości historycznej. Po
wojnie odnalazl grzywny
siekieropodobne, które przed
wiekami pełniły funkcję
pieniądza.
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Pierwsze wzmianki pisane o Zawadzie
Lanckorońskiej pochodzą z 1347 roku. Wymienia ją Jan Długosz jako Zawodczauy, należące
do parafii melsztyńskiej. Pod koniec XVI wieku należała do pana na zamku melsztyńskim
– Spytka Jordana. Tyle o odległej historii Zawady donoszą źródła pisane. Znacznie ciekawszych informacji o przeszłości dostarczają nam
źródła niepisane. Badania archeologiczne na
tym terenie były prowadzone od początku XX
wieku, kontynuowane w latach 1938–1939,
1966–1967 (w ramach Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej) oraz w roku 1993. Podczas tych poszukiwań naukowcy ustalili, że na
wysokim wzniesieniu górującym nad doliną
Dunajca przed wiekami istniał potężny prasłowiański gród. Datuje się, że początki urbanizacji na tym terenie sięgają VI wieku p.n.e.
Z tego okresu pochodziły przedmioty użytku
codziennego odnalezione w Zawadzie Lanckorońskiej. W okresach lateńskim i wpływów
rzymskich obszar ten w dalszym ciągu był zamieszkany. Prawdopodobnie w tym miejscu

mogli stacjonować rzymscy legioniści. Osada
została najprawdopodobniej zasiedlona ponownie na większą skalę we wczesnym średniowieczu, a okres jej świetności przypadał
na X wiek. Gród nie rozwijał się jednak, ani nie
przekształcił w ośrodek typu miejskiego, ponieważ zapewne został zniszczony na początku XI wieku. Sugeruje to duża liczba grotów
strzał, charakterystycznych dla tego okresu
i wystrzelonych w kierunku wałów, a odnalezionych na terenie grodu.
Grodzisko składało się z dwóch części:
zamczyska – o powierzchni ok. 2 hektarów
oraz mieściska – podgrodzie o ponad dwukrotnie większej powierzchni. Gród był otoczony
potężnym wałem, który przy podstawie osiągał szerokość dochodzącą do 19 metrów. Do
elementów obronnych zaliczyć również należy częstokół oraz palisadę. Wejścia do grodu
strzegły dwie bramy. Jako ciekawostkę należy
dodać, że wały budowano na podstawie konstrukcji przekładowej, a nie skrzynkowej, która
jest charakterystyczna dla grodów wielkopolskich, jak np. w Biskupinie.
Swoje piętno w historii Zawady odcisnęła
również II wojna światowa. 1 sierpnia 1944 roku
Niemcy w odwecie za zabicie żołnierza służby
pomocniczej bestialsko zamordowali 8 mieszkańców wioski. Ich pamięć uczczono obeliskiem,
który znajduje się przy drodze wojewódzkiej.
Warto również zastanowić się nad etymologią tej bardzo interesującej i niezwykłej nazwy.
Pierwszy człon Zawada to dawne określenie

grodu, który miał zawadzać najeźdźcy podczas
najazdu lub miejsce, o które koniecznie trzeba
było zawadzić podczas podróży w celu wymiany
handlowej. Druga część „Lanckorońska” odnosi
się do ostatnich posiadaczy tej wioski – rodziny
Lanckorońskich.
Oprócz walorów historycznych Zawada
posiada także ogromne zalety przyrodnicze.
Piękne umiejscowienie nad brzegiem Dunajca
i urokliwe położenie na wzgórzach Pogórza Wiśnickiego sprawia, że jest to miejsce popularne
wśród turystów, którzy bardzo chętnie decydują
się na wypoczynek w tej miejscowości.

Zawada Lanckorońska

T

he name “Zawada” define the hamlet, which was a place visited
during trade exchange. “Lanckorońska” name comes from the lat
owners of this village – Lanckoroński family.
The written sources say that Zawada belonged to Melsztyn’s parish
and its owner in the 16th century was Spytek Jordan. Archaeological
research proved that in the 6th century before Christ there was a ProtoSlavic hamlet. The period of its splendour was in the 10th century, what
is assumed by many arrowheads that were found here.
During WWII, August 1st 1944, German army in retaliation for killing
of an auxiliary services soldier, brutally murdered 8 villagers. Their
memory is celebrated with an obelisk, which is located on the trunk road.
Located on the Wiśnicki Foothills, Zawada also has huge natural
advantages.
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Zdonia

ZDONIA

M

iejscowość
położona częściowo na
nizinnym obszarze Kotliny Zakliczyńskiej oraz na
wzniesieniach Białej Góry.
Historia tej miejscowości zawsze
była związana z sąsiadującym Zakliczynem. Pierwsze informacje pojawiają się w źródłach historycznych już
w 1086 roku i mówią o osadzie Zdonovici, która ewoluowała we współczesną Zdonię. Kolejną wzmiankę
odnajdujemy w dokumentach legata
papieskiego Idziego z początku XII
wieku, który przypisuje tę miejscowość tynieckim benedyktynom (podobnie jak i Wesołów). Wioska, jak
i wiele innych z terenu gminy Zakliczyn zostaje wymieniona przez Jana
Długosza. Rok 1376 jest bardzo ważną datą w historii miejscowości, gdyż
zostaje ona oddana w zastaw Janowi z Melsztyna przez opata z Tyńca.
W 1557 roku przechodzi ona w ręce
Spytka Wawrzyńca z rodu Jordanów
wraz z Opatkowicami i Ujazdem (Zakliczynem i Wesołowem) w wyniku
zamiany z klasztorem tynieckim za
Polichty i Brzozową, co potwierdza
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A
król Zygmunt August w 1564 roku.
Dalsza historia jest niezbyt dokładnie
odnotowana. O miejscowości, a dokładniej o jej mieszkańcach, wspominają kroniki ojców Franciszkanów
z Zakliczyna. Warto jeszcze zaznaczyć, że w okresie I wojny światowej
na wzgórzach Zdoni stacjonowały oddziały rosyjskie i były tutaj prowadzone ciężkie walki.

village located in the lowland area of Zakliczyn Basin and the hills
of Biała Góra. The mention of Zdonovici settlement was made
in 1086. It was said that the beginning of the 12th century, the
settlement was given in pledge to Jan from Melsztyn by the abbot from
Tyniec. And in 1557 Spytek Wawrzyniec Jordan exchanged it to Polichty
and Brzozowa that he had received from the Tyniec Monastery.
During WWI, on the hills of Zdonia, Russian troops stationed here
and heavy battles were conducted here.
The most interesting monument include the mansion, which was
built in the second half of the 19th century and rebuilt in 1902 in the
eclectic style. There are the remains of the manor park and pond around
the mansion. Shrines in Zdonia are further monuments that remind us
about the past.


Do najciekawszych zabytków należy dwór,
wybudowany w II połowie XIX wieku,
przebudowany w 1902 roku w stylu
eklektycznym. Wokół dworu znajdują się
pozostałości parku dworskiego oraz sadzawka.
Warto również zwrócić uwagę na liczne kapliczki,
które są pięknymi pamiątkami przeszłości.
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 | Gmina Zakliczyn | Szlaki piesze i rowerowe w gminie Zakliczyn

PROPONOWANE WYCIECZKI ROWEROWE
PO OKOLICACH ZAKLICZYNA:
T R A SA F I O L E TO WA
c ałodniowa wymagająca kondycyjnie, ale bardzo atrakcyjna widokowo trasa o długości
45 km i sumie podjazdów 550 m. Można ją podzielić na dwa etapy (zachodni –
Mogiła, Dzierżaniny i wschodni – Jamna, Sucha Góra) korzystając z drogi wojewódzkiej
Zakliczyn – Gródek nad Dunajcem jako trasy łącznikowej. Nawierzchnia: głównie
asfaltowa, krótkie odcinki dróg szutrowych i leśnych.

Wycieczkę rozpoczynamy na zakliczyńskim rynku, kierując się w kierunku zachodnim za niebieskimi oznaczeniami szlaku rowerowego. Jedziemy ulicą A. Mickiewicza i dalej przez most na Wolance w kierunku Wesołowa. Po minięciu młyna
odbijamy w lewo w kierunku wałów przy Dunajcu. Aż czterokrotnie trasa przekracza
wały rzeczne, biegnąc odcinkami szutrowymi. Po ostatnim zjeździe z wału docieramy do asfaltu i rozwidlenia dróg, jedziemy za znakami niebieskimi, na wprost do
Filipowic. Przy potoku Rudzanka dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy
się na wprost do Rudy Kameralnej. Po krótkim, lecz stromym podjeździe na przełęcz
między Mogiłą a Dzierżaninami mamy do wyboru trzy warianty dojazdu do Paleśnicy. Pierwszy prowadzi asfaltem na wprost do drogi wojewódzkiej, gdzie skręcamy
w prawo, mijając po lewej przydrożną kapliczkę. Drugi, tzw. partyzancki, prowadzi
w lewo, przez las na grzbiet Mogiły, gdzie po podjeździe docieramy do zielonego szlaku pieszego i kierujemy się nim w prawo, na wschód do szpitalika polowego AK. Jadąc
dalej wygodną leśną drogą, docieramy do składu drewna i rozwidlenia dróg. Kierujemy się w prawo, opuszczając zielony szlak. Zjeżdżamy w kierunku południowym, krętą drogą, która biegnie przez las, obok leśnego zbiornika przeciwpożarowego i dalej
obok „Domku Drwali” i pola namiotowego. Po dojeździe do wąskiej asfaltowej drogi
kierujemy się w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu z drogą prowadzącą z Rudy Kameralnej, ponownie w lewo. Na skrzyżowaniu z drogą Zakliczyn–Nowy Sącz, w prawo.
Trzecia trasa, polecana głównie tym, którzy lubią podziwiać górskie widoki, prowadzi
z przełęczy w prawo na stromy podjazd do Dzierżanin, gdzie pojawiają się niebieskie
znaki szlaku rowerowego, prowadzącego do Jamnej. Skręcamy w lewo na widokowy
zjazd do Paleśnicy (w prawo można zjechać do Roztoki Brzeziny, Czchowa i Piasków-Drużków skąd pozostaje 11 km do Zakliczyna). Za kościołem skręcamy na głów72

ną drogę, kierując się w stronę Gródka nad Dunajcem (gminna droga na wprost prowadzi do Olszowej i Jastrzębi, co daje
możliwość skrócenia opisywanej trasy z pominięciem Jamnej).
Wyraźnie oznakowana asfaltowa droga prowadzi w lewo
do Jamnej. Na skrzyżowaniu trzymamy się szlaku niebieskiego, który skręca ostro w lewo na tzw. starą drogę, prowadzącą do krzyżówek, gdzie drogą asfaltową kierujemy się
w prawo i po kilkunastu metrach w lewo, w kierunku Siekierczyny (koniec szlaku rowerowego, pojawiają się niebieskie
znaki piesze i znaki ścieżki przyrodniczej „Przez Wieprzek”).
Po przejechaniu kilometra dołącza do drogi czerwony szlak
pieszy prowadzący bezpośrednio do Jastrzębi, a po 1,5 km
znaki szlaku niebieskiego odbijają w prawo do Siekierczyny
i dalej na Bukowiec. Nasza trasa biegnie wzdłuż czerwonego

szlaku, by po kolejnym kilometrze zboczyć z asfaltowej drogi
w lewo na drogę leśną, opuszczając szlak przed jego skrętem
do pomnika przyrody „Skały Wieprzek”. Wygodną leśną drogą zjeżdżamy do „Uroczyska Jamna”. Wzdłuż potoku Jastrzębianka jedziemy na wschód do wsi, gdzie przekraczamy drogę Bieśnik–Ciężkowice i łagodnie podjeżdżamy na Budzyń.
Na skrzyżowaniu kierujemy się w lewo, na zachód wzdłuż
zielonego i czarnego szlaku rowerowego. Po ok. 0,5 km czarny szlak rowerowy odbija w lewo, a nasza trasa wiedzie dalej
za zielonymi znakami aż do Zakliczyna.
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TRASA NIEBIESKA
t rasa widokowa z możliwością zwiedzania cmentarzy z okresu I Wojny Światowej. Długość 36 km, nawierzchnia asfaltowa, podjazdy
390 m. Trasa w większości prowadzi poza Gminą Zakliczyn (gminy: Gromnik, Pleśna) ale pozwala podziwiać Kotlinę Zakliczyńską
z krętą Doliną Dunajca i otaczające ją wzgórza Pogórza Wielickiego i Rożnowskiego. Trasa jednocześnie prowadzi przez miejsca
atrakcyjne dla osób zainteresowanych historią i przyrodą zwiedzanego terenu.

Wycieczkę rozpoczynamy na zakliczyńskim rynku, kierując się z niego do ronda za niebieskimi i zielonymi znakami szlaków rowerowych. Na rondzie jedziemy prosto i za
stacją paliw skręcamy w lewo. Za mostem na Paleśniance
szlak odbija w lewo do Wróblowic, gdzie obok eklektycznego dworu opuszczamy główną drogę i skręcamy w prawo
pod kątem 90 stopni. Tu rozpoczyna się zielony szlak rowerowy (6,5 km, 370 m w pionie), którym mozolnie wjeżdżamy na Wielkie Góry, dalej na Jurasówkę, gdzie za stacją
narciarską skręcamy w lewo na żółty szlak pieszy prowadzący na Wał (523 m n.p.m.). Dalej trzymając się żółtego
szlaku pieszego, dojeżdżamy na Wał Rychwałdzki, gdzie
za pomnikiem partyzantów Batalionu „Barbara” skręcamy
ostro w lewo na zielony szlak rowerowy prowadzący prosto na Lubinkę. Z dużą ostrożnością przejeżdżamy przez
skrzyżowanie z drogą Tarnów–Zakliczyn i dalej za zielonym szlakiem rowerowym jedziemy grzbietem tzw. Lubczy Szczepanowskiej. Trasa naszej wycieczki prowadzi dalej bez znaków widokowym grzbietem Lubinki do Janowic.
Nie zjeżdżając w lewo do miasta, kierujemy się grzbietem
na zachód, do „Uroczyska Janowice” i doliny Dunajca, gdzie
wjeżdżamy na niebieski szlak rowerowy, którym wracamy
ponownie na teren gminy Zakliczyn. Przy dworze we Wróblowicach skręcamy w prawo, a za mostem odbijamy z niebieskiego szlaku w lewo do Siemiechowa. Na skrzyżowaniu
drogi Zakliczyn–Gromnik skręcamy w prawo, a następnie za
mostem na Brzozowiance, w Faściszowej ponownie prawo
do Lusławic, gdzie przez tzw. Ukrainę docieramy ponownie
do dworu i ECM im. Krzysztofa Pendereckiego. Za dworem
kierujemy się prosto w kierunku klasztoru ss. Bernardynek
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w Kończyskach (uwaga na skrzyżowanie z ruchliwą drogą
bezpośrednio do Zakliczyna). Za klasztorem w prawo, następnie za mostem na Paleśniance ponownie w prawo, a za
budynkiem szkoły w lewo i przez rondo do zakliczyńskiego
rynku, gdzie rozpoczynała się nasza wycieczka.

Szlaki Tematyczne przebiegające
przez Gminę Zakliczyn:
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
domy o konstrukcji dziewięciosłupowej
przy ul. A. Mickiewicza.
Szlak Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej
(relikwie bł. Krystyna Gondka pochodzącego ze Słonej
w klasztorze oo. Franciszkanów-Reformatów).
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
(cmentarz, kirkut nr 293 oraz na cmentarzu parafialnym,
cmentarz wojenny nr 294 i grób mjr. Kazimierza
„Kuby” Bojarskiego). W gminie Zakliczyn znajduje się
9 cmentarzy z okresu wielkiej wojny.
Szlak miasteczek galicyjskich
Szlak kajakowy
Jurków (przy kąpielisku "Chorwacja")
- Zakliczyn (most) - Isep - Tarnów.

T R A S A Z I E LO N A
przebiega przez północną część gminy Zakliczyn, pozwala na zwiedzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej: Gwoździec, Charzewice,
Melsztyn oraz grodziska w Zawadzie Lanckorońskiej. Polecana także jako trasa dla amatorów nordic walkingu. Długość 17 km,
nawierzchnia asfaltowa, na krótkich odcinkach drogi leśne. Suma podjazdów 280 m.

Wycieczkę rozpoczynamy w centrum Zakliczyna, kierując się za zieloną trasą rowerową i czarnym szlakiem pieszym, które poprowadzą nas przez most na Dunajcu i dalej
do ronda w Roztoce, na którym skręcamy w lewo w kierunku Jurkowa. Rowerzyści z drogi głównej skręcają w prawo
i mozolnie podjeżdżają do Zawady Lanckorońskiej, gdzie
napotykają niebieski szlak pieszy, który wraz z trasą rowerową biegnie do górnej części Roztoki. Piechurzy wchodzą
na trasę szlakiem czarnym. Po dotarciu do skrzyżowania
z drogą biegnącą z Olszyn, trasa wycieczki skręca o 90 stopni w lewo i prowadzi bez znaków, widokową asfaltówką do
Gwoźdzca, gdzie po przekroczeniu potoku Wieleń kieruje się
w prawo do kolejnego skrzyżowania z drogą do Jaworska.
Z głównej drogi odbijamy w lewo i wąską drogą asfaltową
pniemy się do przysiółka Wymysłów. Po wkroczeniu w las
droga przechodzi w gruntową i po krótkiej chwili doprowadza do dwuczęściowego cmentarza w Czarnym Lesie,
za którym trasa gwałtownie skręca w lewo na granicy lasu
i doprowadza nas do Melsztyna. Skręcając w lewo, pomiędzy zabudowaniami, asfaltową drogą docieramy do ruin
zamku, po czym wracamy do asfaltowej drogi i stromo zjeżdżamy do drogi prowadzącej do Gwoźdzca i niebieskiego
szlaku pieszego. Piechurzy zaś z ruin udają się za niebieskimi znakami pieszymi w kierunku północnym, by po chwili
skręcić na wschód i zejść ciekawym lessowym wąwozem do
drogi głównej. Po przekroczeniu drogi i potoku Wieleń polna
leśna droga prowadzi oznakowanym szlakiem do grodziska
w Zawadzie Lanckorońskiej. Rowerzyści na krótkim odcinku

zmuszeni są do prowadzenia roweru pod górę, ale widoki z Zawady i zjazd do Roztoki z pewnością rekompensują
włożony w ten podjazd trud. Szlak prowadzi przez rezerwat
archeologiczny do widokowego miejsca przy kapliczce Matki Boskiej. Od kapliczki za znakami udajemy się w lewo do
zabudowań, a następnie zjeżdżamy w prawo. Przy sklepie
opuszczamy niebieski szlak pieszy i zjeżdżamy dalej zieloną
trasą rowerową do Zakliczyna.
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styczeń

Orszak Trzech Króli

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Niedziela
około
1 marca

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Gra Miejska „Żołnierze Wyklęci w Zakliczynie”

Święty Spokój

IMPREZY CYKLICZNE
W GMINIE ZAKLICZYN
Odśnieżanie Dobrych Myśli w Jamnej

Bal dominikański w Jamnej

połowa
stycznia

luty

Marsz nordic walking
Zakliczyńska Majówka Historyczna
druga połowa
maja

Boże Ciało

ostatni
weekend
czerwca

Festiwal Piosenki Turystycznej
„Pod Słońce” w Jamnej

Zakręcona Noc Kabaretowa
w Rudzie Kameralnej

Jarmark Dominikański w Jamnej

czerwiec

Górski rajd rowerowy DARE2b MTB
Maraton Zakliczyn

trzeci
weekend
lipca

Zakliczyński Triathlon Turystyczny: rowery,
kajaki, bieg na orientację

Niedziela
około
1 sierpnia

Biesiada Rycerska na zamku w Melsztynie
Piknik rodzinny „Familiada” w Jamnej
Rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

15 sierpnia

Święto Pojednania i Odpust w Jamnej
Dożynki Gminne Zakliczyn

druga
niedziela
października

11 listopada
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przełom
maja
i czerwca

Diecezjalny Koncert Uwielbienia

1 sierpnia

pierwszy
weekend
września

3 maja

Święto fasoli w Zakliczynie
Uroczystość religijno-patriotyczna
w lasach Woli Stróskiej
przy szpitaliku AK na Mogile
Święto Niepodległości
Sztafeta Pamięci Łowczówek–Zakliczyn

Rocznica bitwy w Jamnej
oraz pacyfikacji wsi
Górski Bieg Pamięci „Burza” w Jamnej
Otwarta Scena Piosenki Autorskiej w Jamnej

Kwintesencja ciszy, malowniczych widoków
oraz błogiego wypoczynku w przytulnych wnętrzach.

Do dyspozycji gości:
 Klimatyczna drewniana chata
 Sauna
 Komfortowe pokoje
 Zadaszona altana
 Duży parking
 WiFi
Święty Spokój Justyna i Przemek Włodarczyk
Olszowa 97, 32-842 Paleśnica
660 738 579
 drewnianachata@gmail.com
 facebook.com/drewnianachata

druga połowa
października

Dom agroturystyczny „Pod Lupą”
znajduje się w Rudzie Kameralnej
koło Zakliczyna, przepięknej
miejscowości położonej blisko
zapory na jeziorze Czchowskim
i rzeki Dunajec. „Pod Lupą” to nie
tylko spędzenie czasu w zaciszu,
spokoju z dala od miasta i zgiełku
ruchu ulicznego. Mamy w ofercie
szereg atrakcji dla ludzi chcących
spędzić czas aktywnie, lubiących
zabawy ekstremalne.
Dom Agroturystyczny mieści się na
szczycie góry Pytta z przepięknymi
widokami.

607-358-354

www.swiety-spokoj.pl

Niezapomniany spływ
Piękną, Słoneczną Doliną Dunajca z:

sierpień

ostatnia
niedziela
września

Dom Agroturystyczny
„Pod Lupą”

888 780 222

www.agroturystykalupa.pl

BAR

 atastyr@wp.pl
 +48 696 992 339
 WYCIECZKI, WCZASY, KOLONIE I OBOZY TEMATYCZNE RENOMOWANYCH BIUR PODRÓŻY;
 USŁUGI PRZEWODNICKIE NA TERENIE BESKIDÓW, PILOTAŻ WYCIECZEK NA TERENIE POLSKI;
 SZKOLENIA Z ZAKRESU TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ, BIEGÓW NA ORIENTACJĘ, NORDIC WALKING;
 ORGANIZACJA IMPREZ: SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, OKOLICZNOŚCIOWYCH.

„TROPIC”
ANETKA

FAŚCISZOWA 153, ZAKLICZYN

zapraszamy serdecznie
 14 665 39 32
695 152 652

 Facebook: BAR ANETKA 

Firma INDUCOMP Sp. z o. o. działa na rynku od 2006 roku. Jesteśmy
rzetelnym i doświadczonym konwerterem specjalistycznych
taśm przemysłowych i dystrybutorem komponentów dla wielu
gałęzi przemysłu; od motoryzacji i transportu masowego po AGD,
budownictwo, energetykę i elektrotechnikę.
W oparciu o własny nowoczesny park maszynowy konwertujemy
taśmy, rzepy, pianki, laminaty, folie jednostronnie i dwustronnie
klejące oraz materiały bezklejowe.
Nasze usługi obejmują: cięcie, sztancowanie, laminowanie,
arkuszowanie, szpulowanie i przewijanie oraz wstępny montaż.
Doświadczona kadra inżynierska i sprzedażowa zapewnia
doradztwo techniczne, pomiary oraz testy.
Dynamiczny rozwój firmy oraz inwestycje w rozwój technologii
zaowocowały rozbudową firmy. Właśnie tu w Zakliczynie, przy
ul. Ruchu Oporu 106A, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał
nowy
kompleks
administracyjno–produkcyjny
INDUCOMP
o powierzchni 2000 m². Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego
nastąpiło w grudniu 2017 roku. Główna siedziba firmy znajduje się
w Izabelinie pod Warszawą.

INDUCOMP Sp. z o.o.

PRZYZAKŁADOWY

SKLEP mięsny

ul. Rynek 8, Zakliczyn
Godziny otwarcia:

Pn-Sb: 06.00-21.00
Nd: 09.00-17.00

Zapraszamy
na udane
zakupy!

 +48 501 172 401 |  biuro@inducomp.pl

www.inducomp.pl

Zakliczyn, Rynek 33

Pon.-Pt.:

Sobota:

08:00-19:00 08:00-15:00

KRÓWKI REKLAMOWE
I OKOLICZNOŚCIOWE

LEŻAKI REKLAMOWE
Z NADRUKIEM

 ręczna produkcja
	świeże

 tradycyjna receptura
 naturalne składniki
 bezglutenowe

	mięso

 indywidualny projekt papierka
 nadruk z obu stron papierka

półtusze
najwyższej jakości
z rozbioru

	wędliny

tradycyjne

UL. MALCZEWSKIEGO 31, ZAKLICZYN
 14 666 01 99

info@krowkipobyku.pl
735 254 294

www.krowkipobyku.pl

 wymienna tkanina
 bezsękowe drewno bukowe
 wybór metody nadruku
 możliwość wykonania grafik
 zamówienia już od 1 szt.

info@logolezak.pl
502 127 654

www.logolezak.pl

 | Gmina Zakliczyn | LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DUNAJEC-BIAŁA

ZAKRES DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014–2020:
1) PROJEKTY GRANTOWE:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DUNAJEC-BIAŁA inicjuje i realizuje
na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza
Ciężkowicko-Rożnowskiego i poprawę jakości życia mieszkańców.
Nasze stowarzyszenie powstało w 2005 roku w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, obejmując swoim działaniem cztery
gminy: Ciężkowice, Pleśną, Wojnicz i Zakliczyn. Siedzibą stowarzyszenia jest Zakliczyn. Członkami LGD Dunajec-Biała są mieszkańcy,
przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorstw i organizacji działających na terenie 4 gmin wchodzących w skład obszaru działalności
stowarzyszenia.
Podczas wdrażania poprzedniej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
Dunajec-Biała z powodzeniem przyczyniła się do realizacji około
100 projektów konkursowych oraz innych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013, oś 4 LEADER.
LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD),
polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność strategii
rozwoju lokalnego (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe,
historyczne itp. wiedzę i umiejętności przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Podejście
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LEADER zostało wprowadzone jako „Inicjatywa Wspólnoty” finansowana w ramach funduszy strukturalnych UE.
W dniu 12.05.2016 roku została zawarta umowa między naszym
LGD a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, dotycząca warunków i sposobów realizacji nowej Strategii
Rozwoju Lokalnego LGD Dunajec-Biała na lata 2014–2020. Lokalna
Strategia Rozwoju LGD Dunajec-Biała wytycza 2 ogólne cele pokazujące główne kierunki rozwoju naszego obszaru. W ich ramach zostało
dookreślonych łącznie 6 celów szczegółowych oraz 14 przedsięwzięć,
których realizacja ma spowodować osiągnięcie założeń.
Nabory wniosków w ramach realizacji działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała rozpoczęliśmy w 2016
roku. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia z obszaru działalności LGD
Dunajec-Biała do składania wniosków o dofinansowanie kosztów
związanych z podejmowanym w ramach LSR przedsięwzięciem.
Szczególne zaproszenie do podejmowania działań w oparciu na Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała kierujemy do osób z tzw.
grup defaworyzowanych (kobiety, osoby młode do 35 roku życia,
osoby bezrobotne), mając nadzieję, że złożenie wniosku i otrzymanie dofinansowania będzie dla nich szansą na poprawę i ustabilizowanie swojej sytuacji życiowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał informacyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego
w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020

2 projekty grantowe, na które łącznie przeznaczono 600 000 zł.
Całkowita wartość projektu grantowego nie może być niższa niż
5 000 zł i wyższa niż 50 000 zł. W zależności od Beneficjenta
dofinansowanie wynosi do 100 %. Projekty grantowe dotyczą:
•	budowy, rozbudowy, przebudowy lub/ i wyposażenia
ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów i miejsc
o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, sportowym (np.
siłownie zewnętrzne, place zabaw, miejsca wypoczynkowe,
szlaki/ trasy turystyczne (rekreacyjne), itp.), a także działania „
miękkie” ukierunkowane na zwiększanie aktywności fizycznej
mieszkańców (np. zajęcia sportowo- rekreacyjne, wydarzenia
promujące aktywny tryb życia),
• budowy, przebudowy lub/ i wyposażenia ogólnodostępnych
i niekomercyjnych obiektów kulturalno- edukacyjnych (np.
biblioteki, świetlice wiejskie, ośrodki kultury, inne obiekty i miejsca
o znaczeniu kulturowym i przyrodniczym). Działania edukacyjnokulturalne (warsztaty, spotkania, szkolenia, konkursy i inne
formy edukacyjne); spotkania, festyny, pikniki, inne wydarzenia
aktywizujące i integrujące mieszkańców; wydawanie publikacji,
materiałów informacyjno- promocyjnych promujących lokalne
walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne.

2) PROJEKTY WSPÓŁPRACY:
3 projekty współpracy, na które przeznaczone jest wsparcie
w wysokości 108 000 zł, realizowane przez LGD Dunajec- Biała
we współpracy z pięcioma sąsiadującymi LGD oraz LGD
z zagranicy, dotyczące:
•	pierwszy projekt polega na wyznaczeniu i oznakowaniu tras
Nordic Walking,
•	drugi projekt polega na organizacji cyklu 12 koncertów, podczas
których będzie można skosztować lokalnych potraw,
•	trzeci projekt polegający na nawiązaniu współpracy LGD
Dunajec- Biała z LGD zagranicznymi wymianie doświadczeń.

•	projekty dotyczące wsparcia na rozwój działalności
gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem
czasu wolnego,
•	projekty odnośnie wsparcia na podejmowanie działalności
gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,
•	projekty polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
poza sektorem turystyki i czasu wolnego,
•	projekty dotyczące działań edukacyjnych i inwestycyjnych
promujących korzystanie z zasobów środowiska naturalnego,
ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
ze szczególnym uwzględnieniem operacji innowacyjnych,
•	projekt dotyczący tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa
lokalnego,
•	działania w zakresie promocji produktów lokalnych i żywności
wysokiej jakości,
•	promocja obszaru LGD Dunajec- Biała, aktywizacja, integracja
mieszkańców.
W zależności od Beneficjenta dofinansowanie wynosi do 63,63 %
lub do 100 %. Minimalna wartość projektu powinna wynosić nie
mniej niż 50 000 zł.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi
w ramach rozwoju przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 100 000 zł.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi
w ramach założenia przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 50 000 zł.

BENEFICJENT LGD Dunajec-Biała:
•	osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół
lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa,
•	osoba fizyczna, będąca obywatelem państwa członkowskiego
UE, pełnoletnia, zamieszkała na obszarze objętym LSR lub
wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze, w tym
także przedstawiciele grup de faworyzowanych: bezrobotni,
kobiety, osoby do 35 roku życia.

3) P
 OZOSTAŁE PROJEKTY, NA KTÓRE ŁĄCZNIE
PRZEZNACZONO KWOTĘ 4 800 000 zł:
•	projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy lub/
i wyposażenia obiektów i miejsc o charakterze turystycznym,
rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym, w tym również
dotyczące zachowania i udostępniania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego obszaru (np. inwestycje
w zabytki, inwestycje mające na celu zachowanie cennych
przyrodniczo miejsc/ obszarów),
•	projekty odnośnie wsparcia podejmowania działalności
gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem
czasu wolnego,

Więcej informacji:
•	na stronie naszego Stowarzyszenia:
www.dunajecbiala.pl,
•	w siedzibie Biura LGD Dunajec- Biała
(Remiza OSP Zakliczyn, przy ul. Browarki 7,
32- 840 Zakliczyn),
•	pod numerem telefonu (0- 14) 665 37 37
 lokalnagrupadzialaniadunajecbiala
 biuro@dunajecbiala.pl
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Prawie każdy dorosły z nostalgią
wraca do smaków swojego
dzieciństwa, które często kojarzą się
z polską wsią.
Teren Lokalnej Grupy Dunajec - Biała obfituje w różnorakie specjały, ale dziś chciałabym państwu przedstawić te, które zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004r.
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,
zostały w 2013 roku wpisane na listą Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Spośród około 200 produktów wpisanych na tą listę
z terenu Województwa Małopolskiego aż 9 pochodzi z terenu naszego LGD, które tworzą gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.
Pierwszym zarejestrowanym produktem były nasiona fasoli "Piękny Jaś" z doliny Dunajca. Następnie dzięki działaniom Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała,
przygotowano wnioski o rejestracje i z sukcesem zarejestrowano kolejne osiem produktów. Są to:
•	Wołowina z krowy rasy polskiej czerwono-białej
• Ogórki kiszone w studni
• Dżem z płatków róż
• Konfitura borówkowo-jabłkowa
• Zakliczyński sok malinowy
• Masło rzuchowskie
• Wino domowe "rzuchowskie"
• Wojnickie kukiełki

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”
jest produktem powstającym wyłącznie dzięki połączeniu specyficznej kombinacji czynnika naturalnego (tj. klimatu i gleb) oraz umiejętności miejscowych producentów. Tylko takie zestawienie gwarantuje uzyskanie niepowtarzalnej jakości tego produktu. Wysoka zawartość
magnezu (Mg) w glebie na obszarze uprawy „fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” wpływa na podwyższenie zawartości tego pierwiastka
w nasionach, jak również przyczynia się w połączeniu z zachowaniem
odpowiedniego terminu zbioru nasion do uzyskania produktu o charakterystycznym słodkim smaku.
Przepis na zupę fasolową (specjalność gospodyń z Doliny Dunajca).
Składniki:
 	1 kg fasoli “Piękny Jaś”,
 	1/2 kg kości wieprzowej
z karczku lub schabu,
 	1/2 kg kości wieprzowych
wędzonych,
 	20 dkg boczku wędzonego,
 	30 dkg mięsa mielonego,

�
 	1 jajko,
 	jarzynka, pieprz, czosnek,
 	bułka tarta,
 	jarzyny: marchew,

pietruszka, seler, por,
ziemniaki, cebula, natka
pietruszki.

Wykonanie:
Przygotowując zupę fasolową należy kości obrać z mięsa i gotować wywar. Fasolę ugotować do miękkości. Osobno ugotować jarzyny
i ziemniaki. Z mięsa zrobić małe kulki i podsmażyć je z dwóch stron. Połączyć wszystkie ugotowane składniki i trochę razem podgotować. Boczek usmażyć i zrobić zasmażkę, zagęścić zupę i doprawić do smaku.

Produkujemy napoje gazowane i niegazowane,
wodę mineralną z własnego źródła.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

„Pod Świerkami”
ul. Sobieskiego 3
32-840 Zakliczyn
 796 651 244
 mkrupska@noclegizakliczyn.pl
 www.noclegizakliczyn.pl

ZAKLICZYŃSKI SOK MALINOWY:
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pierwotnie do produkcji soku wykorzystywano maliny leśne,
obecnie są to wczesne odmiany malin z małych przydomowych
plantacji, uprawianych bez nawozów sztucznych i chemicznej ochrony. Zebrane ręcznie, najlepiej w słoneczny dzień, owoce wsypujemy
do szklanego słoja warstwami, przesypując kolejne warstwy cukrem.
Pozostawiamy na 3-4 dni w słonecznym miejscu aż pojawi się sok.
Następnie przeciskamy zawartość słoika przez lnianą ściereczkę
i gotujemy, aż sok uzyska lekko zawiesistą konsystencję. Stosujemy
go w przeziębieniach oraz jako dodatek do herbaty.

Pizzeria Mars

669 520 271

Restauracja i Pizzeria
Rynkowa

570 200 212

AT R A KC J E W O KO L I C Y

Zamek w Dębnie

Nowy Wiśnicz

Gwoździec

Klasztor w Tuchowie

Zawada
Lanckorońska
Faliszewice
Charzewice

Lusławice

Wesołów

ZAKLICZYN

Stróże

Filipowice
Czchów

Kończyska

Faściszowa

Zdonia

Wola
Stróska
Ruda
Kameralna

Wróblowice

Roztoka

Melsztyn

Bieśnik

Słona

Borowa
Olszowa

Zamek Tropsztyn

Dzierżaniny
Paleśnica

Ciężkowice
Skamieniałe Miasteczko
Jamna

Kościół w Bukowcu
Jezioro Rożnowskie
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MRÓWKA ZAKLICZYN
32-840 Zakliczyn, ul. Krakowska 2

DZIAŁ
AGD
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OGRÓD
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DZIAŁ
HYDRAULIKI

DZIAŁ
ZIA
NARZĘD
ELEKTRO

DZIAŁ
FARBY

tel. 14 666 40 50
Godziny otwarcia: pn.-pt. 8:00-19:00, sob. 8:00-17:00
mrowka@sufigs.pl
www.sufigs.pl

DZIAŁ
BUDOWLA

NY

