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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wstęp do wszystkich zabytków i aktywności realizowanych podczas Dni  
Dziedzictwa jest bezpłatny.

ZWIEDZANIE
Przy każdym z zabytków znajduje się punkt informacyjny  obsługiwany 
przez wolontariuszy i wolontariuszki. 

Punkty informacyjne działają w godz. 10.00–18.00 w dniach 4, 5, 11, 12 czerw-
ca (soboty i niedziele) i w godz. 10.00–18.00 w dniu 18 czerwca (sobota).

REZERWACJA
Na wybrane punkty programu obowiązuje rezerwacja (30 maja–3 czerwca  
na I weekend, 6–10 czerwca na II weekend, 13–17 czerwca na wydarzenia 
związane z premierą filmu) przez formularz dostępny na stronie dnidziedzic-
twa.pl lub telefonicznie: tel. 533 654 003 (pon.–pt., 10.00–16.00).

Rezerwacja wygasa na 10 min. przed rozpoczęciem danego punktu programu, 
po tym czasie wpuszczane będą osoby z listy rezerwowej. Listy rezerwowe 
tworzone są wyłącznie na punktach informacyjnych.

PARKINGI i TRANSPORT
Nie zapewniamy transportu do udostępnianych obiektów. Informacje na temat 
komunikacji publicznej oraz lokalizacji parkingów w poszczególnych miejscach 
dostępne są na stronie dnidziedzictwa.pl. 

KANAŁY KOMUNIKACJI
Wszystkie aktualne informacje zamieszczamy na fanpage’u FB MIK, w wydarze-
niu na FB oraz na stronie dnidziedzictwa.pl. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i zasad realizacji 
wydarzenia.

LEGENDA
adres obiektu/zabytku lub adres miejsca, w którym odbywa  
lub rozpoczyna się punkt programu poza obiektem/zabytkiem
informacja o dostępności obiektu poza Dniami Dziedzictwa
lokalizacja punktu informacyjnego
orientacyjny czas trwania danego punktu programu
punkt programu dostępny również dla grup zorganizowanych

ZAREZERWUJ   
punkt programu objęty wcześniejszą rezerwacją poprzez formularz/
telefonicznie, przed jego rozpoczęciem należy zgłosić się do punktu 
informacyjnego

Świadectwem naszej historii są nie tylko mniej lub bardziej luksusowe 
pałace, dwory i kościoły, które miały tyle szczęścia, że przetrwały do 
naszych czasów. Ani też domy, fabryki, cmentarze, kapliczki, drogi czy 
mosty. Nie tylko dawne zapiski, obrazy, rzeźby czy przedmioty codzien-
nego użytku. Dzieje świata zapisane są przecież w górach, skałach, ko-
rytach rzek, nieckach jezior, lasach i łąkach, krzewach i kwiatach, w nie-
dających się dostrzec gołym okiem mikroorganizmach. W drzewach, 
czasem wyniosłych, a czasem karłowatych, powykręcanych upływem 
czasu i wiatrami. W unikalnym krajobrazie. W nas samych i naszych 
braciach mniejszych – zwierzętach.

Podczas XXIV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego za-
praszamy Państwa do miejsc, w których kultura w sposób wyjątkowy 
przenika się z naturą. Podczas ich zwiedzania wspólnie zastanowimy 
się, jak zachować dla przyszłych pokoleń jedno i drugie.

4–5 CZERWCA 2022
•Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Andrychowie
•Kościół i klasztor Reformatów w Kętach

 11–12 CZERWCA 2022
•Osada młyńska w Roztoce-Brzezinach
•Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy

 
18 CZERWCA 2022

•Premiera filmu o Lesie Wolskim wraz  
z wydarzeniami towarzyszącymi
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4 CZERWCA 2022 (SOBOTA)
OPROWADZANIA I SPACERY

 • 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.15 [ 30 min] Życie i praca mieszkań-
ców Podbeskidzia na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po Muzeum 
z właścicielką Iwoną Dylą i pasjonatem lokalnej historii Wiesławem 
Ogórkiem, prezesem andrychowskiego koła PTTK „Chałupa” ZAREZERWUJ

1Muzeum
 • 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 [ 30 min] Woda – żywioł andrychowskiej 
przedsiębiorczości – oprowadzanie po Muzeum z pasjonatem lokalnej 
historii i współautorem gry Chłopska Szkoła Biznesu Sebastianem Wacięgą 
ZAREZERWUJ 1Muzeum 

 • 10.00–12.30, 13.00–15.30 Fach w ręku, historie rzemieślnicze – możliwość 
indywidualnego zwiedzania ekspozycji w stodole oraz rozmowy z antropolo-
giem kulturowym Mateuszem Żebrowskim z Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie

 • 11.00–14.00 Żywa tkanina – pokaz tkania na zabytkowych krosnach  
poprowadzi zawodowa tkaczka Katarzyna Bizoń 

 • 16:00 [ 1 godz.] Oprowadzanie po wystawie plenerowej ABCadło Fabryki 
Czeczowiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełniane-
go] – wraz z garścią opowiastek o faktach i artefaktach poprowadzi autorka 
wystawy Ewelina Prus-Bizoń  ( Park Miejski w Andrychowie) 

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 Kawowy kącik w ogrodzie ( Muzeum)
 • 10.00–18.00 Kiermasz rękodzieła, produktów i potraw regionalnych  
prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie  
( Park Miejski w Andrychowie)

 • 10.00–18.00 Quest Sportowy Duch Andrychowa ( Pałac Bobro- 
wskich)  

 • 10.00–18.00 Wystawa plenerowa ABCadło Fabryki Czeczowiczków oraz 
AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego] – alfabetyczna 
i obrazkowa opowieść o losach Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej 
w Andrychowie na podstawie pamiątek z dwóch kolekcji: Eweliny i Tomasza 
Bizoniów oraz Andrzeja Janusa ( Park Miejski w Andrychowie)

 • 10.30 [ 1,5 godz.] Historia lnem tkana – spacer historyczny po Andry-
chowie z pasjonatką lokalnej historii Darią Rusin, członkinią Towarzystwa 
Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich)

 • 11.30 [ 1,5 godz.] Od pierwszego komina do pierwszej galicyjskiej tkalni 
mechanicznej. O tym, jak żydowscy przedsiębiorcy odkryli i wykorzystali po-
tencjał Andrychowa – spacer historyczny śladami żydowskich mieszkańców 
Andrychowa z pasjonatką i kronikarką lokalnej historii Jadwigą Stanisławek- 
-Janus ( 2 Pałac Bobrowskich)

 • 12.00, 13.00 [ 1 godz.] Utkane i malowane – warsztaty dla dzieci  
( Park Miejski w Andrychowie)

 • 13.30 [ 1,5 godz.] Spacer w korycie rzeki, ale po dnie morza – spacer 
geologiczny do Przełomu Wieprzówki z przyrodnikiem Janem Zielińskim, 
członkiem Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Bezpłatny przejazd do 
Przełomu Wieprzówki i z powrotem kolejką turystyczną ( 2 Pałac Bobrow-
skich)  

MUZEUM  
HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE  
W ANDRYCHOWIE
Na to unikalne muzeum składa się prywatna kolekcja przedmiotów 
pieczołowicie gromadzonych przez Edwarda Wincentego Szlagora, ale 
też dom po przodkach i zabudowania gospodarcze położone w ma-
lowniczym przysiółku Andrychowa, u podnóża Pańskiej Góry. Edward 
Szlagor, z zawodu prawnik, od dziecka miłośnik historii, zainteresował 
się społecznością Żydów andrychowskich, których historie latami 
odkrywał i spisywał, ratując je od zapomnienia. Do kolekcjonowania 
skłoniło go narastające z wiekiem przekonanie, że świat, ludzie, jakich 
pamięta, przedmioty, których codziennie sam dotykał, oni dotykali, na 
które patrzył, które im służyły, odchodzą nieuchronnie w zapomnienie 
razem z ich właścicielami. W muzeum niemal nie odnajdziemy rzeczy 
nieużywanych, wszystko kiedyś komuś do czegoś służyło. A jeśli nosi 
znamiona nowości, jak choćby kompletny serwis obiadowy, to dlatego, 
że używało się go jedynie przy okazji ważnych świąt, by tak podkreślić 
niecodzienność szczególnych chwil. W tym muzeum czegoś jednak na 
pewno nie ma – przedmiotów z plastiku!

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Andrychowie  
ul. Podgórska 3, Andrychów

1  Punkt informacyjny znajduje się przy Muzeum 
2  Drugi punkt informacyjny znajduje się przy Pałacu Bobrowskich,  
ul. Krakowska 69, Andrychów

Poza Dniami Dziedzictwa 2022 obiekt jest dostępny w ograniczonym 
zakresie (konieczna rezerwacja telefoniczna)

UWAGA! Przy Muzeum nie ma możliwości zaparkowania. Zachęcamy 
do zostawienia samochodu na jednym z miejskich parkingów w pobliżu 
Pałacu Bobrowskich:
• parking przy ul. Garncarskiej
• parking przy ul. Szewskiej
• parking przy ul. Szewskiej, naprzeciwko MDK
• parking przy Hali Sportowej przy ul. 1 Maja
• parking przy Restauracji Adria
Dostępny jest również w pobliżu Muzeum: 
• parking przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych (ROD)  

Pańska Góra przy ul. Kościuszki. 



POLECAMY
 • Bezpłatny przejazd kolejką turystyczną na trasie Pałac Bobrowskich – 
parking przy ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) w sąsiedztwie Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Andrychowie [ 30 min]

– odjazdy spod Pałacu: 9.30, 11.30, 15.30  
– odjazdy z parkingu przy ROD: 11.00, 13.00, 17.00
– liczba miejsc ograniczona (40 osób), decyduje kolejność  

zgłoszeń na miejscu
 • 10:00–18:00 Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej rodziny Magierów  
(ul. Graniczna 48, Brzezinka)

 
 
5 CZERWCA 2022 (NIEDZIELA)

OPROWADZANIA I SPACERY
 • 10.00, 14.30, 16.00, 17.15 [ 30 min] Życie i praca mieszkańców Podbeski-
dzia na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po Muzeum z właścicielką 
Iwoną Dylą i pasjonatem lokalnej historii Wiesławem Ogórkiem, prezesem 
andrychowskiego koła PTTK „Chałupa” ZAREZERWUJ 1 Muzeum 

 • 10.00–12.30, 13.00–15.30 Fach w ręku, historie rzemieślnicze – możliwość 
indywidualnego zwiedzania ekspozycji w stodole oraz rozmowy z antropolo-
giem kulturowym Mateuszem Żebrowskim z Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie 

 • 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 [ 30 min] Woda – żywioł andrychowskiej 
przedsiębiorczości – oprowadzanie po Muzeum z pasjonatem lokalnej 
historii i współautorem gry Chłopska Szkoła Biznesu Sebastianem Wacięgą 
ZAREZERWUJ 1 Muzeum 

 • 11.00–14.00 Żywa tkanina – pokaz tkania na zabytkowych krosnach  
poprowadzi zawodowa tkaczka Katarzyna Bizoń

 • 11.30, 13.00 [ 30 min] Życie i praca mieszkańców Podbeskidzia  
na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po Muzeum z właścicielką 
Iwoną Dylą ZAREZERWUJ 1 Muzeum 

 • 11.30 [ 1,5 godz.] W stronę Zagórnika – spacer krajoznawczy śladami 
przydrożnych kapliczek po Andrychowie i okolicach z pasjonatem lokalnej 
historii Wiesławem Ogórkiem, prezesem andrychowskiego koła PTTK 
„Chałupa” ( 1 Muzeum)

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 Kawowy kącik w ogrodzie ( Muzeum) 
 • 10.00–18.00 Kiermasz rękodzieła, produktów i potraw regionalnych  
prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie  
( Park Miejski w Andrychowie)

 • 10.00–18.00 Wystawa plenerowa Grupy Twórców „MY” połączona z indywi-
dualnymi warsztatami rysunku i malarstwa dla dzieci, prowadzonymi przez 
członków Grupy Twórców „MY” ( Park Miejski w Andrychowie)

 • 10.00–18.00 Quest Sportowy Duch Andrychowa ( 2 Pałac Bobro- 
wskich)  

 • 10.00–18.00 Wystawa plenerowa ABCadło Fabryki Czeczowiczków oraz 
AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego] – alfabetyczna 
i obrazkowa opowieść o losach Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej 
w Andrychowie na podstawie pamiątek z dwóch kolekcji: Eweliny i Tomasza 
Bizoniów oraz Andrzeja Janusa  ( Park Miejski w Andrychowie)

 • 10.30 [ 1,5 godz.] Historia lnem tkana – spacer historyczny po Andry-
chowie z pasjonatką lokalnej historii Darią Rusin, członkinią Towarzystwa 
Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich)

 • 12.00, 14.00 [ 1 godz.] Utkane i malowane – warsztaty dla dzieci ( Park 
Miejski w Andrychowie)

 • 12.00–15.00 Andrychowski spacer w czasie – historyczna gra terenowa  
(  Park Miejski w Andrychowie)

 • 13.30 [ 1,5 godz.] O czym szepczą skały i drzewa Pańskiej Góry – spacer 
przyrodniczy po Pańskiej Górze z przyrodnikiem Janem Zielińskim, człon-
kiem Towarzystwa Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich)

 • 15.00 [ 1,5 godz.] Od pierwszego komina do pierwszej galicyjskiej tkalni 
mechanicznej. O tym, jak żydowscy przedsiębiorcy odkryli i wykorzystali po-
tencjał Andrychowa – spacer historyczny śladami żydowskich mieszkańców 
Andrychowa z pasjonatką i kronikarką lokalnej historii Jadwigą Stanisławek- 
-Janus ( 2 Pałac Bobrowskich)

 • 15:00 [ 30 min] Na andrychowskim rynku – pokaz Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca Andrychów ( Park Miejski w Andrychowie)

POLECAMY
 • Bezpłatny przejazd kolejką turystyczną na trasie Pałac Bobrowskich – 
parking przy ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) w sąsiedztwie Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Andrychowie [ 30 min]

– odjazdy spod Pałacu: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30   
– odjazdy z parkingu przy ROD: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
– liczba miejsc ograniczona (40 osób), decyduje kolejność  

zgłoszeń na miejscu
 • 10:00–13:00 Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej rodziny Magierów  
(ul. Graniczna 48, Brzezinka)
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KOśCIÓŁ I KLASZTOR  
REFORMATÓW W KęTACH
Kim są właściwie reformaci? To jedna z gałęzi żebraczego zakonu fran-
ciszkanów, wyrosłego na fali odnowy zakonu w XVI wieku. W Kętach 
reformaci pojawili się z końcem siedemnastego stulecia, by z począt-
kiem kolejnego postawić tu kościół i klasztor z obszernym ogrodem. 
Do zadań zakonników należała przede wszystkim ewangelizacja, żyli 
z tego, co otrzymali w darze od wiernych. Przy tym uprawiali ogród, 
skąd pochodziła znaczna część ich pożywienia. Żyli bardzo ubogo – 
wzorem dla zakonu był wszak sam św. Franciszek. Nosili wełniane ha-
bity, przez okrągły rok za jedyne obuwie służyły im sandały, a nasycić 
się musieli dwoma posiłkami dziennie. W drugiej połowie XIX wieku do 
kęckiego klasztoru przybył ojciec Ambroży Trausyl. Z wykształcenia 
nie tylko teolog, ale też botanik, z zamiłowania zaś i botanik, i tater-
nik. Trausyl odkrył co najmniej dwa gatunki roślin z okolic Kęt, dotąd 
nieznanych nauce – były to dziki tulipan i śnieżnica wiosenna. W 1867 
roku wraz z ks. Józefem Stolarczykiem i przewodnikami z Tatr zdobyli 
wspólnie m.in. Baranie Rogi. W Kętach zakonnik spędził 37 lat jako 
lubiany kaznodzieja i spowiednik.

Kościół i klasztor Reformatów w Kętach 
ul. Klasztorna 1, Kęty

Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu do kościoła

Poza Dniami Dziedzictwa 2022 kościół jest dostępny przed  
mszami św. i po nich, klasztor nie jest dostępny 

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania kościoła  
(poza godzinami oprowadzania z przewodnikiem i godzinami mszy św.: 
11.30, 15.00) 

 • 10.00–16.00 Kącik kulinarny w ogrodzie  
 • 10.00–13.00 Klasztorny sklepik zielarski  
 • 10.00–18.00 Strefa relaksu w klasztornym ogrodzie  
 • 11.00, 13.30 [ 1,5  godz.] Ćwiczenia z równowagi – warsztaty uważności 
z Weroniką Idzikowską

POLECAMY
 • 11.00–15.00 Bezpłatne zwiedzanie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 
w Kętach, w tym wystawy czasowej Łęcka Wenecja, autorzy: dr hab. Joanna 
Zemanek, prof. ASP, prof. Grzegorz Sztwiertnia; prace fotograficzne/rysunek 
( Rynek 16, Kęty) 

5 CZERWCA 2022 (NIEDZIELA)

OPROWADZANIA I SPACERY
 • 10.00, 10.30, 11.00 [ 30 min] Oprowadzanie kuratorskie po Muzeum 
Klasztornym z założycielem Rafałem Piskorkiem  ZAREZERWUJ  

 • 11.00 [ 45 min] Oprowadzanie po klasztorze i opowieść o zakonniku  
Ambrożym Trausylu z Łukaszem Gieruszczakiem, dyrektorem Muzeum  
im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  ZAREZERWUJ  

 • 11.00, 13.00 [ 45 min] Opowieści z klasztornego ogrodu – spacer  
ogrodniczy z hortiterapeutką Bożeną Szewczyk-Taranek 

 • 13.30, 14.30, 15.30, 17.00 [ 45 min] Oprowadzanie po klasztorze  
z historykiem Januszem Kudłacikiem z Muzeum im. Aleksandra  
Kłosińskiego w Kętach  ZAREZERWUJ  

 • 13.30, 14.15, 16.00, 17.00 [ 30 min] Oprowadzanie po kościele  
z historyczką sztuki Barbarą Łepkowską 

 • 16.00 [ 45 min] Oprowadzanie po klasztorze z ojcem gwardianem  
Rajmundem Wilkiem  ZAREZERWUJ   

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania kościoła (poza godzi-
nami oprowadzania z przewodnikiem i godzinami mszy św.: 10.00, 12.00, 
15.00)

 • 10.00–13.00 Klasztorny sklepik zielarski (zamknięty w godzinach mszy św.: 
8.30, 10.00, 12.00)

 • 10.00–16.00 Kącik kulinarny w ogrodzie 
 • 10.00–18.00 Strefa relaksu w klasztornym ogrodzie 
 • 13.00 [ 2 godz.] Projektujemy klasztorny ogród – warsztaty rodzinne 
z architektką Anną Gieracką, pracownia PROSTOlinijnie 

POLECAMY
 • 11.00–15.00 Bezpłatne zwiedzanie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 
w Kętach, w tym wystawy czasowej Łęcka Wenecja, autorzy: dr hab. Joanna 
Zemanek, prof. ASP, prof. Grzegorz Sztwiertnia; prace fotograficzne/rysunek 
( Rynek 16, Kęty) 

4 CZERWCA 2022 (SOBOTA)

OPROWADZANIA I SPACERY
 • 10.00, 10.45, 13.30, 14.15, 16.00, 16.45 [ 30 min] Oprowadzanie  
po kościele z historyczką sztuki Barbarą Łepkowską  

 • 10.00 [ 45 min] Oprowadzanie po klasztorze i opowieść o zakonniku  
Ambrożym Trausylu z Łukaszem Gieruszczakiem, dyrektorem Muzeum  
im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach ZAREZERWUJ   

 • 10.15, 12.00, 14.15, 16.15 [ 30 min] Oprowadzanie kuratorskie po  
Muzeum Klasztornym z założycielem Rafałem Piskorkiem ZAREZERWUJ  

 • 11.00, 13.30, 15.30 [ 45 min] Oprowadzanie po klasztorze z ojcem  
gwardianem Rajmundem Wilkiem ZAREZERWUJ   

 • 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] Oprowadzanie po klasztorze  
z historyczką Paulą Wojewodzic z Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 
w Kętach ZAREZERWUJ



OSADA MŁYńSKA  
W ROZTOCE-BRZEZINACH
Jak na ogół leniwie i spokojnie płyną wody Roztoczanki, tak swoim 
regularnym i niespiesznym rytmem toczą się dzieje rodziny Winiarskich, 
wpisane w wiejską społeczność malowniczej Roztoki. Jednak jak nurt 
potoku raz na kilka lat zaskakuje obficie wylewając, tak też spokojny, 
wypełniony regularną pracą żywot Winiarskich raz po raz przerywa-
ją dramatyczne wydarzenia, z których lata II wojny światowej należą 
chyba do najczarniejszych. Katarzynie i Józefowi Winiarskim udaje się 
jednak przetrwać zawieruchy, zmodernizować młyn, wychować dzieci 
i wnuki. I choć przychodzi taki czas, że gospodarze odchodzą, a ich 
potomkowie rozjeżdżają się po świecie, w końcu jednak wracają, żeby 
ocalić od zapomnienia rodzinny skarb. W starym młynie, tartaku i sto-
dole umieją dostrzec nie walące się chałupy, lecz cenne dla tej ziemi 
miejsce. Dziś osada młyńska w Roztoce-Brzezinach to jeden z nielicz-
nych zachowanych i działających drewnianych zabytków przemysło-
wych na Sądecczyźnie.

Osada młyńska w Roztoce-Brzezinach 
Roztoka-Brzeziny 105, Rożnów

Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu na teren osady młyńskiej

Poza Dniami Dziedzictwa 2022 obiekt jest dostępny

12 CZERWCA 2022 (NIEDZIELA)
OPROWADZANIA I SPACERY

 • 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 [ 45 min] Oprowadzanie po osadzie z gospoda-
rzem Michałem Winiarskim ZAREZERWUJ   

 • 10.45, 12.15, 13.45, 15.15 [ 45 min] Oprowadzanie po osadzie z przewod-
nikiem Mateuszem Tomaszczykiem ZAREZERWUJ   

 • 16.30 [ 1,5 godz.] Z tej mąki będzie chleb – opowieści młynarza Ireneusza 
Greli oraz pokaz przemiału zboża w młynie ZAREZERWUJ  

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 O (nie)codzienności w osadzie – możliwość indywidualnego 
zwiedzania ekspozycji w stodole oraz rozmowy z etnografką Joanną Hołdą

 • 10.00–18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania małego młyna wiej-
skiego 

 • 11.00–17.00 Kiermasz lokalnych frykasów oraz rękodzieła
 • 11.30 [ 3 godz.] Naturalnie z podkowcem – wycieczka trekkingowa  
z przewodnikiem Piotrem Firlejem na wzgórze Majdan ( zbiórka:  
parking przy szkole podstawowej, Roztoka-Brzeziny 211)  
UWAGA! Wycieczka ma charakter górskiego trekkingu – zalecane  
odpowiednie obuwie i odzież.  Dł. trasy ok. 8 km, trasa po drogach leśnych 
i ścieżkach Pogórza Rożnowskiego, z wejściem na szczyt Majdan  
(512 m n.p.m.). Zakończenie wycieczki w osadzie młyńskiej. 

 • 13.30–16.30 Kuchnia pod chmurką – warsztaty kulinarne przy ognisku dla 
dzieci z EduAnimą 

11 CZERWCA 2022 (SOBOTA)
OPROWADZANIA I SPACERY

 • 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 [ 45 min] Oprowadzanie po osadzie z gospoda-
rzem Michałem Winiarskim ZAREZERWUJ   

 • 10.45, 12.15, 13.45, 15.15 [ 45 min] Oprowadzanie po osadzie z przewod-
nikiem Mateuszem Tomaszczykiem ZAREZERWUJ   

 • 16.30 [ 1,5 godz.]  Z tej mąki będzie chleb – opowieści młynarza Ireneusza 
Greli oraz pokaz przemiału zboża w młynie ZAREZERWUJ   

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 O (nie)codzienności w osadzie – możliwość indywidualnego 
zwiedzania ekspozycji w stodole oraz rozmowy z etnografką Joanną Hołdą

 • 10.00–18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania małego młyna wiej-
skiego

 • 11.00–17.00 Kraina Podkowca – stanowisko animacyjno-promocyjne 
wiedzy o nietoperzach 

 • 11.00–17.00 Kiermasz lokalnych frykasów oraz rękodzieła
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 • 11.30 [ 3 godz.] Roślinne ślady – warsztaty druku roślinami z graficzką 
litografką Justyną Mazur-Kiwer ZAREZERWUJ    
UWAGA! Warsztaty odbędą w plenerze w pobliżu kościoła, w przypadku 
niepogody w budynku OSP ( Przydonica 334).

 • 12.30, 15.30 [ 30 min] Nie tylko orkisz i tatarka – kulinarna opowieść 
o Przydonicy Bogumiły Babiarczyk z KGW 

12 CZERWCA 2022 (NIEDZIELA)

OPROWADZANIA I SPACERY
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 [ 40 min] Oprowadzanie z historykiem  
sztuki Piotrem Pajorem 

 • 14.00 [ 45 min] Rośliny na małopolskich obrazach Matki Boskiej –  
opowieść historyczki sztuki i farmaceutki Magdaleny Michniewskiej 

 • 15.00, 16.00, 17.00 [ 40 min] Oprowadzanie z lokalnym przewodnikiem 
Miłoszem Babiarczykiem 

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania kościoła (poza  
godzinami oprowadzania z przewodnikiem)

 • 11.00–17.00 Przydonickie smaki – kiermasz lokalnych specjałów przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przydonicy i Stowarzyszenie dla 
Rozwoju i Integracji Wsi Przydonica „Złoty Orkisz” 

 • 11.30, 15.30 [ 30 min] Nie tylko orkisz i tatarka – kulinarna opowieść 
o Przydonicy Bogumiły Babiarczyk z KGW 

11 CZERWCA 2022 (SOBOTA)
OPROWADZANIA I SPACERY

 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 [ 40 min] Oprowadzanie z historykiem sztuki 
Adamem Spodarykiem 

 • 14.00 [ 40 min] Oprowadzanie z lokalnym przewodnikiem Miłoszem 
Babiarczykiem 

 • 15.00, 16.00, 17.00 [ 40 min] Oprowadzanie z historykiem sztuki Piotrem 
Pajorem 

INNE ATRAKCJE
 • 10.00–18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania kościoła (poza godzi-
nami oprowadzania z przewodnikiem)

 • 11.00–17.00 Przydonickie smaki – kiermasz lokalnych specjałów przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przydonicy i Stowarzyszenie dla 
Rozwoju i Integracji Wsi Przydonica „Złoty Orkisz” 

KOśCIÓŁ PW. MATKI BOżEJ  
RÓżAńCOWEJ W PRZYDONICY
Wchodzimy do wnętrza drewnianego kościoła z 1527 roku i wszystko, 
na co patrzymy, natychmiast oddziałuje na nas feerią barw i kształ-
tów. Wzrok pada na Adama i Ewę, na węża trzymającego jabłko na 
pokuszenie. Na legendę o św. Stanisławie. Na Mękę Pańską. Na kwiaty 
u stóp Matki Boskiej, którą otacza wieniec promieni. Jakie to kwiaty, 
a może jednak owoce? Poziomki, borówki, mlecze? Znamy te liście 
i łodygi – z łąki, z lasu. Wychodzimy więc z kościoła w ich poszukiwa-
niu, na przydonickie łąki i pola. A na polach, obok popularnych zbóż, 
srebrzą się orkisz i gryka. Skąd się tu wzięły? Orkisz od dawna rósł 
na tych jałowych ziemiach, nie jest wymagający. Ktoś kiedyś upuścił 
nieobłuszczone ziarno, a może przywiał je wiatr, i mocno wrosło w tu-
tejszą glebę. A gryka? Podobno przywieźli ją Tatarzy osadzeni tu przez 
króla Jana III Sobieskiego. Dlatego mieszkańcy nazywają ją „tatarką”. 
W przydonickim kościele motywy z łąk znalazły swoje odwzorowanie 
w wystroju. A czy w okolicznych lasach nie czujemy się trochę tak, jak 
we wnętrzu drewnianej świątyni?

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy 
Przydonica 32, Gródek nad Dunajcem

Punkt informacyjny znajduje się przy kościele

Poza Dniami Dziedzictwa 2022 obiekt jest częściowo dostępny
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18 CZERWCA 2022 (SOBOTA)
PREMIERA I POKAZY FILMU

 • 11.00, 13.00, 15.00 [ 30 min] Slow Las   
Przemierzając ścieżki Lasu Wolskiego odkryjemy relacje między tym, 
co w nim miejskie, a co dzikie. Czy te dwa światy mogą współistnieć, 
uzupełniać się? Na jakich warunkach?  Na te pytania spróbujemy poszukać 
odpowiedzi wraz z tymi, którzy z Lasem Wolskim związali się zawodowo – 
Zbigniewem Sikorą, Dawidem Masło oraz Wojciechem Szmukierem.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
 • 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 [ 40 min]  Oprowadzanie po dawnym Pawilonie 
Okocimskim z gospodarzem historykiem sztuki Piotrem Cypryańskim 
ZAREZERWUJ  

 • 11.45        ,15.45 [ 2 godz.] Las pełen modernizmu – spacer z architektem 
i historykiem sztuki Michałem Wiśniewskim  
       spacer z tłumaczeniem na PJM

 • 13.00–15.00 Przyroda najlepszym architektem – warsztaty dla dzieci 
powyżej piątego roku życia z edukatorami z Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Symbioza”  

 • 11.00–15.00 Mech Cafe w plenerze – stoisko degustacyjne oraz inspiracje 
i opowieści płynące z natury 

LAS WOLSKI W KRAKOWIE 
Las Wolski, te nasze krakowskie płuca, przeszło sto lat temu, w 1917 
roku, kiedy Kasa Oszczędności Miasta Krakowa zdecydowała o jego 
zakupie i oddaniu tego obszaru jako parku miejskiego wszystkim oby-
watelom Krakowa, wyglądał zupełnie inaczej. Znaczna jego część była 
wykorzystywana w celach przemysłowych. Drzewa, co kilkanaście lat 
wycinane, ale nie całkiem, by szybko mogły dać kolejny odrost sto-
sowny do wycięcia, po jakimś czasie degenerowały się. Dlatego, aby 
móc urządzić tu park, część lasu trzeba było ponownie zadrzewić. Do 
tego zadania został powołany Wincenty Wobr. Stanął on na czele Za-
rządu Lasów Miejskich i zaczął swoje porządki. Las podzielił na 26 
obwodów dostosowanych do położenia terenu. Wyodrębnił część na-
turalną, rekreacyjną i produkcyjną. Wyznaczył aleje, dukty oraz polany. 
Zdecydował o wzniesieniu szeregu obiektów mających służyć leśnikom 
i turystom, jak gajówki, altany, pawilony, kioski, restauracje. Jednym 
z zachowanych obiektów restauracyjnych, postawionych jednak już 
po śmierci Wobra, jest cieszący nas do dziś swoją modernistyczną 
architekturą Pawilon Okocimski, zaprojektowany przez Jana Ogłódka 
i postawiony w 1936 roku.

Las Wolski w Krakowie – premiera filmu i wydarzenia towarzyszące 
Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”  
Aleja Żubrowa 15, Kraków

Punkt informacyjny znajduje się przy „Symbiozie”

Poza Dniami Dziedzictwa 2022 film dostępny od 19 czerwca  
na YT i FB MIK

W klimat odwiedzanych miejsc wprowadzi nas 
ponownie Barbara Sadurska książką Naturalnie. 
Sadurska niczym prządka snuje kolejne wąt-
ki swoich opowieści, a to o wodzie, która daje 
wszelką energię, to znów o ziołach, które raz 
leczą, a raz trują. Dalej o zbożach i owocach, 
których ręka ludzka nie sieje, nie sadzi, a i tak 
rosną. O przedmiotach, które trwają przez po-
kolenia, nie stając się bezużytecznymi śmiecia-
mi, jak choćby krosna. Na koniec zaś o lesie – 
wiecznej symbiozie flory i fauny. Wejdźmy do 
tego świata jako czuli obserwatorzy!

Bezpłatny egzemplarz książki Naturalnie 
będzie dostępny w punktach informacyjnych 
podczas Dni Dziedzictwa. Natomiast audiobo-
oka, e-booka i książkę w dostępnym PDF można 
będzie pobrać ze strony dnidziedzictwa.pl

KSIążKA 
XXIV EDYCJI 
DNI DZIEDZICTWA
OTWIERAMY 
ZABYTKI, 
UWALNIAMY 
OPOWIEśCI! 
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• Michał Winiarski – Fundacja Ochrony 

i Wsparcia Dziedzictwa Kulturowego 
„Osada Młyńska”
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• Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Przydonicy
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