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W 2003 R. WPISANY NA LISTĘ
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Kościół św. Leonarda - jak głosi tradycja wzniesiono na miejscu gontyny słowiańskej 
w 1141 r., przebudowano w XV w. Kościół ten jest jednym z najcenniejszych 
zabytków średniowiecznego drewnianego budownictwa w Małopolsce. Wnętrze 
kościoła posiada wiele zabytków, najcenniejszy z nich to tryptyk z wielkiego ołtarza 
datowany na około 1500 r., przedstawiający św. Leonarda w rozmowie ze św. 
Florianem i św. Wawrzyńcem. Z lewej strony znajduje się tryptyk Anielska Adoracja 
Dzieciątka Jezus (z ok. 1475 r.), po prawej zaś św. Mikołaj obdarowujący biedne 
dziewczętadziewczęta (ok. 1520 r.). Tryptyki skradzione w 1992 r., po odnalezieniu zostały 
oddane w depozyt Muzeum Diecezjalnemu w Tarnowie. Wizytacja w 1730 r. 
wspomina o pieciogłosowym pozytywie, organach skrzyniowych z XVII w, 
zachowanych do dziś. Polichromia stropu pochodzi z XV i XVI w, a ścian z XVII w 
i początku XVIII w. Powódź w lipcu 1997 r. znacznie zniszczyła kościół. Renowacja 
świątyni trwała ponad 3 lata. 9 czerwca 2001 r. bp. W. Skworc ponownie poświęcił 
kościół.



SZLAK ŚW. SZYMONA

Św. Szymon
SZLAK ŚW. SZYMONA

Kościół św. Szymona powstał w latach 1636-1648 na miejscu domu rodzinnego Św. 
Szymona. Zbudowany został w stylu barokowym. Wewnątrz znajduje się ołtarz           
w stylu rokokowo-neogotyckim z 1860r. przedstawiający późniejszego Świętego 
Szymona z Lipnicy. Świątynia powstała z fundacji Stanisława Lubomirskiego 
(ówczesnego dzierżawcy Lipnicy) i mieszczan lipnickich, jako wotum wdzięczności 
za zwycięstwo armii polskiej nad wojskami tureckimi w 1621 w bitwie pod Chocimiem. 
Sanktuarium Św. Szymona stało się miejscem licznych pielgrzymek pątników 
szukającychszukających ukojenia, łaski zdrowia oraz daru pocieszenia za przyczyną Św. Szymona. 
W każdy czwartek odprawiane są tutaj nowenny, a w miesiącu lipcu szczególnie 
uroczyście obchodzony jest tygodniowy odpust ku czci Szymona. Obok kościoła 
znajduje się studnia z XVI wieku, z której woda słynie z cudownych własciwości, 
szczególnie w chorobach oczu, uszu i gardła.
 
Plac kościelny otoczony jest ogrodem z parawanową dzwonnicą, a obok wejścia znajduje 
się pomnik króla Władysława Łokietka, który w 1326 r. nadał Lipnicy prawa miejskie.

Aby dogłębnie poznać zabytki miejscowości oraz miejsca ważne, zachęcamy                
do spaceru Szlakiem Świętego Szymona.
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Kościół parafialny 
św. Andrzeja Ap
FIGURA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM

Kościół parafialny św. Andrzeja Ap., jest fundacją Kazimierza Wlk. z 1363 r.              
Od początku był imponującą budowlą gotycką. Razem z miastem ulegał licznym 
zniszczeniom np. w skutek pożarów w latach 1500, 1740, 1810, 1820, 1824.                 
Po najeździe szwedzkim był gruntownie odremontowany i ponownie konsekrowany 
przez bpa M. Kunickiego w 1770 r. Po pożarze w 1820 r. znów był odbudowany             
i konsekrowany przez bpa T. Zieglera. W 1976 r. wykonano nowe tynki zewnętrzne      
i częściowo odsłonięto kamienne portale. Wnętrze zdobi polichromia figuralna              
i i ornamentalna. Wielki ołtarz pochodzi 1887 r., wyrzeźbił go Ludwik Sikorski                
z Zakliczyna. W ołtarzu znajduje się obraz św. Andrzeja Ap. odnowiony w roku 1913 
i 1973. Ołtarze boczne: Najśw. Serca P. Jezusa i św. Józefa rzeźbił także L. Sikorski w 
1889 r., odnowiono je w 1913 i 1975 r. Barokowy ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
istniał już w 1773 r. Ołtarz Matki Bożej Majowej pochodzący z 1896 r., wyrzeźbił Wł. 
Łuczkiewicz. Ołtarz pod chórem powstał w końcu XIX w., w nim znajduje się gotycka 
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, poprzedniczka pięknych Madonn z roku ok. 1370. 
PolichromiaPolichromia figuralna i ornamentalna wykonana w 1893 r. przez A. Miklasińskiego z 
Bochni, odnowiona w 1913 i 1975 roku. Ambona z 1889 r. odnowiona w 1970 r. 
Inne zabytki: rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego na tęczy z XVII w.; w zakrystii rzeźba 
Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w.; przy wyjściu chrzcielnica kamienna z XIV 
lub XV w.
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Lipnickie Palmy
KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

Główną atrakcją miejscowości w Niedzielę Palmową jest organizowany od 1958r. 
Konkurs Palm Wielkanocnych, obecnie wzbogacony o Konkurs Rękodzieła 
Artystycznego. Twórcą konkursu był Józef Piotrowski, lokalny działacz, poeta i 
wieloletni sołtys Lipnicy Murowanej. Sięgające nieba lipnickie palmy muszą być 
wykonane tradycyjnym sposobem i z naturalnych surowców. Wierzbowe witki, 
odpowiednio związane, nie mogą być łączone elementami metalowymi ani 
plastikowymi. Udekorowane bukszpanem        i kwiatami z bibuły palmy muszą stanąć 
pionowopionowo przy użyciu wyłącznie ludzkich mięśni. Najwyższe palmy sięgają ponad 30 
metrów. Rekord został osiągnięty w 2019 r. - 37,78 m. Niedziela Palmowa w Lipnicy 
Murowanej gromadzi tysiące turystów i pielgrzymów szukających walorów 
religijnych i artystycznych.
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Lipnica Murowana
KRÓTKA HISTORIA 

Lipnica Murowana jest uroczą miejscowością położoną w widłach rzeki Uszwicy i jej 
dopływu Potoku Górzańskiego. Leżące w kotlinie miasteczko jest otoczone 
malowniczymi wzgórzami, funkcjonuje jako prawdziwa kraina łagodności, 
natchnienie poetów, inspiracja dla malarzy.  Lipnica nazywana jest Ziemią Świętych     
i Błogosławionych. 

www.visitlipnica.pl
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Lipnica Murowana do 1934 posiadała prawa miejskie. Miasteczko otoczone zostało murami, za którymi tętniło życie lipniczan.        
Do czasów współczesnych zachował się średniowieczny układ rynku  z charakterystycznymi domami z  podcieniami. Dawna Lipnica 
jako miasto prosperowała bardzo dobrze. Posiadała ratusz, szkołę, szpital, kamienicę starościńską. Przez Lipnicę biegł szlak 
węgierski, stąd drogi handlowe musiały spełniać określone standardy (co najmniej 10 łokci szerokości). Przywileje lokacyjne 
umożliwiły lipniczanom rozwój handlu i organizację dnia targowego oraz jarmarków. Lipnica Murowana była jednym z 20 
znaczącychznaczących miast Małopolski. Obecnie powrócono do tradycji handlu na płycie rynku i w każdy poniedziałek odbywają się tu gwarne 
jarmarki. W centralnym miejscu lipnickiego rynku znajduje się figura św. Szymona wzniesiona w 1913r.  Święty w swojej 
kaznodziejskiej pozie spogląda na swoich rodaków i pielgrzymów. Na czworobocznym cokole znajdują się sceny przedstawiające Św. 
Szymona pomagającego chorej, godło Polski, Litwy oraz herb Lipnicy Murowanej. W lipcowe wieczory, w tygodniu poprzedzającym 
Odpust ku czci Św. Szymona, odbywają się przy figurze uroczyste apele.
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Centrum
Pielgrzyma i Turysty
AUDIO PRZEWODNIK
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Centrum Pielgrzyma i Turysty – nowy obiekt otwarty na potrzeby osób 
odwiedzających Lipnicę. Nowoczesny budynek wyposażony jest w audio 
przewodniki, dzięki którym turyści z różnych krajów mogą zwiedzać Lipnicę                 
w siedmiu językach. 



Centrum
Pielgrzyma i Turysty
WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ VR
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Po odwiedzeniu największego skarbu Lipnicy - kościoła Św. Leonarda wpisanego         
na LISTĘ UNESCO, można wzbogacić spacer po kościółku przez Virtualną 
Rzeczywistość i obejrzeć hologramy kościoła i tryptyków. 



Centrum
Pielgrzyma i Turysty
HERBATA I MIODY
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„NA LIPNICKIE LIPY”
Zwróć uwagę Turysto drogi,

Że trzy do Lipnicy prowadzą drogi.
Przyjmę Cię z otwartymi konarami
I obdarzę moimi cennymi darami.
Dzięki mnie herbata lipowa powstaje,
Co aCo aromat i smak niepowtarzalny daje. 

Nie jadłeś pyszniejszego od lipowego miodu,
A i piękniejszego niż lipnicki nie znajdziesz grodu.
Odnajdziesz mnie w nazwie miejscowości,

Co chętnie wita utrudzonych i ciekawych gości.
Zerknij do herbu w nim mieczem jestem przebita,
Tak wiekowa legenda o założeniu Lipnicy zakwita.
Przekonaj się o uPrzekonaj się o urokach lipnickich włości,
Skorzystaj jak najprędzej z mojej gościnności.

Po ekscytującej wirtualnej wędrówce po lipnickich zabytkach, turyści mogą 
skosztować lipnickiej lipiny - herbaty z kwiatów aromatycznej lipy okraszonej miodem 
z lokalnych pasiek. Lipina w 2014r. wpisana została na Listę Produktów Regionalnych.



Kamienie 
Brodzińskiego
POMNIK PRZYRODY 
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KamienieKamienie Brodzińskiego - pomnik przyrody należący do obszaru Wiśnicko-Lipnickiego 
Parku Krajobrazowego. Kamienie znajdują się na północno-wschodnim wierzchołku 
góry Paprotna (436 m n.p.m.) i jego zboczach. Nazwę skałom nadano na cześć 
prekursora romantyzmu, historyka literatury,  przebywającego w Lipnicy Kazimierza 
Brodzińskiego. Poeta czerpał tutaj natchnienie do swoich utworów oraz szukał 
ukojenia po trudnych przeżyciach z dzieciństwa. Również dzisiaj miejsce to chętnie 
odwiedzają turyści, gdyż jest ono enklawą spokoju i ciszy. W czasach zaborów było to 
miejscemiejsce odświętne dla miejscowej ludności, gdzie zbierano się, by śpiewać pieśni 
religijne i patriotyczne ku pokrzepieniu serc. Obecnie znajduje się tutaj przyrodnicza 
ścieżka dydaktyczna.



www.hotel-lipnica.pl

Hotel i Gospoda
pod Kamieniem

W pobliżu rezerwatu Kamienie Brodzińskiego znajduje się Hotel i Gospoda pod 
Kamieniem. Na turystów czeka tutaj smakowita, tradycyjna kuchnia domowa bogata    
w produkty lipnickich pól i lasów. 3-gwiazdkowy Hotel cechujący się stylistyką 
nawiązującą do wzorców góralskich. Jego podstawowym atutem jest położenie                
w cichej, zielonej lokalizacji, a jednocześnie 35 km od Krakowa i 35 km od Nowego 
Sącza. Położony na obrzeżach gór Beskidu Wyspowego Hotel po renowacji w 2019 
roku oferuje komfortowe i eleganckie pokoje jedno- i dwuosobowe, jak również pokoje 
typutypu studio 2+2. Wszystkie jego pokoje posiadają nowe meble, łazienkę z nowym 
wyposażeniem, telewizor z płaskim ekranem oraz Wi-Fi. Dla Gości hotelowych jest 
dostępny parking. Hotelowe Centrum Wellness obejmuje m.in. dużą grotę solną, sauny, 
przestronną siłownię i Salon Urody. Oprócz staropolskiej Restauracji urządzonej             
na wzór Gospody, jest tutaj dostępna Karczma Zbójnicka z piecem do grilla. 



Bacówka
Biały Jeleń

www.bacowka.com.pl

Bacówka "Biały Jeleń" w Iwkowej to klimatyczne miejsce w Małopolsce, gdzie 
w pięknych okolicznościach przyrody możesz wypocząć o każdej porze roku. To 
miejsce na wspaniałe rodzinne wakacje, spotkanie towarzyskie lub firmowe, a nawet 
na wymarzone wesele. Obiekt jest zlokalizowany w otoczeniu lasu i stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla wszystkich  osób chcących spędzić czas z dala od miejskiego zgiełku 
i szumu. Ciekawa architektura i stara pogórzańska zabudowa dodają niezwykłego 
klimatu temu miejscu, a malowniczy widok wokół zapiera dech w piersiach. Obiekt 
dysponujedysponuje własną stadniną koni huculskich ze szkółką jeździecką, mini zoo oraz 
zabytkowym skansenem i staropolską zagrodą , w której można również zamieszkać, 
obok spichlerza z 1874r., stuletniej obórki, kuźni i działającego wiatraka z żarnami.
Bacówka "Biały Jeleń"  to jednak nie tylko wspaniałe okoliczności przyrody ale również 
doskonała kuchnia, łączącą tradycje regionu z nowoczesnością. Potrawy serwowane 
z bacowskiej kuchni zachwycają wyjątkowym smakiem i aromatem. Menu 
restauracji z pewnością zadowoli gusta nawet najbardziej wymagających gości.
Dodatkowo obiekt oferuje relaks w strefie SPA oraz szeroką gamę zabiegów odnowy 
biologicznej, zabiegów kosmetycznych i masaży. Bacówka organizuje także warsztaty 
tematyczne dla grup szkolnych i przedszkolnych, na których dzieciaki mogą poznać 
tradycje polskiej wsi, nauczyć się dawnego rzemiosła, upiec bułeczki i pojeździć konno.
Wszystkie te elementy składają się na wyjątkowy klimat tego miejsca, więc jeśli chcesz 
spełnić marzenia o idealnym wypoczynku to Bacówka „Biały Jeleń” będzie najlepszym 
miejscem dla Ciebie i Twoich bliskich.
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Wieża widokowa
na Szpilówce
IWKOWA

Turyści mogą już korzystać z wieży widokowej, jaka powstała na górze 
Szpilówka (516 m n.p.m.) w Iwkowej. Budowla ma 30 metrów wysokości, 
posiada konstrukcję stalową z drewnianymi pomostami.
Z wieży rozpościerają się rozległe piękne panoramy Pogórza Karpackiego oraz 
gór Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego i Beskidów Środkowych. Na 
miejscu jest duża wiata, gdzie można odpocząć.

ZZ Lipnicy Murowanej jest dostępna szlakami turystycznymi: czarnym i zielonym  
Do wieży można przejść również krótszą widokową, znakowaną biało-czerwono 
trasą z Iwkowej.





Kopalnia Soli
Bochnia

www.kopalnia-bochnia.pl

Kopalnia Soli Bochnia jest jedną z największych atrakcji turystycznych Małopolski.
 
Najstarsza na ziemiach Polskich kopalnia soli kamiennej, wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, znajduje się niecałą godzinę drogi od Krakowa - w najstarszym 
mieście Małopolski – Bochni. 

LiczneLiczne atrakcje, takie jak ekspozycja multimedialna, podziemna kolejka, czy 
przeprawa łodzią przez zalaną solanką komorę, przyciągają turystów do tej niezwykłej 
perełki turystycznej Małopolski. 

Zjeżdżając prawdziwą górniczą windą 212 pod ziemię, zwiedzający przenoszą się w 
inny świat. Surowe, autentyczne wnętrze kopalni robi ogromne wrażenie nie tylko na 
tych, którzy są tu po raz pierwszy.

TTrasa Turystyczna z Podziemną Ekspozycją Multimedialną Trasa Turystyczna z 
Podziemną Ekspozycją Multimedialną jest najczęściej wybieraną opcją zwiedzania 
kopalni. W tym przypadku wycieczka po kopalni ma charakter podróży w czasie, 
rozpoczynającej się w czasach Bolesława Wstydliwego i Księżnej Kingi a kończącej 
współcześnie tu i teraz. 



Informacja i rezerwacja:

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
tel. 14 692 67 52, 14 692 67 54
biuro@kopalnia-bochnia.pl
www.kopalnia-bochnia.pl
wwwww.facebook.com/kopalniabochnia/

Niewątpliwą atrakcją zwiedzania jest przejazd podziemną koleją. Zwiedzający często 
decydują się wydłużyć wizytę w kopalni i uzupełnić ją o podziemną przeprawę łodzią. 
W towarzystwie flisaków opowiadających niezwykle zajmujące opowieści o bocheńskiej 
kopalni turyści pokonują ponad 100 metrów zalanej solanką komory. 



ZAMEK 
W WIŚNICZU

www.zamekwisnicz.pl

Zamek i leżący nieopodal w sąsiedztwie zamku Klasztor karmelitów bosych, który 
w 1783 r. objęty kasacją przez cesarza Józefa II został zamieniony na sąd karny
ii istniejące po dziś więzienie należą do najcenniejszych przykładów nowożytnej, 
obronnej architektury w Polsce. Zamek jest doskonałym przykładem recepcji 
włoskiego wzoru rezydencji obronnej w typie palazzo in fortezza. Zachowany układ 
urbanistyczny i skala miasta, mimo zmian w substancji dają wyobrażenie o charakterze 
miasta staropolskiego i w sposób wyjątkowy w skali kraju dopełniają  kompozycję 
historyczną układu rezydencja - klasztor - miasto.

TTrasa turystyczna po Zamku w Wiśniczu została tak opracowana, aby w sposób jak 
najciekawszy prezentować turystom z jednej strony, wszystko to co najważniejsze 
w historii zamku a z drugiej, jak wyglądało życie codzienne jego mieszkańców,
zz jakimi spotykali się problemami i jak je rozwiązywali. Dużo miejsca poświęcone 
zostało rodom Kmitów i Lubomirskich, głównym twórcom potęgi zamku oraz 
Stanisławowi Czernieckiemu, marszałkowi dworu Aleksandra Michała 
Lubomirskiego, autorowi pierwszej polskiej książki kucharskiej, do której wiele 
przepisów opracowywał właśnie na wiśnickim zamku.



Nowy Wiśnicz

www.nowywisnicz.pl

Krajobraz kulturowy Nowego Wiśnicza to cenna i krucha pamiątka odległej 
przeszłości. Ukształtowany w zasadniczym zrębie w XVII wieku, bez większych 
zmian przetrwał do naszych czasów. Jego elementem jest miasto, lokowane w 1616 
roku na prawie magdeburskim. Otrzymało wówczas prawo organizacji trzech 
jarmarków w roku (organizowanych do dzisiaj), składu towarów oraz zwolnienie od 
ceł na obszarze całego kraju. Przywileje te pozwoliły na ściągnięcie do miasta całej 
rzeszy aktywnych kupców, na czele z liczną grupą Żydów (śladem tej społeczności 
jest kirkut z XVII–XVIII jest kirkut z XVII–XVIII w.).



Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

KONTAKT


