Szanowni Pañstwo,
Mam przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu piêkno ma³opolskich miasteczek. Ma³e miasta cechuj¹ siê
niezwyk³ym klimatem, w odró¿nieniu od du¿ych miast s¹ ³atwe do uchwycenia wzrokiem i umys³em.
Niemniej jednak s¹ równie bogate w zasoby dziedzictwa kulturowego.
Celem publikacji by³o nie tylko opisanie historii wybranych ma³ych miast i wskazanie ich najcenniejszych
obiektów zabytkowych, ale równie¿ stworzenie obrazu przedstawiaj¹cego ich najcenniejsze zasoby
dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim jednak chcieliœmy zwróciæ uwagê na zabytkowe uk³ady
urbanistyczne. Stanowi¹ one nie tylko œwiadectwo dokonañ minionych epok, ale równie¿ kszta³tuj¹
niezwyk³y krajobraz Ma³opolski. Wraz z zabytkowymi koœcio³ami, kamienicami, dworkami stanowi¹
o du¿ej wartoœci przestrzeni ma³ych miast.
Zachowanie wysokich wartoœci zasobów kulturowych wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ich rewitalizacji. Dlatego
te¿ pragniemy zwróciæ uwagê na rolê funduszy unijnych w odnowie zabytków, w tym zabytkowych
uk³adów urbanistycznych.
Mam nadziejê, ¿e publikacja ta pozwoli Pañstwu podziwiaæ piêkno ma³opolskich ma³ych miast oraz bêdzie
stanowi³a inspiracjê do pe³niejszego ich poznania. Zatem, zapraszam do lektury i ufam, ¿e bêdzie to
równie¿ niezwykle ciekawa podró¿ do pocz¹tków ma³opolskiej urbanizacji.

Marek Sowa

Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego
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Ma³e
miasta
Ma³e miasta odgrywaj¹ ogromn¹ rolê
w systemie osadniczym kraju. Stanowi¹
bardzo
wa¿ny
element
równie¿
ma³opolskiej przestrzeni. Ich du¿e
znaczenie i potencja³ w strukturze
osadniczej województwa wynika m. in.
z ich iloœciowej przewagi nad du¿ymi
miastami. W istotny sposób kszta³tuj¹ one
unikatowy charakter ma³opolskiego
krajobrazu i sprawiaj¹, ¿e obraz
Ma³opolski jest nie tylko piêkny, ale
równie¿ ciekawy i urozmaicony.

Olkusz - rycina z XVIII w. Fot. Arch.Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Historia ma³opolskich miast siêga
pocz¹tków pañstwa polskiego i jest odzwierciedleniem historii
Polski. W okresach œwietnoœci pañstwa miaste te prze¿ywa³y rozkwit,
a czasy upadku Polski to okres ich marginalizacji. Na skutek licznych
po¿arów, wojen, czy zaraz wiele z nich podupad³o i straci³o na
znaczeniu. Zahamowanie rozwoju poszczególnych miast wywar³o
równie¿ istotny wp³yw na ich uk³ady urbanistyczne. Dziêki temu
pierwotne rozplanowanie wielu miast dotrwa³o do dziœ w niemal¿e nie
zmienionym kszta³cie.

Miasta jako lokalne centra stanowi³y niegdyœ, podobnie jak dziœ,
skupiska funkcji: administracyjnych, gospodarczych i spo³ecznych.
Skutkowa³o to lokowaniem w ich granicach najwa¿niejszych
obiektów u¿ytecznoœci publicznej takich jak: koœcio³y, budynki
administracji publicznej, itp… Dlatego stanowi¹ one obecnie miejsca
najwiêkszej koncentracji obiektów zabytkowych. W ma³opolskich
ma³ych miastach znajduje siê szereg obiektów wpisanych do Rejestru
Zabytków Nieruchomych Województwa Ma³opolskiego, s¹ to
koœcio³y, kamienice, domy, cmentarze, dworki, itd. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje równie¿ architektura drewniana. Blisko 250
najcenniejszych i najciekawszych zabytkowych obiektów
drewnianych w Ma³opolsce znajduje siê na tzw. Szlaku Architektury
Drewnianej. S¹ to obiekty stanowi¹ce najcenniejsze zabytki ludowej
kultury materialnej, nale¿¹ do nich malownicze koœcio³y, piêkne
cerkwie, smuk³e dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille
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i skanseny. Ma³opolskie ma³e miasta mog¹ poszczyciæ siê równie¿
obiektami wpisanymi na Œwiatow¹ Listê Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego UNESCO.
Uk³ady urbanistyczne nale¿¹ do jednych z najcenniejszych zabytków
ma³ych miast i stanowi¹ wa¿ny element ich dziedzictwa kulturowego.
Na wartoœæ przestrzeni miasta ma bowiem wp³yw nie tylko iloœæ i stan
obiektów zabytkowych, ale równie¿, jej uporz¹dkowanie. Cech¹
charakterystyczn¹ wielu ma³opolskich ma³ych miast s¹ miêdzy
innymi ich zachowane historyczne uk³ady urbanistyczne. Uk³ady te
zachwycaj¹ przede wszystkim regularn¹ form¹. Ich w artoœæ

Zabudowa Starego S¹cza. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

zabytkow¹ potwierdza wpisanie wielu z nich do Rejestru Zabytków
Nieruchomych Województwa Ma³opolskiego.
Du¿a czêœæ ma³opolskich miast to miasta o rodowodzie
œredniowiecznym. W okresie œredniowiecza miasta polskie lokowane
by³y przede wszystkim na prawie niemieckim (magdeburskim).
Najwa¿niejszym elementem miasta lokowanego na tym prawie by³
rynek o formie zbli¿onej do kwadratu oraz regularna sieæ ulic
przecinaj¹cych siê pod k¹tem prostym, tworz¹ca uk³ad
szachownicowy. Wielkoœæ rynku œwiadczy³a w pewnym sensie
o randze miasta. Serce rynku stanowi³ ratusz bêd¹cy siedzib¹ w³adz.
Czêsto te¿ znajdowa³ siê tam koœció³.
Mimo up³ywu wieków rynek nadal stanowi centrum tych
miejscowoœci. Ponadto jest on jednoczeœnie ich wizytówk¹. Przy
rynku zlokalizowane s¹ najcenniejsze obiekty zabytkowe,
pochodz¹ce nie tylko z okresu lokacji, ale przede wszystkim
z póŸniejszych wieków. Wszystkie te elementy, tj. uk³ad przestrzenny
miasta wraz z obiektami zabytkowymi, sk³adaj¹ siê na unikatowy
wygl¹d ka¿dego miasta.
Pomimo zbli¿onego okresu lokacji, ma³opolskie miasteczka s¹
zró¿nicowane pod wieloma wzglêdami. Ró¿ni¹ siê choæby
powierzchni¹ i liczb¹ mieszkañców. Wœród nich mo¿na wskazaæ
takie, które zamieszkiwane s¹ przez kilkadziesi¹t tysiêcy
mieszkañców, oraz takie, które zamieszkuje zaledwie kilka tysiêcy,
a nawet kilkaset mieszkañców. Zró¿nicowanie to przejawia siê
równie¿ w formie przestrzennej. Uk³ady urbanistyczne, pomimo
podobnego rodowodu, posiadaj¹ wiele cech indywidualnych.
Zró¿nicowanie form przestrzennych wynika³o z istniej¹cego przed

Koœció³ pw. œw. Leonarda w gminie Lipnica Murowana. Fot. Arch. Ma³opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Klasztor oo. Bernardynów. Fot. M. Klag

lokacj¹ zagospodarowania i ukszta³towania terenu. Istotny wp³yw
mia³y równie¿ nadane miastu przywileje, zamo¿noœæ mieszkañców
oraz wydarzenia historyczne kszta³tuj¹ce losy miasta. Rozpatruj¹c
miasta pod wzglêdem ich morfologii da siê zauwa¿yæ wyraŸn¹
dominacjê miast o uk³adzie szachownicowym. Regularne uk³ady
szachownicowe posiadaj¹ m. in. Stary S¹cz, Bochnia i Nowy Targ.
Wœród innych regularnych form s¹ uk³ady owalnicowe i eliptyczne.
Ciekawym przyk³adem regularnego uk³adu owalnicowego jest
Lipnica Murowana. Uk³ad eliptyczny posiadaj¹ takie miasta jak:
Biecz, Czchów, Zator i Zakliczyn. Wyró¿niæ nale¿y równie¿ uk³ady
o formie nieregularnej. Uk³ady te charakterystyczne s¹ dla miast
lokowanych w okresach póŸniejszych i wystêpuj¹ m.in. w Kalwarii
Zebrzydowskiej oraz Andrychowie.
Obraz wy³aniaj¹cy siê z analizy ma³ych miast Ma³opolski jest
przyk³adem zmian jakie na przestrzeni wieków nawiedza³y
ma³opolskie ziemie. Patrz¹c na ich zachowane dziedzictwo kulturowe
mo¿emy odnieœæ wra¿enie, ¿e zosta³y one zatopione w czasie, co
pozwala wyobraŸni¹ cofn¹æ siê w minione wieki.
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Andrychów
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Andrychów po³o¿ony jest przy po³udniowo-zachodniej granicy
województwa ma³opolskiego, na trasie pomi dzy Krakowem,
a Bielskiem.

handel i rzemios³o, co doprowadzi³o
do rozwoju oraz wzrostu znaczenia
osady.

Historia andrychowskiej osady rozpocz ³a si zapewne na d³ugo
przed lokacj¹ miasta. Pierwsze wzmianki historyczne o Andrychowie
pochodz¹ z XIV w. Andrychów by³ wtedy niewielk¹ wsi¹. Prawa
miejskie uzyska³ dopiero w 1767 r. z r¹k Króla Stanis³awa
Poniatowskiego. Wczeœniej, tj. w 1704 r., dosz³o do próby lokacji
Andrychowa przez Augusta II. Z nieznanych przyczyn akt lokacji nie
zosta³ wydany. Nast pnie, ju¿ pod zaborami, w 1823 r. prawa miejskie
Andrychowa zosta³y potwierdzone w Wiedniu w nowych warunkach
politycznych. Rozwój Andrychowa zmierza³ nieuchronnie do
przekszta³cenia wsi w miasto. Przed lokacj¹ pojawi³y si instytucje
charakterystyczne dla miasta. Przede wszystkim rozwija³ si wtedy

Miasto Andrychów lokowane
zosta³o na terenie cz œci wsi
Andrychów. Z wsi Andrychów
wykrojono cz œæ gruntów oraz
zabudowañ i uczyniono j¹ miastem.
Od 1768 r. istnia³y obok siebie
miasto i wieœ Andrychów. W 1886 r.
miasto i wieœ zosta³y po³¹czone.
W XIX w. w Andrychowie nast¹pi³
rozwój przemys³u, co mia³o istotny
wp³yw na rozwój miasta, w tym na

Zespó³ pa³acowy. Fot. P. Barszczowski

Andrychów z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

jego rozwój przestrzenny.
Na kszta³t obecnego uk³adu urbanistycznego Andrychowa wp³yn ³o
wiele czynników. Nieregularna forma andrychowskiego rynku
wynika m. in. z póŸnej lokacja miasta, zniszczeñ wojennych, licznych
po¿arów i wielokrotnej przebudowy miasta.
Rynek otoczony jest niewielkimi kamienicami powsta³ymi g³ównie
na prze³omie XIX/XX w. Uk³ad urbanistyczny miasta zosta³ wpisany
do rejestru zabytków w 1987 r. Na andrychowskim rynku
zlokalizowany jest tradycyjny drewniany dom podcieniowy, obecnie
mieœci si w nim piekarnia. Dom ten jest najprawdopodobniej jedyn¹
pozosta³oœci¹ po tego typu zabudowie w Andrychowie.
Jednym z wa¿niejszych zabytków Andrychowa jest zlokalizowany
przy rynku barokowy koœció³ pw. œw. Macieja z XVIII w. Koœció³ ten
by³ przebudowywany w XIX i XX w. Wpisany zosta³ do rejestru
zabytków w 1987 r.

Widok na koœció³ pw. œw. Macieja. Fot. Arch. UM w Andrychowie

Zespó³ pa³acowy. Fot. P. Barszczowski

W s¹siedztwie andrychowskiego rynku zlokalizowany jest
zabytkowy klasycystyczny zespó³ pa³acowy. Pierwotny budynek
powsta³ w tym miejscu w I po³owie XVII w. i mia³ charakter obronny.
By³ on wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Obecny
klasycystyczny wygl¹d uzyska³ w I po³owie XIX w. Murowana
rezydencja powsta³a na planie podkowy. Pa³ac w 1987 r. zosta³
wpisany do rejestru zabytków. Walory pa³acu podnosi otaczaj¹cy go
zabytkowy park, który do rejestru zabytków wpisany zosta³ ju¿
w 1955 r.
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Biecz

Zachodnia czêœæ miasta z murami. Fot.
Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Biecz z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski
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Biecz po³o¿ony jest nad rzek¹ Rop¹, tu¿ przy wschodniej granicy
województwa ma³opolskiego.
Pocz¹tki Biecza datuje siê na IX - X w. Prawo miejskie magdeburskie
nada³ osadzie Boles³aw Wstydliwy w 1257 r., a w 1363 r. potwierdzi³
je Kazimierz Wielki.
Ca³y uk³ad przestrzenno-urbanistyczny miasta powsta³ w okresie
œredniowiecza. Charakterystyczn¹ cech¹ tego uk³adu jest jego
wyd³u¿ony eliptyczny kszta³t wynikaj¹cy z naturalnego
ukszta³towania wzgórza. Rynek, znajduj¹cy siê w jego centralnej
czêœci, wytyczony zosta³ w kszta³cie regularnego prostok¹ta,
z którego wybiegaj¹ cztery ulice. Dzielnica staromiejska Biecza
wpisana zosta³a do rejestru zabytków w 1952 r. Dominuj¹c¹ budowl¹

rynku jest ratusz z wie¿¹. Wokó³ placu znajduj¹ siê liczne kamienice,
przede wszystkim z XVI-XVII w. Na prze³omie XIII-XIV w. Biecz
zosta³ otoczony murami obronnymi z 16 basztami.W mieœcie
znajdowa³y siê trzy zamki i dwór, które stanowi³y rezydencje
królewskie. Niestety zamki nie przetrwa³y do naszych czasów.
Obok Krakowa i Nowego S¹cza Biecz by³ siedzib¹ s¹du wy¿szego
prawa magdeburskiego. Miasto mia³o prawo miecza, a wiêc by³ i kat,
który wypo¿yczany by³ innym miastom. St¹d zapewne wziê³a siê
legenda o istnieniu w Bieczu szko³y katów. Najprawdopodobniej
jednak nie istnia³a w Bieczu ¿adna szko³a katów, poniewa¿
w œredniowieczu w ogóle nie by³o szkó³ rzemieœlniczych.
Szereg bardzo korzystnych przywilejów królewskich uczyni³o
z Biecza miasto potê¿ne i bogate. Kres œwietnoœci miasta przyniós³
wiek XVII, spowodowany du¿ymi stratami podczas najazdu
szwedzkiego. Poza tym, Biecz by³ czêsto nawiedzany przez po¿ary
i zarazy, które dziesi¹tkowa³y ludnoœæ.
Baszta Katowska. Fot. M. Klag

Z czasów swojej œwietnoœci w Bieczu zachowa³o siê wiele
zabytkowych obiektów. Jednym z cenniejszych zabytków, obok
zachowanego œredniowiecznego uk³adu urbanistycznego, jest
koœció³ farny z XV - XVI w. pw. Bo¿ego Cia³a, wpisany w 1948 r. do
rejestru zabytków. Koœció³ ten jest jednym z najpiêkniejszych
w Polsce przyk³adów architektury póŸnego gotyku.

Plan miasta Biecz. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

W Bieczu czêœciowo zachowa³ siê pierwotny gotycki ratusz. By³ on
wielokrotnie remontowany, dlatego posiada liczne œlady
póŸniejszych epok. Przebudowany zosta³ m. in. w XVI w., kiedy to
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Wie¿a ratuszowa. Fot. P. Klimek

Klasztor Reformatów. Fot. M. Klag

dobudowano na miejscu starej wie¿y now¹
renesansow¹, która zachowa³a siê do dziœ.
Natomiast w XIX w. ratusz zosta³
czêœciowo rozebrany.
Biecz mo¿e siê poszczyciæ pozosta³oœciami
murów obronnych z XIII-XVII w., z trzema
zachowanymi basztami. Zachowane
fragmenty fortyfikacji znajduj¹ siê
w pobli¿u koœcio³a Bo¿ego Cia³a.
Na uwagê zas³uguje równie¿ Budynek
szpitala Œwiêtego Ducha, który zosta³
ufundowany w 1395 r. przez królow¹
Jadwigê. Budynek zachowa³ siê do dziœ
i jest jednym z trzech tego typu obiektów
w ca³ej Polsce.
Podziwiaj¹c zabytki Biecza, ³atwo mo¿na
zrozumieæ dlaczego dawniej nazywano go
Ma³ym Krakowem, czy te¿ "polskim
Carcassone".
Szpital Œwietego Ducha. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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Bochnia

Bochnia po³o¿ona jest przy drodze krajowej nr 4, pomiêdzy
Krakowem, a Tarnowem.

Szyb Sutoris. Fot. M. Klag

Kopalnia soli w Bochni. Fot. M. Klag

Bochnia z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Nadanie w 1253 r. przez Boles³awa Wstydliwego praw miejskich
Bochni zwi¹zane by³o z odkryciem soli kamiennej i powstaniem ¿upy
bocheñskiej, najstarszej i dzia³aj¹cej nieprzerwanie do XX w. kopalni
soli w Polsce. Lokacja Bochni przeprowadzona zosta³a na prawie
magdeburskim. Centralnym punktem szachownicowego uk³adu
miasta by³ rynek z placem podobnym do kwadratu o boku
wynosz¹cym 90 metrów.
Stan zachowania uk³adu urbanistycznego Bochni jest stosunkowo
dobry, lecz du¿ego nak³adu wymaga detal urbanistyczny oraz
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nawierzchnie placów i ulic. Uk³ad urbanistyczny Bochni wpisany
zosta³ do rejestru zabytków w 1983 r. W sk³ad objêtego ochron¹
uk³adu urbanistycznego wchodz¹ poszczególne obiekty
bocheñskiego rynku. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kilka kamienic
tworz¹cych pierzeje rynkowe, zw³aszcza po³udniowa, przy której
wznosz¹ siê barokowe kamieniczki daj¹ce wyobra¿enie o charakterze
dawnej zabudowy wokó³ rynku.
Dziêki korzystnemu po³o¿eniu przy szlakach handlowych z Zachodu
Europy na Ruœ i do Azji Mniejszej oraz z Wêgier nad Morze
Ba³tyckie, Bochnia zosta³a w³¹czona w miêdzynarodow¹ wymianê
handlow¹, staj¹c siê wa¿nym oœrodkiem tranzytowym.
Miasto prze¿ywa³o w XIV i XV w. swój najwiêkszy rozwój, o czym
Muzeum. Fot. M. Klag

œwiadczy m. in. wzniesiony wówczas ratusz, mury obronne, zwi¹zana
z Akademi¹ Krakowsk¹ szko³a parafialna oraz szpital górniczy.
Natomiast wiek XVII i XVIII przyniós³ dla Bochni szereg
niekorzystnych wydarzeñ. Przyczyni³y siê one m. in. do likwidacji
z koñcem XVIII w. bocheñskich klasztorów (bernardynów
i dominikanów) oraz rozebrania resztek murów miejskich i ratusza.
W Bochni znajduje siê wiele obiektów zabytkowych podlegaj¹cych
ochronie konserwatorskiej. Jednym z cenniejszych bocheñskich
zabytków jest koœció³ pw. œw. Miko³aja wybudowany w XV w.,
w stylu gotyckim. Wyposa¿enie koœcio³a pochodzi z XVII - XIX w.,
a polichromie z wieków XVI-XX (m.in. projektu J. Matejki). Od
1997 r. koœció³ posiada tytu³ bazyliki mniejszej, nadany przez Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, a od 2003 r. równie¿ tytu³ kolegiaty. Przy
koœciele znajduje siê rekonstrukcja XVI-wiecznej drewnianej
dzwonnicy, która sp³onê³a w 1987 r. Dzwonnica ta znajduje siê na
Szlaku Architektury Drewnianej. Koœció³ wraz z dzwonnic¹ zosta³
wpisany do rejestru zabytków w 1968 r.
Wa¿nym obiektem zabytkowym jest równie¿ zlokalizowany przy
rynku barokowy budynek bêd¹cy pozosta³oœci¹ po istniej¹cym
niegdyœ w Bochni klasztorze dominikanów. Pocz¹tki klasztoru
dominikanów w Bochni siêgaj¹ XIV w. W 1751 r. mia³ miejsce po¿ar,
który powa¿nie zniszczy³ zabudowania klasztorne i doprowadzi³ do
likwidacji klasztoru. Obecnie w zachowanym budynku mieœci siê
bocheñskie muzeum.
Zabytkowy zespó³ kopalni soli w Bochni pretenduje obecnie do
wpisu na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO (jako rozszerzenie
wpisu kopalni w Wieliczce).
Rekonstrukcja XVI-wiecznej drewnianej dzwonnicy. Fot. P. Mierniczak
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Brzesko

Rynek w Brzesku. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Brzesko po³o¿one jest nad rzek¹ Uszwic¹,
przy drodze krajowej nr 4, pomiêdzy
Krakowem, a Tarnowem.
Rozwój Brzeska w œredniowieczu zwi¹zany
by³ z po³o¿eniem osady przy szlaku
z Krakowa na Wêgry i Ruœ. Akt lokacyjny
miasta wydany zosta³ na prawie
magdeburskim w 1385 r. przez królow¹
Jadwigê. Da³o to pocz¹tek urbanizacji
Brzeska. Zachowany do dziœ uk³ad
urbanistyczny z kwadratowym rynkiem
pochodzi z okresu lokacji miasta. Wtedy te¿
powsta³ istniej¹cy do dziœ gotycki koœció³
pw. œw. Jakuba. Wiek XVII przyniós³ miastu
szereg niekorzystnych zjawisk. Natomiast

Ratusz. Fot. Arch.M. Targosz

Zabudowa przy rynku. Fot. Arch. M. Targosz
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Brzesko posiada wiele cennych zabytków odznaczaj¹cych siê du¿¹
wartoœæ kulturaln¹, naukow¹ i historyczn¹. Jednak¿e wiêkszoœæ
z nich jest zdewastowana i wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Wœród
brzeskich zabytków najwiêksz¹ wartoœæ historyczno-kulturow¹ ma
œredniowieczny rynek wraz z zabudow¹ i ratuszem.
Uk³ad urbanistyczny miasta wpisany zosta³ do rejestru zabytków
w 2005 r. Zabytkowy charakter maj¹ równie¿ niektóre kamieniczki
z secesyjn¹ ornamentyk¹, zlokalizowane przy rynku i przy ulicach do
niego przylegaj¹cych. Kamienice te powsta³y na prze³omie XIX
i XX w. po wielkim po¿arze miasta, który wybuch³ na pocz¹tku
XX w., w czasie którego sp³onê³a ówczesna zabudowa centrum
miasta.
Cennym zabytkiem Brzeska jest gotycki koœció³ parafialny pw. œw.
Jakuba Aposto³a, pochodz¹cy z XV w. Koœció³ ten by³ kilkakrotnie
przebudowywany, m. in. w latach 1863 i 1904. W Brzesku zachowa³
siê równie¿ ceglany ratusz z wie¿¹, wzniesiony w stylu neogotyckim
w latach 1909-1910. W 2006 r. zosta³ wpisany do rejestru zabytków.
Ciekawym zabytkiem Brzeska jest znajduj¹cy siê na obrze¿ach
miasta zabytkowy kompleks pa³acowo-parkowy bêd¹cy dawn¹
siedzib¹ Goetzów Okocimskich. Jest to jedyny zrealizowany na tym
terenie neobarokowo-neorokokowy pa³ac przemys³owca.
Wybudowany zosta³ w latach 1898-1900 przez w³aœciciela

Pa³ac Goetzów. Fot. M. Klag
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Wie¿a koœcio³a pw. œw. Jakuba i figura œw. Floriana. Fot. Arch. M. Targosz

w XVIII w. Brzesko dŸwignê³o siê z upadku. O¿ywienie miasta
w drugiej po³owie XIX w. mia³o zwi¹zek z za³o¿eniem Browaru
w 1845 r. w pobliskim Okocimiu oraz budow¹ w 1856 r. linii
kolejowej Kraków-Dêbica-Lwów.

okocimskiego browaru Jana II Albina Goetza-Okocimskiego . Zespó³
pa³acowy wpisany zosta³ do rejestru zabytków w 1972 r. Natomiast
pochodz¹cy z 1902 r. budynek Teatru Letniego, stanowi¹cy czêœæ
zespo³u urbanistyczno-architektonicznego okocimskiego browaru,
znajduje siê na Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie mieœci siê
w nim restauracja.

Pa³ac Goetzów - klatka schodowa. Fot. M. Klag

Ciê¿kowice

Rynek w Ciê¿kowicach. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumantacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Zabytkowa zabudowa. Fot. Arch. UMWM

Ciê¿kowice to niewielkie miasteczko po³o¿one nad rzek¹ Bia³a,
w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa ma³opolskiego .
Prawa miejskie Ciê¿kowice otrzyma³y w 1348 r. z r¹k króla
Kazimierza Wielkiego. Miasto za³o¿one zosta³o wed³ug prawa
magdeburskiego na terenie dawnej wsi Ciê¿kowice oraz na terenach
s¹siaduj¹cych z ni¹ wsi. Przypuszczalnie Ciê¿kowice jako wieœ
istnia³y ju¿ w XI w.

Ratusz. Fot. M. Klag
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Zabytkowa zabudowa. Fot. M. Klag

Fragment zabytkowej zabudowy. Fot. M. Klag

Ciê¿kowice mog¹ pochwaliæ siê dobrze zachowanym uk³adem
urbanistycznym, który nale¿y do najbardziej wartoœciowych
zabytków miasta. Centraln¹ czêœæ uk³adu stanowi niezmieniony od
czasu œredniowiecznej lokacji czworoboczny rynek z wybiegaj¹cymi
prostopadle oœmioma ulicami. Zabudowa wokó³ rynku odznacza siê
dominacj¹ drewnianych lub czêœciowo murowanych domów
podcieniowych o konstrukcji zrêbowej, pochodz¹cych z XVIII
i XIX w., oraz znajduj¹cych siê na Szlaku Architektury Drewnianej.
Zabytkowa zabudowa rynku uzupe³niona jest przez murowane
kamienice pochodzace z XIX i XX w.

i najprawdopodobniej wzniesiony zosta³ na pozosta³oœciach
poprzedniej budowli. Budynek zosta³ wpisany do rejestru zabytków
w 1985 r. Na p³ycie rynku, po wschodniej stronie ratusza, stoi
zwrócona w jego stronê kapliczka œw. Floriana.

Na œrodku rynku zlokalizowany jest ratusz zwieñczony wie¿yczk¹
z zegarem. Obecny budynek ratusza pochodzi z 1836 r.
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W 1358 r. za panowania króla Kazimierza Wielkiego ufundowany
zosta³ koœció³ pw. œw. Andrzeja. Ówczesny budynek koœcio³a sp³on¹³
w czasie po¿aru w 1830 r. Obecna œwi¹tynia wybudowana zosta³a
w latach 1901-02 w stylu neogotyckim.W 1980 r. koœció³ zosta³
wpisany do rejestru zabytków. W 2003 r. przemianowano go na
sanktuarium Pana Jezusa Mi³osiernego. Znajduje siê w nim cudowny
obraz Chrystusa Mi³osiernego "Ecce Homo". Najprawdopodobniej
przywieziono go do Ciê¿kowic z Rzymu w 1632 r.

Czchów

Centrum Czchowa. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Czchów po³o¿ony jest na lewym brzegu rzeki Dunajec, 30 km na
pó³noc od Nowego S¹cza.
Czchów prawa miejskie otrzyma³ najprawdopodobniej przed rokiem
1333, a w 1355 r. Kazimierz Wielki przeniós³ Czchów z lokacji na
prawie œredzkim na prawo magdeburskie. Za jego panowania miasto
zosta³o otoczone murem obronnym.
Czchów wyró¿nia siê dobrze zachowanym uk³adem urbanistycznym,
który zosta³ wpisany do rejestru zabytków w 1976 r. Pierwotna osada

Fragment ryciny przedstawiajacej Zamek w Czchowie. Fot. Arch.
Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

rozwija³a siê na planie owalnicy, co widoczne jest w postaci dwóch
par ulic zbiegaj¹cych siê na krañcach pó³nocno-zachodnim
i po³udniowo-wschodnim. Z czasem miasta wewn¹trz powsta³, jako
oœrodek za³o¿enia miejskiego, pochy³y rynek w kszta³cie zbli¿onym
do prostok¹ta. Do dziœ zachowa³a siê parterowa zabudowa
z podcieniami z XVIII w.
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Nad miasteczkiem wyraŸnie dominuje bry³a koœcio³a parafialnego
i baszta zamkowa.
Gotycki koœció³ parafialny pw. Narodzenia NMP z 1346 r. stanowi
najwspanialszy zabytek miasta. W latach 1930 oraz 1968 wpisany
zosta³ do rejestru zabytków. W jego wnêtrzu zachowa³y siê gotyckie
polichromie oraz renesansowe nagrobki. Do jego budowy u¿yto
kamienia z poprzedniego koœcio³a, o czym œwiadcz¹ romañskie
fragmenty gzymsu wmurowane we wschodni¹ œcianê obecnego
prezbiterium. Istniej¹ca tu droga krzy¿owa nale¿y do najstarszych
w Europie.
Cennym zabytkiem Czchowa s¹ pozosta³oœci dawnego zamku,
którego pocz¹tki siêgaj¹ koñca XIII w. Ruiny zamku w Czchowie
stoj¹ na zalesionym wzgórzu nad Dunajcem, w niedalekim
s¹siedztwie rynku miejskiego. Pierwotnie zamek otoczony by³
murem. Obecnie zachowana jest tylko okr¹g³a baszta wraz ze
zrekonstruowan¹ przybudówk¹ oraz ods³oniête fundamenty murów.
Ruiny zamku wraz z baszt¹ wpisane zosta³y do rejestru zabytków
w 1930 r.

Zabudowa przy rynku. Fot. T. Olszewski

W historii miasta wa¿n¹ dat¹ jest rok 2000, kiedy to Czchów odzyska³
utracone 72 lata wczeœniej prawa miejskie.

Baszta zamkowa. Fot. Arch. UMWM
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Wnêtrze koœció³a pw. Narodzenia
NMP. Fot. M. Klag

Koœció³ pw. Narodzenia NMP. Fot. M. Klag

Dobczyce

Zamek i Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Dobczyce to jedna najstarszych miejscowoœci w dolinie rzeki Raby,
po³o¿ona oko³o 30 km na po³udnie od Krakowa.

Wjazd na Zamek. Fot . Arch . UMW M

Centrum Dobczyc. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
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Lokacja miasta na prawie magdeburskim mia³a
miejsce przed rokiem 1362, kiedy to nadanie praw
miejskich Dobczycom zosta³o potwierdzone przez
Kazimierza Wielkiego. Byæ mo¿e Dobczyce
otrzyma³y prawa miejskie jeszcze wczeœniej z r¹k
Boles³awa Wstydliwego, tj. przed rokiem 1310.
Œredniowieczne miasto za³o¿one zosta³o na Górze
Staromiejskiej na planie dostosowanym do kszta³tu
wzgórza. W XIV w. Dobczyce zosta³y otoczone murem
obronnym, którego fragmenty zachowa³y si do dziœ.
Po zniszczeniach w czasie „potopu szwedzkiego”,
oraz w okresie wojny pó³nocnej, miasto przeniesiono
w nowe miejsce, na pó³nocny-wschód od poprzedniej
lokalizacji. Stara zabudowa praktycznie przesta³a
istnieæ.
Osie przestrzenne nowego miasta wyznacza³a dolina
Raby i trakty komunikacyjne. Ca³y uk³ad
urbanistyczny,
obejmuj¹cy
zarówno
Gór
Staromiejsk¹ z reliktami murów obronnych, jak te¿
miasto za³o¿one w XVIII w., wpisano do rejestru
zabytków w 1976 r.

Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego. Fot. B. Truty

Wczesny rozwój osadnictwa oraz dogodne po³o¿enie
sprawi³y, ¿e miasto przez d³ugi okres by³o wa¿nym
oœrodkiem handlowym,administracyjnym i obronnym.
Obecnie o dawnej œwietnoœci miasta œwiadcz¹ liczne
zabytki maj¹ce wartoœæ historyczn¹ i kulturow¹.
Niew¹tpliwie najcenniejszym zabytkiem Dobczyc s¹
ruiny œredniowiecznego zamku, znajduj¹ce si na
szczycie Wzgórza Zamkowego. Najprawdopodobniej
zamek istnia³ ju¿ w XIII w. Za czasów Kazimierza
Wielkiego by³ siln¹ twierdz¹. W 1655 r. miasto i zamek
zniszczone zosta³y przez „potop szwedzki”. Pomimo
zniszczeñ zamek zamieszkiwany by³ do pocz¹tków
XIX w., a¿ do jego rozbiórki, której uleg³ za spraw¹
miejscowej ludnoœci poszukuj¹cej w murach
zamkowych skarbów. Obecnie cz œæ zamku jest
zrekonstruowana, a w odnowionych salach mieœci si
uk³adu urbanistycznego na Górze Staromiejskiej. Fot. Arch. Ma³opolskiego
muzeum PTTK, w którego kolekcji znajduj¹ si tak¿e Rekonstrukcja
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
eksponaty pochodz¹ce z prowadzonych w Dobczycach
wykopalisk archeologicznych. Ruiny zamku wpisane zosta³y do Architektury Drewnianej.
rejestru zabytków w 1934 r.
Du¿y wp³yw na przestrzeñ miasta mia³a inwestycja zwi¹zana
W s¹siedztwie zamku zlokalizowany jest Skansen Drewnianego z budow¹ zapory i powstaniem Zalewu Dobczyckiego, zakoñczona
Budownictwa Ludowego, znajduj¹cy si na Ma³opolskim Szlaku w 1986 r.
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Grybów

Widok na centrum Grybowa i koœció³ parafialny pw. œw. Katarzyny. Fot. P. Nowak

Grybów to niewielkie miasteczko po³o¿one w po³udniowowschodniej cz œci województwa ma³opolskiego, na trasie pomi dzy
Gorlicami, a Nowym S¹czem.
Prawa miejskie Grybów otrzyma³ w 1340 r. Miasto lokowane zosta³o
na prawie magdeburskim. Na za³o¿enie miasta w tym miejscu wp³yw
mia³o przygraniczne po³o¿enie osady, jej stosunkowo wysoki poziom
rozwoju oraz przebiegaj¹ce t dy szlaki handlowe na Ruœ i w stron
W gier. Pocz¹tkowo miasto to otrzyma³o nazw Grynberg.
Najwi kszy rozwój miasta mia³ miejsce w XVI w. i na pocz¹tku
XVII w. Istnia³a tu m.in. szko³a Wita Stwosza i byæ mo¿e tutaj
powsta³a s³ynna figura tzw. Madonny z Kru¿lowej. W okresie
d³ugoletniej historii Grybów prze¿ywa³ okresy rozkwitu i upadku.
Miasto parokrotnie p³on ³o i by³o n kane przez wojny, m. in. w czasie
"potopu szwedzkiego" i II wojny œwiatowej.
Z czasów dawnej œwietnoœci miasteczka zachowa³ si stary uk³ad
urbanistyczny z rynkiem otoczonym z trzech stron XIX-wiecznymi
kamieniczkami. Rynek za³o¿ony zosta³ na planie prostok¹ta. Przez

Centrum Grybowa. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
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jego œrodek przebiega g³ówny trakt komunikacyjny. Przy rynku
zlokalizowane s¹ cenne obiekty zabytkowe. Jednym z nich jest
góruj¹cy nad miastem neogotycki koœció³ parafialny pw. œw.
Katarzyny. Koœció³ wybudowany zosta³ w latach 1909-1914, po II
wojnie œwiatowej zosta³ odbudowany, a w 1995 r. wpisany do rejestru
zabytków. Koœció³ zlokalizowany jest po wschodniej stronie rynku,
na przed³u¿eniu jego pó³nocnej pierzei. Do 1908 r., na miejscu
obecnego, istnia³ poprzedni budynek koœcio³a ufundowany, w ramach
aktu lokacyjnego Grybowa z 1340 r., jeszcze przez króla Kazimierza
Wielkiego. Na przeciwko koœcio³a znajduje si dworek Hoschów
z XIX w. - dawnych w³aœcicieli dóbr grybowskich.

Dawny Dwór Hoschów - obecnie siedziba Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego
"Caritas" w Grybowie. Fot. M. Motyka

Cennym zabytkiem Grybowa jest drewniany budynek starej plebani,
znajduj¹cy si w pobli¿u koœcio³a parafialnego. Budynek ten
pochodzi z pocz¹tku XVII w. Zbudowany zosta³ z drewna
modrzewiowego w konstrukcji zr bowej na planie prostok¹ta.
W 1926 r. zosta³ rozbudowany o wschodnie skrzyd³o oraz kolumnowy
portyk wejœciowy. W zachodniej cz œci budynku mieszcz¹ si zbiory
grybowskiego Muzeum Parafialnego. Budynek plebani wpisany
zosta³ do rejestru zbytków w 1970 r. Znajduje si on równie¿ na
Szlaku Architektury Drewnianej. Przy rynku znajduje si te¿
zabytkowy neogotycki ratusz z 1902 r., wpisany do rejestru zabytków
w 1995 r.

Budynek Urz du Miejskiego w Grybowie. Fot. P. Nowak
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Eksponaty Muzeum Parafialnego w budynku starej plebanii. Fot. M. Klag

Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Powstanie Kalwarii zwi¹zane by³o z ufundowaniem w 1602 r.
i budow¹ na górze ¯ar, na wzór Kalwarii Jerozolimskiej, klasztoru
oraz zespo³u kaplic Dróg Mêki Pañskiej.
Miasto za³o¿one zosta³o w 1617 r. przy drodze z klasztoru do
Zebrzydowic w celu pomieszczenia i wy¿ywienia pielgrzymów
przybywaj¹cych tu na odpusty. Ówczesna nazwa miasteczka to
Zebrzydów. W 1631 r. mia³a miejsce druga lokacja miasteczka.
Kolejna lokacja nadana zosta³a w 1640 r., kiedy to zmieniono nazwê
miasteczka na Nowy Zebrzydów. Wtedy te¿ wytyczono rynek
i okreœlono rodzaj zabudowy. Miasteczko rozci¹ga³o siê pocz¹tkowo
wzd³u¿ ulicy prowadz¹cej do klasztoru. Uk³ad urbanistyczny
z za³o¿eniem kalwaryjskim i miejscowoœciami Brody i Bugaj zosta³
wpisany de rejestru zabytków w 1981 r.

Kaplica drogi krzy¿owej. Fot. M. Klag

Kalwaria Zebrzydowska jest ma³ym miasteczkiem usytuowanym na
pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego.
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Kalwaria Zebrzydowska stanowi po Jasnej Górze najwa¿niejsze
sanktuarium w Polsce. Jednoczeœnie jest jednym z cenniejszych
polskich zabytków. Klasztor z Sanktuarium Maryjnym jest budowl¹
póŸnobarokow¹, przechodz¹c¹ w styl rococo z charakterystycznymi
kru¿gankami. Dró¿ki odznaczaj¹ siê bardzo ciekaw¹ architektur¹. S¹
wkomponowane w naturalny krajobraz i z wielokilometrowymi
alejkami drzew, i przecinkami leœnymi, stanowi¹ tzw. Park
Pielgrzymkowy. Zespó³ Kulturowo-Krajobrazowy Klasztoru i Parku
Pielgrzymów oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej od
1999 r. jest wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO. Przyczyni³y siê do tego przede wszystkim
walory krajobrazowe, kulturowe, artystyczne i kultowe, znakomite
usytuowanie miêdzy gór¹ ¯ar i Lanckoron¹, niespotykane bogactwo
architektoniczne oraz trwaj¹ca tutaj nieprzerwanie od pokoleñ
tradycja misteryjna. W tym samym roku zespó³ klasztorny
bernardynów z za³o¿eniem kalwaryjskim zosta³ wpisany do rejestru
zabytków.

Klasztor oo. Bernardynów. Fot. Arch. UMWM
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Wnêtrze klasztoru oo. Bernardynów. Fot. M. Klag

Obecna struktura przestrzenna miasta to historycznie ukszta³towany
promienisto-centryczny uk³ad z rynkiem jako elementem wêz³owym.
Zabudowa miejska rozwinê³a siê w oparciu o uk³ad szlaków
komunikacyjnych przebiegaj¹cych przez rynek w kierunkach wschód
-zachód i pó³noc-po³udnie.

Kêty

Widok Kêt z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Kêty to niewielkie miasteczko po³o¿one w dolinie So³y, przy
zachodniej granicy województwa ma³opolskiego.
Prawa miejskie Kêty otrzyma³y z r¹k ksiêcia opolskiego W³adys³awa
oko³o 1277 r. Kolejne potwierdzenie i rozszerzenie przywilejów
miejskich nadane zosta³o Kêtom wed³ug prawa magdeburskiego
w 1391 r. z r¹k ksiêcia oœwiêcimskiego Jana III.
Obecny rynek, wytyczony na planie kwadratu o boku d³ugoœci blisko
100 m z dochodz¹cymi do niego prostopad³ymi ulicami, powsta³
w drugiej po³. XIV w., co wi¹za³o siê z lokacj¹ miasta na prawie

magdeburskim. Niektórzy z badaczy twierdz¹, ¿e rynek w dzisiejszej
postaci wytyczony zosta³ ju¿ przy okazji lokacji z 1277 r. Na pewno
jednak wczeœniej istnia³ ju¿ koœció³ parafialny, o czym mo¿e
œwiadczyæ odst¹pienie od symetrycznego charakteru w przypadku
obecnej ul. Mickiewicza, która obiega plac koœcielny.
W ci¹gu wieków uk³ad urbanistyczny centrum miasta praktycznie nie
uleg³ zmianie. Do ostatniego z wielkich po¿arów w 1797 r. zabudowê
rynku stanowi³y domy drewniane. Obecna zabudowa wyros³a ju¿ po
tym po¿arze, który m. in. przyczyni³ siê do zakazu stawiania
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w centrum miasta drewnianych budynków. Obecnie najstarsze
z kamienic, wznosz¹ce siê wokó³ rynku w Kêtach, pochodz¹ z I po³.
XIX w. Kilka z nich wyró¿niaj¹ cechy póŸnobarokowe
i klasycystyczne. Na rynku sta³ niegdyœ ratusz. Niestety nie zachowa³
siê do dziœ.
Najwa¿niejszym zabytkiem miasta jest œredniowieczny uk³ad
urbanistyczny wraz otaczaj¹cymi rynek XIX-wiecznymi
kamienicami. Uk³ad urbanistyczny Kêt wraz z wybranymi obiektami
i ekspozycjami krajobrazu zosta³ wpisany do rejestru zabytków
w 1986 r. Na p³ycie rynku znajduje siê pomnik œw. Jana Kantego.
Wystawiony zosta³ w 1851 r. W 1941 r. Niemcy usunêli pomnik
z rynku. Dopiero w 1992 r. postaæ œwiêtego powróci³a na pierwotne
miejsce.
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Koœció³ pw. œœ. Ma³gorzaty i Katarzyny. Fot. Arch. UG Kêty

Ponadto na uwagê zas³uguj¹ barokowe koœcio³y: koœció³ pw. œœ.
Ma³gorzaty i Katarzyny oraz koœció³ pw. œw. Jana Kantego. Pierwszy
z wymienionych koœcio³ów wybudowany zosta³ w latach 1657-1685
w miejscu dawnej drewnianej œwi¹tyni z XIII w. Oba koœcio³y zosta³y
wpisane do rejestru zabytków w 1986 r.

Koœció³ pw. œw. Jana Kantego. Fot. Arch. UG Kêty

Wnêtrze koœcio³a pw. œw. Jana Kantego. Fot. Arch. UG Kêty

Kroœcienko nad Dunajcem

Centrum Kroœcienka. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kroœcienko po³o¿one jest przy po³udniowej granicy województwa
ma³opolskiego, nad rzekami Dunajec i Kroœnica.
W 1348 r. Kazimierz Wielki lokowa³ na prawie magdeburskim
miasto, które pocz¹tkowo nosi³o nazwê "Crosno". W 1485 r.
Kazimierz Jagielloñczyk odnowi³ prawa miejskie. Od pocz¹tku
swego powstania Kroœcienko by³o wa¿nym oœrodkiem, przez który
przebiega³ s³ynny trakt Via Regia. Szlakiem tym podró¿owa³y orszaki
królewskie i karawany kupców. Wiek XVII, podobnie jak dla innych
miast Ma³opolski, by³ dla Kroœcienka okresem upadku. Gospodarkê
mieszczan rujnowa³y czêste przemarsze wojsk i epidemie d¿umy. Ze
wzglêdu na malownicze po³o¿enie w otoczeniu gór, Kroœcienko ma
doskona³e warunki dla rozwoju turystyki, co obecnie jest podstaw¹
jego rozwoju.
Z okresu lokacji pochodzi zachowany do dziœ uk³ad urbanistyczny
z centralnie po³o¿onym rynkiem, koœcio³em i wyprowadzonymi
z naro¿y ulicami. Na po³udniowej pierzei rynku zachowa³y siê
zabytkowe drewniane domy mieszczañskie z XIX w.
Drewniana zabudowa. Fot. £. Olszewski

Jednym z najcenniejszych zabytków Kroœcienka jest koœció³
parafialny pw. Wszystkich Œwiêtych stoj¹cy przy rynku. Data
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budowy koœcio³a nie jest znana. Prawdopodobnie powsta³
w XIII w., a w XVI i XVII w. zosta³ przebudowany. Posiada on cechy
gotyckie i barokowe. Koœció³ zosta³ wpisany do rejestru zabytków
w 1971 r.
Z Kroœcienkiem zwi¹zane s¹ ruiny zamku pieniñskiego. Zamek
zbudowany zosta³ najprawdopodobniej w latach 1257-1287.
Wzniesiono go na koñcu skalnej grani po pó³nocnej stronie
wierzcho³ka Zamkowej Góry w Masywie Trzech Koron. By³a to
niewielka budowla pe³ni¹ca funkcjê obronn¹. Zamek zosta³ zburzony
w latach 1431-1433, prawdopodobnie przez husytów. Ruiny zamku
w 2003 r. wpisane zosta³y do rejestru zabytków.

Drewniana zabudowa. Fot. £. Olszewski

Góra Zamowa. Fot. Arch. UG Kroœcienko nad Dunajcem
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Koœció³ pw. Wszystkich Œwiêtych. Fot. Arch. UG Kroœcienko nad Dunajcem

Lanckorona

Lanckorona z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Lanckorona to ma³a, malownicza miejscowoœæ po³o¿ona na
pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego.
Lanckorona powsta³a prawdopodobnie na prze³omie XII i XIII
stulecia. W 1361 r. Kazimierz Wielki zezwoli³ na lokacjê miasta. Do
samej lokacji dosz³o w 1366 r., kiedy to Kazimierz Wielki nada³
dotychczasowej osadzie przywilej miejski na prawie magdeburskim.
Na rozwój osady istotny wp³yw mia³o wzniesienie tu przez
Kazimierza Wielkiego obronnego murowanego zamku. Budowa ta
mia³a miejsce przed 1370 r. Zamek zosta³ wybudowany w stylu
gotyckim. W 1655 r. zosta³ zajêty przez Szwedów. Po zniszczeniach
z czasów walk z wojskami zaborczymiw XIX w. uleg³ ruinie . Do dnia
dzisiejszego z zamku zachowa³ siê jedynie zarys murów oraz
fragmenty dwóch baszt, wpisane do rejestru zabytków w 1934 r.
i w 1981 r.

Lanckoroñski rynek, w tle wie¿a koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela. Fot.
M. Klag
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W 1717 r. w mieœcie dosz³o do po¿aru, który strawi³ blisko 80%
zabudowy. Najwiêksze zniszczenia przynios³y jednak lata 1769-72,
kiedy to Lanckorona sta³a siê jednym z g³ównych krajowych punktów
oporu Konfederatów Barskich. Odbiegaj¹cej od schematu prê¿nie
rozwijaj¹cego siê oœrodka pocz¹tku XX w., w 1934 r. Lanckoronie
odebrano prawa miejskie. Do dnia dzisiejszego tych praw nie
odzyska³a.
Niew¹tpliwie najwiêksz¹ wartoœæ zabytkow¹ posiada lanckoroñski
rynek z zachowanym uk³adem urbanistycznym, pochodz¹cy z okresu
lokacji miasta. Centraln¹ czeœæ za³o¿enia urbanistycznego stanowi
rozleg³y, prostok¹tny plac o wymiarach 90x110 metrów. Pierwotnie
z ka¿dego rogu rynku odchodzi³a jedna ulica. W póŸniejszym czasie
uk³ad ten zatar³ siê poprzez wytyczenie kolejnych dróg. W 1981 r.
zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Wokó³ rynku zachowa³y siê

drewniane domy podcieniowe z lat 1868-72. Tworz¹ one niezwykle
malowniczy i charakterystyczny zespó³, naruszony nieznacznie
nowszymi budowlami. Stanowi¹ one jeden z ³adniejszych zespo³ów
dawnego budownictwa drewnianego w kraju. Zabudowa ta znajduje
siê na Szlaku Architektury Drewnianej.
Przed lokacj¹ miasta w 1336 r. ufundowany zosta³ przez Kazimierza
Wielkiego gotycki koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela, wznosz¹cy siê
ponad miastem. W póŸniejszych wiekach by³ on kilka razy
przebudowywany. Obecny kszta³t koœcio³a zawdziêczamy XVIwiecznej przebudowie. Najwy¿sza partia wie¿y koœcio³a i jej he³m
pochodzi zaœ z II po³owy XIX w. Koœció³ dwukrotnie zosta³ wpisany
do rejestru zabytków: w 1971 r. i 1978 r.

Zabytkowa zabudowa. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Zabytkowa zabudowa. Fot. M. Klag
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Ruiny zamku. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

Lipnica Murowana

Lipnica Murowana z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Lipnica Murowana to niewielka miejscowoœæ po³o¿ona wœród
zalesionych wzgórz Pogórza Wiœnickiego.
Lipnica Murowana stanowi przyk³ad typowej œredniowiecznej osady
targowej o miejskiej zabudowie, zlokalizowanej na planie
owalnicowym. Przywilej lokacyjny na prawie œredzkim zosta³ nadany
miastu przez Króla W³adys³awa £okietka w 1326 r. W 1379 r.
przeniesiono je na prawo magdeburskie.
Miasto zosta³o zlokalizowane na niewielkim wzniesieniu
i rozparcelowane zgodnie z prawid³ami œredniowiecznego miasta.

Rynek zlokalizowany zosta³ na planie kwadratu z wybiegaj¹cymi
w rogach parami ulic. Charakterystycznymi elementami rynku s¹
wybudowane w XVIII w. parterowe domy podcieniowe, zwrócone
szczytami w kierunku rynku. S¹ to g³ównie domy drewniane
o konstrukcji zrêbowej, nakryte dachami naczó³kowymi, tylko
niektóre czêœciowo murowane. Wiêkszoœæ drewnianych podcieni
wspiera siê na skromnie ozdobionych s³upach. Drewniana zabudowa
Lipnicy znajduje siê na Szlaku Architektury Drewnianej.
Miasto otoczone by³o od XIV w. murami obronnymi, zniszczonymi
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w 1655 r., jednak ich relikty widoczne s¹ do dziœ. Zabytkowy zespó³
staromiejski zosta³ wpisany do rejestru zabytków dwukrotnie:
w 1948 r. i w 19 76 r.
W okresie œredniowiecza miasto dziêki posiadanym prawom
i przywilejom oraz po³o¿eniu przy trakcie wêgierskim mia³o ogromne
szanse rozwoju. Dlatego te¿ do czasów zaborów Lipnica by³a du¿ym
miastem posiadaj¹cym starostwo. PóŸniejszy rozwój miasta zosta³
znacznie os³abiony, co niew¹tpliwie przyczyni³o siê do zachowania
pierwotnego uk³adu urbanistycznego.

Zabudowa przy rynku. Fot. £. Olszewski

Do chwili obecnej uk³ad urbanistyczny Lipnicy nie uleg³ znacznym
zmianom. Rozwój przestrzenny miasta odbywa³ siê przede wszystkim
wzd³u¿ g³ównej drogi biegn¹cej przez miejscowoœæ, a w mniejszym
zakresie wokó³ starej czêœci miasta, co uwarunkowane by³o przede
wszystkim ukszta³towaniem terenu. Obszar na po³udnie i zachód od
miasta stanowi³y tereny p³askie, co umo¿liwi³o ich zasiedlenie.
Lipnica, jak przysta³o na miasto, posiada³a ratusz, który niestety nie
zachowa³ siê do dnia dzisiejszego. Ratusz usytuowany by³ na œrodku
rynku. Z uwagi na to, i¿ rynek by³ placem targowym, spe³nia³ on
najwa¿niejsz¹ funkcjê publiczn¹ w mieœcie.
Do najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego Lipnicy
Murowanej, obok œredniowiecznego uk³adu urbanistycznego nale¿¹:
gotycki koœció³ pw. œw. Andrzeja z 1363 r. oraz barokowy koœció³ pw.
œw. Szymona z Lipnicy z XVII w. Oba koœcio³y wpisane zosta³y do
rejestru zabytków w 1986 r. Kilkaset metrów za miastem, na starym
cmentarzu, zlokalizowany jest Drewniany koœció³ek pw. œw.
Leonarda z XV w. - wpisany w 2003 r. na Listê Œwiatowego
Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNESCO. Znajduje siê on
równie¿ na Szlaku Architektury Drewnianej.

Koœció³ pw. œw. Andrzeja. Fot. M. Klag
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Lipnickie palmy wielkanocne. Fot.
P. DroŸdzik

Wnêtrze koœcio³a pw. œw. Leonarda.
Fot. Arch. UMWM

Muszyna

Muszyñski rynek z lotu ptaka. Fot. P. Fabiszewski

Muszyna to miasteczko uzdrowiskowe
po³o¿one w Beskidzie S¹deckim.
Powstanie Muszyny zwi¹zane by³o przede
wszystkim z pobliskim pograniczem oraz
starym popradzkim szlakiem handlowym.
Prawa
miejskie
Muszyna
otrzyma³a
prawdopodobnie w 1340 r. z r¹k Kazimierza
Wielkiego.
Do dziœ, mimo nieuchronnych przemian,
zachowa³ siê zabytkowy uk³ad przestrzenny
miasteczka, który w 1983 r. zosta³ wpisany do
rejestru zabytków. Centraln¹ jego czêœci¹ jest
rynek w formie trapezu. Odchodz¹ z niego trzy

Zabytkowy zespó³ szeregowej zabudowy mieszczañskiej
z XIX/XX w. Fot. Arch. UMiGU Muszyna

Kapliczka œw. Jana Nepomucena.
Fot. Arch. UMiGU Muszyna
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ulice przelotowe i dwie boczne, wewnêtrzne. Wzd³u¿ ul. Koœcielnej,
biegn¹cej w kierunku Krynicy, zlokalizowane s¹ zabytkowe
kamienice pochodz¹ce w wiêkszoœci z prze³omu XIX i XX w.
Zabudowa ta znajduje siê na Szlaku Architektury Drewnianej. Domy
ustawione s¹ w jednej linii równolegle do ulicy. Charakterystycznym
elementem architektonicznym s¹ drewniane bramy w elewacji
frontowej z pó³kolistym nadpro¿em, oddzielaj¹ce poszczególne
domy. Domy przy rynku s¹ stosunkowo nowe, ale odkryto pod nimi
œredniowieczne piwnice, s³u¿¹ce najprawdopodobniej do
przechowywania wêgierskiego wina. Charakterystyczne dla

muszyñskiego rynku s¹, stoj¹ce na jego œrodku, kapliczki œw. Jana
Nepomucena i œw. Floriana z prze³omu XVIII/XIX w., chroni¹ce
miasto od ognia i powodzi.
Jednym z ciekawszych zabytków Muszyny s¹ ruiny zamku starostów
z XIV w., znajduj¹ce siê na stromym wzgórzu zwanym Baszta, nad
zakolem rzeki Poprad. Twierdza by³a rezydencj¹ biskupiego
"pañstwa muszyñskiego" do 1474 r., kiedy to zosta³a niemal
ca³kowicie zniszczona podczas najazdu na Polskê króla
wêgierskiego. Zamek zosta³ odbudowany przez Wêgróww stylu
renesansowym. Od tego momentu pe³ni³ wy³¹cznie funkcjê stra¿nicy.
Do czasów wspó³czesnych zachowa³y siê tylko ruiny zamku wraz
z fragmentami murów.
Na wschodnim skraju miasteczka stoi barokowy XVII-wieczny
koœció³ pw. œw. Józefa Oblubieñca, który mia³ przypuszczalnie tak¿e
funkcjê obronn¹, o czym œwiadcz¹ w¹skie okienka u¿ywane
prawdopodobnie jako strzelnice. Wewn¹trz koœcio³a najcenniejszy
obiekt stanowi gotycka figura Matki Boskiejz Dzieci¹tkiem z XV w.
Koœció³ wpisany zosta³ do rejestru zabytków w 1965 r.

Ruiny zamku starostów. Fot. Arch. Ma³opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Plan ruin zamku starostów. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
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Koœció³ pw. œw. Józefa Oblubieñca. Fot. Arch. UMiGU Muszyna

Muszyna zosta³a uzdrowiskiem w latach 20-tych XX w., kiedy to
rozpoczêto badania leczniczych w³aœciwoœci Ÿróde³ w tym obszarze.
W latach 30-tych, po odkryciu na lewym brzegu Popradu Ÿród³a
"Antoni", rozpoczêto budowê drewnianego zak³adu k¹pielowego.
Drugi, murowany obiekt tego typu, powsta³ w centrum miasta. To
nag³e o¿ywienie siê miasteczka spowodowa³o, ¿e Muszynie
przywróceno w 1934 r. prawa miejskie, które straci³a pod koniec
XVIII w.

Myœlenice

Fontanna Tereska. Fot. Arch. UMiG Myœlenice

Myœlenicki rynek z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Myœlenice po³o¿one s¹ w dolinie rzeki Raby, przy drodze krajowej nr
7, oko³o 33 km na po³udnie od Krakowa.
Pierwsza wzmianka o Myœlenicach pochodzi z po³owy XIII w., kiedy
to w Myœlenicach istnia³y umocnienia obronne, tak zwana brona
myœlenicka, której g³ówn¹ czêœæ stanowi³ zamek w Myœlenicach (do
dziœ zachowa³y siê jedynie ruiny tego zamku).
Lokacja miasta na prawie magdeburskim mia³a miejsce w 1342 r.
Prawa miejskie Myœlenice otrzyma³y z r¹k króla Kazimierza
Wielkiego. Od tego momentu miasteczko zaczê³o siê prê¿nie
rozwijaæ. Druga po³owa XVI w. przynios³a koniec œwietnoœci miasta.
Równie¿ wiek XVII, podobnie jak dla wielu ma³opolskich
miasteczek, by³ dla Myœlenic okresem zniszczeñ zwi¹zanych m. in.
z "potopem szwedzkim".

33

Z lokacj¹ miasta zwi¹zany jest dobrze zachowany do dziœ uk³ad
rynku. Œredniowieczne miasto za³o¿one zosta³o na planie
geometrycznym w oparciu o uk³ad szachownicowy z ulicami
wybiegaj¹cymi z naro¿ników rynku. W póŸniejszych wiekach
pojawi³y siê dwa dodatkowe ci¹gi ulic w œrodkowej czêœci pierzei
zachodniej oraz wschodniej. Uk³ad urbanistyczny rynku zosta³

Koœció³ pw. Narodzenia NMP. Fot. Arch. UMiG Myœlenice

Figura œw. Floriana. Fot. Arch. UMiG Myœlenice

wpisany do rejestru zabytków w 1977 r. Rynek myœlenicki
przebudowano w latach 80-tych XX w. Wtedy usuniêta zosta³a droga
przecinaj¹ca rynek i biegn¹ca w kierunku Dobczyc. Na myœlenickim
rynku zlokalizowana jest s³ynna fontanna Tereska z 1893 r. oraz
figura œw. Floriana z 1776 r. Lokalizacja fontany zwi¹zana by³a
z otrzymaniem przez Myœlenice w 1891 r. pierwszego wodoci¹gu.
Przy rynku i przylegaj¹cych do niego uliczkach znajduje siê wiele
zabytkowych kamienic g³ównie z prze³omu XVIII i XIX w. Jedn¹
z ciekawszych kamienic jest tzw. Dom Grecki, pochodz¹cy z XVII w.,
wpisany do rejestru zabytków w 1947 r.
W s¹siedztwie rynku zlokalizowany jest gotycki koœció³ parafialny
pw. Narodzenia NMP pochodz¹cy z XV w. i przebudowywany
w kolejnych wiekach. We wczesnobarokowej kaplicy znajduje siê
bardzo cenny obraz Matki Boskiej Myœlenickiej z Dzieci¹tkiem
z koñca XVI w. Koœció³ wpisany zosta³ do rejestru zabytków w 1970 r.

Magistrat. Fot. Arch. UMiG Myœlenice
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Nowy Targ

Nowy Targ z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Nowy Targ po³o¿ony jest na po³udniu województwa ma³opolskiego,
okreœlany jest mianem stolicy Podhala.
Przywilej lokacyjny wed³ug prawa magdeburskiego Nowy Targ
otrzyma³ w 1346 r. z r¹k Kazimierza Wielkiego. Miasto lokowane
zosta³o na nowym miejscu. Wczeœniej osada o nazwie Stare C³o, lub
D³ugie Pole, rozwija³a siê w okolicy dzisiejszego koœció³ka pw. œw.
Anny. Rozwój miasta przez stulecia generowany by³ m. in. przez
s³ynne nowotarskie targi, odbywaj¹ce siê do dnia dzisiejszego.
Rozwojowi sprzyja³o po³o¿enie na skrzy¿owaniu wa¿nych,
historycznych szlaków handlowych. Schy³ek Rzeczypospolitej
szlacheckiej odcisn¹³ swoje piêtno równie¿ na Nowym Targu. Na
skutek po¿arów i wojen Nowy Targ uleg³ wyludnieniu. Równie¿ II
wojna œwiatowa i okupacja hitlerowska os³abi³y pozycjê miasta.
W okresie lokacji Nowego Targu wykszta³ci³ siê zachowany do dziœ
uk³ad urbanistyczny z du¿ym centralnym rynkiem i regularn¹

Ratusz. Fot. M. Zamojski
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szachownic¹ w¹skich uliczek. W czasie
zaborów, po jednym z po¿arów, pierzeje
nowotarskiego rynku zosta³y przebudowane
poprzez wyprowadzenie z ka¿dego rogu
dwóch ulic. Do koñca XVIII w. rynek posiada³
drewnian¹ zabudowê, któr¹ strawi³ po¿ar
w 1784 r. Obecna zabudowa wokó³ rynku
pochodzi z XIX i XX w. Przez d³ugie stulecia
rynek pe³ni³ rolê centrum handlowego dla
odbywaj¹cych siê tu targów. Obecnie
targowisko przeniesione zosta³o do
zachodniej czêœci miasta, na b³onie nad
Bia³ym Dunajcem.
W centrum rynku stoi piêknie odnowiony
ratusz zwieñczony wie¿¹ z zegarem. Obecny
ratusz wybudowany zosta³ w po³owie XIX w.
i stoi na miejscu starszego drewnianego
ratusza, który istnia³ tu ju¿ przed rokiem 1767.
Wœród zabytków miasta Nowy Targ
najcenniejsze s¹ dwa koœcio³y: XIV-wieczny
koœció³ pw. œw. Katarzyny i koœció³ pw. œw.
Anny pochodz¹cy prawdopodobnie z XV w.
Oba koœcio³y (œw. Anny i œw. Katarzyny)
wpisane s¹ na listê Szlaku Gotyckiego oraz na
listê Szlaku Architektury Drewnianej.

Koœció³ pw. œw. Anny. Fot. M. Jag³a

Koœció³ parafialny pw. œw. Katarzyny,
znajduj¹cy siê po pó³nocnej stronie rynku,
ufundowany zosta³ w okresie lokacji miasta
przez Kazimierza Wielkiego . Pierwotnie by³a
to budowla drewniana. Na pocz¹tku XVII w.
œwi¹tynia gotycka zosta³a przebudowana,
a w XVIII w. nadano jej cechy barokowe
(m. in. dzwonnica i brama). Koœció³ wpisany
zosta³ do rejestru zabytków w 1970 r.
Koœció³ pw. œw. Anny jest oddalony od rynku
i znajduje siê na wzgórzu po drugiej stronie
rzeki. Zbudowany zosta³ z drzewa
modrzewiowego. Budowla pochodzi byæ
mo¿e z XV w., choæ koœció³ sta³ w tym miejscu
prawdopodobnie ju¿ w XIII w. Œwi¹tynia
kryje w sobie zabytki z wielu epok. Do
rejestru zabytków koœció³ zosta³ wpisany ju¿
w 1930 r. Ponadto znajduje siê on na Szlaku
Architektury Drewnianej.
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O³tarz koœcio³a pw. œw. Anny. Fot. M. Zamojski

Nowy Wiœnicz

Nowy Wiœnicz z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Lokacja Nowego Wiœnicza zwi¹zana by³a z zamkiem istniej¹cym na
tym terenie od II po³owy XIV w. W 1616 r. u stóp zamku Lubomirski
ufundowa³ miasto, które nazwane zosta³o Nowym Wiœniczem.
Przywilej lokacyjny nada³ miastu król Zygmunt III Waza wed³ug
prawa magdeburskiego. Miasto wytyczone zosta³o na planie
zbli¿onym do kwadratu o bokach d³ugoœci 475 metrów. W centralnej
czêœci umieszczono obszerny rynek, od którego odchodzi³y m.in.
dwie g³ówne ulice: jedna biegn¹ca w kierunku Bochni, a druga
prowadz¹ca w kierunku zamku. W 1633 r. w mieœcie by³o ju¿ 12 ulic,

Zamek. Fot. Arch. UMWM

Nowy Wiœnicz to malowniczo po³o¿one miasteczko, w odleg³oœci
oko³o 35 km na po³udniowy-wschód od Krakowa.
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Z czasów lokacji miasta pochodzi ratusz wybudowany w latach 16161620 i przebudowany po po¿arze z 1863 r. W ostatnim czasie ratusz
zosta³ gruntownie odnowiony. W 2000 r. zosta³ wpisany do rejestru
zabytków.
Zamek wraz z fortyfikacjami zosta³ wpisany do rejestru zabytków
w 1947 r. Stanowi on jeden z najcenniejszych w Polsce dzie³
wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno-obronnej.
Najstarsza czêœæ zamku zosta³a wzniesiona w XIV w. przez Kmitów
w stylu gotyckim. W XVI w. nadano mu cechy stylu renesansowego.
Kolejna przebudowa zamku nast¹pi³a w okresie lokacji miasta
w latach 1615-1621. Wtedy te¿ nadano mu cechy wczesnobarokowej
rezydencji obronnej.

ratusz, waga miejska oraz kilkadziesi¹t domów.
Uk³ad urbanistyczny Nowego Wiœnicza zachowa³ swoj¹ pierwotn¹
formê do dziœ. Jego zabytkowy charakter potwierdza wpisanie go
w 1996 r. do rejestru zabytków.
Du¿e straty dla zabudowy miejskiej przyniós³ po¿ar, który wybuch³
w 1863 r. i strawi³ niemal ca³¹ drewnian¹ zabudowê. Piêkno
zabudowy ówczesnego Nowego Wiœnicza utrwalone zosta³o na
rysunkach Jana Matejki. Pami¹tki po Janie Matejce przechowywane
s¹ dziœ w muzeum mieszcz¹cym siê w dworku "Koryznówka".
Dworek ten znajduje siê na Szlaku Architektury Drewnianej.

"Koryznówka". Fot. M. Klag
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W s¹siedztwie zamku na wzgórzu znajduj¹ siê zabudowania dawnego
klasztoru Karmelitów Bosych, wybudowane w latach 1621-1634.
Stanowi¹ one wybitne dzie³o wczesnego baroku, wpisane do rejestru
zabytków w 1947 r. Klasztor chroni³ zamek i miasto, o czym œwiadcz¹
potê¿ne fortyfikacje bastionowe. Wewn¹trz klasztoru znajdowa³ siê
góruj¹cy nad miastem koœció³ pw. Chrystusa Zbawiciela. Zaborcy
przekszta³cili klasztor w XVIII w. na wiêzienie, które dzia³a do dziœ.
W 1934 r. miasto utraci³o prawa miejskie, na których odzyskanie
musia³o czekaæ do 1994 r.

"Koryznówka". Fot. M. Klag

Zamek - sklepienie. Fot. M. Klag

Zamek zosta³ zaprojektowany na planie czworoboku z wewnêtrznym
dziedziñcem i czterema naro¿nymi basztami. Ca³oœæ otaczaj¹
fortyfikacje bastionowe wzniesione w XVII w.

Olkusz

Centrum Olkusza. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Olkusz po³o¿ony jest na wzgórzu, w pó³nocno-zachodniej
Ma³opolsce, przy drodze krajowej nr 94.
Dzieje Olkusza od pocz¹tku zwi¹zane s¹ z górnictwem rud
o³owiu, które wydobywane by³y na tym terenie ju¿ od
koñca XIII w. Osada istnia³a ju¿ w XIII w., po³o¿ona by³a
na terenie dzisiejszego Starego Olkusza. Z nieznanych
przyczyn przeniesiono j¹ na inny teren. Nowa lokalizacja
przyczynia³a siê do intensywnego rozwoju miasta, co
zawdziêcza dogodnemu po³o¿eniu na trakcie handlowym
z Krakowa do Wroc³awia.
Miasto zosta³o lokowane na prawie niemieckim przez
Boles³awa Wstydliwego. Najstarsze potwierdzenie
nadania Olkuszowi praw miejskich pochodzi z 1299 r. i tê
datê przyjmuje siê jako pocz¹tek istnienia Olkusza. Od
tego momentu nastêpuje intensywny rozwój miasta.

Olkuski rynek. Fot. Arch. UMWM
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Odkryte w okolicach rudy o³owiu zawiera³y pewn¹ domieszkê srebra,
w zwi¹zku z czym dawny Olkusz nazywano „srebrnym miastem”.
O zamo¿noœci olkuskich mieszczan œwiadczy³a choæby iloœæ
istniej¹cych w mieœcie murowanych domów wiêksza ni¿ w Krakowie.
Olkusz, obok Krakowa, Kazimierza, Nowego S¹cza, Bochni
i Wieliczki, wszed³ w sk³ad tzw. S¹du Szeœciu Miast, co potwierdza³o
jego du¿e znaczenie. Wiek XVII przyniós³ szereg niekorzystnych dla
Olkusza zjawisk, w tym upadek górnictwa na tym obszarze, które
doprowadzi³y do upadku œwietnoœci miasta. Wielki po¿ar z 1737 r.
zniszczy³ miasto ca³kowicie, najmniejszym uszkodzeniom uleg³
koœció³ parafialny. Ruiny zabudowy, widoczne choæby na rysunkach
Zygmunta Vogla, sta³y do pocz¹tków XIX w., dopiero wtedy
rozpoczêto stopniow¹ odbudowê miasta. Wtedy te¿ wybudowano
nowe gmachy starostwa, magistratu i szpitala. Zarazem Olkusz straci³
bezpowrotnie wiele zabytków, których postanowiono nie
odbudowywaæ. Rozebrane zosta³y mury miejskie, klasztor
Augustianów z koœcio³em i ratusz w rynku.

Olkusz - Plan Deutscha. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Na uwagê zas³uguje œredniowieczny uk³ad przestrzenny miasta
pochodz¹cy z okresu lokacji. Uk³ad ten cechuje siê rozplanowaniem
zbli¿onym do prostok¹ta. Przy rynku stoi kilka ciekawych kamienic.
Przy wejœciach do niektórych z nich zachowa³y siê interesuj¹ce
portale. Uk³ad ten w 1960 r. zosta³ wpisany do rejestru zabytków.
Na pocz¹tku XIV w. za czasów Kazimierza Wielkiego miasto
obwarowane zosta³o murami. Równie¿ one uleg³y zniszczeniu
w 1 po³owie XVIII w. W latach 80-tych XX w. zrekonstruowano
odkryt¹ przez archeologów basztê z ci¹gu miejskich murów
obronnych.
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Wnêtrze koœcio³a pw. œw. Andrzeja.
Fot. M. Klag

Koœció³ pw. œw. Andrzeja. Fot. M. Klag

Cennym zabytkiem miasta jest gotycki koœció³ pw. œw. Andrzeja
z XIV w. Wprawdzie by³ on wielokrotnie przebudowywany, jednak
zachowa³ cenne wyposa¿enie. W 1960 r. zosta³ wpisany do rejestru
zabytków.

Skawina

Skawina z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Skawina to miasteczko po³o¿one przy po³udniowozachodniej granicy miasta Krakowa.
Miasto Skawina lokowane zosta³o w 1364 r. przez
Kazimierza Wielkiego, na terenie trzech istniej¹cych na
tym obszarze wsi. Dziêki nadanym przez króla
przywilejom miasto rozwija³o siê dynamicznie.
O œwietnoœci Skawiny decydowa³o wówczas po³o¿enie
przy granicy ówczesnego pañstwa oraz przebiegaj¹cy
przez miasto bardzo wa¿ny szlak solny z Wieliczki,
³¹cz¹cy siê z Drog¹ Królewsk¹. W 1669 r. wydany zosta³
przez króla Micha³a Wiœniowieckiego dokument
potwierdzaj¹cy akt lokacyjny miasta. Okres dobrobytu
zakoñczy³ siê nagle w po³owie XVII w. Przyczyni³a siê
do tego zaraza, a póŸniej wojna polsko-szwedzka.
Z lokacj¹ miasta zwi¹zana by³a budowa zamku oraz
murów miejskich. Zarówno zamek, jak i mury
zniszczone zosta³y w czasie "potopu szwedzkiego". Na
ruinach zamku zbudowano na pocz¹tku XX w. pa³acyk
„Sokó³”, jako siedzibê Towarzystwa Gimnastycznego
o tej samej nazwie.

Pa³acyk Sokó³. Fot. K. Skrzybalski
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Œredniowieczny uk³ad urbanistyczny Skawiny wytyczony zosta³ na
planie regularnej szachownicy. W jego centralnej czêœci
zlokalizowany zosta³ prostok¹tny rynek. Z naro¿ników rynku
wyprowadzone zosta³y ulice, które w wiêkszoœci zachowa³y swój
historyczny przebieg. Uk³ad ten poprzecinany jest szlakami
komunikacyjnymi, z których g³ówny przebiega z zachodu na wschód.
Murowane domy wokó³ rynku istnia³y prawdopodobnie ju¿
w œredniowieczu. Dawniej rynek by³ wy³o¿ony brukiem i otoczony
domami z podcieniami wspartymi na s³upach. Dzisiejsze pierzeje
rynkowe zabudowane s¹ kamienicami klasycystycznymi lub
modernistycznymi.

W pocz¹tkach istnienia miasta na œrodku rynku sta³ ratusz. By³ to
zapewne obiekt drewniany, zwieñczony wie¿¹ zegarow¹ i dzwonem.
W XVII w. zosta³ spalony przez Szwedów wraz z ca³ym miastem.
Ratusz odbudowano, ale ponownie zosta³ zniszczony, a w 1772 r.
rozebrany. Obecny murowany budynek ratusza pochodz¹cy z 1903 r.
zlokalizowany jest w zachodniej pierzei rynku. W 1994 r. wpisany
zosta³ do rejestru zabytków.
Oprócz XX-wiecznego obiektu ratusza w sylwecie Skawiny wyró¿nia
siê koœció³ parafialny pw. œœ. Szymona i Judy Tadeusza zlokalizowany
nieopodal rynku, w pó³nocno-wschodniej czêœci historycznego
centrum miasta. Koœció³ ufundowany zosta³ przez Kazimierza
Wielkiego w 1364 r. Pierwotnie by³ to obiekt gotycki. Obecny kszta³t
œwi¹tynia zawdziêcza przebudowom w XIX i XX w., podczas których
dobudowana zosta³a strzelista wie¿a oraz nawy boczne. Koœció³
zosta³ wpisany do rejestru zabytków w 1992 r. Drugim zabytkowym
koœcio³em jest ma³y koœció³ek pw. Najœwiêtszej Marii Panny
pochodz¹cy z drugiej po³owy XVII w. Powsta³ on jako drewniany
przyszpitalny koœció³, z czasem zosta³ zast¹piony murowanym. Do
rejestru zabytków wpisany zosta³ w 1994 r.

Ratusz. Fot. A. Janowski
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Koœció³ pw. NMP. Fot. M. Turkowska

Koœció³ pw. œœ. Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza. Fot. M. Turkowska

Stary S¹cz

Stary S¹cz z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Miasto Stary S¹cz po³o¿one jest w kotlinie s¹deckiej, na po³udniowyzachód od Nowego S¹cza. Jest jednym z najlepiej zachowanych
zabytkowych zespo³ów miejskich o unikatowych w skali kraju
walorach œrodowiska kulturowego.
Pierwsza wzmianka o lokacji miasta na prawie niemieckim pochodzi
z 1273 r., a wiêc jeszcze z czasów Boles³awa Wstydliwego.
Ostatecznie urz¹dzenie miasta wed³ug zasad prawa magdeburskiego
dokonane zosta³o przez Kazimierza Wielkiego w 1358 r.
i potwierdzone przez kolejnych królów polskich.

Z biegiem lat miasto stopniowo traci³o na znaczeniu na rzecz
za³o¿onego w 1292 r. Nowego S¹cza.
Z okresu lokacji zachowa³ siê uk³ad urbanistyczny rynku. Kszta³t
rynku staros¹deckiego zbli¿ony jest do kwadratu, a ka¿dy bok
dok³adnie odpowiada czterem stronom œwiata. Z ka¿dego rogu
prostopadle wychodz¹ dwie ulice.
Od œredniowiecza na rynku dominowa³ ratusz. Kolejne ratusze
niszczone by³y przez po¿ary. Ostatni wybudowany zosta³ w 1750 r.

43

Zabudowa przy rynku. Fot. £. Olszewski

"Dom na Do³kach". Fot. £. Olszewski

i przetrwa³ do wielkiego po¿aru z 1795 r. Mimo zabiegów w³adz
miejskich nie uzyskano wsparcia finansowego na odbudowê
ratusza i ostatecznie znikn¹³ on z rynku. W po¿arze z 1795 r.
sp³onê³o niemal ca³e miasto. Ocala³ kamienny dom mieszczañski
z XVII w. zwany "Domem na Do³kach". Obecna zabudowa
staros¹deckiego rynku pochodzi przede wszystkim z XIX w.
Zachowane pozosta³oœci drewnianej zabudowy Satergo S¹cza
znajduj¹ siê na Szlaku Architektury Drewnianej.

Zabudowa przy rynku. Fot. £. Olszewski

Z pocz¹tkiem dziejów Starego S¹cza zwi¹zane s¹ dwa klasztory:
franciszkanów i sióstr klarysek wraz z koœcio³em Trójcy
Przenajœwiêtszej. Rok 1280 jest bardzo wa¿n¹ dat¹ dla miasta,
gdy¿ wtedy ksiê¿na Kinga ufundowa³a oba klasztory. Natomiast
w 1285 r. rozpoczê³a siê budowa gotyckiego koœcio³a Trójcy
Przenajœwiêtszej funkcjonuj¹cego przy klasztorze Klarysek, który
konsekrowano w 1332 r.
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"Dom na Do³kach". Fot. M. Klag

Klasztor Klarysek. Fot. M. Klag

Dom œw. Kingi. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

Klasztor Klarysek. Fot. M. Klag

Jednym z najcenniejszych zabytków miasta
jest klasztor Klarysek. Pocz¹tkowo by³y to
pojedyncze drewniane budynki. Dopiero
w XVII w. wzniesiono klasztor murowany.
W dobrym stanie zachowa³y siê
fortyfikacje wokó³ klasztoru. Uleg³y one
prawdopodobnie, od œredniowiecza po
wiek XVII, pewnym przesuniêciom.
Zachowane do dziœ mury i baszty pochodz¹
w³aœnie z XVII w. Gotycki koœció³
klasztorny w XVII i XVIII w. zyska³
wyj¹tkowo cenne barokowe wyposa¿enie,
w tym ambonê z 1671 r. oraz o³tarz g³ówny
z 1699 r. (dzie³o Baltazara Fontany). Zespó³
klasztorny klarysek zosta³ wpisany do
rejestru zabytków w 1936 r. Do naszych
czasów nie dotrwa³ natomiast mêski
klasztor oo. Franciszkanów, bowiem za
panowania cesarza austriackiego Józefa II
uleg³ kasacji i ostatecznie przesta³ istnieæ
w 1815 r. Cennym zabytkiem miasta jest
równie¿ gotycki, przebudowany w baroku,
koœció³ œw. El¿biety.
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Tuchów

Rynek w Tuchowie z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Miasto Tuchów po³o¿one jest 16 km na po³udnie od Tarnowa na trasie
w kierunku Nowego S¹cza.
Tuchów istnia³ prawdopodobnie ju¿ na pocz¹tku XII w., kiedy to by³
w posiadaniu opactwa benedyktyñskiego. Na prze³omie XIII i XIV w.
istnia³a w Tuchowie dobrze prosperuj¹ca kopalnia soli, dziêki której
w 1340 r. Kazimierz Wielki nada³ Tuchowowi prawa miejskie
wzorowane na prawie magdeburskim. Wyznaczono rynek
i prostopadle wychodz¹ce z niego ulice. Nied³ugo po za³o¿eniu miasta
w oparciu o dokument lokacyjny na œrodku tuchowskiego rynku
stan¹³ ratusz. Ówczesny budynek ratusza nie zachowa³ siê do dziœ.
Dzisiejszy ratusz jest zapewne trzeci¹ z kolei siedzib¹ miejskich
w³adz samorz¹dowych na tym miejscu. Œredniowieczny uk³ad
urbanistyczny z rynkiem zosta³ wpisany do rejestru zabytków
w 1978 r.
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Ratusz. Fot. G. Kubit

wzgórza Lipie na pó³nocnym skraju kompleksu budynków
klasztornych. Pod wzglêdem architektonicznym koœció³ Nawiedzenia
NMP stanowi przyk³ad barokowej budowli sakralnej
w prowincjonalnym wydaniu znacznie ustêpuj¹cym wielkoœci¹
i okaza³oœci¹ koœcio³owi miejskiemu pw. œw. Jakuba. Jednak¿e
oddzia³ywanie jego siêga daleko poza Tuchów i okoliczne wsie,
a nawet poza powiat tarnowski i województwo ma³opolskie. Jest
wszak jednym z bardziej znacz¹cych w kraju oœrodków kultu
maryjnego. W o³tarzu g³ównym znajduje siê cudowny wizerunek
Matki Bo¿ej Tuchowskiej. W 1970 r. koœció³ ten zosta³ wpisany do
rejestru zabytków.

Klasztor Redemptorystów wraz z koœcio³em pw. Nawiedzenia NMP. Fot.
W. Chrzanowski

Koœció³ pw. œw. Jakuba. Fot. J. Mirek

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych Tuchowa, obok
œredniowiecznego uk³adu urbanistycznego, nale¿y Koœció³ pw. œw.
Jakuba po³o¿ony w pó³nocnej czêœci miasta. Podobnie jak ratusz,
koœció³ ten jest trzeci¹ œwi¹tyni¹ w tym miejscu. Pierwszy koœció³
parafialny (drewniany) zbudowano tu prawdopodobnie tu¿ przed
1460 r. W 1494 r. sp³on¹³ on wraz z ca³¹ miejsk¹ zabudow¹. Drugi
koœció³ (równie¿ drewniany) przetrwa³ do oko³o po³owy XVII w.
W obecnym kszta³cie koœció³ pw. œw. Jakuba to póŸnobarokowa
murowana œwi¹tynia typu bazylikowego.
Wa¿nym obiektem zabytkowym Tuchowa jest koœció³ klasztorny oo.
Redemptorystów pw. Nawiedzenia NMP stoj¹cy na zachodnim stoku

O³tarz w koœciele pw. Nawiedzenia NMP. Fot. M. Klag
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Wadowice

Wadowicki rynek z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski
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Wadowice po³o¿one s¹ nad rzek¹ Skaw¹, w po³udniowo-zachodniej
czêœci województwa ma³opolskiego.

pobudziæ aktywnoœæ wadowiczan i nada³ im prawo, które by³o
bardziej elastyczne od prawa magdeburskiego i prawa œredzkiego.

G³ówne za³o¿enie dzisiejszego uk³adu urbanistycznego Wadowic
pochodzi z XV w., kiedy to po po¿arze w 1430 r. ksi¹¿ê oœwiêcimski
Kazimierz na mocy przywileju lokacyjnego nada³ Wadowicom prawo
che³miñskie. Wadowice wraz z innymi przywilejami uzyska³y wtedy
prawo do wolnego targu. Prawdopodobnie ksi¹¿ê Kazimierz chcia³

Wytyczony po lokacji miasta rynek za³o¿ony zosta³ na planie
kwadratu. Œredniowieczny uk³ad urbanistyczny rozci¹gniêty by³
wzd³u¿ osi pó³noc-po³udnie. Po po¿arze z 1819 r. nast¹pi³a zmiana
kszta³tu rynku na nieregularn¹ formê. W obecnym planie miasta obok
zachowanego pierwotnego uk³adu widoczne s¹ wyraŸne skutki

przeorientowania miasta w XIX w. wzd³u¿ osi wschódzachód. W 1987 r. uk³ad urbanistyczny miasta zosta³
wpisany do rejestru zabytków.
Najstarszym zabytkiem Wadowic jest zlokalizowany
przy rynku koœció³ parafialny pw. Ofiarowania NMP.
W tym miejscu pierwszy murowany koœció³ powsta³
w 1440 r. Œwi¹tynia zosta³a zniszczona przez po¿ar
w 1726 r., po czym w latach 1792-1798 zosta³a
gruntownie odbudowana. Powsta³a wtedy trójnawowa
œwi¹tynia z neobarokow¹ fasad¹ i centraln¹ wie¿¹
z dzwonnic¹. W 1992 r. papie¿ Jan Pawe³ II nada³
koœcio³owi tytu³ Bazyliki mniejszej. W 1999 r. bazylika
wpisana zosta³a do rejestru zabytków. Spoœród
wadowickich obiektów sakralnych du¿¹ wartoœæ
zabytkow¹ ma równie¿ klasztor oo. Karmelitów
zlokalizowany w po³udniowej czêœci miasta,
wybudowany w latach 1897-1899.

Koœció³ pw. Ofiarowania NMP. Fot. Arch. UMWM

Rynek. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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Wieliczka

Wielicki rynek zlotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Wieliczka s¹siaduje z Krakowem od jego po³udniowo-wschodniej
strony.
Historia powstania miasta Wieliczka zwi¹zana jest z wystêpuj¹cymi
na tym terenie z³o¿ami soli kamiennej. Dziêki wydobyciu
i warzelnictwu soli Wieliczka sta³a siê pod koniec XI w., lub na
pocz¹tku XII w., dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê osad¹. Jako miasto
Wieliczka za³o¿ona zosta³a pierwotnie na prawie frankoñskim. Prawa
miejskie nadane zosta³y Wieliczce przez króla Przemys³awa II
w 1290 r. Natomiast w 1361 r. Król Kazimierz Wielki dokona³ drugiej
lokacji, polegaj¹cej na przeniesieniu miasta na prawo magdeburskie.
Wtedy te¿ rozbudowano Zamek ¯upny, otoczono miasto murami,
pojawi³y siê te¿ baszty obronne (prawdopodobnie by³o ich 21, przy
czym do dziœ zachowa³a siê tylko jedna).
Wielicki rynek przyj¹³ charakterystyczny dla œredniowiecza kszta³t
szachownicy. Najwa¿niejsze budynki znajdowa³y siê wewn¹trz
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Zamek ¯upny. Fot. P.Jantos

murów, w pó³nocnej strefie zabudowy. Strefê tê tworzy³y oddzielone
od siebie ulicami zespo³y: Zamku ¯upnego, koœcio³a parafialnego
i szybu "Regis". Ogólnie zarys szachownicowego podzia³u przetrwa³
do naszych czasów. Uk³ad urbanistyczny miasta zosta³ wpisany do
rejestru zabytków w 1977 r.
Zamek ¯upny od koñca XIII w. do 1945 r. by³ siedzib¹ zarz¹du saliny.
Wybudowany zosta³ na prze³omie XIII i XIV w. By³ wielokrotnie
przebudowywany, a w czasie II wojny œwiatowej uleg³ zniszczeniu.
Po odrestaurowaniu przeznaczono go na siedzibê muzeum
z pracowniami naukowymi i konserwatorskimi oraz magazynem
zbiorów. Zespó³ Zamku ¯upnego wpisany zosta³ do rejestru zabytków
w 1988 r.
W 1623 r. do Wieliczki przybyli franciszkanie reformaci. W latach
1650-1655 wznieœli murowany klasztor na planie czworoboku. Po¿ar
w 1718 r. poczyni³ znaczne szkody, lecz zespó³ klasztorny szybko
zosta³ odbudowany. Koœció³ pw. Stygmatów œw. Franciszka
Patriarchy jest pierwsz¹ murowan¹ œwi¹tyni¹ ma³opolskiej prowincji
reformatów. Zespó³ klasztorny wpisany zosta³ do rejestru zabytków
w 1970 r.
Cennym zabytkiem Wieliczki jest drewniany koœció³ pw. œw.

Kopalnia soli w Wieliczce. Fot. P. Witos³awski

Wieli czka - P lan Ni lson a. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

Klasztor Reformatów. Fot.M. Klag
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Panorama centrum Wieliczki - od lewej Zamek ¯upny, Koœció³ pw. œw. Klemensa, rynek. Fot. B. Cichoñ

Sebastiana wybudowany w XVI w. jako wotum wdziêcznoœci za
ocalenie miasta z epidemii cholery. Koœció³ ten by³ kilkakrotnie
odrestaurowywany. W 1980 r. zosta³ wpisany do rejestru zabytków.
Znajduje siê on na Szlaku Architektury Drewnianej.
Spoœród wielickich obiektów zabytkowych na uwagê zas³uguje
równie¿ koœció³ pw. œw. Klemensa z XIX w. Pocz¹tki tego koœcio³a
siêgaj¹ ju¿ XI w. W póŸniejszych okresach by³ on wielokrotnie
niszczony i odbudowywany. Obecna œwi¹tynia powsta³a w latach
1804-1806. Do rejestru zabytków zosta³a wpisana w 1970 r.
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Koœció³ pw. œw. Klemensa. Fot. P. Jantos

Koœció³ pw. œw. Sebastiana. Fot. P. Jantos

W 1978 r. UNESCO postanowi³o wpisaæ wielick¹ kopalniê soli na
listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury, a w 1994 r. miasto zosta³o
uznane za Pomnik Historii.

Wojnicz

Centrum Wojnicza. Fot. Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wojnicz nale¿y do najstarszych miast Ma³opolski.
Po³o¿ony jest przy drodze krajowej nr 4, oko³o 10 km na
zachód od Tarnowa.
Nie wiadomo dok³adnie, kiedy Wojnicz sta³ siê miastem,
gdy¿ nie zachowa³ siê akt lokacyjny, ale na pewno
pomiêdzy rokiem 1239, a 1278, kiedy w dokumencie
ksiê¿nej Kingi zosta³ wymieniany jako miasto. Pierwotnie
zosta³ za³o¿ony na prawie œredzkim. W 1349 r. król
Kazimierz Wielki na proœbê wójtów wojnickich przeniós³
miasto z prawa œredzkiego na magdeburskie, co
wzmocni³o pozycjê mieszczan.
Œredniowieczny uk³ad urbanistyczny Wojnicza jest
niepowtarzalny w skali ca³ej Ma³opolski. Uk³ad rynku
wojnickiego i uk³ad urbanistyczny miasta to
konsekwencja zastosowania m.in. uk³adu urbanistycznego
placowo-ulicowego, charakterystycznego dla miast na
prawie œredzkim we wczeœniejszych okresach. Ta

Koœció³ pw. œw. Leonarda. Fot. Arch. UMWM
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chronologia zadecydowa³a, ¿e Wojnicz nie ma uk³adu
szachownicowego, jak to zazwyczaj obserwujemy w miastach
œredniowiecznych. Uk³ad urbanistyczny Wojnicza przetrwa³
w niezmienionym kszta³cie do czasów wspó³czesnych.
Czworoboczny rynek otacza kilka parterowych domów
z charakterystycznymi sieniami wjazdowymi (z XVIII/XIX w.).
Uk³ad przestrzenny miasta wpisany zosta³ do rejestru zabytków
w 1977 r.
Poœrodku rynku wznosi³a siê niegdyœ najwa¿niejsza budowla
miejska, tj. ratusz, który istnia³ w Wojniczu ju¿ od XVI w. Ratusz ten

Koœció³ pw. œw. Wawrzyñca. Fot. Arch. UMiG Wojnicz

uleg³ powa¿nemu nadwyrê¿eniu w 1702 r., kiedy Szwedzi podpalili
miasto w wielu miejscach. Odbudowany zosta³ oko³o 1750 r.,
a w 1831 r. sp³on¹³ w wielkim po¿arze miasta.
Wojnicz mo¿e siê poszczyciæ dwoma zabytkowymi koœcio³ami.
Jednym z nich jest drewniany XVII-wieczny koœció³ pw. œw.
Leonarda, wpisany do rejestru zabytków w 1947 r. oraz znajduj¹cy
siê na Szlaku Architektury Drewnianej. Koœció³ ten by³ gruntownie
restaurowany m.in. w koñcu XIX w. i ostatnio w 1990 r. Drugim
zabytkowym koœcio³em jest póŸnogotycki ceglany koœció³ pw. œw.
Wawrzyñca pochodz¹cy z XV w. i przebudowany w stylu barokowym
w latach 1753-1754, a nastêpnie odbudowany i rozbudowany
w latach 1920-1930. Do rejestru zabytków wpisany zosta³ w 1971 r.
Zabytkowa Dzwonnica. Fot. Arch. UMiG Wojnicz
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Z dniem 1 stycznia 2007 r. Wojnicz odzyska³ utracone przed 72 laty
prawa miejskie.

Zakliczyn

Rynek w Zakliczynie z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Zakliczyn le¿y na prawym brzegu Dunajca oko³o 30 km na po³udnie
od Tarnowa.
Miasto Zakliczyn za³o¿one zosta³o wed³ug prawa magdeburskiego na
terenie dawnej wsi Opatkowice. Prawa miejskie Zakliczynowi nada³
w 1557 r. król Zygmunt II August. Po lokacji miasteczko prze¿y³o
gwa³towny rozkwit gospodarczy wynikaj¹cy z rozwoju rzemios³a
i handlu.

Ówczesne miasto Zakliczyn odziedziczy³o po wczeœniejszej osadzie
uk³ad urbanistyczny oparty o plan wyd³u¿onego wrzeciona,
wyznaczonego dwoma parami zbiegaj¹cych si na koñcach uk³adu
ulic. W uk³ad ten wpasowany zosta³ za³o¿ony w okresie lokacji
prostok¹tny rynek o wymiarach 170x100 metrów z centralnie
po³o¿onym ratuszem. W 1976 r. uk³ad urbanistyczny Zakliczyna
zosta³ wpisany do rejestru zabytków.
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Obecnie wi kszoœæ budynków w rynku pochodzi z XX w.
Charakterystyczne dla dawnej zabudowy Zakliczyna by³y parterowe
drewniane domki o konstrukcji zr bowej z dziewi cioma
przyœciennymi s³upami podtrzymuj¹cymi dach. Kilkanaœcie
wybudowanych w ten sposób domów z XIX w. zachowa³o si

w Zakliczynie do dziœ. Zabudowa ta znajduje si na Szlaku
Architektury Drewnianej. Podobn¹ zabudow mo¿na spotkaæ
w Czchowie, Ci ¿kowicach, Lipnicy Murowanej czy Lanckoronie.
W XIX w. Zakliczyn prze¿y³ g³ boki zastój gospodarczy, czego
wynikiem by³a utrata w 1934 r. praw miejskich. Dzi ki temu miasto
zachowa³o swój pierwotny kszta³t
planistyczny. Zakliczyn prawa
miejskie
odzyska³
dopiero
w 2006 r. Do dnia dzisiejszego
w centralnej cz œci rynku stoi
ratusz. Zakliczyñski ratusz od
pocz¹tku istnienia miasta by³
wielokrotnie przebudowywany.
Obecny
budynek
pochodzi
z pocz¹tku XIX w. Do rejestru
zabytków wpisany zosta³ w 1985 r.,
a w 1999 r. zosta³ odrestaurowany.
Wœród obiektów zabytkowych
Zakliczyna na uwag zas³uguje
pochodz¹cy z lat 1739-1768
barokowy koœció³ parafialny pw.
œw. Idziego Opata, wpisany do
rejestru zabytków w 1947 i 1971 r.

Zabytkowa zabudowa. Fot. £. Olszewski

Ratusz. Fot. S. Kusiak
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Wn trze koœcio³a pw. œw. Idziego Opata. Fot. S. Kusiak

Zator

Zator z lotu ptaka. Fot. W. Gorgolewski

Miasto Zator po³o¿one jest w zachodniej Ma³opolsce, na
lewym brzegu Skawy, 46 kilometrów na zachód od
Krakowa. Nale¿y ono do jednych z najstarszych miast
Ma³opolski.
Zator otrzyma³ prawa miejskie w 1292 r. wzorowane na
prawie dolnoœl¹skiego Lwówka z r¹k ksiêcia cieszyñskiego
Mieszka. Pierwotny kszta³t zatorskiego rynku pochodzi
z XIV w. Uk³ad urbanistyczny centrum miasta ma kszta³t
owalnicowy. W jego centralnej czêœci zlokalizowany jest
prostok¹tny rynek. Miasto otoczono murami obronnymi
w 1397 r., jednak umocnienia te musia³y zostaæ rozebrane
na rozkaz króla W³adys³awa Warneñczyka w 1440 r. Rynek
przebudowano w 1968 r., a w 1987 r. uk³ad urbanistyczny
miasta zosta³ wpisany do rejestru zabytków.
Du¿y wp³yw na rozwój Zatora mia³o powstanie w 1445 r.
Ksiêstwa Zatorskiego, którego sam Zator sta³ siê stolic¹.
Pierwszy ksi¹¿ê zatorski Wac³aw poszerzy³ jego granice

Zamek-brama wjazdowa. Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków
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oraz przyst¹pi³ do budowy zamku, bêd¹cego obok
koœcio³a pw. œœ. Wojciecha i Jerzego najcenniejszym
zabytkiem miasta Zator.
Zamek usytuowany jest w centrum miasta, nad stromym
stokiem, nad rzek¹ Skaw¹. Wybudowany zosta³
w 1445 r., a w 1836 r. przeprowadzono jego gruntown¹
modernizacjê i przebudowê w stylu neogotyckim.
Pocz¹tkowo mia³ charakter obronny, jednak umocnienia
te zosta³y zniszczone ok. XVII w. Zespó³ pa³acowy zosta³
wpisany do rejestru zabytków w 1947 r., a nastêpnie
w 1972 r.
Z pocz¹tków funkcjonowania miasta pochodzi koœció³
parafialny pw. œœ. Wojciecha i Jerzego. Pierwotnie by³ to
koœció³ w stylu romañskim. Obecny budynek koœcio³a
wybudowany zosta³ w stylu gotyckim ok. 1393 r.
W póŸniejszych okresach by³ wielokrotnie zmieniany
i przebudowywany, na skutek czego zosta³ wzbogacony
o neogotyckie elementy. Koœció³ ten usytuowany jest po
wschodniej stronie rynku, na lekkim wzniesieniu, co
powoduje, ¿e góruje on nad miastem. Do rejestru
zabytków wpisany zosta³ w 1970 r., a nastêpnie w 1978 r.
Charakterystyczn¹ cech¹ krajobrazu zatorszczyzny s¹
kompleksy stawów rybnych zajmuj¹ce oko³o 20% pow.
gminy, których geneza siêga ju¿ XIII w.
Plan katastralny Zatora z 1848 r. z zaznaczonym obrysem dawnych murów obronnych. Fot.
Arch. Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zamek. Fot. M. Klag
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Wnêtrze Zamku. Fot. M. Klag

Planowanie przestrzenne
Opracowywanie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów o du¿ych wartoœciach kulturowych,
maj¹cych istotne znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego kraju, jest bardzo trudnym
zadaniem nie tylko merytorycznie, ale te¿
proceduralnie. Jest to zadanie czasoch³onne
i
kosztowne.
Utrzymanie
wartoœci
zabytkowych danej miejscowoœci, przy
uwzglêdnieniu zmieniaj¹cych siê potrzeb
mieszkañców, jak te¿ czêsto irracjonalnych
pomys³ów
inwestorów
oferuj¹cych
niebotyczne zyski dla gminy, uzyskiwane
w wyniku realizacji danej inwestycji,
w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
jest praktycznie zadaniem niewykonalnym.
Materia³y, przesy³ane przez stosowne s³u¿by
konserwatorskie na etapie zbierania
wniosków do planu, z zasady nie zawieraj¹
szczegó³owych wytycznych na podstawie
których mo¿na by formu³owaæ ustalenia
planu, s¹ one w wiêkszoœci tylko zbiorem
informacji o stanie przestrzeni kulturowej.
Dlatego zawsze przygotowuje siê na etapie
prac analitycznych tzw. wytyczne do planu,
stanowi¹ce „model struktury przestrzennej”,
tworzony g³ównie z punktu widzenia
konserwatorskiej ochrony dóbr kultury,
a bêd¹cy podstaw¹ wielu merytorycznych
decyzji projektowych podejmowanych na
etapie formu³owania ustaleñ planu. Wytyczne
nie precyzuj¹ z zasady lokalizacji i funkcji poszczególnych obiektów,
tylko identyfikuj¹ zasoby kulturowe zespo³u staromiejskiego,
okreœlaj¹c po¿¹dane dzia³ania rewaloryzacyjne oraz dopuszczalne
ingerencje przestrzenne, które mog¹ byæ zapisane jako obowi¹zuj¹ce
prawo miejscowe. W wypadku jednak, gdy ochronie podlega ca³y
uk³ad urbanistyczno - architektoniczny, w wytycznych pojawiaj¹ siê
tzw. okna, w których mo¿liwa jest nowa zabudowa.
Opracowanie to przekazywane jest konserwatorowi zabytków,

z proœb¹ o przekazanie stanowiska konserwatorskiego. Uwagi
z³o¿one na tym etapie przez konserwatora, pozwalaj¹ na znacznie
³atwiejsze konstruowanie ustaleñ planu, gdy¿ znane jest zdanie
konserwatora dotycz¹ce wielu szczegó³ów zwi¹zanych nie tylko
z przeznaczeniem terenów, ale przede wszystkim mo¿liwoœciami
przekszta³cenia struktury przestrzennej i kszta³towaniem
architektury obiektów. Dotyczy to zarówno obiektów i obszarów
wpisanych do rejestru zabytków, jak te¿ gminnej ewidencji zabytków.
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Oczywiœcie stanowisko konserwatorskie jest pierwszym krokiem
przy wspó³pracy z s³u¿bami konserwatorskimi na etapie
konstruowania ustaleñ planów. Przed wys³aniem projektu planu do
uzgodnieñ konserwatorskich, w wiêkszoœci przypadków odbywa siê
szereg konsultacji zespo³u projektowego ze s³u¿bami
konserwatorskimi.
Jednym z przyk³adów planów wykonywanych dla obszarów o du¿ych
wartoœciach historycznych i kulturowych, jest plan miasta Stary S¹cz,
po³o¿onego na S¹decczyŸnie. W tym przypadku konieczne by³o
wykonanie tzw. wytycznych konserwatorskich. Takie opracowanie,
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opiniowane przez Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, wykona³ zespó³ projektowy wykonuj¹cy plan.
Stary S¹cz to jedno z najstarszych miast Ma³opolski, o du¿ym
znaczeniu dla kultury polskiej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e od niego
rozpoczêto kolonizacjê S¹decczyzny. By³ wa¿nym oœrodkiem
spo³eczno- gospodarczym, a tak¿e intelektualnym, za spraw¹ m. in.
Klasztoru SS Klarysek. Jest miastem, którego wartoœæ historyczna
i kulturowa utrwali³a siê w œwiadomoœci Polaków, i jednym
z niewielu, w którym tak harmonijnie ³¹czy siê architektura
z krajobrazem.

Aby chroniæ te wartoœci, konieczny jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa
miejscowego ustala zasady dzia³añ w przestrzeni dla wszystkich
podmiotów w niej dzia³aj¹cych. Obowi¹zkiem ka¿dego planu,
a szczególnie Starego S¹cza, jest ustalenie takich przepisów
dotycz¹cych zagospodarowania przestrzeni, które nie ograniczaj¹c
rozwoju miasta zapewniaj¹ ochronê jego zasobów kulturowych,
w tym obiektów i obszarów wpisanych do rejestru i gminnej
ewidencji zabytków. W wypadku Starego S¹cza dotyczy to przede
wszystkim obszaru staromiejskiego wpisanego do rejestru zabytków,
jako unikatowe za³o¿enie urbanistyczne, w obrêbie którego znajduj¹
siê liczne obiekty zabytkowe posiadaj¹ce odrêbne wpisy do rejestru
i ewidencji zabytków.

Stary S¹cz posiada szeœæ miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obejmuj¹cych obszar miasta w jego granicach
administracyjnych, które wykonane by³y w trybie ustawy
o planowaniu przestrzennym z 2003 roku. Najtrudniejszy
merytorycznie by³ plan wykonywany dla najcenniejszego obszaru
miasta, tj. zespo³u staromiejskiego, poniewa¿ w jego przypadku
ochronie podlega nie tylko plan miasta (rynek w centrum,
szachownicowy uk³ad œredniowieczny oraz w pó³nocnej
i po³udniowej czêœci zespo³u, relikty uk³adu owalnicowego
i historyczne przedmieœcia) oraz zespo³y i obiekty zabytkowe wpisane
do rejestru zabytków, ale równie¿ pierzeje rynkowe i uliczne (linie
zabudowy, gabaryty i charakterystyczna forma budynków, w³aœciwa
dla ma³ych miast Ma³opolski), skala miast i jego historycznie
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ukszta³towana sylweta na tle krajobrazu, jak te¿ pozosta³oœci
œredniowiecznych urz¹dzeñ wodnych zachowanych w postaci niecek
stawów i fragmentarycznego przebiegu m³ynówek, skarpa miejska,
zespo³y zieleni komponowanej (parki, zieleñce, cmentarze)
i kapliczki.
Du¿ym problemem by³a równie¿ koniecznoœæ ochrony tzw. przedpola
miasta, stanowi¹cego strefê ochronn¹, pozwalaj¹cego na ekspozycjê
sylwety miasta i jego walorów, w tym po³o¿enie w dolinie rzek
Dunajca i Popradu, co przes¹dzi³o o rezygnacji z wielu inwestycji
w tym terenie. Pomog³a w tym wykonana na etapie prac
przedplanistycznych „Analiza krajobrazowa w zakresie ekspozycji
zespo³u zabudowy Starego S¹cza”.

W wypadku ww. planu, przyjêta skala opracowania 1:1000, pozwoli³a
na szczegó³owe i precyzyjne zapisy tekstu oraz rysunku planu, w tym
pokazanie lokalizacji nowych obiektów, kierunku usytuowania
g³ównych po³aci dachowych w stosunku do ulicy, okreœlenie ich
wysokoœci, kolorystyki obiektów i dachów. Dla o¿ywienia
gospodarczego miasta i jego rozwoju, istotne by³o dopuszczenie
ustaleniami planu lokalizacji nowych budynków w miejscu
istniej¹cych, wpisanych do ewidencji zabytków, z obowi¹zkiem
odtworzenia ich formy, na podstawie inwentaryzacji. By³a to du¿a
zmiana ideowa w podejœciu do ww. obiektów, w stosunku do
poprzednich planów miasta, pozwalaj¹ca na utrzymanie fizjonomii
budynków, przy wprowadzeniu nowych funkcji.
Przy opracowywaniu planu miasta Starego S¹cza wykonano dwa
rysunki planu, w celu uzyskania czytelnoœci jego ustaleñ. Na jednym
z za³¹czników znalaz³ siê rysunek planu zawieraj¹cy przede
wszystkim ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów, a na drugim
podzia³ obszaru opracowania na kwarta³y i zró¿nicowane strefy
ochrony konserwatorskiej, ustalone planem.
Strefy ochrony konserwatorskiej ustalone planem, jak te¿ zasady
w nich obowi¹zuj¹ce o ró¿nych re¿imach ochronnych, ustalane s¹ na
podstawie oceny wartoœci historycznej i kompozycyjnej terenów
miasta, cech wype³niaj¹cej je zabudowy, reprezentuj¹cej ró¿ne
okresy rozwoju miasta, warunków ekspozycji obiektów we wnêtrzach
urbanistyczno - architektonicznych oraz ekspozycji sylwet zabudowy
w krajobrazie.
Plan Starego S¹cza, zosta³ nagrodzony w 2005 roku przez Ministra
Transportu i Budownictwa „za wybitne osi¹gniêcia twórcze
w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki”, a w 2006
roku otrzyma³ nagrodê Europejskiej Rady Urbanistów (ECTP)
w Sewilli, w VI Edycji Dorocznych Europejskich Nagród 2006, za
osi¹gniêcia w dziedzinie planowania przestrzennego. Równie¿ plan
ca³ego miasta z 1991 roku, opracowany w skali 1:5000, zosta³
nagrodzony przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
„za wybitne osi¹gniêcia twórcze w dziedzinie planowania
przestrzennego i urbanistyki”.
W zwi¹zku z powy¿szym, potwierdza siê teza, i¿ planowanie jako
proces ci¹g³y, jest jedynym narzêdziem pozwalaj¹cym na ochronê
i zabezpieczenie istotnych dla przestrzeni wartoœci kulturowych
i krajobrazowych.

Klasztor Klarysek w Starym S¹czu. Fot. Arch.Ma³opolsk iego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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Wydaje siê jednak, i¿ ostatnie zmiany prawa powinny wymuszaæ na
projektantach nie tylko obowi¹zek wyznaczania stref ochrony
konserwatorskiej, ale równie¿ koniecznoœæ ustalania w planach
bardzo szczegó³owych zasad w nich obowi¹zuj¹cych.

Rewitalizacja
Ma³opolska mo¿e poszczyciæ siê wystêpowaniem licznych
zabytkowych zespo³ów staromiejskich o zachowanym historycznym
rozplanowaniu i du¿ym nasyceniu obiektami zabytkowymi.
Zachowanie i podkreœlenie wartoœci dziedzictwa kulturowego
Ma³opolski wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ponoszenia wydatków na
zadania zwi¹zane z ich szeroko
rozumian¹ rewitalizacj¹.

W ostatnich latach zosta³o podjêtych i zrealizowanych szereg dzia³añ
zwi¹zanych z rewaloryzacj¹ zabytków. Nast¹pi³ znaczny wzrost
nak³adów z bud¿etów samorz¹dów terytorialnych na zadania
z dziedziny ochrony zabytków.

Dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ zabytków
i opiek¹ nad zabytkami, w tym odnow¹
zabytkowych uk³adów urbanistycznych,
mog¹ byæ finansowane zarówno ze
œrodków publicznych, jak i prywatnych.
Najwiêksze znaczenia maj¹ jednak œrodki
publiczne, do których przede wszystkim
nale¿¹ œrodki z:
-Bud¿etu pañstwa (Ma³opolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego);
-Bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego;
-Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej (Ma³opolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2007-2013,
Program Operacyjny Infrastruktura
i Œrodowisko na lata 2007-2013).

Rewitalizacja rynku w Brzesku. Fot. Arch. UM Brzesko

Tabela 1 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Schematu 3.2A i 6.1 A Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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Tabela 2 Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego w ramach konkursu dla Schematu 3.2 A
Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja uk³adów przestrzennych Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt brzeskiego rynku po rewitalizacji. Fot. Arch. UM Brzesko
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Tabela 3 Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego w ramach Schematu 6.1 A Projekty realizowane
wy³¹cznie w ramach programów rewitalizacji Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dotycz¹ce
rewitalizacji ma³opolskich ma³ych miast
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Tabela 4 Projekty zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zwi¹zane z dziedzictwem
kulturowym

Cz³onkostwo w Unii Europejskiej otworzy³o dla polskich miast du¿e
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków na inwestycje zwi¹zane
z rewitalizacj¹ miast. Niew¹tpliwie dla niektórych ma³ych
miasteczek, dysponuj¹cych czêsto stosunkowo niewielkim
bud¿etami, mo¿liwoœæ pozyskania œrodków unijnych, sta³a siê jedyn¹
szans¹ na przeprowadzenie tego typu inwestycji.
W Województwie Ma³opolskim w okresie programowania na lata
2007-2013 unijne œrodki na dzia³ania zwi¹zane z rewitalizacj¹ miast
mo¿na pozyskaæ przede wszystkim z Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (MRPO) w ramach:

-konserwacja publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz
zabytkowych ksiêgozbiorów i archiwaliów,
-tworzenie kompleksowych systemów informacji i zabezpieczeñ
przed nielegalnym wywozem dzie³ sztuki oraz zabezpieczeniem
zabytków przed kradzie¿¹ i zniszczeniem,
-zachowanie, ochrona i rewaloryzacja uk³adów przestrzennych.

-Priorytetu 3. Turystyka i przemys³ kulturowy, Dzia³anie 3.2. Rozwój
produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A Dziedzictwo
kulturowe i rewaloryzacja uk³adów przestrzennych - kwota alokacji:
103,6 mln z³,
-Priorytetu 6. Spójnoœæ wewn¹trzregionalna, Dzia³anie 6.1. Rozwój
miast, Schemat A. Projekty realizowane wy³¹cznie w ramach
programów rewitalizacji - kwota alokacji: 246,9 mln z³.
Schemat 3.2 A obejmuje nastêpuj¹ce rodzaje projektów:
-konserwacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie przed
zagro¿eniami obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru
zabytków, na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO, uznanych za
Pomnik Historii,
-konserwacja, rewaloryzacja, zachowanie publicznych zabytków
in¿ynierii, techniki i przemys³u,
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Projekt rynku w Skawinie. Fot. Arch. UM w Skawinie

Plac Mickiewicza w Andrychowie. Fot. Arch. UM w Andrychowie

- rewitalizacja miejskich obszarów
zdegradowanych;
-wsparcie infrastruktury spo³ecznej
(szko³y, przedszkola, infrastruktura
rekreacyjna, sportowa i kulturalna);
-budowa/modernizacja infrastruktury
komunalnej;
-modernizacja i adaptacja budynków na
cele socjalne;
-modernizacja, renowacja budynków
poprawiaj¹ca ich estetykê zewnêtrzn¹;
-zagospodarowanie pustych przestrzeni;
-dofinansowanie inwestycji drogowych,
wy³¹cznie jako element szerszego
projektu.

Fot. Arch. Ma³opolskiego Wojeówdzkiego Konserwatora
Zabytków

Schemat 6.1 A obejmuje nastêpuj¹ce
rodzaje projektów:

W ramach dotychczas przeprowadzonych
konkursów (schemat 3.2 A i schematu 6.1 A
MRPO) wybranych zosta³o 56 projektów
na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania oko³o 310
mln z³ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W poprzednim okresie programowania na
lata 2004-2006 dofinansowanie ze œrodków
unijnych na dzia³ania zwi¹zane z odnow¹
zabytków mo¿na by³o uzyskaæ w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
(ZPORR) Priorytet 1.4 Rozwój turystyki
i kultury oraz Priorytet 3.3 Zdegradowane
obszary miejskie, poprzemys³owe oraz
powojskowe.
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16 Ma³opolskie ma³e miasta

zaprezentowane w publikacji
1. Andrychów
2. Biecz
10. Kêty
3. Bochnia
11. Kroœcienko nad
4. Brzesko
Dunajcem
5. Ciê¿kowice
12. Lanckorona
6. Czchów
13. Lipnica Murowana
7. Dobczyce
14. Muszyna
8.Grybów
15. Myœlenice
9. Kalwaria
16. Nowy Targ
Zebrzydowska
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14

17. Nowy Wiœnicz
18. Olkusz
19. Skawina

20. Stary S¹cz
21. Tuchów
22. Wadowice
23. Wieliczka
24. Wojnicz
25. Zakliczyn
26. Zator

Obiekt na Œwiatowej Liœcie Dziedzictwa
Kulturowego i Naturalnego UNESCO

Obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej

16

Miasta, których uk³ady urbanistyczne
wpisane zosta³y do Rejestru Zabytków
Nieruchomych Województwa
Ma³opolskiego

