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KLASY VI 

 

1. ZABYTKI MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

Zamek w Nowym Wiśniczu 

Najstarsza część zamku datowana jest na XIV wiek, a jej wzniesienie przypisuje się rodzinie 

Kmitów. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, w XVI stuleciu uzyskał renesansowy 

wygląd dzięki renowacji przeprowadzonej przez Piotra Kmitę. Kolejni właściciele z rodziny 

Lubomirskich również nadawali zamkowi nowy wygląd. Budowla strawiona pożarem w 1831 

roku, opuszczona czekała na odbudowę do 1949 roku. Zamek jest wzniesiony na planie 

czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, oraz z czterema basztami w narożnikach. 

Wewnętrzny wystrój obejmuje barokowe portale, obramowania okienne, dekoracje stiukowe, 

polichromie. W otoczeniu pałacu znajdują się fortyfikacje bastionowe z początków XVII 

wieku oraz wczesnobarokowa brama wjazdowa.  

Źródło: http://www.zamekwisnicz.pl/ 

           

 

Zamek w Sandomierzu 

Zamek został zbudowany w miejsce wcześniej istniejącego grodu, przez Kazimierza 

Wielkiego w XIV wieku. W tym samym momencie zamek został połączony z murami 

obronnymi miasta. W 1480 roku wybudowano wieżę, która południowo – zachodnią. Zamek 

został przekształcony na rezydencję renesansową w roku 1525, a nad jej wykonaniem czuwał 

Benedykt zwany „Sandomierzaninem”. W kolejnych latach renowacją zamku zajmował się 

m.in. wybitny wówczas włoski architekt Santi Gucci. Zamek był piękną rezydencją 

składającą się z czterech skrzydeł, otaczających kolumnowy dziedziniec. Obiekt niestety 

został zniszczony przez wycofujących się Szwedów w 1656 roku; ocalało  jedynie zachodnie 

skrzydło. Zamek nie jest zamieszkiwany od połowy XVII wieku. Po III rozbiorze Polski 

został przez Austriaków przeznaczony na sąd i więzienie. Więzienie zlikwidowano w 1959 

roku.  Na zamkowym dziedzińcu zachowała się zamkowa studnia, a pod powierzchnią 

dziedzińca kazimierzowskie fundamenty zamkowe. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum 

Okręgowego.  

Źródło: http://www.sandomierz.pl/ 

http://www.sandomierz.pl/


      
 

Brama Opatowska w Sandomierzu 

Jedna z czterech bram, którymi w okresie średniowiecza można było wjechać do miasta. 

Wzniesiona została w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, jako jedyna zachowała się do 

czasów obecnych. Wybudowana była w stylu gotyckim, ale w XVI wieku Bramę 

podwyższono i zwieńczono renesansową attyką. Brama zamykana była żelazną kratą, którą 

opuszczano po prowadnicy. Krata ta zachowała się do dzisiejszych czasów po północnej 

stronie bramy.  

Źródło: http://www.sandomierz.pl/ 

 

 

Ratusz w Sandomierzu 

Sandomierski ratusz wzniesiono w XIV wieku w formie wieży, którą w kolejnym stuleciu 

przebudowano. W wieku XVI ratusz został zwieńczony attyką, w XVII wieku dobudowano 

do niego od strony zachodniej wieże. Dziś stanowi jeden z najpiękniejszych przykładów 

budowli renesansowych w Polsce. Ratusz wzniesiony jest z cegły, wysoka attyka przysłania 

dach. Wieża, z arkadowym wejściem do sal zwieńczona jest orłem z czasów Księstwa 

Warszawskiego.  



                 

 

2. PRZYRODA MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy 

 Jest parkiem krajobrazowym, który powstał w kwietniu 1997 roku i leży w południowo-

wschodniej części województwa małopolskiego, na Pogórzu Wiśnickim. 

Powierzchnia parku wynosi 14 311 ha (teren gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana). 

Celem utworzenia parku była ochrona wyróżniającego się krajobrazu przyrodniczego oraz 

unikalnego krajobrazu kulturowego. Różnorodność rzeźby terenu Pogórza Wiśnickiego na 

tym obszarze pociąga za sobą różnorodność występujących tu ekosystemów i bogactwo 

gatunków roślin oraz zwierząt.  

Przyroda nieożywiona 

Na terenie Parku znajduje się 11 interesujących obiektów, z których najcenniejsze to: 

 Rezerwat przyrody Kamień Grzyb (z głazem w kształcie grzyba o wysokości ok. 7 m 

znajdujący się w miejscowości Połom Duży na południe od Nowego Wiśnicza) 

 Kamienie Brodzińskiego ( pomnik przyrody, grupa ciekawych kształtem skał zbudowanych z 

piaskowca istebniańskiego, położony na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu) 

 Skałki Chronowskie (pomnik przyrody nieożywionej) 

Zwierzęta  

Stwierdzono występowanie 119 gatunków zwierząt chronionych: 

 12 gatunków płazów, m.in.: żaba trawna, kumak górski, rzekotka drzewna, ropucha szara, 

salamandra plamista 

 6 gatunków gadów, 

 ryby: pstrąg potokowy, śliz pospolity, brzanka, piekielnica 

 39 stwierdzonych gatunków ssaków: gronostaj europejski, łasica pospolita, orzesznica, jeż 

wschodni, wydra, bóbr, dzik, sarna, jeleń szlachetny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, 

rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, nietoperze: gacek brunatny, gacek wielkouch, mroczek 

późny, nocek duży, podkowiec mały. 
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 101 gatunków ptaków, a wśród nich: bocian czarny, pełzacz leśny, sikora czarnogłowa, 

raniuszek 

 bezkręgowce: paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec 

Rośliny 

Wśród zespołów leśnych dominują:  

zbuczyna karpacka, kwaśna buczyna niżowa, grądy i bory mieszane, łęg olszowo-jesionowy, 

podgórski łęg jesionowy, olszynka karpacka 

Wśród gatunków drzew dominują:  

buk, sosna, dąb i jodła. Występują tu także murawy kserotermiczne oraz zespoły 

torfowiskowe. 

Flora naczyniowa Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego liczy 671 gatunków, 

natomiast flora mszaków – 122 gatunki. Z ciekawszych gatunków występują: ciemiężyca 

zielona, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka krzyżowa, lilia złotogłów, wawrzynek 

wilczełyko, kukułka szerokolistna i plamista.  

Na zacienionych miejscach w lesie znaleźć można paproć pióropusznik strusi, skrzyp 

olbrzymi, parzydło leśne, konwalię majową. Ogółem stwierdzono występowanie 51 

chronionych gatunków roślin naczyniowych oraz 24 gatunki chronionych mszaków
 

Na górze Bukowiec utworzono leśny rezerwat przyrody Bukowiec, w którym wśród dobrze 

zachowanego drzewostanu znajdują się kwitnące okazy bluszczu pospolitego. 

Na terenie Parku wykazano występowanie 187 różnych taksonów grzybów np. gąska 

topolowa, łysiczka zielononiebieska, fałdówka kędzierzawa, buławka rurkowata. 

Odnotowano tu także136 gatunków porostów, z których najciekawsze to: kruszownica 

szorstka, żełuczka zmienna, literak właściwy. 

                                                

  

STORCZYK SZEROKOLISTNY                                       KAMIEŃ GRZYB źródło: 
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3. ATRAKCJE MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

 Podziemia Rynku w Krakowie 
Na Starym Rynku w Krakowie, dosłownie pod płytą główną, znajduje się najnowszy Oddział 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Podziemia Rynku, który został udostępniony  

do zwiedzania w postaci podziemnej trasy turystycznej w 2010 roku. 

Badania archeologiczne krakowskiego Rynku Głównego rozpoczęły się latem 2005 roku  

i planowano je zakończyć po 6 miesiącach, ale skala odkryć była tak wielka i cenna, że 

ostatecznie prowadzono je 5 lat.  

Efekty badań i wiele znalezisk prezentowane są na podziemnej trasie turystycznej, która nie 

tylko obrazuje niezwykle ciekawą historię Krakowa, ale uzmysławia ścisłe związki pomiędzy 

średniowiecznym Krakowem a innymi ówczesnymi ośrodkami europejskimi. 

Podziemia Rynku to swoisty, niezwykły rezerwat pozostałości najstarszych budowli 

świeckich, kamiennych dróg, wodociągów i murów miejskich w Krakowie. 

Na wystawach podziemnej trasy zgromadzono też liczne eksponaty związane z kupiectwem  

i mieszczaństwem. To swoista podróż w odległą przeszłość, ale najbardziej fascynujące jest 

to, że tej podróży towarzyszy zwiedzającym nowoczesna, zaawansowana technika 

komputerowa i holograficzna wzmacniająca wrażenia i atmosferę Krakowa sprzed 700 lat, 

kiedy jeszcze o takiej technologii nawet nie śniło się ludziom. 

 

Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu  
 

Sandomierz leży - jak Rzym - na siedmiu wzgórzach, pomiędzy którymi wiją się lessowe 

wąwozy. Wąwóz Królowej Jadwigi jest największy i najpiękniejszy spośród nich. Znajduje 

się w południowo-zachodniej części miasta, rozdziela wzgórza Świętojakubskie  

i Świętopawelskie. Powstał w wyniku erozji skały lessowej, odsłaniającej korzenie rosnących 

na zboczach drzew. Jest pomnikiem przyrody. Ma ok. 500 m długości. Maksymalna 

wysokość u jego wylotu wynosi ponad 10 m wysokości. Według legendy miejsce to często 

odwiedzane było przez królową Jadwigę, która była częstym gościem pobliskiego kościoła 

św. Jakuba - stąd też wąwóz ten nazwano jej imieniem. 

Zbocza wąwozu i jego korona porośnięte są gęsto drzewami i krzewami. Wśród drzew 

dominują drzewa liściaste, w tym lipy, klony, wiązy, akacje, a czarny bez jest najpospolitszy 

wśród krzewów. 

 

 

4. FOLKLOR MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ  

Strój krakowski 

 

http://www.polskieszlaki.pl/rynek-w-krakowie.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Andegawe%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_w_Sandomierzu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_w_Sandomierzu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_w_Sandomierzu


 



Strój ludowy sandomierski, woj. świętokrzyskie 

Strój kobiecy: 

 Biała koszula z czerwonymi zdobieniami przy okrągłym kołnierzu i mankietach, gorset 

zielony z sukna lub aksamitu i wtedy różowa spódnica z czarnymi naszyciami u dołu, lub 

czerwony gorset do szafirowej spódnicy. Zapaska /fartuch/ biała, przyozdobiona 

zaszeweczkami i czarną krepinką u dołu. We włosach kwiaty, na szyi korale, na nogach 

czarne, sznurowane trzewiki. 

Strój męski:  

Biała koszula, pod szyją zawiązana czerwoną wstążeczką, na głowie czapka "maciejówka", 

sukmana biała, płócienna w lecie, z sukna w zimie, odcinana w pasie, dół marszczony z tyłu, 

zapinana na ozdobne guziki, duży, wykładany kołnierz. Spodnie wpuszczane do butów, 

granatowe, buty wysokie, czarne. 

 

Produkty kuchni krakowskiej i rzeszowskiej 

Tradycyjna kuchnia świętokrzyska  była prosta i praktycznie bezmięsna. Jej podstawę 

stanowiły ziemniaki, kasza czy mleko. W kuchni świętokrzyskiej nie mogło też zabraknąć, 

popularnej w innych częściach Polski, kiszonej kapusty. Charakterystyczne dla regionu jest 

wykorzystanie jej do barszczu białego, który gotowano z okazji różnych świąt. 

Zalewajka świętokrzyska 

Była to potrawa chłopska, ze względu na swą prostotę i sytość. Z czasem zaczęła być też 

popularna w kieleckim i na Kujawach. W Jędrzejowskim i Pińczowskim zalewajką nazywano 

(...) „lurę” z dzikiego zielska . 

 

http://3.bp.blogspot.com/-tO6XnV4Kei8/UlKRumRrYbI/AAAAAAAABew/Y-4myoVXqbQ/s1600/03-zalewajka.jpg


Prazoki  

 

Brak jest informacji dotyczących pochodzeniem prazoków. W materiałach źródłowych, na 

temat pożywienia mieszkańców Kielecczyzny, pojawiają się potrawy z ziemniaków i mąki 

lub z samej mąki pod nazwą: prożuchy, prażaki lub prażuchy. Produkty (ziemniaki i maka)  

były łatwo dostępne i znajdowały się w każdym gospodarstwie. Mąka mogła być pszenna 

razowa lub pytlowa, czasem dosypywano mąki żytniej oraz tatarczanej. Często prażono ją w 

piecu dla uzyskania lepszego smaku, stąd nazwa prazoki 

 

 
 

 
 

 

Pokrzywianka 

 

Kuchnia rzeszowska podobna do świętokrzyskiej – prosta, oparta na podstawowych 

składnikach: ziemniaki, mąka, ser biały. Dzisiaj znana z takich potraw jak: zalewajka, flaczki 

po rzeszowsku, śledź po rzeszowski. 

Kuchnia krakowska 

Zjeść po krakowsku, to tyle, co zjeść na bogato i do syta. To małopolska bohema i atmosfera 

Galicji ukształtowała regionalną kuchnię, pachnącą świeżymi warzywami prosto z targów . 

Do typowych małopolskich potraw należą m.in.: maczanka po krakowsku, którą 

przygotowuje się z wieprzowiny i pieczywa z sosem kminkowym, flaczki na bogato i kaczka 

po krakowsku, serwowana z kaszą i grzybami. Najbardziej charakterystycznym pieczywem są 

precle, bajgle i obwarzanki. Nie sposób zapomnieć o chlebie prądnickim, którego recepturę 

odtwarzano na podstawie zapisków literackich i wspomnień mieszkańców Prądnika 

(dzisiejsza dzielnica Krakowa). Specjalnościami regionu są kiełbasy: krakowska i lisiecka. Z 

kolei typowo małopolskim deserem jest babka z kaszy manny z bakaliami, która należała 

do przysmaków Anny Jagiellonki oraz buchta - ciasto drożdżowe zawijane z powidłami 

śliwkowymi.  
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