Zabawa
Dom rodzinny i Sanktuarium Błogosławionej
Karoliny Kózkównej
www.sanktuariumzabawa.pl

Zalipie
wieś Zalipie to cudowne, wyjątkowe miejsce na
turystycznej mapie Polski. Zalipie znajduje się
w województwie małopolskim, przy granicy
z województwem świętokrzyskim, na północ od Tarnowa.
To żywy skansen niecodziennej tradycji, dlatego
zabudowa wioski Zalipie znalazła się na Szlaku
Architektury Drewnianej w Małopolsce.
www.polaczkropki.pl

Wirzchosławice
podtarnowska wieś, siedziba władz gminy w województwie
małopolskim. Pierwsza historyczna wzmianka o jej istnieniu
pochodzi z 1326 roku. W Wierzchosławicach urodził się
i mieszkał Wincenty Witos (polski działacz ludowy, polityk,
trzykrotny szef rządu), w jego zagrodzie mieści się muzeum.
W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół parafialny,
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej oraz działa
Centrum Kultury Wsi Polskiej.
www.wierzchoslawice.pl

Markowa
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów. Jest to pierwsza w Polsce
placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania
ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich
podczas Zagłady.
www.markowa.pl

Stara Wieś
Kolegium Ojców Jezuitów
W nowosądeckim klasztorze jezuitów, w połowie XIX wieku
mieszkał niezwykły kapłan. Karol Antoniewicz, to postać
nietuzinkowa.
http://twojsacz.pl/ksiadz-karol-antoniewicz-jezuita/
www.starawies.jezuici.pl

Tarnów

www.tarnow.pl

to przepiękne, zabytkowe miasto w województwie
małopolskim, leżące pomiędzy Bochnią i Dębicą, nad
rzeką Białą i Dunajcem. Tarnów to polski biegun ciepła,
warto więc tu przyjechać by zaznać pięknej pogody
i pooglądać cudne, zadbane budowle architektoniczne,
dzięki którym miasto nazywane jest "Perłą Renesansu"!
Nie sposób oprzeć się urokowi tarnowskiej starówki!
Tarnów poszczycić się może wielowiekową historią
sięgającą początków czasów piastowskich. W IX wieku
na Górze św. Marcina powstał gród słowiański otoczony
wysokimi wałami, który funkcjonował do początku XI
wieku. Później powstał tu duży murowany zamek
stanowiący rodową rezydencję tarnowskich dóbr
Leliwitów. Tarnów przez wieki był miastem prywatnym,
będąc własnością rodów: Tarnowskich, Ostrogskich,
Zasławskich i Sanguszków.

Przemyśl
to piękne historyczne miasto w województwie
podkarpackim, malowniczo ulokowane nad Sanem, na obu
jego brzegach, na południowy wschód od
Rzeszowa, niedaleko granicy z Ukrainą. Przemyśl to
najstarszy ośrodek na Podkarpaciu i jeden z najstarszych
w Polsce. Dzieje Przemyśla sięgają okolic X wieku, a nawet
czasów wcześniejszych. We wczesnym średniowieczu
Przemyśl stanowił jeden z historycznych Grodów
Czerwieńskich leżących na pograniczu - przedmiot
nieustannej walki pomiędzy Polską, Rusią oraz Węgrami.
To ścieranie się odmiennych kultur i religii od początku
istnienia miasta, widoczne jest tutaj na każdym kroku.
Różnorodna i ciekawa architektura oraz świątynie różnych
wyznań to charakterystyczna cecha Przemyśla. A kościołów
tu nie brakuje, zbliżając się do jednej świątyni, już w tle
pojawia nam się kolejna. Tak właśnie przedstawia się
starówka Przemyśla.

www.visit.przemysl.pl

Kalwaria Pacławska
Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezienia
Krzyża Świętego. http://kalwaria.franciszkanie.pl/

Zamość
to architektoniczna perła kresów, leżąca na wschodnich
krańcach Polski, w województwie lubelskim, około 90 km
od stolicy regionu - Lublin. Zamość jako prywatne
miasto założył Jan Zamoyski - kanclerz wielki koronny,
który zlecił włoskiemu mistrzowi Bernardo Morando
zaprojektowanie miasta idealnego - twierdzy, która miała za
cel chronić włości Zamoyskich. Tak właśnie powstał
Zamość, nazywany Padwą Północy, prawdziwe arcydzieło
polskiego renesansu. W 1992 roku Stare Miasto
Zamościa zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury Unesco.

www.zci.zamosc.pl

