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Kierunek turystyka religijna – Szlaki religijne i kulturowe – rocznik II 
ZADANIE II 
 
Przeprowadzimy wirtualną wycieczkę Szlakiem Architektury Drewniej w Małopolsce. Każda osoba 
przygotuje opis jednego z miejsc Szlaku i przedstawi podczas wspólnego spotkania na Microsoft 
Teams we wtorek 19 i 27 maja o 9.45. 
 
Wyobraź sobie, że prowadzisz grupę. Masz dotrzeć na wybrane miejsce docelowe, zafascynować 
uczestników. Pokazać to co najciekawsze w tym miejscu do obejrzenia. 
Wykonaj kolejne kroki zadania według poniższych punktów: 
 
1. Jak dotrzeć na to miejsce (autokarem albo inną komunikacją), opisz drogę do tego miejsca 
(którą szosą pojedziesz, przez jakie miejscowości, ilość kilometrów, przybliżony czas). 
 
2. Zanim jednak dojedziesz do wybranego celu, wybierz przynajmniej jedną miejscowość na trasie. 
Wyobraź sobie, że jedziesz autokarem i w drodze opowiadasz grupie coś ciekawego o mijanej 
miejscowości, np. tamtejszej ludności, o zwyczajach, o ciekawych obiektach, o zabytkach, 
krajobrazie itp. 
 
3. Miejsce docelowe (poniżej elementy opisu, które trzeba uwzględnić):  
Jak skontaktować się z gospodarzami obiektu? Czy jest tam parking? Czy trzeba wykupić bilety, 
zamówić miejscowego przewodnika? Ewentualnie jak długo zwiedzanie może trwać i czy można 
tam zakupić jakieś pamiątki? 
 
Opis geograficzny położenia tego miejsca. Co jest w nim godne obejrzenia? Jakie zabytki 
drewniane tam się znajdują. Jeśli jest zbyt wiele (np. skansen), to wybierz kilka najciekawszych 
rzeczy do obejrzenia. Jeśli okaże się zbyt mało, można opisać najbliższe zabytki niekoniecznie 
drewniane. Przybliż je członkom wycieczki. Zwróć uwagę, że turystów mniej interesują nazwiska, 
daty, a cenniejsze jest dla nich wyjaśnienie symboli, zwyczajów, legend.  
Jeśli jest to kościół, to wybierz jakieś elementy jego wyposażenia i opisz ich religijne znaczenie, 
symbolikę religijną. Czy z tym miejscem są związane jakieś religijne zwyczaje?  
 
4. Zilustruj opowiadanie kilkoma zdjęciami, ewentualnie mapkami, schematami itp. (jeśli 
ściągnąłeś z Internetu, to trzeba też zaznaczyć; chodzi o prawa autorskie) 
 
Za materiałem trzeba pogrzebać w Internecie. 
Podstawowy adres Szlaku Architektury Drewnianej http://www.drewniana.malopolska.pl/  
Każde z wyznaczonych miejsc ma też swoje internetowe strony. Pewnie też można znaleźć 
literaturę przewodnikową. 
 
Inni uczestnicy spotkania będą mogli dopytać o interesujące ich szczegóły. 
Jeśli masz jakąś wątpliwość bądź zapytanie kontaktuj się maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl  
 
Miejsca ułożyłem w kolejności prezentacji. Wędrówkę dzielimy na dwie wycieczki. Obydwie 
wyruszają z Krakowa z parkingu pod Wawelem. Pierwsza osoba rusza spod Wawelu. Następna 
przejmuje wycieczkę w miejscowości gdzie zakończyła poprzednia.  
 
I WYCIECZKA 
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1. Martyna K. – Lanckorona (miasteczko) 
2. Ewa K. – Sidzina, Skansen w Sidzinie, Muzeum Kultury Ludowej (gmina Bystra-Sidzina) 
3. Magdalena Ł. – Zubrzyca Górna - Skansen, Orawski Park Etnograficzny 
4. Szymon M. – Zawoja, skansen im. Józefa Żaka 
5. Wiktoria P. – Chochołów, drewniana zabudowa w Chochołowie 
6. Katarzyna K. – Zakopane, zespół drewnianej zabudowy góralskiej 
 
II WYCIECZKA 
7. Małgorzata B. – Wiśniowa k. Myślenic, kościół św. Marcina 
8. Maciej B. – Dobczyce, skansen drewnianego budownictwa 
9. Alicja Cz. – Lipnica Murowana, zabudowa drewniana 
10. Wojciech F. – Tymowa, kościół św. Mikołaja biskupa 
11. Anna F. - Czchów, zabudowa drewniana 
12. Agnieszka K. – Binarowa, kościół św. Michała 
 
13. Sylwia Pasiecznik (ub. rocznik) – Bartne, cerkiew prawosławna 


