
Nasz przewodnik pomoże Ci spędzić 
niezapomniany weekend w mieście 

bogatym w ciekawą historię 
oraz pełnym urokliwych miejsc. 

Długo nie zapomnisz przyjemnego 
kawiarnianego gwaru, w którym 

zanurzysz się, aby poznać smak 
papieskiej kremówki i aurę 
tego szczególnego miasta. 

Czy zawitasz tutaj sam, we dwoje,
z przyjaciółmi, czy z rodziną,

mamy dla Ciebie propozycje,
wśród których każdy

znajdzie coś dla siebie.
Nie będziesz się nudzić,

wprost przeciwnie,
gwarantujemy,
że zapragniesz,

by wadowicki weekend
trwał kolejne trzy dni!



Dojazd: 
Wadowice leżą na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków 
komunikacji samochodowej: Cieszyn–Kraków, oraz 
Oświęcim–Nowy Sącz. Dobrze rozwinięty jest transport 
zbiorowy (PKS, firmy prywatne), istnieje również 
bezpośrednie połączenie kolejowe z największymi 
ośrodkami regionu: Krakowem, Bielsko-Białą i Katowicami. 
Niezapomnianą przygodą jest przejazd z Krakowa 
do Wadowic specjalnym Papieskim Pociągiem, na pokładzie 
którego zobaczyć można prezentacje dotyczące miasta 
i nierozerwalnie związanego z nim Jana Pawła II.
Dworzec PKS, tel. 033 823 33 64, ul. Piłsudskiego
Dworzec PKP, tel. 033 874 25 56, ul. Piłsudskiego 
Pociąg Papieski, tel. 033 489 25 40, ul. Piłsudskiego

Rozkład jazdy PKS: www.rozklady.com.pl , tel. 033 823 33 64
Rozkład jazdy PKP: www.rozklad.pkp.pl , tel. 033 489 25 40
Rozkład jazdy Pociągu Papieskiego: 
www.pociag-papieski.pl , tel. 033 489 25 40
Rozkład jazdy busów firmy Comfort Bus:
www.comfortbus.glt.pl, tel. 033 873 97 99

Przyjeżdżając na weekend do Wadowic koniecznie trzeba 
znaleźć chwilę, by spojrzeć na miasto z jednego z otaczających je 
wzgórz. Stamtąd ukaże się Waszym oczom obraz miejscowości 
malowniczo położonej w dolinie pięknie połyskującej rzeki 
Skawy. Na jej brzegach zobaczycie miasto, któremu historia 
nadała niepowtarzalny kształt i klimat, niespotykany nigdzie 
indziej. Warto mu się bliżej przyjrzeć i zaprzyjaźnić się z jego  
mieszkańcami, historią, kulturą i życiem towarzyskim oraz 
rozrywkowym. To wszystko warte jest Waszego czasu, choć 
wiemy, że trzy dni to za mało, aby poznać wszystkie tajemnice 
i zakamarki Wadowic. Mamy jednak nadzieję, że ten krótki pobyt 
pozwoli Wam poznać i pokochać to miejsce, gdzie roztacza się 
aromat truskawek i czekolady, który zawdzięczamy tutejszej 
fabryce słodyczy, gdzie tradycja i współczesność tworzą gościnny, 
magnetyczny  klimat. Wadowice urzekną każdego, kto kocha 
ciche i spokojne miejsca, w których żyje się z uśmiechem i do 
którego wraca z nostalgią. To miejsce dla tych, którzy cenią sobie 
otwartość i serdeczność mieszkańców, bliskość natury, twórczą 
aurę i dobrą zabawę.

Wadowice na WeekeND Wstęp Wadowice na WeekeND Wstęp
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kiedy nadchodzi piątkowe popołudnie, 
każdy z nas marzy, aby jak najszybciej 

uciec myślami od minionego, szarego 
tygodnia pracy i nareszcie odpocząć. 

Wśród naszych propozycji na początek 
weekendu znajdą coś dla siebie miłośnicy 

relaksu sportowego, kulturalnego 
i klubowego. Zanim jednak na dobre 

zacznie się Wasz pobyt i zabawa 
w naszym mieście proponujemy zajrzeć 
do biura Informacji Turystycznej przy 
ul. kościelnej 4. W tym jednym miejscu 

można znaleźć informacje dotyczące 
noclegów, gastronomii oraz atrakcji 

w Wadowicach i okolicy, a także 
zaopatrzyć się w darmowy plan miasta 

i inne materiały informacyjne. W biurze IT 
możesz liczyć na profesjonalną obsługę, 

bo przecież dwukrotnie zdobyta nagroda 
dla Najlepszej IT w Polsce zobowiązuje!



Basen 

Jeżeli masz w planie, a niewątpliwie tak, zjedzenie jutro 
kilku kremówek, to kilkanaście dystansów na �5-metrowym 
basenie, jest jak najbardziej wskazane. Po saunie, jacuzzi 
i kilku rundach na zjeżdżalni sobotni deser w kawiarni 
będzie nie tylko rozgrzeszony, ale też smaczniejszy.

Poznajmy się w PIĄTek!	 Na	sportowo

Rowerem przez Zawadkę
krótki dystans, zaledwie 10 km, dobrze zrobi nam przed 
snem. Droga prowadzi przez wieś  czarnym szlakiem 
rowerowym, przy bardzo małym ruchu samochodowym, 
więc śmiało można wybrać się na przejażdżkę nawet 
z małymi  dziećmi. kojące widoki i cisza uprzyjemnią 
nam czas spędzony na trasie. 

Poznajmy się w PIĄTek!	 Na	sportowo

Informacje praktyczne: 
Kryta Pływalnia Delfin
ul. Bałysa 1, tel. 033 873 29 72, 
Czynne: codziennie 6.15 – 21.45,
www.basen.wadowice.pl

Informacje praktyczne: 
Wypożyczalnia rowerów i informacje o trasie: 
IT, ul. Kościelna 4, tel. 033 873 23 65,
www.it.wadowice.pl
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Spacer na górę Dzwonek  (geogr. Goryczkowiec)

Z centrum miasta czas dojścia na Dzwonek to około 
godziny w jedną stronę. Chociaż starego dzwonu, który 
rozbrzmiewał nad miastem w dramatycznych chwilach 
już dawno nie ma, to warto zajrzeć do wnętrza kaplicy, 
a z otaczającej ją polany podziwiać niezwykłe krajobrazy 
Beskidu Małego. Na miłośników przyrody czeka tam 
również  ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, dzięki której 
w dwie godziny można poznać otaczający świat roślin 
i zwierząt. Dzwonkowy informator o faunie i florze 
dostępny jest w punkcie IT.

Paintball
Jeżeli przyjechałeś z grupą przyjaciół, to świetną propozycją 
na piątkowe późne popołudnie będzie  walka na kolorową 
amunicję. To znakomita zabawa z profesjonalnym sprzętem. 
Organizator zapewnia stroje ochronne, naboje, pistolety, 
kaski i maski.

Kręgielnia 
Jesteś pierwszy raz w Wadowicach z grupą znajomych? 
Chcecie poznać nowych ludzi, a przy tym spędzić aktywnie 
czas?  Zajrzyjcie do kręgielni. Przyjazna atmosfera, dobra 
zabawa i okazja poznania  gościnnych ludzi. Dla chętnych 
również bilard i darts.

Poznajmy się w PIĄTek!	 Na	sportowo Poznajmy się w PIĄTek!	 Na	sportowo

Informacje praktyczne: 
Trasa  z centrum miasta ul. MB Fatimskiej (droga nr 28) 
do Zespołu Szkół nr 2, ul. Zegadłowicza,  w prawo na Gorzeń 
Dolny, drogą pod górę. Szlak czarny. Kaplica otwarta tylko 
na większe uroczystości kościelne. 
IT, ul. Kościelna 4, tel. 033 873 23 65,
www.it.wadowice.pl

Informacje praktyczne: 
Paintball na Dzwonku, Gorzeń Dolny, tel. 0 512 399 033,
www.paintball-dzwonek.com
Paintball w Stanisławiu Dolnym, tel. 0 502 167 796,
www.paintball-fan.pl

Informacje praktyczne: 
ul. Lwowska 14, tel. 033 823 27 85, 
Czynne:  poniedziałek–czwartek: 11.00–24.00, 
piątek–niedziela: 11.00–2.00
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Tenis
W mieście znajduje się kilka kortów tenisowych, 
ale te najbliższe centrum, to korty w Parku Miejskim 
i przy Zespole Szkół nr �.

Park miejski
Urocze miejsce na popołudniowy spacer oraz okazja do 
wejścia na kopiec poświęcony Adamowi Mickiewiczowi – to 
najwyższy punkt w mieście. Zakochani znajdą tutaj ustronne 
alejki, a szum i zapach drzew nastroi ich romantycznie na cały 
weekend. Dla rodzin z dziećmi jest tam duży plac zabaw, a dla 
miłośników muzyki – muszla koncertowa, w której samemu 
można oddać się wokalnym próbom. 

Poznajmy się w PIĄTek!	 Na	sportowo Poznajmy się w PIĄTek!	 Kulturalnie

Kino 

Wieczór w kinie z dobrym filmem jest znakomitą 
rozrywką dla każdego. Gdyby się tak zdarzyło, że 
Twój weekend przedłuży się do środy, to zapraszamy 
na seans z cyklu ŚrodAwisko 19:00, podczas którego 
można obejrzeć filmy artystyczne, które nie wchodzą 
w repertuar komercyjnych kin.

Koncert 
Zanim zawitasz do Wadowic warto sprawdzić na stronie 
Informacji Turystycznej lub Wadowickiego Centrum kultury, 
czy aby w ten właśnie piątek nie odbywa się jakiś koncert. 
Może się okazać, że całkiem przypadkiem trafisz na znany 
polski zespół czy wokalistę lub na imprezę cykliczną jaką jest 
Reggae Most.

Informacje praktyczne: 
Kino Centrum, ul. Teatralna 1, tel. 033 823 39 57, 
Repertuar na: www.kino.wadowice.pl

Informacje praktyczne: 
Zobacz na: www.it.wadowice.pl  
lub www.wck.wadowice.pl

Informacje praktyczne: 
korty w Parku Miejskim, Aleja Wolności,
tel. 0�� ��� �� �0 
korty ZS nr �, ul. Zegadłowicza ��, 
tel. 0�� ��� 1� �5
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Teatr 
każdego roku Wadowickie Centrum kultury jest 
organizatorem Spotkań  Teatralnych i  Art Akcji, 
czyli festiwalu warsztatów i prezentacji artystycznych, 
odbywających się na ulicy Teatralnej. Na obu tych imprezach 
spotkać można niezwykłych ludzi, którzy chętnie dzielą 
się swoimi pasjami. Warto sprawdzić czy Wasz weekend 
w Wadowicach wypada w czasie którejś z tych imprez. 
Ponadto  do WCk często zaglądają znane kabarety, 
dlatego zajrzenie w repertuar na www. jest obowiązkowe! 

Poznajmy się w PIĄTek!	 Kulturalnie Poznajmy się w PIĄTek!	 Kulturalnie

Poznajmy się w PIĄTek!	 Klubowo

Klub Podróżnika
Jeżeli dzisiaj jest ostatni piątek miesiąca, a Ty właśnie 
przyjechałeś do Wadowic, to rozważ, czy nie byłoby warto 
dać się skusić i pójść wieczorem na spotkanie z ciekawym 
człowiekiem. Raz w miesiącu można u nas spotkać 
nietuzinkową osobę, która przejechała kawał świata i teraz 
zaprasza na swoje opowieści zilustrowane pokazem zdjęć. 
To jedyny w swoim rodzaju wieczór, okazja spotkania 
z egzotycznymi kulturami.

Jeżeli nie wyobrażasz sobie piątkowego wieczoru bez 
clubbingu, to nic nie stoi na przeszkodzie, byś w takiej 
atmosferze poznał mieszkańców Wadowic, bawiąc się 
w jednym z tutejszych pubów. Tam na pewno miło 
spędzisz czas i poznasz towarzyską stronę miasta. 
Spis pubów znajduje się na końcu przewodnika.

Informacje praktyczne: 
Informacje o terminach i miejscach spotkań 
z podróżnikami na www.it.wadowice.pl 
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Sobotni poranek na wadowickim rynku 
ma swój niewątpliwy urok. W jeszcze 
nie całkiem zbudzonym ze snu mieście 

życie powoli i bez pośpiechu nabiera 
tempa. Proponujemy zacząć zwiedzanie 

rodzinnego miasta Jana Pawła II właśnie 
od Rynku, o którym Ojciec Święty, kiedy 

przyjechał z pierwszą wizytą do Wadowic 
w czerwcu  1979 roku,  powiedział: 

Kiedy patrzę na ten rynek, to 
prawie każdy szczegół łączy się 

tu dla mnie ze wspomnieniem 
najwcześniejszego okresu życia. 

Proponujemy gościom odkrywanie 
uroków tamtych – dawnych i obecnych 

Wadowic. W drogę do przeszłości miasta 
i historii życia Największego z Polaków 
poprowadzi Was Szlak karola Wojtyły, 

który łączy 11 miejsc związanych 
z dorastającym tutaj przyszłym Papieżem. 

Do rodzinnych Wadowic wracał 
myślami i mówił o nich: W tym mieście, 

wszystko sie zaczęło. I życie  się zaczęło 
i  szkoła się zaczęła i studia się zaczęły 

i teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło… 
Już jako Papież odwiedził swoje umiłowane 

miasto aż trzy razy, w 1979, 1991 i 1999 roku.



SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły

Zabierz ze sobą aparat fotograficzny 
i dobry nastrój, a gwarantujemy, 

że wyjedziesz stąd bogatszy o piękne 
wspomnienia, do których wrócisz 

oglądając zdjęcia. Jeżeli nadal będziesz 
czuł niedosyt, serdecznie polecamy 

odwiedzić pobliskie księgarnie, w których 
można kupić niezwykle ciekawą publikację 

o dawnych Wadowicach pt. „Wadowice, 
kartki z rodzinnego albumu”, pozycja 

dostępna jest również w biurze IT.

Szlak Karola Wojtyły 

Myślą i sercem wracam nie tylko do domu, w którym się 
urodziłem, obok kościoła, ale również do szkoły podstawowej, 
tu w rynku i z kolei do gimnazjum wadowickiego im. Marcina 
Wadowity, do którego uczęszczałem… (JPII, ’��). 

Zapraszamy do miejsc, o których w swoich słowach, 
skierowanych do mieszkańców tak pięknie mówił 
Jan Paweł II. W IT można otrzymać bezpłatny informator 
o obiektach na szlaku, a ponadto przy każdym 
z historycznych miejsc znajduje się tablica z informacjami 
o obiekcie. Na całą trasę trzeba przeznaczyć około czterech 
godzin. Najlepiej w połowie drogi, zanim opuści się centrum 
miasta, zrobić sobie przerwę na kremówkę i pyszną 
aromatyczną kawę czy herbatę. Spis kawiarni i cukierni 
znajduje się na końcu tego przewodnika. 

1. Muzeum Miejskie ul. Kościelna 4

W okresie międzywojennym w tym budynku mieściły się 
jadłodajnia zwana niegdyś mleczarnią oraz sklep nabiałowy. 
To tutaj, po śmierci matki stołował się wraz z ojcem karol 
Wojtyła. 
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SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły

Obecnie w Muzeum zobaczyć można wystawę „Wadowice 
karola Wojtyły”, która jest sentymentalną podróżą do miasta 
dzieciństwa karola Wojtyły. Twórcy ekspozycji wzbogacili 
ją prezentacjami multimedialnymi, ścieżką dydaktyczną 
dla dzieci oraz materiałami wydawniczymi. 
Wystawa potrwa do końca �010 roku.

2. Dom Rodzinny Jana Pawła II ul. Kościelna 7

W mieszkaniu przy ul. kościelnej �, w malutkim pokoiku 
na drugim piętrze, 1� maja 1��0 roku w rodzinie 
Wojtyłów przyszedł na świat Lolek. Mieszkał tu do 
1�. roku życia. Z synowskim oddaniem całuję próg domu 
rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za 
dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło 
rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która 
dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy. (JPII ’��).
Wewnątrz zobaczyć można oryginalne przedmioty 
używane przez karola Wojtyłę – szaty liturgiczne, wiosło, 
narty, oraz dary przekazane przez Ojca Świętego w czasie 
Jego duszpasterskiej posługi. Całość uzupełniają zdjęcia 
dokumentujące Jego życie oraz spotkania z rodakami.

Informacje praktyczne: 
ul. kościelna 4, tel. 0�� ��� �1 00, www.muzeum.wadowice.pl 
Czynne: Okres zimowy od  listopada do marca: 
niedziela nieczynne,  poniedziałek–piątek �.00–1�.00
sobota 10.00–1�.00
Okres letni od kwietnia do października:
poniedziałek–piątek �.00–1�.00
sobota–niedziela 10.00–1�.00

Informacje praktyczne: 
ul. kościelna �, tel. 0�� ��� �� ��, 
www.domrodzinnyjanapawla.pl 
W każdy poniedziałek muzeum jest nieczynne!!! 
Czynne: Okres zimowy od października do kwietnia:
 �.00–1�.00, 1�.00–1�.00
Okres letni od maja do września:
 �.00–1�.00, 14.00–1�.00 
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3. Bazylika Mniejsza pl. Jana Pawła II 1

Miejsce, w którym karol Wojtyła został ochrzczony i gdzie 
przyjął Pierwszą komunię Świętą. Tutaj często jako młody 
chłopak modlił się przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, i który ukoronował w 1��� roku.
Z głęboką czcią całuję próg domu Bożego wadowickiej fary, 
a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony 
w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. W tej 
świątyni  przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. 
Tu byłem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa  
i  tu jako arcybiskup krakowski  przeżywałem swój srebrny 
jubileusz kapłański. Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni  
i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą 
Wszelkich Łask.  (JPII ’��).
kościół w ostatnich latach przeszedł gruntowny remont. 
Jest to jedyna  świątynia  na świecie, której sklepienia zdobią 
obrazowe przedstawienia papieskich encyklik.

4. Urząd Miejski pl. Jana Pawła 23

W latach 1���–1��0 mieściła się tutaj Męska Szkoła 
Powszechna, do której uczęszczał mały karolek Wojtyła.

5. Dawna Cukiernia Karola Hagenhubera
pl. Jana Pawła II 15

O tym miejscu Ojciec Święty powiedział: A tam była 
cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki…  (JPII ’��). 
Dzisiaj znajduje się tutaj bank.

6. Gimnazjum im. Marcina Wadowity  
ul. Mickiewicza 16

karol Wojtyła był uczniem 
tej szkoły w latach 1��0–
1���, a w 1��� roku zdawał 
tutaj maturę. Pamiętam 
też, że to stare i zasłużone 
wadowickie gimnazjum, jedno 
z najstarszych w rejonie Polski. 
Obchodziło swoje stulecie 
w roku tysiąclecia chrztu 
Polski. (JPII ‘��).

SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły

Msze Święte:
dzień powszedni: �.00, �.00, �.�0, �.00, 1�.00, 1�.00
niedziela, święta: �.00, �.�0, �.00, 10.�0, 1�.00, 1�.15, 1�.00
www.wadowice.malopolska.pl

�0 �1



7. Klasztor Ojców Karmelitów Bosych   
czyli Sanktuarium św. Józefa ul. Karmelicka 22

W kościele znajdują się m.in. relikwie św. Rafała 
kalinowskiego, a w ołtarzu głównym Papieski Pierścień 
i szkaplerz Jana Pawła II.  
Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask, za które Bogu dziękuję. 
A szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak go przyjąłem u Karmelitów 
na Górce, mając kilkanaście lat. (JPII ’��).

8. Kościół św. Piotra Apostoła
al. Matki Bożej Fatimskiej 90 

Ufundowany został jako 
wotum wdzięczności Bogu 
za wybór karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową oraz 
ocalenie go z zamachu na 
jego życie 1� maja 1��1 
roku. Świątynia wzorowana 
jest na Placu i Bazylice 
św. Piotra w Watykanie. 
Za kościołem wznosi 
się Golgota ze stacjami 
Drogi krzyżowej.
Nowy kościół wpisuje się 
w panoramę starych Wadowic 
od strony Skawy i pierwszych 
wzniesień Beskidu. (JPII ’�1).

SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły

Msze Święte:
dzień powszedni: �.00, �.00, �.00, 1�.00 
(1�.00 w okresie zimowym)
niedziela, święta: �.�0, �.00, �.15, 10.�0, 11.45, 1�.00 
(1�.00 w okresie zimowym)
www.swietyjozef.pl 

Msze Święte:
dzień powszedni: �.�0, �.00, 1�.00
niedziela, święta: �.45, �.�0, 10.00, 11.�0, 1�.00, 1�.00
www.swpiotr.wadowice.pl 

�� ��



SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły Szlak	Karola	Wojtyły

9. Koszary 12 Pułku Piechoty ul. Lwowska 40

Tutaj w latach 1�00-1��� 
służył karol Wojtyła senior. 
Na 11-ego Listopada, na 3-ego 
Maja były tutaj uroczystości na 
Rynku. Msza  Polowa, potem 
defilada przed koszarami. My 
też braliśmy w tym udział jako 
studenci należący do „Legii”, 
jeszcze nie akademickiej. 
I tak do wojny. (JPII ‘ ��).

10. Klasztor Sióstr Nazaretanek ul. Lwowska 31 

Była tam ochronka, do której uczęszczał mały karolek. 
Za moich czasów były tylko nazaretanki; nawet tam zachodziłem 
w takim wieku, kiedy się jeszcze o człowieku mówi „maluch”. (JPII ‘ ��).

11. Dom Kultury, dawny gmach Sokoła
ul. Teatralna 1

Obecnie w gmachu Sokoła mieści się Wadowickie Centrum 
kultury. www.wck.wadowice.pl 
Z gimnazjum chodziło się do Sokoła, na gimnastykę. Chodziło się 
także  na przedstawienia. Tam było świetnie. (JPII ‘��).

Msze Święte:
dzień powszedni: �.�0, sobota: �.00, niedziela: �.�0, �.00

�4 �5



Jeżeli nie zrobiłeś sobie 
przerwy w połowie trasy, to 
teraz jest najlepsza ku temu 
chwila. Zapraszamy zatem 
na obiad do jednej z wielu 
restauracji, a po obiedzie na 
coś słodkiego i kalorycznego, 
czyli na kremówkę. Pamiętaj, 
że papieska kremówka ma 
niebiańskie kalorie, które 
nie tuczą. Spis wszystkich 
restauracji i kawiarni na końcu przewodnika.
Poobiedni czas proponujemy przeznaczyć na zapoznanie się 
z naszymi rodzimymi artystami. Wizyta w jednej z poniższych 
galerii na pewno dostarczy wielu pozytywnych emocji. 

Muzeum Emila 
Zegadłowicza  
Muzeum  prezentuje 
pamiątki po emilu 
Zegadłowiczu, znanym 
poecie i współzałożycielu 
Grupy Czartak, 
a także obrazy, rysunki 
i rzeźby innych artystów, 
m.in. grafiki Brunona 
Schulza, miedzioryty 
i akwaforty Józefa 
Pieniążka, prace Stefana 
Żechowskiego, ilustratora 
„Motorów” emila 
Zegadłowicza, obrazy Leona 
Wyczółkowskiego, oraz 
największą w kraju kolekcję 
prac  Ludwika Misky’ego. 
Ponadto znajduje się tutaj 
jedyna w kraju ekspozycja 
prac wybitnego artysty 
rzeźbiarza Wincentego 

Stanisława Bałysa, jak i ekspozycja poświęcona sztuce ludowej 
Jędrzeja Wowry. Prezentowane są tu „Powsinogi beskidzkie” 
w malarskiej interpretacji Franciszka Suknarowskiego. 

Galeria Franciszka Suknarowskiego 
Wierzę w służebną rolę sztuki – myślę, że obowiązkiem artysty jest 
dać świadectwo epoki nie tylko w formie, ale pokazać otoczenie, 
w jakim żyliśmy w tym czasie, jakie było piękno naszego regionu, 
piękno którego coraz mniej. Takie credo wyznawał wadowicki 
artysta,  który już jako student związał się z kręgiem 
artystycznym emila Zegadłowicza i grupą Czartak. Zyskał 
uznanie wielu środowisk artystycznych. W galerii można 
podziwiać obrazy, rzeźby, płaskorzeźby i medale artysty.

Wieczorne rozrywki
Zapewne w piątek nie udało Ci się skorzystać ze wszystkich 
atrakcji, jakie zaproponowaliśmy, dlatego dzisiaj nic nie stoi na 
przeszkodzie, by do nich powrócić. Tych, którzy piątkowy wieczór 
spędzili na poznawaniu lokalnych pubów, dzisiaj zapraszamy 
do kina „Centrum”. Najlepiej zajrzeć na stronę Wadowickiego 
Centrum Kultury www.wck.wadowice.pl  sprawdzić, co 
ciekawego dzieje się wieczorem w mieście. Polecamy niezwykle 
rozrywkowe „zjawisko”, jakim jest Dyskoteka Nocna w Domu 
Kultury. Niespotykany nigdzie indziej klimat dawnych dancingów,  
współczesna muzyka i jedyny „taki” DJ w Polsce! Przekrój 
wiekowy tancerzy od 21 do 50 i wszyscy bawią się świetnie. 
To miejsce, w którym taniec i muzyka łączą pokolenia.

SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły SOBOTA – poznaj miasto karola Wojtyły

Informacje praktyczne: 
ul. karmelicka �1, tel. 0�� ��� 45 ��, 
Czynne: po uzgodnieniu telefonicznym, wstęp wolny,  
www.suknarowski.pl

Informacje praktyczne: 
Gorzeń Górny �, tel. 0�� ��� �� ��, 
Czynne w sezonie: w piątki, soboty i niedziele 11.00–1�.00; 
zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, 
www.muzeumez.silesianet.pl 

�� ��



Wiadomo, jak wiele dla rozwoju 
ludzkiej osobowości i charakteru znaczą 

pierwsze lata życia, lata dziecięce, 
a potem młodzieńcze. Te właśnie lata 

łączą się dla mnie nierozerwalnie 
z  Wadowicami, z tym miastem, które nosiło 

wówczas dumny herb – Królewskie, Wolne 
Miasto Wadowice… A także i z tą okolicą. 

Z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. 
To słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, 

które padły na wadowickim rynku 
w czerwcu 1979 roku. Te krajobrazy 
Beskidu Małego, te okolice Pogórza 

Wielickiego, ta kultura,  ci ludzie, wszystko 
to miało wpływ na kształtowanie się 

osobowości i wrażliwości karola Wojtyły. 
Zapraszamy na odkrywanie malowniczych 

zakątków i miejsc poza miastem –
ukochanych przez Największego z Polaków. 

Zapraszamy na niedzielę na łonie natury, 
dzień pełen rozrywek i dobrej zabawy, 

który naładuje każdego pozytywną 
energią na nadchodzący tydzień.



Panoramy na Beskidy z rowerowego siodełka
Dzień spędzony na łonie przyrody na pewno nie będzie 
zmarnowany, zwłaszcza jeśli jest to piękna przyroda Pogórza 
Wielickiego i Beskidu Małego. Polecamy gorąco rowerowe 
wycieczki w miejsca takie jak: Tomice, Witanowice, klecza 
Dolna czy Jaroszowice, z których rozpościerają się wspaniałe 
widoki na okolice Wadowic. Zobaczyć stąd można królową 
Beskidów – Babią Górę, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry. 
Z południowo-wschodniego zbocza Góry Jaroszowickiej 
wspaniale widać zaporę na  Skawie, w Świnnej Porębie. 
Warto również przyjrzeć się,  jak postępują prace na zaporze 
(od strony kozińca), by za kilka lat móc zobaczyć już duży 
zbiornik wodny. 
Łagodne wzniesienia, szeroka dolina rzeki Skawy, spokojna 
okolica sprawią, że odprężysz się tutaj jak nigdzie indziej, 
a przy okazji spalisz nieco kalorii  po wczorajszych 
kremówkach!  W mapki rowerowych szlaków, a nawet 
w rower można się zaopatrzyć w wadowickiej IT.

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 
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Wycieczka na Groń Jana Pawła II 
oraz szczyty Beskidu Małego 
kiedy spojrzy się na linię horyzontu Wadowic od strony 
południowo-wschodniej widać na niej wiele wzniesień. 
Te najbliższe miastu, na które prowadzą liczne szlaki, to  
Góra Jaroszowicka, Goryczkowiec, Łysa, Iłowiec, Bliźniaki.  
Natomiast z okolicznych wiosek można wyjść  na nieco większe 
wzniesienia, takie jak Leskowiec, Gancarz czy Łamana Skała, 
z której czerwony szlak wiedzie na Potrójną. Po drodze można 
zajrzeć do studenckiej Chatki pod Potrójną. 
Najchętniej odwiedzany przez wadowiczan okoliczny 
szczyt poświęcony został Ojcu Świętemu. Znajduje się obok 
schroniska Pod Leskowcem i nosi nazwę Groń Jana Pawła II. 
Na Groniu znajduje się kaplica, w której odbywają się 

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 

msze święte. Obok niej jest droga krzyżowa, w 1��1 roku 
poświęcono tutaj krzyż „Ludziom Gór”. Groń Jana Pawła II, 
błogosławi swym Krzyżem wszystkim wędrowcom szukającym 
w górach ciszy serca i wewnętrznego ładu.  (JPII).

Konno po Beskidzie i Pogórzu
Dla miłośników jazdy konnej mamy propozycję wspaniałej 
przejażdżki po najciekawszych miejscach naszego regionu. 
Zapraszamy na jazdy terenowe, naukę jazdy w ujeżdżalni  
oraz obozy jeździeckie.

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 

Informacje praktyczne: 
Trasa z Wadowic i Ponikwi szlak niebieski, ze Świnnej Poręby 
szlak zielony, z Rzyk szlak czarny, z Zagórnika szlak zielony, 
z Tarnawy szlak niebieski, z krzeszowa szlak czerwony. 
Schronisko Pod Leskowcem,  tel. 0�� ��� 1� �4
Msze na Groniu Jana Pawła II w roku 2009:  
1 stycznia, � kwietnia, 5 kwietnia, � maja, 1� maja, 14 czerwca, 
�1 czerwca, 1� lipca, �� lipca, � sierpnia, �0 sierpnia, 
1� września, �� września, 11 października
Wszystkie msze św. odprawiane są o godz. 1�.00

Informacje praktyczne: 
Stadnina koni przy Ośrodku Wypoczynkowym Podhalanin 
w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 1�,  tel. 0�� ��� �� 1�, 
www.podhalanin.pl 
Kucyk, Inwałd, ul. korcza, tel. 0 ��4 4�� 5�0, 
www.agrokucyk.pl
Stajnia Grudki, Woźniki ��0, tel. 0�� ��� 4� ��, 
www.stajniagrudki.pl 

�� ��



Szlak Architektury Drewnianej
Zaczynając od okolic kalwarii Zebrzydowskiej aż po 
Oświęcim,  na terenie dwóch powiatów znajduje się 
1� obiektów należących do Szlaku Architektury Drewnianej 
Województwa Małopolskiego. Najbliższe i w dodatku 
bardzo wyjątkowe, to kościół p.w. św. erazma w Barwałdzie 
Dolnym oraz kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach. 
Wspaniałe drewniane konstrukcje pamiętające minione pięć 
wieków, zachwycają swoją budową i ludowymi dekoracjami. 
Perełką tego odcinka szlaku jest malownicza drewniana 
zabudowa Lanckorony z urokliwym rynkiem.

Informacje praktyczne: 
Darmowa mapa szlaku do nabycia w IT, 
ul. kościelna 4, tel. 0�� ��� �� �5, 
www.it.wadowice.pl, www.malopolska.pl,  
www.szlak.wrotamalopolski.pl 

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 
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Lanckorona
Malownicza wieś położona na uboczu głównych szlaków 
komunikacyjnych zachęca turystów lubiących czyste 
powietrze, ciszę i chwilę odpoczynku od zgiełku cywilizacji. 
Wieś godna polecenia ze względu na unikatową w skali kraju 
drewnianą zabudowę rynku. Oprócz tego warto się wybrać 
na Górę Lanckorońską, gdzie znajdują się ruiny zamku 
ufundowanego przez kazimierza Wielkiego w XIV wieku. 
Zamek przechodził burzliwe dzieje, zwłaszcza w czasach 
konfederacji barskiej. Jeżeli lubisz spokojne miejsca pełne 
czaru minionych wieków, koniecznie odwiedź Lanckoronę!

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 

Informacje praktyczne: 
wszystko na www.lanckorona.pl 

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 

Dwór w Stryszowie
Początki dworu sięgają XVI wieku, a dzisiejszy jego wygląd 
ukształtowała przebudowa z XVIII wieku. Obecnie można 
tutaj zobaczyć wnętrze typowej wiejskiej, ziemiańskiej 
rezydencji. Wnętrza zostały zaaranżowane tak, aby 
oddać atmosferę średnio zamożnego dworu. Obiekt 
jest oddziałem Muzeum Państwowego na Wawelu.

Informacje praktyczne: 
Stryszów 50�, tel. 0�� ��� �4 ��, 
Czynne codziennie: �.00–1�.00, 
www.dwor.stryszow.pl 
Dojazd do Stryszowa: 
pociągiem PkP relacji kraków-Zakopane
autobusem PkS z Wadowic lub kalwarii Zebrzydowskiej

�� ��



Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 

Park Linowy
Wspaniała zabawa dla dużych i małych. konstrukcja parku 
zawiera ponad 500 metrów podniebnych wędrówek i �5 
platform, o różnym stopniu trudności. każdy gość otrzymuje 
od obsługi specjalny instruktaż bezpieczeństwa. Tuż obok 
parku linowego dla młodzieży i dorosłych znajduje się Mini 
Park Linowy dla maluchów, które ukończyły � lata. kolorowa 
konstrukcja zawiera kilkanaście tras o łącznej długości 
ponad 100 metrów. Drabinki, zjeżdżalnie, schodki, ruchome 
mosty linowe, wiszące tunele z siatki. Całość znajduje się 
na wysokości do � metrów nad ziemią.

Informacje praktyczne: 
�4-1�5 Sułkowice, Rzyki, Osiedle Praciaki �1, 
tel. 0�� ��0 1� �0, 0 50� 0�� ��1,  
www.czarnygron.pl 

Kalwaria Zebrzydowska
Miejsce zwane Polską Jerozolimą  jest obok Jasnej 
Góry najważniejszym sanktuarium w Polsce. Składa się 
z Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, siedemnastowiecznego 
klasztoru oo. Bernardynów i zespołu ponad 40 kaplic 
o barokowej architekturze, będących ilustracją Pasji 
oraz życia Maryi. W 1��� roku cały Zespół kulturowo-
krajobrazowy kalwarii Zebrzydowskiej został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNeSCO. Dróżki kalwaryjskie, 
poprowadzone pośród lasów i pól, liczą prawie 15 km.
...pragnę u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej złożyć papieską różę 
jako wyraz wdzięczności, za to, czym była i nie przestaje być 
w moim życiu. (JP II, ‘��).

Informacje praktyczne: 
W  IT w Wadowicach można skorzystać z usług 
przewodnickich również po kalwarii Zebrzydowskiej, 
ul. kościelna 4, tel. 0�� ��� �� �5, www.it.wadowice.pl  
www.kawaria-zebrzydowska.pl,  www.kalwaria.eu

�� ��



Park Miniatur
W odległości zaledwie � km od  Wadowic  zobaczyć można 
najwspanialsze obiekty architektoniczne całego świata, 
wszystkie w skali 1:�5. Drobiazgowo skopiowana Świątynia 
na Akropolu, Bazylika św. Piotra w Watykanie, Colosseum, 
krzywa Wieża w Pizie robią wrażenie. Nie trzeba lecieć 
do Nowego Jorku, by zobaczyć Statuę Wolności. I do 
Chin kawał drogi, a tu Mur Chiński jak na dłoni. Paryż się 
kłania swoją Wieżą eiffla i Łukiem Triumfalnym. Zobaczyć 
można również „Polskę w miniaturze”. ekspozycję otwarto 
w �00� roku. Dla dzieci dodatkową atrakcją jest lunapark 
z diabelskim młynem, zielony labirynt, kino 4D oraz kucyki. 
Czas spędzany w parku to nie tylko nauka, lecz również 
doskonały relaks, a przede wszystkim świetna zabawa. 
Na miejscu znajdują się punkty gastronomiczne.

Informacje praktyczne: 
Inwałd, ul. Wadowicka, tel. 0 ��4 0�4 ���,  0 ��� 0�0 �44,
www.parkminiatur.com 

Aktywna NIeDZIeLA z przyrodą i przygodą! 
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Informacje praktyczne: 
Wypożyczalnie sprzętu wędkarskiego: 
Graboszyce, Rudze, Smolice, Rozkochów, Zator. 
Szczegółowe informacje i cennik na stronie 
www.dolinakarpia.net, www.dolinakarpia.org 

Dolina Karpia
Ta szczególna dolina obejmuje obszar historycznego zagłębia 
hodowli karpia na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej, znanego 
już w średniowieczu. Walory smakowe tutejszych ryb potrafili 
docenić królowie polscy, sprowadzając je przez lata na swoje 
stoły. Stawy hodowlane rozciągają się w dolinie Wisły, 
Skawy i Wieprzówki. Ścieżki przyrodnicze, szlaki rowerowe, 
wypoczynek w siodle, oglądanie ptactwa  i oczywiście 
wędkowanie to propozycje, z których skorzystać może cała 
rodzina. Warto wiedzieć, że w Dolinie karpia gniazduje 
ponad sto gatunków ptactwa, głównie wodnego. Tylko 
tutaj i w okolicach Skoczowa żyje ptak będący symbolem 
zatorskich stawów – ślepowron. To najmniejsza polska czapla.

4� 4�



Mamy nadzieję, że miło spędziłeś 
weekend w Wadowicach i będziesz 

chciał tutaj wracać nie jeden raz.
Zapraszamy ponownie! 
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Restauracja Dworek Mikołaj 
ul. Błonie 1, tel. 033 873 35 80, 
www.dworek-mikolaj.com.pl

+ + + + + 40 - + + 150 + +

Restauracja Envista 
ul. Legionów 24, tel. 033 873 39 99, 
www.enwista.pl

+ - + + + - - + + 100 + -

Restauracja N klub Narcyz 
pl. Jana Pawła II 9, tel. 033 873 29 80, 
www.narcyz-klub.pl

- - + + + 180 + + + 120
/60 - -

Bar & Cafe Ogrodowa 
ul. Wojtyłów, tel. 033 823 44 26, 
www.ogrodowa-wadowice.pl

+ + + + + 100 + + + 40 + -

Restauracja Nova 
ul. Dr Putka 2, tel. 033 873 48 20, 
www.nova.multifirma.pl

+ - + + - - + - + 50 + -

Restauracja Mega 
Aleja M.B. Fatimskiej 23, tel. 033 823 46 86, 
www.megarestauracja.pl 

+ - + + + - + + - 40
/40 - -

Restauracja Padrone 
ul. Konstytucji 3 maja 4, tel. 033 873 55 93, 
www.padrone.pl

+ - - + - 20 + + + 80 - +

Restauracja Piwnica 
pl. Jana Pawła II 8, tel. 033 823 28 50, 
www.restauracja-piwnica.pl 

- - + + + - - + + 50 - +

Restauracja Wenecja 
ul. Konstytucji 3-go Maja 98, tel. 033 823 39 89, 
www.restauracja-wenecja.pl 

- - + - + 20 - + + 80 - -

Karczma Paradise 
pl. Jana Pawła II 21, tel. 033 823 55 30, 
www.restauracja-wadowice.pl 

- - + + + 40 - + - 110 - -

BAZA gastronomiczna BAZA gastronomiczna 

Restauracje
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Bary
Graniczna
ul. Wojska Polskiego 42
tel. 033 823 40 30

Bar Pod	Lipką
pl. Jana Pawła II 5
tel. 033 873 23 79

Bar Pod	Kluczem
ul. Cicha 8
tel. 033 873 95 24

Bar Mauers
ul. Zatorska
tel. 033 872 84 98

Pizzeria & Pub
Lotos	Good	Times
ul. Lwowska 8
tel. 033 823 39 13

Pizzeria PePe 
pl. Bohaterów Getta 
tel. 033 823 44 05

Kebap Alanaya
ul. Krakowska

Kebab Na	Cichej
ul. M. B. Fatimskiej 11

Kebab U	Greka
pl. Kościuszki

Kebab U	Freda
os. Kopernika 

Kawiarnie 
i cukiernie
Kawiarnia Galicja
ul. Kościelna 5
tel. 033 823 34 20

Kawiarnia Mieszczańska 
ul. Kościelna 
tel. 0 500 636 842

Kawiarnia Secesja 
pl. Jana Pawła II 10
tel. 033 823 39 86

Cukiernia U	Lenia
ul. Kościelna
tel. 033 872 04 99

Cukiernia HMH
pl. Kościuszki  21
tel. 0 608 62 68 13

Kawiarnia Galeria	Cafe
ul. Kościelna 4
tel. 0 502 237 589

Cukiernia Calypso
ul. dr E. Wojtyły 
tel. 0 514 71 63 28

Cukiernia Markiza 
pl. Jana Pawła II 
tel. 033 823  56 07

Cukiernia Cattabriga
pl. Getta 
tel. 033 874 10 01

Cukiernia Kremówka
ul. Zatorska 8
tel. 033 823 56 59

Cukiernia Zuzia
pl. Jana Pawła II 5
tel. 0 500 132 445

Puby
Magnolia
ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 033 873 95 31

Office	Pub
ul. Wojtyłów 15
tel. 033 823 56 48

Wehikuł	Czasu
ul. Kościuszki  4
tel. 033 873 20 61

Pub Er
pl. Jana Pawła II
tel. 793 448 859

Kręgielnia Bowling	Club
ul. Lwowska 14
tel. 033 823 27 85

N	–	Klub	Narcyz
pl. Jana Pawła II 9 
tel. 033 873 28 8

BAZA gastronomiczna 

www.galeriacafe.pl
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