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Na szlaku drewnianych cerkwi O
:-::: Żiemię sądecką biegła niegdyś za-

: -:: - a granica ŁemkowsąCzyz.ly' stąd
-:-.ach powojennej akcji Wisła (1347 r')
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jlono niema] WSZyStkich mieszkańcÓw'
:.- =-iką Z czasÓw łem kowskiego osadn i-

:_'". ^ad Popradem jest kilkanaścle cerkwi

: -=:1owanvm oryginalnym Wystrojem, które

="-_: cziś za kościoły katolickie. Łemkowska
cerkiew greckokatolicka św.św. Kosmy i Da-

- :-i w Ty|czuz rakoric.e wkorporowuje
. = ,', iagodny beskidzki kraiobraz Wzniesiona
i , ' l W. pełni dziŚ f unkcję kaplicy cmentar-
_= 

'\'Vagę zwiedzających przykuwa barwny
.:-lstas z XVlllw, oraz bogato polichromo'
mne ściany i sufit. To typowa cerkiew łem-
. :.,,:<a - o skromnym i przytulnym zarazenl

' 
,::_oju z ciemnymi ścianam] i strzelistą wle-

:'::<ą' SpośrÓd innych budowli sakraInych,

=' : ',VZnosill tu Łernkowie wyrÓżnia ją ty|ko

._--=gÓł architektoniCZny' W środku znajdu-
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kryłosy, czylirzadko występujące gdzie
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pomieszczenia dIa śp ewakÓw'

Eud miód
Znakomicie leczy przeziębienia, a kąpiel w nim ponoć czyni cerę gładką jak

u niemowlęcia. Jakie inne niezwykłe właściwości ma miÓd? o tym Walto

posłuchaÓ w sądeckich gospodarstwach pasiecznych, gdzie Wytyczono

specjalne ścieżki edukacyjne. Jedno z najbardziej znanych nazywa się Barć'

Pasieka usytuołVana jest w dawnei wsi }emkowskiej Kamianna nawzgórzu
o Wysokości 650 m n.p.m', z którego rozpościera się widok na Beskidy' Droga

do pasieki Wspina się wśrÓd drewnianych u1i, a zaczyna Się tuż za xx-Wiecz_

,rą d"*ną celkwią. PTodukty z Kamiannej Wykorzystuje Się W apiterapii

lteczeniu wyrobami pszczetimi). Niedaleko, w Domu Pszczelarza' znaiduje

Się też gabinet apitelapeutyc zny, www.kamianna'pl' Dnlgą znaną pasieką na

SądecczyŹniejestSądeckiBartnikWStrÓżach.Gospodarzeplowadzątuuni-
kato\Me Muzeum i Skansen Pszczelarsld, największy w Europie prywatny

obiekttegotypuzzabytkowymiulamiwkształcielldziizwierząt.Znako.
mitąatlakcjąd1arodzinbędzieWycieczkamu]timedialnapoWnętlzuu]a.Na
terenie pasieki funkcjonuje też hote1 i Bartna Chata, gdzie amatolzy miodów

pitnych i piwa miodowego znajdą coś dla siebie' Www'bartnik'pl

Miasto i Miasteczko GalicYiskie
Zwiedzenie NoWego Sącza nie zajmie
dużo czasu _ to plan na miłe spędzenie
popołudnia' Nowosądecki rynek mierzy
l5ox120 metróW i po krakowskim jest

naiwiększy w Małopolsce. W jego centlum
znajduje się imponujący xlx-wieczny
ratusz otoczony rzędem zabytkowych
kamienic. Nieda]eko mieści się bazyii_
ka kolegiacka śW. Małgolzaty z gotycką
poiichromią i obrazem PIu emienienia
Pańskiego, ajeszcze dalej, w widlach
Dunajca i Kamienicy, ruiny zamku
Kazimierza Wielkiego. Dawny zakład
f otograficzny, remiza i karczma to tyiko
częśĆ zabytków Miasteczka Galicyiskiego
przy ulicy Lwowskiej - kolejnej atrakcji
turystycznej NoWego Sącza. Filia Sąde-
ckiego Parku EtnogIafitrznego zgromadziła
rep]iki XIX-wiecznych domÓw i kamie-
nic.Przez cały rok (od paŹdziernika do

kwietnia tylko do 14.00) mozna podejlzeĆ

tu pracę zegarmistTza lub garncarza albo
zaiTzeĆ do apteki i pokoju dentystycznego'
Miasteczko łączy w Sobie cechy typowego
skansenu i ośIodka rekreacyino-nociego-
wego - w ratuszu funkcjonuje hotel, sale
Wystawiennicze i konferencyjne, a część
ma}omiasteczkowej zabudowy zajmuią
galerie i sklepy pamiątkaIskie' Niedaleko
znajduje się największy skansen Mało-
polski - Sądecki Park Etnograliczny,
gdzie na 20 hektarach zaprezBntowano
m.in. kulturę Lachów, GÓrali Sądeckich
i Łemków. Tutai też powstawał slynny
,,Janosik" Agnieszki Holland.

O Widok z lotu ptaka na rynek
w Nowym Sączu

www.muzeum.sacz.Pl
Największym zabytkiem położonego tuż
obok Starego Sącza jest natomiast Klasz_
tor Klarysek.
PDczątkowo Skromne, w większości
drewniane, budvnki klasztoru wielokrotnie
przebudowywano. Dziś ta monumentalna
budow]a nazywana jest także miastem
św. Kingi - żony Boleslawa Wstydliwego,
która ufundowała klasztor, a po śmierci
męża'sama wożyła habit. W loku 1999 Jan
FaWeł II kanonizOWał księżnę na staloSą-
deckich błoniach.
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