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 TARNÓW – PERŁA RENESANSU 
I NA ŚLIWKOWYM SZLAKU W IWKOWEJ 

 
10 PAŹDZIERNIKA 2020 

 

 
 

Kto choć raz zobaczył Tarnów, nie potrafi oprzeć się urokowi jego galicyjskiej atmosfery. To nie tylko 
wyjątkowa uroda Starego Miasta, w którym zachowały się uliczki w średniowiecznym planie, 
gotyckie i renesansowe budowle, fragmenty murów obronnych. To także szczególny duch, który 
odróżnia stare grody południa od reszty Polski... 
 
Iwkowa jest miejscem niezwykłym, które zachwyca różnorodnością. Tę rozmaitość widać w gwarze, 
jaką jeszcze posługują się starsi mieszkańcy wsi — zbliżonej do góralskiej, ale ze znacznym wpływem 
gwary podtarnowskiej. Obok ciekawych zabytków, kultury, regionalnej kuchni oferuje nam piękne 
szlaki do przemierzania i wspaniałą przyrodę. 
 
Ramowy program wycieczki: 
08:30 wyjazd z Krakowa z przystanku turystycznego na ul. Pawiej 18a 

(współrzędne GPS przystanku: 50°03'58.8"N 19°56'42.6"E) 
10:00   zwiedzanie Tarnowa z przewodnikiem: szlak renesansu z tarnowską Starówką, Bazyliką 

Katedralną i Ratuszem 
12:00   przerwa na posiłek i zakup pamiątek 
12:45   spotkanie pod Tarnowskim Centrum Informacji (Rynek 7) i wspólny powrót do mikrobusa 
13:00  przejazd do Iwkowej 
14:15 zwiedzanie Iwkowej z przewodnikiem, m.in.: drewniany kościół Nawiedzenia NMP, wieża 

widokowa na Szpilówce    
15:45 przejazd do Winnicy Nowizny 
16:00 zwiedzanie winnicy i degustacja win 
17:30   wyjazd w drogę powrotną do Krakowa 
ok. 20:00 powrót do Krakowa na ul. Pawią 
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Nasze zwiedzanie Tarnowa zaczniemy od przystanku na ul. 
Goldhammera skąd udamy się w kierunku tarnowskiej starówki 
mijając po drodze pomnik Jana Szczepanika – „polskiego Edissona”, 
plac Węgierski z pomnikiem Gen. Bema i muralem z fragmentem 
„Panoramy Siedmiogrodzkiej”. Swoje kroki skierujemy do Bazyliki 
Katedralnej – najbardziej reprezentatywnego zabytku Tarnowa. 
Powstała ona w XIV w. w duchu gotyku, a swój obecny neogotycki 
wygląd otrzymała po renowacji i przebudowie po koniec XIX w. 
Wewnątrz świątyni znajdują się gotycko-renesansowe nagrobki 
przedstawicieli rodu Tarnowskich oraz barokowy nagrobek 
Ostrogskich, które słusznie uchodzą za jedne z najwybitniejszych 
dzieł sztuki w Polsce. Pomnik nagrobny Barbary z Tęczyńskich 
Tarnowskiej jest uważany za najpiękniejszą rzeźbę przedstawiającą 
kobietę, doby renesansu w całej Europie, a natomiast piętrowy 
pomnik hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Krzysztofa uważa się 

za najbardziej monumentalny. Po wyjściu z Katedry udamy się do zaułku, w którym znajduje się Dom 
Mikołajowski –  jedna z najpiękniejszych i najstarszych kamieniczek w Tarnowie. Mające tutaj swoją 
siedzibę Muzeum Diecezjalne jest najstarszym tego typu muzeum w Polsce. Następnie udamy się na 
Rynek zlokalizowany w centralnej części wzgórza miejskiego na terenie lekko obniżającym się  
w kierunku południowym. Od początku stanowił on miejsce koncentrowania się życia publicznego  
i handlowego. Był miejscem wielu ważnych, także i tych tragicznych, jak pożar w XV w. czy masowe 
morderstwa tarnowskich Żydów dokonane przez oprawców hitlerowskich w ramach tzw. „pierwszej 
akcji” w 1942 r. Zwieńczenie Rynku stanowi Ratusz, którego wysokość wynosi od płyty rynku do 
szczytu attyki 18 metrów, zaś wysokość wieży 30 metrów. Po trudach zwiedzania należy się 
odpoczynek, dlatego korzystając z licznych kawiarni i restauracji znajdujących się na tarnowskim 
Rynku i starówce zrobimy sobie przerwę w naszej wycieczce na posiłek i zakup pamiątek. 
 

Następnie, obdarowani materiałami informacyjnymi przez 
Tarnowskie Centrum Informacji udamy się do autokaru. Podróż do 
Iwkowej potrwa około 1 h 15 min. Na miejscu będzie na nas czekał 
lokalny przewodnik. Naszą wizytę w Iwkowej zaczniemy od jej 
najcenniejszego zabytku – drewnianego kościoła Nawiedzenia NMP  
z XV wieku. Jest on jednym z najstarszych obiektów drewnianych  
w Małopolsce. Na ścianach znajduje się późnorenesansowa 

polichromia. W oknie prezbiterium można zobaczyć gotycki witraż. W nawie natomiast, zachowały 
się dwa XV-wieczne portale zwieńczone wyciętymi w trójliście łukami. Następnie przejedziemy 
busem na parking w okolicy Szpilówki i stamtąd pieszo udamy się na wieżę widokową, która od 
momentu otwarcia w maju 2019 roku cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów. Wieża 
ma 30 metrów wysokości, a z jej szczytu możemy podziwiać zachwycający krajobraz Beskidu 
Wyspowego, Sądeckiego i Pogórza Rożnowskiego. Na koniec pobytu w Gminie Iwkowa udamy się 
do sąsiedniej wsi Połom Mały, gdzie na malowniczym wzgórzu Pogórza Wiśnickiego z widokiem na 
Beskidy położona jest Winnica Nowizny. Tu w towarzystwie właścicieli poznamy jej historię  
i skosztujemy produkowanych tu win. 
 
 
Długość trwania wycieczki: ok. 13 h 
Trudność: łatwa/średnia –  w Tarnowie trasa łatwa, w Iwkowej dojście do wieży widokowej 
częściowo ścieżka polna  
Długość trasy do pokonania samochodem/autokarem: 250 km 
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Informacje praktyczne 
 NOCLEGI: 

o Pokoje gościnne Tarnowskie Centrum Informacji: Tarnów, Rynek7 
o Hotel GAL***: Tarnów, Dworcowa 5 
o Bacówka BIAŁY JELEŃ: Iwkowa 586 

 GASTRONOMIA: 
o Cafe Tramwaj: Tarnów, pl. Sobieskiego 
o Restauracja Stara Łaźnia: Tarnów, pl. Więźniów KL Auschwitz 1 
o Restauracja Różana: Tarnów, ul. Batorego 19 
o Bacówka BIAŁY JELEŃ: Iwkowa 586 

 OFERTA EDUKACYJNO-KULTURALNA: 
o Muzeum Okręgowe – Muzeum Historii Tarnowa i Regionu: Tarnów, Rynek 20-21 
o Muzeum Diecezjalne: Tarnów, pl. Katedralny 6 
o Izba Regionalna przy Parafii MB Wniebowziętej: Wojakowa 51 


