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Czasy potopu szwedzkiego przynoszą kres świetności 
miasta, przypieczętowuje to ostatecznie upadek po –  
wstania styczniowego, kiedy Kazimierz traci prawa 
miejskie, odzyskane na nowo w 1927 r. Po I wojnie 
światowej Kazimierz staje się mekką artystów, głównie 
malarzy. W 1923 r. Tadeusz Pruszkowski, profesor Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie, inicjuje organizowanie 
tutaj letnich plenetutaj letnich plenerów malarskich dla swoich studentów. 
Zawiązuje się tu Bractwo św. Łukasza, do którego należał 
m. in. jeden z uczniów profesora, osiadły w Kazimierzu 
na stałe, Antoni Michalak. Kazimierz żyje życiem kolonii 
artystycznej, jego swoisty koloryt budują artyści, letnicy 
i miejscowi – chrześcijanie i starozakonni. II wojna 
światowa kończy w historii Kazimierza rozdział wspól –  
noty chrześcijańsko – żydowskiej, po której oprócz Sy – 
nagogi pozostał tylko budynek Jatek Koszernych i Kirkut. 

 Po wojnie Miasteczko odradza się jako ośrodek 
aartystyczny i turystyczny. Znów zjeżdżają tu malarze 
pejzażyści, na stałe osiadają w Kazimierzu Maria i Jerzy 
Kuncewiczowie, odbywają się festiwale – Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi, Festiwal Muzyki i Tradycji Klezmer – 
skiej, a także Letnie Wieczory Muzyczne, czyli koncerty 
muzyki organowej i kameralnej w Farze. 
GGodne zwiedzenia są muzea wchodzące w skład Mu – 
zeum Nadwiślańskiego (Muzeum Przyrodnicze, Kamie –
nica Celejowska, Muzeum Sztuki Złotniczej, Dom Marii 
i Jerzego Kuncewiczów), a także liczne galerie sztuki.

 Kazimierz Dolny – miasteczko nad Wisłą zwane Perłą 
Lubelszczyzny, jedno z najbardziej urokliwych i znanych 
miejsc we wschodniej części Polski. Jego historia sięga 
czasów średniowiecznych, kiedy istniała tu osada zwana 
Wietrzną Górą. Z czasem zmieniono jej nazwę na Kazi –
mierz na cześć księcia Kazimierza Sprawiedliwego, który 
nadał te ziemie siostrom norbertankom. 
DDziś ich miejsce zajęły siostry felicjanki, betanki i bracia 
franciszkanie, strzegący Sanktuarium Matki Bożej Kazi –
mierskiej.  Z czasów średniowiecza pochodzi w Kazimie –
rzu kamienna wieża, która prawdopodobnie stanowi 
pozostałość pierwotnego zamku. Nowy zamek kamienny 
powstał poniżej Baszty w poł. XIV w. z rozkazu Kazimie – 
rrza Wielkiego, który nadał osadzie prawa miejskie. Dotąd 
zachowała się legenda o związku tego króla z piękną 
Żydówką Esterką, dla której władca jakoby wybudował 
w pobliskiej Bochotnicy zamek, połączony lochami z ka –
zimierską fortecą. 

  Okres rozkwitu Kazimierza przypada jednak na czasy 
renesansu, kiedy to miasto – położone nad Wisłą – 
głównym w tym czasie szlakiem handlowym – bogaci 
się na handlu, zwłaszcza zbożem. Upamiętniają to piękne 
spichlerze stojące wzdłuż brzegu rzeki, a także zbudo – 
wane na planie renesansowym miasto ze wspaniale 
dekorowanymi kamienicami bogatych kazimierskich 
rodrodów kupieckich: Przybyłów, Celejów, Górskich. Wtedy 
też w Kazimierzu powstały 2 nowe świątynie rzymsko – 
katolickie: Kościół św. Anny i Klasztor OO. Franciszkanów  
– Reformatów. Odnowiono także w stylu renesansu 
lubelskiego Farę, gdzie ok. 1620 r. umieszczono najwię – 
ksze w ówczesnej Rzeczypospolitej organy, które dziś są 
najstarszym czynnym instrumentem tego typu w Polsce.
Synagoga, będąca ośrodkiem kultu kazimierskich Żydów,  
którzy od czasów średniowiecznych wraz z chrześcija – 
nami stanowili w Kazimierzu jedną społeczność, po –
wstaje w obecnym kształcie w XVIII w. 
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6. Albrechtówka

Jak tu dojść?

5. Cmentarz parafialny

4. Plebania/Wietrzna Góra

3. Góra Trzech Krzyży

1 i 2. Wzgórze Zamkowe
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Baszta powstała na szczycie Wzgórza Zamkowego na przełomie XIII i XIV w.  
Jako tzw. górny zamek pełniła funkcje obronne, zanim wybudowano Zamek. 
Niektórzy badacze twierdzą, iż była ona również siedzibą straży celnej, 
a w nocy służyła jako latarnia rzeczna. Wysokość wieży z powodu nierówności 
terenu jest w różnych miejscach inna. W najwyższym miejscu wynosi ona 
19,20 m. Obwód Baszty to około 32,50 m. Natomiast grubość muru zmniejsza 
się w miarę wzrostu wysokości. Na dole wynosi 4,20 m, na czwartej kondy –

gnacji już gnacji już tylko około 3 m. Od zachodu na wysokości 6 m znajduje się sklepione wejście. Prawdopodobnie łączyło się 
ono za pomocą zwodzonego mostu z rampą, co jest zgodne z późnośredniowiecznym systemem budownictwa obron –
nego. Wnętrze wieży podzielone jest na pięć kondygnacji. U podstawy każdej z nich znajdują się łożyska belek, na któ – 
rych leżały podłogi. Ze szczytu Baszty rozciąga się piękny widok na Kazimierz i dolinę Wisły.

Kamienice Przybyłów – tak charakterystyczne dla Kazimierza –  powstały 
w XVII w. Ich właścicielami byli bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy 
przyozdobili je wizerunkami swoich świętych patronów, stąd nazwy. Obie mają 
identyczny układ fasad: przyziemie z podcieniem o trzech arkadach i piętro 
z trzema oknami. Fasady przyozdobiono płaskorzeźbami postaci ludzkich 
i i zwierzęcych, a także ornamentami roślinnymi. Tutaj mieszają się chrześci – 
jaństwo i mitologia, średniowieczne fantazje i renesansowe groteski. 

Jednym słowem cała epopeja wymodelowana w zaprawie tynkowej. Dach budynków zamaskowano wysokimi attykami.
Składają się one z dwóch kondygnacji oddzielonych od siebie potężnym gzymsem. 

Zamek powstał za panowania Kazimierza Wielkiego, w I poł. XIV w. jako 
budowla obronna typu ogrodzieńca – z wysokimi murami, które otaczały 
obszerny dziedziniec. Część mieszkalna usytuowana od strony miasta składała 
się z przyziemia o sześciu izbach i piętra. Zamek posiadał małą wieżę od strony 
miasta i większą od Wisły, skąd dziś można podziwiać piękną panoramę. 
BBramę wjazdową usytuowano od północy. W epoce renesansu dziedziniec 
powiększono od strony wschodniej, a sam Zamek zwieńczono attykami 

i wprowadzono liczne ozdoby w nowym stylu. Zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Wyremontowany za Augusta II 
w stylu barokowym. Wkrótce znów uległ zniszczeniu podczas walk pomiędzy Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim. 
W 1806 roku znajdował się w takim stanie, że władze austriackie nakazały strącić grożące zawaleniem attyki. 
Od tamtej pory już go nie odbudowano.
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Spichlerz Kobiałki

Spichlerz Ulanowskich /Mikołaja Przybyły/

Kamienica Celejowska
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Kościół św. Anny

Klasztor OO. Franciszkanów – Reformatów

Kosciół Farny
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Synagoga

Drewniana studnia w Rynku

Łaźnia
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Łaźnia 
Kamienica Biała
Schronisko młodzieżowe „Strażnica” 
Kamienica Celejowska 
Urząd Miasta i Gminy
Muzeum Nadwiślańskie
SARP 
Apteka
Kościół Farny
Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej 
i Klasztor OO. Franciszkanów-Reformatów
Piekarnia Sarzyński
Kamienica Gdańska 
Studnie
Muzeum Sztuki Złotniczej w Dzwonnicy 
Centrum Informacji Turystycznej
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK 
Kamienice Przybyłów
Miejski plac zabaw dla dzieci
Synagoga

RDOŚ w Lublinie. 
Wydział Spraw Terenowych V 
w Kazimierzu Dolnym
Jatki Koszerne
Kazimierski Ośrodek Kultury 
Promocji i Turystyki  

RYNEK - KAZIMIERZ DOLNY



Śladami kazimierskich Żydów
Żydowski Kazimierz… Ile z niego zostało? Przekonajmy się, wędrując uliczkami Miasteczka, czy obecny jest 
tutaj jeszcze duch dawnego sztetł…

Jatki
Koszerne i Synagoga. 

Grodarz

Starym Kirkucie

Nowy Kirkut

       Śladami perełek architektury Jana Koszczyca Witkiewicza
Jan Koszczyc Witkiewicz
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Dom Potworowskich
Kapliczka Najświętszej Marii Panny
Łaźnia Miejska
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
Willa Kwiecińskich
Willa Opoków
DDom Kifnerów
Kamienica z Loggią
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Drugim skupiskiem było tzw. „Krakowskie Przedmieście” 
– obecnie ulica Krakowska – tu za najwspanialszy 
uchodził dziś już nie istniejący spichlerz  „Pod Bożą 
Męką”. Jedynym obiektem z tej grupy, który podziwiać 
możemy do dziś, jest dawny Spichlerz Kobiałki, a obecnie 
Dom Turysty PTTK, znajdujący się na samym końcu ulicy 
Krakowskiej. Długość trasy ok. 6 km.

        Szlakiem kazimierskich spichlerzy

Spichlerze w Kazimierzu Dolnym stanowią wyjątkowy, 
nie mający nigdzie swego odpowiednika, zespół zabyt –
ków. Mimo tego że były one przeznaczone do celów 
gospodagospodarczych, ich renesansowych zdobień do dziś 
zazdrości im niejedna kamienica. Są pozostałością po 
portowej i handlowej świetności Kazimierza Dolnego. 
Pierwsze z nich powstały najprawdopodobniej w XVI w. 
W najlepszym dla Miasteczka okresie, czyli w wieku XVII, 
spichlerzy w Kazimierzu Dolnym było około 60. Wtedy 
też powstały najważniejsze budowle Kazimierza, drew –
nianą zabudnianą zabudowę zastąpiła architektura murowana. 
Okres świetności kazimierskich spichlerzy szybko prze – 
minął i już w wieku XIX użytkowanych było około 12 
budynków, na ogół adaptowanych do innych celów 
aniżeli magazynowanie zboża. Mieściły się tu m. in. 
garbarnie, browary czy składy wyrobów z wikliny, dzięki 
czemu przetrwały one do dzisiaj. Główne skupisko spi –
chlechlerzy było przy wybrzeżu północnym, obecnie przy 
ulicy Puławskiej i Tyszkiewicza. Do dziś znajduje się tu 
kilka spichlerzy, mniej lub bardziej rozpoznawalnych – 
„Król Kazimierz”, „Pod Żurawiem” czy Muzeum Przyrod –
nicze. 
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Spichlerz – hotel „Pod Żurawiem” 
ul. Puławska 112 (2 poł. XVII w.) 
Spichlerz – hotel „Król Kazimierz” 
ul. Puławska 86 (2 poł. XVII w.) 
Spichlerz Pielaka 
camping przy ul. Puławskiej 66 (XVII w.) 
SSpichlerz „Pod Wianuszkami” 
ul. Puławska 64 (lata 80 – te XVII w.) 
Spichlerz „Bliźniak” 
ul. Puławska 46 (1 poł. XVII w.)
Spichlerz Feuersteina (Krzysztofa Przybyły) 
ul. Puławska 40 (kon. XVI w.)
Spichlerz Ulanowskich (Mikołaja Przybyły) 
MuMuzeum Przyrodnicze przy ul. Puławskiej 34 (1591 r.) 
Spichlerz przy ul. Tyszkiewicza 18 
mieszkanie prywatne przy stacji paliw
Jatki Koszerne
Mały Rynek (XVIII/XIX w.)
Synagoga
ul. Lubelska 4 (2 poł. XVIII w.)
SSpichlerz Kobiałki
hotel PTTK przy ul. Krakowskiej 61 (1636 r.)



W odwiedziny do Esterki

Przebieg trasy:
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Korzeniowy Dół

Przebieg trasy:



Chałajowym Dołem
Chałajowy Dół
Żółty szlak

„Zapach wody zielony w cieniu, złoty w słońcu…” pisał Leo –
pold Staff w wierszu „Wysokie drzewa”. Woda co prawda nie 
jest motywem przewodnim tej wycieczki, ale poza tym
wswszystko się zgadza – zielony zapach wąwozu i złoty pól. Trasa 
wiedzie na przemian lasem i niwą. Wycieczkę rozpoczynamy 
przy ośrodku wypoczynkowym Arkadia leżącym przy skrzy –  
żowaniu ulic Lubelskiej, Kwaskowej Góry, Czerniaw i Nadrze –
cznej. Wchodzimy w ulicę Kwaskowa Góra, która swoją nazwę, 

podobnie jak samo wzgópodobnie jak samo wzgórze nad nią leżące, wzięła od rodu Kwasków, występującym w Kazimierzu od I połowy XVII w. 
Przy krzyżu przydrożnym stojącym w towarzystwie rosłych drzew skręcamy w prawo w brukowaną szarą kostką ulicę. 
Wkrótce droga rozwidla się, na lewo przechodząc w Gościniec Opolski. My idziemy prosto węższą jej odnogą. Wkrótce 
kostka ustępuje miejsca leśnej drodze. To Chałajowy Dół, wzmiankowany w źródłach w 1685 r. Wchodzimy w wąwóz 
„zielony w cieniu, złoty w słońcu”. Droga prowadzi nas prosto. Krótka modlitwa przy leśnym konfesjonale i skręcamy 
w pw prawo, by skrajem wąwozu i pola dojść do polnej zalanej słońcem drogi. Przestrzeń! Drewniana konstrukcja wieży – 
punktu widokowego Wiatrakowa, zachęca by pójść w lewo do miejsca położonego możliwie najwyżej i rozejrzeć się po 
okolicy. Nasyciwszy oczy widokiem z miedzy (208,2 m n.p.m.), wracamy do punktu naszego wyjścia z zarośli – zbiegają 
się tu dwie polne drogi. Stajemy tyłem do naszego „lasku” i ruszamy w prawą stronę.  

KKolejny szczyt (206,6 m n.p.m.) znajduje się na skrzyżowaniu dróg – tu na jednym z drzew widoczny jest znak żółtego 
szlaku. Dalsza nasza wędrówka wiedzie właśnie żółtym szlakiem, czyli na skrzyżowaniu odbijamy przed sadem w pra – 
wo i wkrótce zagłębiamy się w płytką zadrzewioną głębocznicę. Na lewo – stare zapuszczone sady przenoszą nas 
w świat niczym z  „Tajemniczego ogrodu” Frances Hodgson Burnett czy opowiadania „Malwina” z tomu „Dwa księżyce” 
Marii Kuncewiczowej. Nie rozmarzajmy się jednak zbytnio, bo tuż za sadem trzeba skręcić w lewo. Teraz krótkim odcin –
kiem ścieżka biegnie skrajem wąwozu i pola, by za chwilę przejść przez to pole i zanurzyć się w kolejny wąwóz. Scho –
dzidzimy w dół, wkrótce zbocza stają się coraz bardziej strome i zielone, ale ścieżka jest widoczna, oznakowana (żółty  
szlak) i wygodna. Ani się spostrzeżemy, jak wyprowadza nas na bitą drogę tuż obok wejścia do pensjonatu Kwaskowa. 
Idziemy w dół, mijając po drodze kazimierskie domki. Na prawo widać już mury Arkadii. Doszliśmy do ulicy Czerniawy. 
Tu kończymy naszą wędrówkę.

Przebieg trasy: ul. Nadrzeczna – ul. Kwaskowa Góra – Chałajowy Dół – Wiatrakowo – żółty szlak – pensjonat Kwa – 
skowa – Arkadia – ul. Czerniawy. Długość trasy ok. 3 km.

Noclegi Informacje Festiwale Kamery internetowe

Spacerkiem lub rowerem po okolicy



StyczeńKazimierski Orszak Trzech Króli.
                    World Snow Day 
Luty Zawody narciarskie i snowboardowe 
MarzecKazimierz bywa kobietą

MMaj Majowy Festiwal Muzyczny

CzerwiecDni Wisły

                    Świętojanki
                    Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

Targi Sztuki Ludowej.
Lipiec Festiwal Muzyki i Tradycji Klezmerskiej

                    Letnie Wieczory Muzyczne

SierpieńFestiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

                    Festiwal Kazimierskie Inspiracje

                    Letnie Wieczory Muzyczne. 
WrzesieńŚwięto Jesieni

PaździernikBabie Lato
ListopadCecylianki

GrudzieńKazimierski Jarmark Świąteczny i Ogólnopolski Kiermasz Smaków Regionalnych „Zasmakuj 
                    w Kazimierzu” 
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Rejsy statkiem po Wiśle – ul. Nadwiślańska, Kazimierz Dolny, tel. 81 88 10 135. Trasa rejsu: w górę Wisły, obok zamku 
w Janowcu, do Mięćmierza i z powrotem do Kazimierza Dolnego. Istnieje również możliwość przeprawienia się statkiem 
do Janowca, do centrum można dojechać ciuchcią turystyczną. 
Park linowy „Kazimierz” – ul. Krakowska 59/61, Kazimierz Dolny, kom. 607 906 699.
Natura Park Linowy – ul. Puławska 90, Kazimierz Dolny, kom. 785 634 067.
Przejażdżki bryczką i kuligi – ul. Słoneczna 31a, Kazimierz Dolny, tel. 81 88 20 207, kom. 604 121 950. 
Końskie Taxi u Kozaków – tel. 81 88 20 289, Kazimierz Dolny, kom. 603 284 995. 
WWypożyczalnia quadów i rowerów – Centrum Ahava, ul. Lubelska 40, Kazimierz Dolny, kom. 668 215 225.
Meleksy “Zwiedzaj z nami z Eko – Busikami” – Rynek, Kazimierz Dolny, tel. 602 178 024.

Stacja Narciarska Kazimierz ul. Puławska 168. Ośrodek został otwarty w styczniu 2011 roku i wciąż się rozwija. 
Obecnie korzystać możemy z trzech wyciągów i czterech tras zjazdowych: 590 m, 470 m, 250 m oraz 110 m. 
Na miejscu znajduje się także wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, restauracja z bogatym menu oraz parking. 
Stacja współpracuje także ze szkołą narciarską „KOZLO – SKI”. Tel. kom. 505 222 405.
Jak dojechać?Jak dojechać? Z Radomia drogą krajową nr 12, z Lublina drogą krajową nr 830, zaś z Warszawy drogą krajową nr 17. 
Na rondzie w Bochotnicy skręcamy w kierunku Kazimierza Dolnego, jedziemy 700 m prosto, po czym skręcamy w lewo. 

„NARTSPORT” w Rąblowie to najstarszy ośrodek sportów zimowych w okolicy. Na miejscu do dyspozycji gości jest pięć 
tras zjazdowych: 420 m, 300 m, 180 m, 160 m oraz tzw. ośla łączka i snowpark. Można tu wypożyczyć sprzęt narciarski 
i snowboardowy, skorzystać z profesjonalnego serwisu, rozgrzać się w karczmie i doszlifować jazdę, umawiając się na 
lekcje z instruktorem. Dodatkową zaletą jest duży parking oraz pokoje gościnne. Tel. 81 88 25 500 lub 502 168 054.
Jak dojechać?Jak dojechać? Z Kazimierza Dolnego jedziemy w kierunku Lublina. W Bochotnicy na rondzie skręcamy w prawo. 
1 km od skrzyżowania zjeżdżamy z drogi 824 na 830, a za ok. 7,5 km mamy znak „Rąblów”, po czym skręcamy w prawo. 
1,2 km dalej zjeżdżamy z głównej drogi w lewo i za 2,4 km wyjeżdżamy na wprost wyciągów. Z Lublina trasą E–17 lub 
drogą krajową 830. Z Warszawy trasą E–17. Z Radomia trasą E–12. 

Wyciąg Narciarski Parchatka oferuje dwie trasy zjazdowe, każda o długości 360 m. Na miejscu są także: wypożyczalnia 
sprzętu, szkoła narciarska, miejsca noclegowe oraz „Karczma Parchatka”. Tel. kom. 609 649 944.
Jak dojechać?Jak dojechać? Z Lublina lub Radomia drogą krajową nr 12, z Warszawy drogą krajową nr 17 (skręcając w Żyrzynie 
w kierunku Puław). W Puławach kierujemy się na Kazimierz Dolny, jadąc drogą wojewódzką nr 824. Następnie mijamy 
po prawej stronie stację paliw BP i po około 1800 m skręcamy w lewo, w ulicę Sybiraków (przy drodze znajdują się białe 
tablice z napisem „Wyciąg narciarski"). Potem jadąc cały czas prosto, po około 600 m dojeżdżamy do stoku narciarskiego. 

SKI SPORT Wyciąg Narciarski Celejów pozwala skorzystać z jednego wyciągu oraz dwóch tras zjazdowych: 250 m 
i 300 m. Na miejscu jest także wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz bar. Tel. kom. 601 832 001.   
Jak dojechać?Jak dojechać? Z Kazimierza Dolnego wyjeżdżamy w kierunku Lublina. Na rondzie w Bochotnicy wybieramy pierwszy 
zjazd – kierunek Lublin. Jedziemy prosto wzdłuż trasy 830. Dojeżdżamy do Celejowa, tam skręcamy w pierwszą drogę 
po prawej stronie, potem znów w prawo. Stok narciarski znajduje się po prawej stronie.



KazimierzDolny.pl © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Przychodnia
Podstacja pogotowia ratunkowego wyjazdowego 
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Bank Spółdzielczy
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Prom Janowiec

Prom Serokomla

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Kamienica Celejowska
Muzeum Przyrodnicze 
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