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Restauracja - Pensjonat Pod Wietrzną Górą
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Kazimierz Dolny: Barokowy zespół
klasztoru Reformatów (XVII w.)
Zespół klasztorny franciszkanów reformatów: kościół
Zwiastowania NMP, barokowo-klasycystyczny (1589-1591),
rozbudowany (XVII i XVIII w.). Klasztor (1639-1645),
rozbudowany (XVII i XVIII w.), odbudowany (1828) w stylu
klasycystycznym.

Na mapie: A

Kazimierz Dolny: Zabytkowe kamienice
Do najbardziej znanych należą: kamienice Przybyłów "Pod św.
Mikołajem" i "Pod św. Krzysztofem" obydwie z ok. 1615 r.,
manierystyczne; kamienica Górskich (1607), rekonstruowana
(1926-1927); kamienica Celejowska, manierystyczna (ok. 1635),
restaurowana (1922-1925).

Na mapie: D

Kazimierz Dolny: Galeria Letnia
Galeria Letnia - prezentuje wystawy czasowe przedstawiające
dorobek m.in. współczesnych artystów związanych z miastem.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: B

Kazimierz Dolny: Dawna Łaźnia

Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: C

Kazimierz Dolny: Kamienica braci
Przybyłów
Kamienice Przybyłów to chyba najbardziej rozpoznawalene
kamienice na rynku w Kazimierzu Dolnym. Bliźniacze kamienice z
początku XVI wieku pobudowane przez braci - Mikołaja i
Krzysztofa Przybyłów. Frontowe ściany kamienic są zdobione w
postaci biblijne oraz świętych. Oprócz scen z bibli są
przedstawione motywy mitologiczne, scenki średniowieczne i
renesansowe oraz motywy roślinne i zwierzęce. Bliźniacze
kamienice posiadaja trzy okna z czego dwa są blisko siebie,
pomiędzy trzecim oknem można zauważyć dość sporych
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Dawną łaźnię wzniesiono w 1921 r., według projektu architekta
Jana Koszczyc-Witkiewicza. Początkowo budynek pełnił rolę łaźni
miejskiej a także pralni. W ścianę budynku wmurowano tablicę
pamiątkową z napisem: Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny
wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z
epidemiami, 1921. Obecnie działają tu pensjonat i restauracja.

3
rozmiarów patronów fundatorów domów świętego Mikołaja
biskupa oraz świętego Krzysztofa. Miejsce zaproponował:
apophis

Na mapie: E

Pośrodku Małego Rynku stoją unikatowe, drewniane żydowskie
jatki pochodzące z poł. XIX w. Budowli tego typu zachowało się
w Polsce niezwykle mało. Obecnie mieści się tu galeria oraz
kierownictwo pobliskiego bazaru.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: H

Kazimierz Dolny: Zabudowa willowa
Zabudowa willowa (głównie 1 poł. XX w.).

Na mapie: F

Kazimierz Dolny: Król kundli

Kazimierz Dolny: Bożnica
Bożnica (2 poł. XVIII w.), odbudowana (1953, obecnie kino).

Na mapie: G

W 2000 r. na kazimierskim rynku stanął pierwszy w Polsce
pomnik psa. Na malarskiej palecie siedzi kundelek z brązu i
czujnym wzrokiem spogląda w stronę kawiarni Rynkowej, którą
upodobali sobie odwiedzający Kazimierz artyści. Brązowym
monumentem rzeźbiarz Bogdan Markowski upamiętnił
miejscowego powsinogę - Hultaja. Przed wielu laty zwierzakiem
zaopiekował się przebywający w Kazimierzu malarz Zbigniew
Szczepanek. Pies otrzymał wówczas artystyczne imię Werniks i
rozpoczął stateczne życie jego wiernego druha. Kundelek z
brązu cieszy się ogromną sympatią turystów małych i dużych obowiązkową pamiątką z Kazimierza jest fotka z Werniksem.
Doczekał się też swojej legendy: przewodnicy zapewniają, że
pogłaskanie go po nosie przynosi szczęście. Nic dziwi więc, że psi
nos mocno lśni. W pobliżu znajduje się lokal o dwuznacznej
nazwie Kebab pod Psem. Można tu nie tylko zjeść smakowite
kebaby, ale obejrzeć galerię zdjęć, na których uwiecznieni zostali
Werniks, Grubcio, Bukiet, Klocek i Piwko - znane kazimierskie
psie osobistości. W barze można kupić gipsową miniaturkę
pomnika Werniksa.

Kazimierz Dolny: Dawne jatki
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Na mapie: I
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Kazimierz Dolny: Dawny szpital dla ubogich
Murowany budynek dawnego szpitala dla ubogich znajduje się
obok kościoła św. Anny. Budynek powstał w 1626 r.,
charakteryzuje go bogato zdobiony szczyt. Obecnie mieści się
tutaj Dom Kultury.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: J

spinają niczym klamrami wspomniane wyżej wieże pedałowe.
Instrument był wielokrotnie przebudowywany, po raz pierwszy
po najeździe Szwedów w 1656 roku. Niemniej, zachowało się
wiele pierwotnych jego elementów, m.in. mechaniczna traktura
gry, klapowe wiatrownice i większość głosów. Organy mają 36
rejestrów, rozdysponowanych na dwie klawiatury ręczne i jedną
nożną. Zachował się oryginalny stół gry z tzw. krótką oktawą i
klawiszami w kolorze drewna. Do włączania poszczególnych
głosów służą specjalne, metalowe pocięgła. Klucze rejestrowe
dla sekcji pozytywu znajdują się za plecami grającego. Poza
właściwymi głosami organy zostały wyposażone w rejestr kotłów
i dzwonków. Niepowtarzalnego brzmienia instrumentu można
posłuchać min. podczas Letnich Wieczorów Muzycznych.

Na mapie: L

Kazimierz Dolny: Kościół szpitalny św. Anny
i św. Ducha
Kościół Świętego Ducha i św. Anny, dawny szpitalny,
renesansowo-manierystyczny (ok. 1630-1670); obok dawny
szpital, (1626-1633), restaurowany (1953-1957).

Na mapie: K

Kazimierz Dolny: Muzeum Sztuki Złotniczej
Muzeum Sztuki Złotniczej działa w dawnej murowanej
dzwonnicy kościoła farnego. Jest to prawdopodobnie jedyna tego
typu placówka w Polsce. Powstała z inicjatywy Jędrzeja
Jaworskiego - kolekcjonera i głównego darczyńcy tegoż muzeum.
Wśród ok. 1500 eksponatów przeważają srebra polskie i
europejskie
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: M

Wśród kazimierskich zabytków jedną z większych atrakcji
turystycznych jest gotycko-renesansowy kościół farny (15861589, rozbud. 1610-1613), a w nim słynne organy, zbudowane
w 1620 roku. Obok organów z Olkusza, to prawdopodobnie
najstarszy tego typu instrument w Polsce. Ich budowniczym
mógł być Tomasz Gogoliński, Stanislavus Organarius lub, co jest
najbardziej prawdopodobnie, Szymon Liliusz - osiadły w
Kazimierzu organmistrz pochodzenia włoskiego. Za tą tezą
przemawiałyby cechy fakturalne prospektu organowego - duże
wieże pedałowe. Generalnie prospekt jest dwusekcyjny z
wyraźnie wydzielonym zestawem głównym i pozytywem. Całość
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Kazimierz Dolny: Słynne organy
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Kazimierz Dolny: Cmentarz przykościelny
Na tyłach kościoła farnego znajdują się pozostałości starego
przykościelnego cmentarza. Można zobaczyć tutaj m.in.
podwójny krzyż epidemijny z końca XIX w. oraz płytę ku czci
powstańców walczących w 1863 r.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: O

Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja (1586-1589,
1610-1613), zbudowany z wykorzystaniem murów starszego
kościoła (pocz. XIV w.).Dzwonnica barokowa (1783),
przebudowana (1883), rekonstruowana (l. 80. XX w.).

Na mapie: N

Kazimierz Dolny: Smakowite koguty
Kogut, rak czy może ryba? Takie dylematy mają odwiedzający
piekarnię pana Cezarego Sarzyńskiego przy ul. Nadrzecznej 6.
Maślane pieczywo o oryginalnych kształtach pieczono ku radości
najmłodszych członków piekarskiej rodziny z dziada pradziada. Z
czasem kogut z ciasta stał się obowiązkową pamiątką z
Kazimierza, symbolem rozpoznawalnym daleko poza granicami
Polski. Piekarnia znacznie się rozrosła. Na dole w firmowym
sklepie połączonym z kawiarnią roznosi się zapach świeżego
chleba i aromatycznej kawy. Wybór pieczywa przyprawia o
zawrót głowy. Stali bywalcy oprócz kogutów szczególnie polecają
pączki z różą i jagodzianki. Na piętrze działa restauracja.
Wspaniały widok na rynek oraz bogate menu o wyraźnych
inspiracjach staropolskich sprawiły, że często obiadują tutaj
wyjątkowi goście ze świata kultury i polityki. Przed posiłkiem
warto spróbować domowych nalewek. www.sarzynski.com.pl

Na mapie: P

Kazimierz Dolny: Góra Trzech Krzyży
Jedno z najbardziej znanych miejsc w Kazimierzu, z którego
rozciąga się przepiękny widok na miasto, to bez wątpienia Góra
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Kazimierz Dolny: Kościół farny św. Jana
Chrzciciela i św. Bartłomieja
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Trzech Krzyży. Widoczne z daleka krzyże zostały tu postawione
w 1708 r. w czasie trwania epidemii cholery. Aby podziwiać
panoramę Kazimierza i Wisły, a także zobaczyć z oddali zamek w
Janowcu, położony na drugim brzegu rzeki, należy najpierw
wspiąć się na ową górę po licznych kamiennych schodach.
Wspinaczka ta to wspaniała atrakcja i nieodłączny punkt wizyty
w Kazimierzu. Miejsce zaproponował: jarekbrelik

Na mapie: Q

Kazimierz Dolny : Dwór drewniany o
konstrukcji zrębowej
Dwór drewniany konstrukcji zrębowej (2 poł. XVIII w.),
remontowany (2 poł. XVIII w. i w latach 1976-1980).
Przeniesiony z Gościeradowa, obecnie Muzeum Nadwiślańskie.

Na mapie: T

Kazimierz Dolny: Rejsy po Wiśle
Rejsy po Wiśle odbywają się codziennie przez cały okres
żeglugowy. Statki pokonują trasę z portu w Kazimierzu Dolnym
do Krowiej wyspy, płynąc obok starych kamieniołomów i
Męćmierza,po czymzawracają do Kazimierza. Rejs trwa 60 minut,
a jego dodatkową atrakcją jest przystanek w porcie Janowiec.
Ciuchcia z przystani w Janowcu przewozi turystów do zamku
Firleja, a następniez powrotem na przystań. Dodatkowo istnieje
możliwość organizacji rejsów na zamówienie, a
takżebankietóworaz konferencji odbywających się na statkach.
Flota liczy 5 statków, w tym 3 stylizowane na zabytki. Miejsce
zaproponował: Mothyl

Na mapie: R
Autorzy zdjęć: fot. iwmali, marchello, marchello, fot. J.
Piłatowicz, apophis, marchello, marchello, marchello, fot.
AniaiJurek, marchello, fot. iwmali, fot. J. Piłatowicz, marchello,
Miecio521, lowetek, fot. W. Stalęga, fot. jarekbrelik,
eveplucienniczak, fot. Emil Żak, marchello,
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Kazimierz Dolny: Ruiny zamku Kazimierza
Wielkiego i zamku dolnego
Ruiny zamku Kazimierza Wielkieg z kamienia łamanego (1 poł.
XIV w.), wielokrotnie przebudowywany (w ruinie od XVIII w.). z
gotycką wieżą strażniczą (XIV w.) i zamku dolnego (XVI w.).

Na mapie: S

