
NAJCIEKAWSZE 
SZLAKI 

TURYSTYCZNE W 
POLSCE



SZLAKI 
TEMATYCZNE

Coraz większą grupę turystów nie interesuje już tylko 
pływanie i opalanie się, lecz chcą dowiedzieć się czegoś 
więcej o kraju, do którego przyjechali, poznać jego 
historię, kulturę i gastronomię. Stąd też trasy tematyczne 
są dla nich doskonałym wyborem. Dają one możliwość 
wygodnego badania, uczenia się i poznawania regionu, w 
którym historia przeplata się z życiem mieszkańców i ich 
autentycznymi produktami, stanowią okazję do 
zrozumienia bogactwa naturalnego i kulturowego 
dziedzictwa, które ich otacza - i wszystko to dzieje się w 
zabawny sposób.

Szlaki tematyczne sprawiają, że turyści, zamiast udawać się 

tylko w jedno najbardziej znane miejsce, odwiedzają kilka 

innych. Nie muszą zastanawiać się, co można jeszcze 

zobaczyć w okolicy; podróżując proponowanym szlakiem, 

docierają do zabytków i miejsc, do których wcale by się nie 

wybrali, o których często wcześniej nie słyszeli. Połączenie 

miejscowości i zabytków nadrzędną ideą zwiększa 

atrakcyjność każdego z poszczególnych przystanków na 

trasie podróżujących, którzy nie tylko przemieszczają się w 

przestrzeni, ale podróżują też w innym czasie. 



MAŁOPOLSKI 
SZLAK OSCYPKOWY



◦ Małopolski Szlak Oscypkowy łączy 31 bacówek, gdzie można 
spróbować świeżych wyrobów z mleka owczego, nie tylko oscypka, 
ale też bryndzy, bundzu, żentycy i redykołek. Co ciekawe, można też 
poznać tutaj metody ich produkcji, a tradycja wyrobu oscypka sięga 
czasów średniowiecza.

◦ Oscypek to sławny wędzony owczy ser z Podhala, Pienin i Beskidów. 
Kiedyś był to rarytas podawany tylko na specjalne okazje, np. 
góralskie wesele, dziś jest przysmakiem goszczącym na stołach całej 
Europy. To drugi po bryndzy polski produkt regionalny, zastrzeżony 
w Unii Europejskiej.

◦ Na Szlaku leżą popularne miasta Małopolski: Zakopane, Kościelisko, 
Poronin, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Nowy Targ, Nowy 
Sącz, Biały Dunajec, Zubrzyca, Zawoja



MAŁOPOLSKI 
SZLAK WINNY



◦ Warto wiedzieć, że w Małopolsce wino uprawiano 

od zarania dziejów, a przynajmniej odkąd na te 

ziemie zaczęto sprowadzać zakonników. To 

właśnie zakony zakładały pierwsze winnice, a na 

handlu -między innymi winem- bogaciły się w 

średniowieczu małopolskie miasteczka. Niestety w 

XVII wieku nastąpiły dwie katastrofy-

klimatyczna, w postaci tzw. małej epoki 

lodowcowej, i gospodarcza- skutek ciągłych 

konfliktów wojennych, w tym potopu 

szwedzkiego. Winiarskie tradycje stopniowo 

zanikały i dopiero od niedawna do nich wracamy-

również w Małopolsce.



Małopolski Szlak Winny to projekt, który zrzesza 40 winnic w 

całym województwie, opisując każdą z nich i udzielając 

podstawowych informacji. Ciekawym źródłem może być 

przygotowana w ramach Małopolskiego Szlaku Winnego 

broszura z enoturystycznymi trasami Małopolski. Podsuwa ona  

kilka gotowych pomysłów na wycieczkę po winnicy i ciekawych 

miejscach w jej okolicy. 

Na co dzień większość winnic jest z reguły zamknięta ale 

po uprzednim umówieniu się, pasjonaci wina chętnie 

oprowadzają po swoich miejscach, dzieląc się wiedzą i 

opowieściami. Dlatego zamiast spontanicznych 

odwiedzin, zaleca się coraz bardziej popularne spotkania 

w winnicach, imprezy enoturystyczne i winne posiadówki-

w sezonie letnio-jesiennym ta oferta staje się naprawdę 

bogata.



SZLAK SOLANKOWY 
W CIECHOCINKU



◦ Szlak solankowy wytyczono w Ciechocinku tak, aby 
spacerujący mogli kolejno poznawać najbardziej znane i 
charakterystyczne w mieście miejsca związane z produkcją soli.

Trasa ma około 4 km długości i jest dobrze oznakowana 
oraz opisana na tablicach informacyjnych. Szlak prowadzi 
od fontanny Grzybek, przez słynne Tężnie solankowe z tarasem 
widokowym na tężni nr I i Grotą solankową w tężni nr II, aż do 
zabytkowej Warzelni Soli, w której powstało niedawno Muzeum 
Warzelnictwa i Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Spacerując między obiektami wytyczonego szlaku można 
dowiedzieć się, jaki wpływ na organizm mają naturalne inhalatoria, 
jakimi są fontanna Grzybek i najdłuższe w Europie XIX - wieczne 
tężnie oraz jak powstaje sól wydobywana, zatężana i produkowana 
w niezmienny sposób od około 200 lat do dziś.





SZLAK ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ



Szlak Architektury Drewnianej powstał przy 

współpracy województwa małopolskiego, śląskiego, 

podkarpackiego i świętokrzyskiego i ma on długość 3762 

km. Na trasie znajduje się 536 obiektów, z czego 14 jest na 

liście UNESCO. Projekt ten to sposób na ocalenie przed 

zapomnieniem zabytków głównie architektury dawnej wsi

ale również kultury, sztuki ludowej. Na szlaku znajduje się

wiele zabytków, do których można zaliczyć kościoły, 

cerkwie, przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, 

drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy i 

leśniczówki, pałacyki i skanseny.

Cerkiew w Gładyszowie

Kościół św. Leonarda w Lipnicy





ŚWIĘTOKRZYSKI 
SZLAK LITERACKI



◦ Świętokrzyski Szlak Literacki to 
samochodowa trasa w woj. świętokrzyskim. 
Prowadzi śladami poetów, pisarzy i 
kronikarzy, którzy byli mocno związani z 
tym rejonem, a w swoich utworach 
wychwalali piękno okolicy. Zostawili oni po 
sobie nie tylko dorobek literacki, ale 
również dworki wypełnione zbiorami 
bibliotecznymi, pamiątkami z dalekich 
podróży i pamiątkami rodzinnymi.

Szlak rozpoczyna się w Nagłowicach – miejscu związanym z życiem i twórczością Mikołaja Reja. Obejmuje 40 

miejscowości, dzieląc się na trzy główne trasy:

• pętlę ponidziańską – Nagłowice, Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój i Wiślica,

• pętlę sandomiersko-ostrowiecką – Doły Biskupie, Bodzechów, Dwikozy, Sandomierz, Klimontów,

• pętlę kielecką – Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Oblęgorek, Strawczyn, Kielce, Domaszowice, Leszczyny, Ciekoty, 

Święta Katarzyna, Bieliny.



Kielce: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – zostało założone w 1964 
roku, w 100-lecie urodzin pisarza. Ekspozycja prezentuje wczesny okres jego życia 
– dorastanie, pierwsze próby literackie, naukę w gimnazjum, można także obejrzeć 
pierwodruki powieści Żeromskiego.

Oblęgorek: Muzeum Henryka Sienkiewicza – dzisiejsze Muzeum niegdyś było 
posiadłością Sienkiewicza przekazaną mu jako dar od Narodu z okazji jubileuszu 
pracy artystycznej. Pisarz przebywał tu bardzo często. Napisał tutaj kilka swoich 
dzieł, m.in. „W pustyni i w puszczy”. Po II wojnie światowej rezydencja zamieniła 
się w muzeum biograficzne Sienkiewicza. Zachowano układ i wygląd pokoi z 
czasów, gdy mieszkał w nich sam pisarz. Ciekawymi eksponatami prezentowanymi 
w Muzeum są osobiste pamiątki Sienkiewicza zgromadzone podczas podróży po 
świecie.

Bodzechów: Muzeum Witolda Gombrowicza – wewnątrz znajdują się meble 
rodziny Kotkowskich i biurko dyrektora Jana Gombrowicza oraz dokumenty i 
pamiątki rodzinne. W Muzeum prezentowana jest wystawa pt. „Ja, Gombrowicz”.



Wiślica: Dom Długosza – w 1440 
roku Jan Długosz był kustoszem 

kolegiaty wiślickiej, ufundował wtedy 
kościół i dom dla 12 kanoników i 12 
wikariuszy oraz czterokondygnacyjną 

dzwonnicę. W ceglanym Domu 
Długosza obecnie mieści się plebania 

i Muzeum Regionalne.

Ciekoty – na południowym krańcu 
wsi leży Żeromszczyzna, miejsce 

gdzie znajdował się dworek 
dzierżawiony przez rodzinę 

Żeromskich. To tutaj pisarz spędził 
dzieciństwo i młodość.

Czarnolas: Dwór Czarnoleski – w 
dworze niegdyś należącym do Jana 
Kochanowskiego, poety, który w 

swoich utworach wychwalał piękno 
tej okolicy dzisiaj mieści się muzeum. 

Ekspozycja muzealna to przede 
wszystkim gabloty z książkami i 

pamiątkami. W muzeum 
zgromadzono również literaturę o 

Kochanowskim i jego twórczości. W 
Dworku Czarnoleskim znajduje się 
stała wystawa pt. „Jan Kochanowski 

na tle epoki renesansu”.



Nagłowice: Muzeum „Dworek 
Mikołaja Reja” – ukazuje związki 

pisarza z Nagłowicami i jego 
twórczość. Jest tu wystawa 

przedstawiająca życie i dorobek pisarski 
Mikołaja Reja.

Pacanów – w położonej na 
Kielecczyźnie miejscowości, która 
kojarzy się głównie z Koziołkiem 
Matołkiem, powstało Europejskie 

Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, 
dla upamiętnienia życia i twórczości 

Kornela Makuszyńskiego.

Suchedniów – mieści się tutaj 
rodzinny dom Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego. Wspomnienie domu 
pozwoliło pisarzowi przetrwać 

najcięższe chwile życia, w sowieckim 
łagrze, o czym pisał na kartach „Innego 

świata”.

Jędrzejów: klasztor cysterski – w latach 
1217-1223 wiódł tu swoje życie 

zakonne bł. Wincenty Kadłubek, autor 
liczącego cztery księgi dzieła „Kronika 
polska”. Obecnie w bazylice znajduje 

się ołtarz z relikwiarzem 
Błogosławionego.



SZLAK ZABYTKÓW 
TECHNIKI



◦ Szlak Zabytków Techniki to tematyczny, samochodowy 

szlak turystyczny łączący najciekawsze obiekty związane z 

dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego.

◦ Zabytki na Szlaku odznaczają się dużymi walorami 

turystycznymi, historycznymi i architektonicznymi. Wiążą 

się z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, 

kolejnictwem, produkcją wody, a nawet przemysłem 

spożywczym. To, co sprawia, że szlak jest tak wyjątkowy, 

to "dotyk historii" - prezentowane eksponaty i maszyny w 

obiektach na Szlaku nadal działają i przenoszą nas w 

miniony świat, świat naszych dziadów i pradziadów.



◦ Obecnie, od stycznia 2017 roku Szlak obejmuje 
42 obiekty w całym województwie śląskim, 
wśród nich wydzielono cztery Gwiazdy 
Techniki Szlaku Zabytków Techniki. Są 
to: Kopalnia Guido w Zabrzu, Kopalna Srebra 
w Tarnowskich Górach, Tyskie Browarium oraz 
Muzeum Browaru Żywiec.

◦ Gwiazdy Techniki to punkty kotwiczne Szlaku, 
w których Krajtroterzy mogą oczekiwać 
najwyższej jakości usług, wiedzy merytorycznej 
oraz ekspozycji w autentycznej scenerii. 
Gwiazdy są specjalnie oznaczone i w punktach 
tych można też odnaleźć sporo informacji o 
innych Gwiazdach Techniki, jak i o innych 
obiektach na Szlaku Zabytków Techniki.



SZLAK BAJKOWA 
ŁÓDŹ



◦ Szlak turystyczny Bajkowa Łódź to ciekawa propozycja dla 

aktywnych turystów, szczególnie rodzin z dziećmi. Powstał, 

by przypominać o bogatym dorobku łódzkiej animacji. W 

różnych punktach Łodzi stanęły rzeźby postaci 

nawiązujących do filmów zrealizowanych przez Studio 

Małych Form Filmowych Se-ma-for.

◦ Warto dodać, że w Łodzi powstało ponad 1400 filmów 

animowanych emitowanych w kilkudziesięciu krajach na 

całym świecie. Postaci bajkowe usiane po mieście wywołują 

uśmiechy nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którym te postaci 

kojarzą się z dzieciństwem.



Postaci na szlaku 

◦ Miś Uszatek, ul. Piotrkowska 87 - ulubiony 
miś wskazuje wejście do Centrum Informacji 
Turystycznej, odsłonięcie rzeźby miało miejsce 
w 2009 roku

◦ Pingwinek Pik-Pok, al. Unii Lubelskiej 4 
(AquaPark) - odsłonięty w 2010 roku

◦ Filemon i Bonifacy, Plac Zwycięstwa 1 - kotki 
odsłonięto w 2011 roku przed Muzeum 
Kinematografii, stoją za ogrodzeniem, dlatego 
można je pogłaskać w godzinach otwarcia 
Muzeum

◦ Zaczarowany Ołówek, ul. Traugutta 18 -
Piotrusia z zaczarowanym ołówkiem i pieskiem 
odsłonięto w 2011 roku przed Domem Kultury



◦ Trzy Misie, ul. Piotrkowska 282 - misie 
Kuba, Bartek i Misia od 2012 roku witają gości 
zwiedzających Skansen i Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, za ogrodzeniem

◦ Plastuś, Park im. H. Sienkiewicza - Plastuś z 
Plastusiowego Pamiętnika stoi koło placu 
zabaw w parku od 2014 roku (w 2013 roku 
stał przed szkołą)

◦ Wróbelek Ćwirek, ul. Piłsudskiego 61 - w 

2014 roku główny bohater filmu „Przygód 
kilka Wróbla Ćwirka” zamieszkał w gniazdku 
przed budynkiem Palmiarni

◦ Maurycy i Hawranek, ul. Konstantynowska 
8/10 - rzeźba stanęła w 2014 roku 
przed łódzkim Zoo



TRANSJURAJKI 
SZLAK KONNY



◦ Transjurajski Szlak Konny to najdłuższy szlak turystyczny na 

Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, oznaczony kolorem 

pomarańczowym. W czasie podróży zobaczyć można najbardziej 

zachwycające miejsca na Wyżynie.

Szlak ten łączy, jak sama nazwa wskazuje, stajnie i ośrodki jeździeckie i 

pozwala poznawać piękny jurajski krajobraz w zupełnie innowacyjny 

sposób, w siodle.

Jego trasa została rozłożona na 8 jednodniowych etapów, z czego 5 dni 

wędrówki przypada w województwie śląskim. Podczas każdego dnia 

przebywa sie trasę ok. 20-30 km.



SZLAK KSIĄŻĄT 
MAZOWIECKICH



◦ Szlak odwołuje się do wspólnej historii całego Mazowsza, 
które choć dziś rozbite pomiędzy województwa: mazowieckie, 
łódzkie i podlaskie, w średniowieczu, przez 250-300 lat, było 
samodzielnym organizmem państwowym, rządzonym przez 
dynastię książąt mazowieckich wywodzących się od Konrada 
Mazowieckiego. Wiele zaś miejscowości, które leżą poza 
granicami obecnego województwa mazowieckiego było 
ważnymi ośrodkami w Księstwie Mazowieckim. 

◦ Szlak Książąt Mazowieckich ma na celu podkreślić wspólne 
korzenie, historię, tradycję i dziedzictwo Mazowsza oraz 
przywrócić książętom mazowieckim należne im miejsce w 
świadomości jego mieszkańców. Łączy miejscowości, które 
książęta zakładali i w których pozostały po nich pamiątki w 
postaci zabytków architektury, sztuki oraz bogata tradycja. 
Szlak został podzielony na 4 odnogi, wszystkie zaczynające i 
kończące się w Warszawie, z których każda zapewnia 1-, 2-
dniową wycieczkę w inny rejon Mazowsza, a patronami każdej 
z nich zostali inni książęta mazowieccy. 

Ruiny zamku w Sochaczewie

Zamek w Ciechanowie





SZLAK CYSTERSKI



◦ Szlak Cysterski jest jednym z najważniejszych i największych 
polskich szlaków kulturowych. Stworzony został nie tylko po 
to, aby uwiecznić pamięć o zakonie, ale przede wszystkim w 
celu zaprezentowania ludziom prawdziwych pereł 
architektury sakralnej, datowanych najczęściej na wczesne 
średniowiecze. Szlak przebiega przede wszystkim przez 
Polskę Zachodnią, kilka obiektów znajduje się też na terenie 
Małopolski.

◦ W Polsce w chwili obecnej trasa uwzględnia cztery rodzaje 
obiektów. Te, które są nadal używane, te, które już nie są, te, 
po których zostały ruiny albo które się nie zachowały oraz 
miejsca współczesne (tych jest najmniej). Lista obiektów jest 
długa – liczy 54 zabytki. Turystę będą z pewnością 
interesowały najbardziej kościoły i klasztory dawne, liczące 
po osiemset i więcej lat. 



Opactwo Cystersów w Pelplinie

Opactwo Cystersów w Oliwie 

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Opactwo Cystersów w Lubiążu



SZLAK ZAMKÓW 
GOTYCKICH



Szlak Zamków Gotyckich prowadzi przez malownicze 

regiony Kaszub, Powiśla, Warmii i  Mazur. Jego główną 

atrakcją są średniowieczne zamki krzyżackie, oraz zamki 

biskupie i kapitulne.

Na trasie szlaku znajduje się 12 zamków w następujących 

miejscowościach: Bytów, Malbork, Sztum, Kwidzyn, Olsztyn, 

Nidzica, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn, 

Gniew, Nowe nad Wisłą.

Najsłynniejszym spośród nich jest Zamek Krzyżacki w 

Malborku, największa warownia okresu średniowiecza.



Atrakcjami na szlaku nie są
jedynie średniowieczne

mury i komnaty, ale także
imprezy organizowane w 

zamkowych podwojach, czy
to turnieje i pokazy

rycerskie, koncerty muzyki
dawnej, pokazy kunsztu i
rzemiosła czy kiermasze i

jarmarki. To wszystko
sprawia, że ciałem i

duchem przenosimy się do 
czasów krzyżaków, rycerzy i

dam dworu.



SZLAK ORLICH 
GNIAZD



◦ Na rozległym terenie Jury i jej wzniesieniach czekają na turystów 

osadzone na skałach zamki Szlaku Orlich Gniazd. Podróżując 

szlakiem możemy podziwiać miejsca unikalne pod względem 

przyrodniczym, krajoznawczym oraz historycznym. Do zamków 

leżących na tej trasie zalicza się: Zamek Ogrodzieniec w 

Podzamczu, który jest jednym z największych zamków w Europie, 

Zamki w Mirowie i Bobolicach, „Bąkowiec” w Morsku, „Pilcza” w 

Smoleniu czy Zamek Olsztyn koło Częstochowy. Warto zobaczyć 

również pozostałe obiekty warowne i pałace, w tym klasztory, małe 

kościółki i przydrożne kapliczki.



Ukształtowanie terenu sprzyja 

uprawianiu aktywnego wypoczynku na 

Szlaku Orlich Gniazd - to idealne 

miejsce na spacery, wędrówki i jazdę na 

rowerach. Trasy jurajskie wiją się wśród 

ostańców wapiennych, pozwalają 

podziwiać widoki na rozległe doliny, w 

których osadzone są niewielkie 

miasteczka i wsie. Tamtejsze skałki i 

jaskinie to wymarzone miejsce dla 

uprawiających wspinaczkę skałkową. 

Dodatkowo swoje miejsce znajdą tu 

zarówno miłośnicy jazdy konnej, jak i 

narciarstwa biegowego. Przy szlaku 

bardzo dobrze rozwinięta jest 

infrastruktura turystyczna.



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ ☺

Julia Wasilewska


