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Szlak Małopolskiego Instyutu Kultury składa się z obiektów, które są częścią większych szlaków w
ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego: Szlaku
Młodopolska Małopolska, Małopolska Romańska, Krakowskiego
Szlaku Techniki, Szlaku Dwory Małopolski i Małopolskiej Trasy
UNESCO. Pełne wersje Szlaków oraz wiele innych można znaleźć
na stronie: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/
A. Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie
Gmach Towarzystwa Lekarskiego, zaprojektowany w 1903 roku (realizacja: 1904) przez Władysława
Kaczmarskiego współpracującego z Ignacym Sowińskim, stał się niemal natychmiast słynny, głównie
dzięki talentowi Stanisława Wyspiańskiego.
B. Kawiarnia Noworolski w Krakowie
Kawiarnia, niegdyś cukiernia Jana Noworolskiego ze Lwowa, od otwarcia w lipcu 1912 roku stanowiła
miejsce spotkań środowiska artystyczno-literackiego Krakowa. Bez wątpienia przyczyniło się do tego
usytuowanie cukierni w samym sercu miasta, w Sukiennicach, jak również wyjątkowy wystrój wnętrza
nawiązujący do najlepszych przykładów kawiarń wiedeńskich.
C. Bazylika kolegiacka Narodzenia NMP oraz Muzeum Regionalne w Wiślicy
Bazylika w Wiślicy jest jednym z najstarszych zabytków architektury w Polsce, a historia samej osady
sięga IX/X wieku.
D. Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu
Świątynia w Kościelcu Proszowickim lub Pińczowskim, bo obie nazwy się przyjęły, jest wyjątkowym
przykładem połączenia architektury romańskiej z barokową. Dlaczego tak się stało, ilustrują dobrze
burzliwe dzieje kościoła.
E. Zespół zajezdni tramwajowej w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej
Krakowska zajezdnia tramwajowa powstała na peryferiach miasta, na pustkach nadwiślańskich przy
ulicy św. Wawrzyńca, w sąsiedztwie gazowni.
F. Zespół elektrowni miejskiej w Krakowie
Pierwsze krakowskie eksperymenty z oświetleniem elektrycznym przypadły na koniec XIX wieku. W
1880 roku miasto przywitało cesarza Franciszka Józefa iluminacją elektrycznych lamp łukowych, a w
1885 roku światło rozbłysło w budynku magistratu.
G. Willa Domańskich w Nawojowej Górze
Jednym z przysiółków Nawojowej Góry, wsi położonej nieopodal Krzeszowic, jest teren zwany
Gwoźdźcem. Na Gwoźdźcu mieściła się niegdyś prochownia, która najprawdopodobniej na przełomie
XVIII i XIX wieku uległa poważnemu zniszczeniu na skutek wybuchu.
H. Dwór Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym
Dwór w Gorzeniu zauważalną do dziś klasycystyczną sylwetkę przyjął w XIX wieku. W tym też czasie

strona 1 / 2

Pobrano z portalu Mapa Kultury

majątek zakupił Tytus Zegadłowicz, ojciec znanego w okresie międzywojennym poety i pisarza, Emila
Zegadłowicza. Mimo przeprowadzonego po zakupie znacznego remontu, Tytus nie zmienił wyglądu
zewnętrznego domu.
I. Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
Kościół pw. św. Leonarda powstał prawdopodobnie pod koniec XV wieku, co potwierdza otaczający go
cmentarz pochodzący z XVI wieku; kościół bywa też nazywany cmentarnym.
J. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
Drewnianą świątynię w Binarowej wzniesiono ok. 1500 roku w konstrukcji zrębowej z drewna
jodłowego. W 1596 roku do kościoła dobudowano wieżę, a następnie w latach 1602–1608 na szczycie
umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę. W latach 1641–1650 powiększono przestrzeń kościoła o
kaplicę Aniołów Stróżów od strony północnej oraz kruchtę od południa. W tym czasie dokonano też
pierwszej gruntownej modernizacji budowli.
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