
WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO 

 

W czasie wakacji zapraszam Was, Drodzy Wychowankowie, do Kazimierza Dolnego 

- miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, nad Wisłą, w Małopolskim 

Przełomie Wisły, w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Historycznie położony 

jest w Małopolsce. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Kazimierz. 

 

Proponuje nocleg w schronisku ,,Pod Wianuszkami”. 

Schronisko Młodzieżowe „Pod Wianuszkami” 

mieści się w zabytkowym spichlerzu zbudowanym 

pod koniec XVII wieku. W latach 1906-1929 

w spichlerzu tym funkcjonował zakład garbarski 

Maurycego i Chaima Feuersteinów. 

Zniszczony działaniami wojennymi został 

odbudowany w latach 1978-1986 według projektu 

architekta H. Dąbrowskiego, z przeznaczeniem 

na schronisko młodzieżowe. 

Co można zwiedzić w Kazimierzu Dolnym? 

Rynek - główny punkt miasta, składa 

się z dwóch części - starszej, położonej wyżej, 

przy Farze, i młodszej, niższej, i o wiele 

większej. Po kilku pożarach, które zniszczyły 

zabudowę w XVI wieku, przy rynku zaczęto 

wznosić kamienice murowane z miejscowej 

opoki. 

Na środku rynku tkwi studnia będąca symbolem Kazimierza, w XIX wieku - zdrój 

uliczny nr 1 zawdzięcza pracy Jana Koszczyc - Witkiewicza w 1913r.  
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W północno-wschodniej części rynku 

Kazimierza Dolnego wznosi się Kościół Farny 

(św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja). 

Świątynia pochodząca jeszcze z okresu 

późnego renesansu skrywa prawdziwy skarb - jedne 

z najstarszych organów w Polsce, które służą do dzisiaj. 

Kościół Farny znajduje się na Szlaku Renesansu Lubelskiego. 

Z rynku można wejść na pobliskie wzniesienie - Górę Trzech Krzyży. 

Z tego miejsca roztacza się najpiękniejsza panorama Kazimierza Dolnego. 

Fantastyczne krajobrazy można podziwiać 

zarówno wcześnie rano, jak i wieczorem. 

Ustawione na szczycie krzyże mają 

upamiętniać epidemię cholery, która nawiedziła 

miasto. 

W Kazimierzu Dolnym warto także 

zwiedzić ruiny zamku i baszty. 

Zamek został wzniesiony na polecenie 

Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Jako zespół 

fortyfikacji obronnych miał chronić Kazimierz Dolny 

przed najazdami tatarskimi. Swoją funkcję pełnił aż do 

wojen szwedzkich. Od tego czasu, mocno zniszczony, 

popadał w coraz większą ruinę. 

W XX wieku artyści odkryli, że miejsce to 

stanowi świetny motyw dla pejzaży. Podobno na zrujnowanym dziedzińcu zamkowym 

wielkomiejscy artyści urządzali bale z przepiękną panoramą Kazimierza i samej Wisły w tle. 

Dziś zamek jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji 

Kazimierza Dolnego. 

Na szczycie wzgórza zamkowego wznosi się okrągła wieża 

z przełomu XIII i XIV w. Baszta 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. W każdym bądź razie z jej szczytu 

rozciąga się piękny widok na Kazimierz i dolinę Wisły. 



Można też popłynąć rejsem statkiem po Wiśle obok Krowiej Wyspy do wsi 

Mięćmierz. 

Krowia Wyspa - faunistyczny 

rezerwat przyrody znajdujący się na 

terenie gmin Wilków i Kazimierz 

Dolny w województwie lubelskim. 

Rezerwat leży w obrębie Kazi-

mierskiego Parku Krajobrazowego 

i obejmuje położoną na Wiśle Krowią 

Wyspę, piaszczyste mielizny i wody przybrzeżne. 

Powierzchnia: 62,30 ha, rok utworzenia: 1991. 

Po dopłynięciu do końca rejsu polecam zwiedzić zabytkowy 

drewniany wiatrak kozłowy znajdujący się w Mięćmierzu 

stanowiącym część miasta Kazimierz Dolny. 

Jest to jeden z niewielu zachowanych wiatraków tego typu na 

terenie województwa lubelskiego. 

Nawiązuje do tradycji istniejących niegdyś licznie na tym 

terenie wiatraków. 

 

Inne atrakcje znajdujące się nieopodal Kazimierza Dolnego: 

 

 Cmentarz Żydowski oraz Ściana Płaczu 

Cmentarz żydowski w Czerniawach 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą powstał w 1851 

roku i został całkowicie zdewastowany na początku 

II wojny światowej. 

Kazimierscy Żydzi zostali zmuszeni przez 

niemieckich okupantów do wyrywania zabytkowych 

macew, czyli płyt nagrobnych, a następnie wybrukowania nimi terenów wokół Klasztoru 

oo. Reformatorów, w którym podczas wojny mieściło się więzienie i siedziba Gestapo.  

W latach 80-tych ubiegłego wieku zaczęto wydobywać nagrobki, cześć z nich 

zachowała się w dobrym stanie, nienaruszone zostały płaskorzeźby i inskrypcje. 
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Z odzyskanych macew na cmentarzu w zbudowano pomnik wzorowany 

na jerozolimskiej ścianie płaczu. Kazimierska ściana płaczu pęka po środku, pękniecie 

symbolizować ma los polskich i kazimierskich Żydów. 

Zgodnie z obowiązującym na cmentarzach żydowskich podziałem na części męskie 

i kobiece, po lewej stronie pęknięcia umieszczono nagrobki kobiet, zaś po prawej nagrobki 

mężczyzn. Nagrobki znajdują się po obu stronach ściany. 

 

 Wąwóz Korzeniowy Dół  

Okolice Kazimierza Dolnego słyną 

z malowniczych wąwozów. 

Pierwsze z nich powstały 

najprawdopodobniej w wieku XVII, kiedy 

miasto miało ważne znaczenie handlowe 

- służyły jako droga umożliwiająca 

transport towarów. 

Dzisiaj najpopularniejszym punktem wycieczek jest tzw. Korzeniowy Dół - wąwóz 

rozpoczyna się ok. 6 km od rynku. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć 

w otoczeniu przyrody. Spacer wąwozem zajmuje ok. 20 minut. Czasami wysokość ścian 

dochodzi nawet do kilkunastu metrów. 

 

Miłej wycieczki! 

 

Anna Listowska 


