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Nowy Targ to największe oraz najstarsze miasto regionu. Główny ośrodek handlowy, komunikacyjny i przemysłowy 

Podhala. Miasto królewskie. Obecna lokalizacja Nowego Targu jest wynikiem lokacji miasta na prawie niemieckim, 

wydanym w 1346 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Od samego początku funkcjonowania miasta, Nowy Targ 

pełnił znaczącą rolę – tędy przebiegał szlak handlowy z Węgier do Krakowa, funkcjonowała komora celna, a dzięki 

królewskim przywilejom miasto posiadało prawo składu towarów. Rozwój miasta był też możliwy między innymi 

                                                                                                                            dzięki jarmarkom, które początkowo odbywały się tylko 

                                                                                                                               raz w roku na rynku. Nowy Targ jako ośrodek regionu 

                                                                                                                                            pełnił również role administracyjne, przez co był 

                                                                                                                                 uznawany za stolicę Podhala. Tak pozostało po dzień 

                                                                                                                                        dzisiejszy, zwłaszcza że miasto stało się największym 

                                                                                                                                       ośrodkiem handlowym na Podhalu. Nowy Targ 

                                                                                                                                                                       zachwyca również otaczającym go pięknym 

                                                                                                                                                                                            krajobrazem górskim. 

Długość trasy: 4,1 km 
Do potwierdzenia: 24 PK 

2/K/20 
 

Nowy Targ 
Śladami przeszłości 

Na planie 
Nowego Targu 

zaznaczono różne miejsca, 
punkty kontrolne (PK). 

Do każdego z nich zadano 
pytanie lub wykonano zdjęcie. 

Odpowiedzi na pytania 
lub dopasowane zdjęcia, 

jako potwierdzenie przebycia trasy, 
należy dostarczyć do organizatora. 

Uwaga! Zdjęć jest więcej. 

Opracowanie trasy: Zuzanna Marusińska 
Źródło mapy: ©autorzy OpenStreetMap 

 

 Aktualność: wrzesień 2020 r. 
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Trasa powstała z inicjatywy 

mieszczącej się w Nowym Targu 

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. 

 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/K/20) 

PK 1 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budowa świątyni rozpoczęła się w latach 30. XX wieku i trwała prawie 30 lat. Budowla 
jest największą świątynią na Podhalu i zarazem jedynym trójnawowym kościołem. Krzyż Misyjny. 

W którym roku odbywały się pierwsze Misje Święte? 

PK 2 
Tablica pamiątkowa. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 3 
Rzeźba zwana „Golgotką” przedstawiająca śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 

Z jakiej okazji powstała? 

PK 4 
Płaskorzeźba w formie wystających z fasady budynku głów kobiety i mężczyzny. 

Z którego roku pochodzi płaskorzeźba? 

PK 5 

Kościół św. Katarzyny z 1719 roku. Najstarszą jego częścią, datowaną na ok. 1340 rok, jest prezbiterium fundacji Kazimierza 
Wielkiego. Wystrój wnętrza pochodzi głównie z epoki baroku, ale na szczególną uwagę zasługuje umieszczony w prezbiterium 
nad wejściem do zakrystii obraz „Matki Boskiej z gruszką”. W średniowieczu kwiat gruszy był znakiem czystości oraz symbolem 
Maryi. Przy kościele znajduje się milczący dzwon z końca XVIII wieku. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 6 
Stacja Drogi Krzyżowej wkomponowana w mur przykościelny. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 7 
Ogród Różańcowy z grotą Matki Bożej i przywiezioną z Lourdes figurą ustawioną nad źródełkiem. 

Kto jest fundatorem kapliczki przedstawiającej Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny? 

PK 8 
Krzyż Katyński w hołdzie wszystkim uwięzionym i pomordowanym Polakom.  

Nazwy jakich miejscowości umieszczono za krzyżem? 

PK 9 

Pomnik Władysława Orkana, podhalańskiego pisarza i poety odsłonięty w lipcu 1934 roku. W czasie wojny ukryty przed 
Niemcami, po wyzwoleniu został przeniesiony na nowotarski rynek. W 2012 roku pomnik wrócił na pierwotne miejsce, 
które w czasach PRL-u zajmował, wzniesiony zaraz po wojnie i dwukrotnie wysadzany w powietrze przez antykomunistyczne 
podziemie, pomnik wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej.  

Co trzyma w prawym ręku mężczyzna z płaskorzeźby na pomniku? 

PK 10 

Park im. Adama Mickiewicza. Powstanie parku łączy się z 100. rocznicą urodzin wieszcza. Do dzisiaj można podziwiać 
monument upamiętniający to wydarzenie. Jednak gdyby nie córka poety, stałby on w zupełnie innym miejscu. W 1898 r. 
radni chcieli bowiem ustawić pomnik przed ratuszem, jednak po jej interwencji ustawiono go nad Czarnym Dunajcem. 

Ile razy na pomniku występuje litera „W”? 

PK 11 
Tablica pamiątkowa. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 12 
Figura Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem z 1861 r. 

Jak mieli na imię jej fundatorzy? 

PK 13 

Kościół cmentarny św. Anny został wybudowany w XV wieku, bardzo możliwe, że w miejscu już wcześniej istniejącej świątyni. 
Jest on zaliczany do tzw. kościołów podhalańskich, czyli drewnianych świątyń wybudowanych w stylu gotyckim. Podobne 
budowle można oglądać w Łopusznej, Harklowej i Dębnie Podhalańskim. Do jego budowy użyto drewna modrzewiowego,  
a sam budynek ma konstrukcję zrębową, oszalowaną deskami. Drewniana świątynia jest orientowana. Zabytkowe wnętrze 
skrywa barokowe ołtarze z repliką XV-wiecznego obrazu św. Anny – oryginał znajduje się w kościele św. Katarzyny. Obiekt 
znajdujący się na szlaku architektury drewnianej. 

Ile należy pokonać schodków, aby dostać się do kościoła? 

PK 14 

Cmentarz Komunalny. To największy cmentarz na Podhalu. Na jego terenie, oprócz współczesnych mogił, znajdują się zabytkowe 
nagrobki, miejsca spoczynku żołnierzy poległych w wojnach światowych oraz pomniki upamiętniające pomordowanych  
w obozach zagłady i na sowieckiej ziemi. Najstarsze pochówki datuje się na I połowę XIX wieku. Grób Tekli z Jakubowskich 
Sytulowskiej zmarłej 8 stycznia 1886 r. (50-1-142) 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 15 
Zabytkowy nagrobek Franciszka Jahna z Nankich zmarłego w 20-tej wiośnie życia 4 kwietnia 1919 r. (5-1-32) 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 16 
Kwatera wojenna. Spoczywa tu 24 żołnierzy Legionów Polskich. Przed mogiłą stoi pomnik, na którego ścianie znajduje się 
krzyż z motywem roślinnym i inskrypcja "Poległym Legionistom 1914-1918". (11-1-6) 

Jakie imiona zaczynające się na literę „F” nosili pochowani tutaj legioniści? 

PK 17 
Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z poł. XIX w. fundacji trzech urzędników austriackich, skierowanych do Nowego 
Targu, aby obsadzić w mieście urzędy cesarskie.  

Dopasuj zdjęcie. 

PK 18 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Konny wóz strażacki. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 19 
Galeria Sztuki BWA JATKI funkcjonująca tutaj od blisko 30 lat. Mieści się ona w XIX-wiecznym zabytkowym budynku, który 
w przeszłości wzniesiony był z przeznaczeniem na miejskie jatki, czyli stragany z mięsem. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 20 

Nowy Targ posiada, jak przystało na miasto żyjące z handlu, duży rynek. Przez długie stulecia pełnił on rolę centrum 
handlowego dla odbywających się tu targów. W jego centrum stoi pięknie odnowiony ratusz. Do końca XVIII w. rynek 
posiadał drewnianą zabudowę, którą strawił w 1784 r. pożar. Ze względu na przyszłe bezpieczeństwo postanowiono 
wybudować murowane kamienice. Jedną z pierwszych postawiła pod koniec XVIII stulecia rodzina Strzałkowskich. 
Zabytkowa kamienica z II poł. XIX w. 

Dopasuj zdjęcie. 
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