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JAKIE SĄ NASZE MOŻLIWOŚCI
I CO TUTAJ MOŻNA ZORGANIZOWAĆ...

FRANKÓWKA MAŁA to PLENEROWY OŚRODEK, gdzie organizujemy różnego rodzaju
aktywności dla grup oraz gości indywidualnych. Jednak nie musicie martwić się pogodą,
ponieważ mamy wiele zadaszonych miejsc, które w razie deszczu mogą pomieścić nawet
do 100 osób. Natomiast walory przyrodnicze miejsca są nieocenione – cudowne, pachnące
mieszane lasy, z panoramą otwartą na Beskid Wyspowy.

JAKIE SĄ NASZE MOŻLIWOŚCI?
DUŻY, OGRODZONY, TRAWIASTY TEREN (1 ha) niedaleko lasu mieszanego
BOISKO do badmintona lub siatkówki
100 miejsc przy stołach pod dachem (2 szałasy, drewniana weranda, małe
pomieszczenie w środku domu, plenerowa KUCHNIA SPOTKAŃ)
Miejsce na duże OGNISKO (pyszne kiełbaski od lokalnego wytwórcy)
Na miejscu możliwość zamówienia OBIADU (jedno- lub dwudaniowego)
PLENEROWA KUCHNIA SPOTKAŃ z tradycyjnym piecem chlebowym opalanym
drewnem, w której organizujemy WARSZTATY KULINARNE dla grup i gości
indywidualnych, RUSTYKALNE IMPREZY PLENEROWE - przyjęcia komunijne,
urodziny dla dzieci, wieczory panieńskie.
SKLEPIK Z PAMIĄTKAMI oraz MIODAMI z lokalnej pasieki.
LOKALNA INFORMACJA TURYSTYCZNA - mapy, przewodniki, folderki

EDUKACJA W PLENERZE!

W oparciu o dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne regionu
przygotowaliśmy
we Frankówce Małej wiele WARSZTATÓW O RÓŻNEJ
TEMATYCE dla dzieci i młodzieży.
Zwykle organizujemy je wtedy, kiedy przyroda jest AKTYWNA, tj. od kwietnia do
października. Jednak zdarzają się imprezy mikołajkowe, czy karnawałowe zimą w
KUCHNI SPOTKAŃ i przy ognisku (zwłaszcza integracje z warsztatami kulinarnymi
dla międzyszkolnych wymian młodzieży)
PRZY
REALIZACJI
NASZYCH
WARSZTATÓW
WYKORZYSTUJEMY
PRZESTRZEŃ I PRZYRODĘ.
Stawiamy na INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, NAUKĘ W RUCHU, WYKORZYSTANIE
RÓŻNYCH FORM RYWALIZACJI – GRY TERENOWE, MEMO, PLANSZOWE,
KONKURSY, ZAWODY, PRACUJEMY W ZESPOŁACH.
Podczas naszych warsztatów URUCHAMIAMY WSZYSTKIE ZMYSŁY - dotyk,
zapach, smak, wzrok, słuch.
W naszej przestrzeni mamy INTERAKTYWNĄ TERENOWĄ ŚCIEŻKĘ
EDUKACYJNĄ, którą dostosowujemy do konkretnych warsztatów, wieku
uczestników oraz wybranych form przekazywania treści.
Nasze zajęcia kierowane są do przedszkoli oraz grup szkolnych wszystkich etapów
edukacji, ale także grup seniorów.
Chętnie pracujemy z dzieciakami z SPE, mamy spore doświadczenie w tym
zakresie. Oferujemy także warsztaty dla domów kultury, kolonii, półkolonii.
WIZYTA WE FRANKÓWCE TRWA ZAZWYCZAJ 3-4 GODZINY. Jeśli grupa chce
przedłużyć swój pobyt, prosimy o zgłaszanie tej informacji wcześniej.

Nasze warsztaty można
połączyć z ciekawymi
wycieczkami w okolicy.
Dokąd i jak je
zorganizujemy
opisaliśmy na
następnych stronach.

FRANKÓWKA
MAŁA

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
FRANKOWKA.PL

INFO@FRANKOWKA.PL 661 061 436

O NAS
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CZYLI KTO ZORGANIZUJE
WASZE WYCIECZKI

VIACRACOVIA.PL

EDUKACYJNE BIURO PODRÓŻY
ZMIENIAMY EDUKACJĘ W TURYSTYCZNE ATRAKCJE!

Gospodarze Frankówki Małej prowadzą także licencjonowane, edukacyjne biuro
podróży VIA CRACOVIA PODRÓŻE Z NAUKĄ, które już od 10 lat organizuje
wycieczki z oprawą edukacyjną, warsztaty i inne aktywności pozaszkolne.
Specjalizujemy się w wycieczkach w kraju oraz krajach z Polską sąsiadujących.
Razem z nami poznasz wszystkie najpiękniejsze miasta w Polsce, zrelaksujesz się
na łonie przyrody malowniczej wsi, przemierzysz górskie szlaki, odwiedzisz
sąsiadów. Nasza oferta jest bardzo różnorodna, zajrzyj do niej, a zobaczysz, że…
PODRÓŻ NIEJEDNO MA IMIĘ...

OTO EKIPA FRANKÓWKI
PIOTR ROGOZIŃSKI
I VIA CRACOVII
Gospodarz na Frankówce
ANN APŁACHCZEWSKA-ROGOZIŃSKA
Gospodyni na Frankówce
Polonistka, która zamieniła salę
lekcyjną na mikrofon w autokarze
i plenerowe warsztaty
z dzieciakami, licencjonowany pilot
wycieczek oraz przewodnik po
Krakowie i krakowskich muzeach –
Podziemia Rynku, Rydlówka.
Zafascynowana TURYSTYKĄ KULINARNĄ
organizuje wspaniałe plenerowe warsztaty kulinarne
między innymi O MĄCE oraz o TAJNIKACH
STAROPOLSKIEGO STOŁU.

FRANKÓWKA MAŁA
INDYWIDUALNIE

Więcej na temat działalności
naszego biura
można przeczytać na stronie

VIACRACOVIA.PL
MIKOŁAJ ROGOZIŃSKI

Młody Gospodarz
Pasjonat historii pod każdą
Z takim pilotem, to na
postacią. Szczególnie
księżyc i z powrotem.
ulubiony okres to XX wiek.
Student zarządzania firmą,
Na WARSZTATACH
nazywany „Młodym
HISTORYCZNYCH, które
Szefem”, pilot wycieczek
organizuje i prowadzi, można go spotkać w
oraz licencjonowany przewodnik po
przebraniach z różnych epok.
krakowskim muzeum Podziemia
Druga wielka pasja to TURYSTYKA
Rynku. W naszym Edukacyjnym
GÓRSKA, którą rozwija jako PRZEWODNIK
BESKIDZKI. Licencjonowany pilot wycieczek Ośrodku Plenerowym Frankówka Mała
fachowa siła organizacyjna. Pasjonat
i wspaniały opowiadacz. Fascynujące
wycieczek rowerowych.
historie sypie z rękawa.

IMPREZY

URODZINY DLA DZIECI,
IMPREZY W STYLU RUSTYKALNYM

FRANKÓWKA MAŁA to doskonałe miejsce na zorganizowanie kameralnej
imprezy plenerowej w rustykalnym stylu. W ramach takich imprez odbywają
się u nas PRZYJĘCIA KOMUNIJNE, URODZINY DLA DZIECI Z ANIMACJAMI,
WIECZORY PANIEŃSKIE Z WARSZTATAMI KULINARNYMI ORAZ JUBILEUSZE.
Na życzenie gości przygotowujemy:
POCZĘSTUNEK - ciepłe dania i/lub zimna płyta, ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Więcej na temat wyżywienia na naszej stronie frankowka.pl/zrobimpreze-towarzyska-w-stylu-rustykalnym/
ANIMACJE DLA DZIECI

W jednym czasie organizujemy we
Frankówce tylko jedną imprezę!
Na stronie FRANKOWKA.PL w
zakładce IMPREZY zobacz ofertę
PLENEROWYCH URODZIN DLA
DZIECI

FRANKOWKA.PL

WARSZTATY

POZNAJ WSZYSTKIE RODZAJE NASZYCH
WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH

I. WARSZTATY KULINARNE

Jedzenie jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej. My skupiamy się na
roślinach – zbożach, przyprawach, które stanową podstawę naszego żywienia. Kuchnia łączy w sobie cały naukowy dorobek
człowieka – bez znajomości matematyki, chemii, fizyki, nie mówiąc już o przyrodzie, trudno wyobrazić sobie kuchenne zmagania.
Poza tym przygotowywanie potraw to wspaniała i twórcza zabawa, na którą rodzice nie zawsze pozwalają w obawie o porządek w
kuchni. O tym też są nasze warsztaty – o działaniu w zespole, o organizacji czasu i pracy. Nie zapominamy także o kuchni z historią
w tle! Frankówka, bowiem znajduje się kilkanaście kilometrów od Zamku w Wiśniczu, gdzie powstała pierwsza książka kucharska na
ziemiach polskich Compendium Ferculorum, autorstwa nadwornego kuchmistrza Stanisława Czernieckiego. A historia przypraw
korzennych jest naprawdę fascynująca, a nawet groźna. Na naszych warsztatach podróżujemy zatem w głąb historii do czasów
staropolskich, ale też dookoła świata razem z Magellanem na Wyspy Korzenne. Słowem KUCHNIA TO ŻYCIE i o tym właśnie w
sposób interdyscyplinarny, ciekawy i baaardzo praktyczny opowiadamy na naszych WARSZTATACH KULINARNYCH!
OTO TEMATY NASZYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH:
1. HECA Z PIECA, czyli wszystko o mące
2. KUCHNIA PEŁNA NIESPODZIANEK, czyli nauka w kuchni
3. HISTORIA OD KUCHNI, czyli o staropolskiej kuchni na dworze Lubomirskich
w Wiśniczu
warsztaty
4. Wszystkie zapachy świata – przyprawy
odbywają
5. ROZTAŃCZONE MARYNATY KRĘCĄ TWISTA.
się w naszej
6. ATLAS SMAKÓW- regionalne podróże kulinarne
PLENEROWEJ
Podczas warsztatów (do wyboru):
KUCHNI SPOTKAŃ
Lepienie pierogów
przy tradycyjnym
Robienie mini szarlotek
piecu
Pieczenie drożdżowych bułeczek
opalanym
Smażenie pierożków z konfektem
drewnem
Wyrabianie podpłomyków i inne

"POD NIEBEM Z CHLEBEM" - WARSZTATY
PIECZENIA CHLEBA DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH
Jaki chleb lubisz najbardziej? Na zakwasie, czy drożdżowy? Pszenny, czy żytni? A może z jakiegoś innego zboża? Chleb
jest podstawą ludzkiego jedzenia niemal od zarania dziejów. Z różnymi dodatkami, przyprawami, bardziej słodki lub słony.
Zapraszamy na cudowną podróż do krainy zapachów i smaków podczas pieczenia chleba w PLENEROWEJ KUCHNI
SPOTKAŃ! A także na relaks na łonie natury w malowniczej wiosce Cichawka, położonej u wrót Beskidu Wyspowego.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW: ok. 6 godzin - wstęp,
przygotowanie składników, wyrabianie ciasta, oczekiwanie, aż
wyrośnie, pieczenie. W trakcie przerw rekreacja we własnym
zakresie lub krótka wycieczka po okolicy pod opieką lokalnego
przewodnika.
GRUPA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW: 10 osób
DOJAZD do Frankówki Małej we własnym zakresie, służymy
informacją jak dostać się komunikacją zbiorową.
TERMINY: informacje na ten temat na FRANKOWKA.PL
w zakładce: ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY oraz w wydarzeniu
na Fb na naszym profilu facebook.com/FrankowkaMala

FRANKOWKA.PL
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POZNAJ WSZYSTKIE RODZAJE NASZYCH
WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH

II. WARSZTATY PRZYRODNICZE

LAS CIĘ WZYWA PO PRZYGODĘ, WNET
POZNASZ JEGO URODĘ:

NA ŁĄCE, GDY SŁONKO PRZYGRZEJE,
ZAWSZE DUŻO SIĘ DZIEJE:

1. NAUKA POSZŁA W LAS! – podczas aktywnej
terenowej zabawy nauczymy się rozróżniać gatunki
drzew iglastych i liściastych; poznamy sekrety leśnych
drzew; poszukamy co kryje się pod drzewami, a co
w ich koronach?
2. LEŚNY DETEKTYW – zabawa terenowa – zaopatrzeni
w narzędzia prawdziwego detektywa – lupę, lornetkę,
linijkę, notes – sporządzamy portret pamięciowy
podejrzanego, zastanawiamy się kto spał pod sosną?
Dlaczego liście są zielone? Czemu igły nie opadają na
zimę, a może opadają? Czy uda nam się rozwiązać
tajemniczą zagadkę?
3. LEŚNA
AGLOMERACJA,
CZYLI
O
LEŚNYCH
OWADACH – czy wiecie, że w lesie najwięcej jest
owadów i też najłatwiej nam te owady zobaczyć.
4. KTO ZOSTAWIŁ TĘ WIADOMOŚĆ? – LEŚNA
KOMUNIKACJA – zwierzęta i owady przekazują sobie
różne wiadomości za pomocą głosu, ale też koloru,
zapachu. Dowiemy się czym różnią się ślady od tropów,
a potem ich razem poszukamy.

1. CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI WIOSENNA ŁĄKA –
obserwujemy co dzieje się między kwiatami i źdźbłami na
wiosennej łące; odkrywamy czym zajmują się owady
i dlaczego kwiaty mają tyle różnych kolorów i kształtów.
2. MRÓWKI VS. PSZCZOŁY – przy okazji poznawania natury
przyrodniczych społeczności, uczestnicy poznają specyfikę
pracy zespołowej – grupa zostaje podzielona na dwa
zespoły – MRÓWKI I PSZCZOŁY – i podczas zdrowej
rywalizacji mają za zadanie dowieść, która grupa owadów
jest bardziej pracowita i pożyteczna.
3. WARSZTATY W PASKI. KRÓLESTWO PSZCZÓŁ –
warsztaty przyrodniczo-kulinarne – zmieniamy się w małe
pszczółki, które latają po łące i… no właśnie, czym się
zajmują, tego dowiemy się na warsztatach. A potem, kiedy
okaże się, że możemy się delektować pysznym miodem,
właśnie dzięki pszczołom, będziemy piec miodowe
ciasteczka w naszej plenerowej KUCHNI SPOTKAŃ.
4. MOTYLOWE WARSZTATY – na warsztatach dowiemy się
więcej o naturze tych żywych klejnotów, a dodatkowo
możemy razem wybrać się do Muzeum Motyli w Bochni

III.EKOLOGICZNE
Czy mamy wykształcone odpowiednie postawy ekologiczne,
zachowania względem przyrody? Im szybciej edukacja
ekologiczna stanie się częścią naszego życia, tym mamy
większa pewność, że będziemy prawidłowo żyć w symbiozie
z przyrodą. Ważne też, abyśmy zdali sobie sprawę, jak nasza
działalność (dobra lub zła) wpływa na nasze środowisko, na
przykład na pogodę oraz zasoby wodne.

1. CZTERY
ŻYWIOŁY
–
EKOLOGICZNA
GRA
TERENOWA. Dzieci zostają podzielone na 4 zespoły
i rozwiązują zadania z wykorzystaniem interaktywnej
ścieżki edukacyjnej.
2. CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? - warsztaty recyklingowe.
Nauka dokładnej segregacji odpadów oraz zajęcia
plastyczne z wykorzystaniem odpadów
3. POGODA - jak na nią wpływamy, czyli o ochronie
środowiska naturalnego
4. WIELKA WYPRAWA KROPELKI - wszyscy wiemy, że
woda to życie i gdyby jej zabrakło byłby kłopot. Będziemy
towarzyszyć kropelce w jej podróży
i dowiemy
się naprawdę fascynujących rzeczy!

W ramach
warsztatów
przyrodniczych
i ekologicznych
możemy wyruszyć
z grupą na krótki
spacer po pobliskim
lesie.

Na wszystkie warsztaty
można się zapisać
elektronicznie na stronie
FRANKOWKA.PL,
wybierając zakładkę:
ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY.
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IV. WARSZTATY
ETNOGRAFICZNE

V. WARSZTATY
HISTORYCZNE

Podczas naszych warsztatów etnograficznych pragniemy przekazać
młodemu człowiekowi to, co w jego najbliższym otoczeniu świadczy
o jego korzeniach, dziedzictwie, wspólnocie etnicznej, do jakiej
przynależy. Słowem, to KIM JEST. Staramy się odpowiedzieć na
pytanie – dlaczego w różnych regionach naszego kraju inaczej
nazywa się te same rzeczy, jada się co innego, opowiada się inne
historie? Poznanie swojej najbliższej okolicy, tej niewielkiej
przestrzeni, która nas otacza, pozwala młodemu człowiekowi na
poznanie siebie, na swoją identyfikację. Warsztaty we Frankówce
Małej, często poprzedzamy wizytą w bardzo ciekawym, prywatnym
EKOMUZEUM w Sobolowie, miejscowości znajdującej się niedaleko
Cichawki. W muzeum odnajdziemy wiele ciekawych sprzętów
używanych w XIX i XX wieku w wiejskich gospodarstwach oraz
ziemiańskich dworkach z najbliższej okolicy, które były przez całe
życie zbierane przez założyciela muzeum i jego ojca. Wizyta
w muzeum jest wstępem do późniejszych warsztatów we
Frankówce.
1. CO SIĘ KRYJE W SŁOWIE F.O.L.K.L.O.R.? – zajęcia dla
najmłodszych w formie zabawy wyobrażeniowej – do
każdej literki przyporządkowane jest słowo, które zawiera
w sobie cząstkę definicji wyrazu.
2. W LEGENDACH JEST ZAWSZE ZIARNKO PRAWDY –
Jak powstaje legenda? Kto ją tworzy
i dlaczego?
Czy odnajdziemy w legendach lokalne wierzenia,
zwyczaje, czy wydarzenia z lokalnych historii.
3. SPRZĘTY Z DUSZĄ – jak dawniej gospodynie
organizowały sobie życie? Jak prano, sprzątano,
gotowano, prasowano? Gdzie przechowywano rzeczy?
I najważniejsze – jaki był dawniej stosunek do
przedmiotów, które posiadano?
4. MATEMATYKA W WIEJSKIEJ CHACIE – Korzec, kopa,
tuzin – co to za dziwne słowa? Jak dawniej mierzono
i ważono w wiejskiej chacie? Czym płacono?
Organizujemy wiejski targ!
5. NA CHŁOPSKI ROZUM – warsztaty etnograficznobiznesowe
z
wykorzystaniem
grupowej
gry
planszowej
CHŁOPSKA
SZKOŁA
BIZNESU.
Przeznaczone dla starszych klas szkoły podstawowej oraz
szkół ponadpodstawowych. Wprowadza i tłumaczy
podstawowe pojęcia handlowe – podaż, popyt, eksport,
zysk itd. wykorzystując bardzo ciekawą historię
andrychowskich rzemieślników.
6. CZY WIESZ, GDZIE JESTEŚ? – Warsztaty krajoznawcze
(praca z mapą i kompasem).

W XV wieku jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi
w Polsce buduje zamek w Wiśniczu, który potem przejmie znana
magnacka rodzina Lubomirskich. Na zamku powstanie pierwsza
w dziejach Polski książka kucharska. Zamek w Wiśniczu gościł
koronowane głowy, a królowa Bona ponoć spacerowała na osiołku
po gzymsie jednej z wież. Jan Matejko zabiegał o rękę Teodory,
swojej przyszłej żony, w dworku "Koryznówka" w Wiśniczu,
a w międzyczasie naszkicował Wiśnicz zanim spłonął. W czasie
Wielkiej Wojny toczyła się tu jedna z ważniejszych bitew, po której
pozostały liczne cmentarze ukryte w okolicznych lasach. Nad tymi
terenami przebiegał korytarz powietrzny, którym latały Liberatory
z Brindisi nad powstańczą Warszawę. Tu także ukrywał się rotmistrz
Pilecki po ucieczce z Auschwitz. Te i wiele innych historii są kanwą
naszych interaktywnych, plenerowych warsztatów historycznych,
połączonych z questami, odwiedzinami w mniej znanych, a bardzo
ciekawych miejscach, zabytkach. Ożywiamy historię, aby stała się
bardziej ludzka i bliższa...

Na wszystkie warsztaty można się
zapisać elektronicznie na stronie
FRANKOWKA.PL, wybierając zakładkę:
ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY.

1. W OKOPACH WIELKIEJ WOJNY - Wielka Wojna miała
szczególny wymiar na bocheńszczyźnie. Toczyły się tu liczne walki
nazwane operacją limanowsko-łapanowską.
2. RYCERZ ZAWSZE JEST RYCERSKI - warsztaty dla dzieci
młodszych.
3. POZNAJEMY ŚWIAT RYCERSKICH TURNIEJÓW - rywalizacja
między zespołami w grach zręcznościowych; dawne zwyczaje
rycerskie; rycerski tor przeszkód.
4. JAK SPĘDZANO CZAS NA STAROPOLSKIM DWORZE - uczty,
bale, przyjmowanie gości. Zasady dawnego savoir-vivre'u, czyli
o zachowaniu przy stole.
5. NIEZWYKŁE HISTORIE ZWYKŁYCH LUDZI - zaloty mistrza Jana,
Wernyhora z Rajbrotu, korespondent wojenny z Budapesztu,
Liberator nad Nieszkowicami, z Auschwitz do Wiśnicza.

warsztaty
HISTORYCZNE
i ETNOGRAFICZNE
łączymy
z odwiedzinami
w ciekawych
miejscach
w okolicy

FRANKOWKA.PL

WYCIECZKI
WOKÓŁ FRANKÓWKI MAŁEJ

Niektóre warsztaty we Frankówce Małej warto połączyć ze zwiedzaniem okolicznych
atrakcji turystycznych. Najczęściej znajdują się one tylko kilka kilometrów od Frankówki,
a znacząco wzbogacają przekazywane na zajęciach treści. Istnieje również opcja, aby
zwiedzanie atrakcji połączyć tylko z ogniskiem lub obiadem w naszym ośrodku, albo
zorganizować TYLKO WYCIECZKĘ, bez wizyty we Frankówce. W nawiasach podano
rodzaj warsztatów z którymi można połączyć wycieczki.
1. KIEDY SÓL BYŁA NA WAGĘ ZŁOTA - wyruszamy na
wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni. Przez miasto wiodła VIA
REGIA ANTIQUA, droga o starożytnym rodowodzie.
Najważniejsze
jednak
znaczenie
miała
w
okresie
średniowiecza, kiedy biegły tędy ważne szlaki handlowe
łączące Kraków z Węgrami i Rusią. Wspaniała multimedialna
podziemna trasa turystyczna w Kopalni Soli w Bochni
obejmująca
blisko
40
stanowisk
opowiada
o
tych
zamierzchłych czasach. (WARSZTATY KULINARNE LUB
HISTORYCZNE)
2. MUZEUM MOTYLI W BOCHNI - tu będzie można poznać
kolorowy świat motyli, a także zobaczyć ponad 5 000 okazów
pochodzących
z
całego
świata.
(WARSZTATY
PRZYRODNICZE)
3. SZLAKIEM HISTORII SZTUKI W NOWYM WIŚNICZU Zwiedzanie renesansowo-barokowej warowni – zamku Kmitów
i Lubomirskich oraz/lub „Koryznówki” – dworku Jana Matejki
w Nowym Wiśniczu. QUEST w Wiśniczu. (WARSZTATY
KULINARNO-HISTORYCZNE)
4. W OKOPACH WIELKIEJ WOJNY - quest na jednym
z pierwszowojennych cmentarzy połączony z żywą lekcją
w plenerze (WARSZTATY HISTORYCZNE) oraz rozszerzona
wersja wycieczki do WARSZTATÓW "NIEZWYKŁE HISTORIE
ZWYKŁYCH LUDZI", kiedy to odwiedzamy miejsca związane
z omawianymi na warsztatach postaciami.
5. WIZYTA W EKOMUZEUM W SOBOLOWIE - gospodarz zebrał
ogromny zbiór narzędzi gospodarskich i rzemieślniczych oraz
innych ciekawych sprzętów i dokumentów używanych niegdyś
w domach chłopskich i ziemiańskich na tych terenach.
(WARSZTATY ETNOGRAFICZNE)
6. LIPNICA MUROWANA i KAMIENIE BRODZIŃSKIEGO - OD
WIERZEŃ LUDOWYCH DO TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
- podczas wycieczki zwiedzamy z przewodnikiem uroczy
kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisany na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO oraz rezerwat przyrody
nieożywionej Kamienie Brodzińskiego. Lipnica Murowana
znana jest przede wszystkim z konkursu palm wielkanocnych,
dlatego zatrzymamy się tam dłużej na QUEST. (WARSZTATY
ETNOGRAFICZNE i PRZYRODNICZE)

COROCZNY WYJAZD STUDYJNY DLA NAUCZYCIELI
CO ROKU SOBOTA I NIEDZIELA NA POCZĄTKU WRZEŚNIA…

Od kilku lat nasze edukacyjne biuro podróży VIA
CRACOVIA Podróże z Nauką specjalnie dla Państwa
organizuje WYJAZDY STUDYJNE w okolice Krakowa, aby
powspominać jeszcze wakacje, pokazać ciekawe miejsca
i podzielić się z Państwem naszymi propozycjami
wycieczek i warsztatów edukacyjnych na kolejny sezon. Co
roku przygotowujemy dla Państwa bogaty program
przyrodniczy, etnograficzny, kulinarny oraz wiele innych
niespodzianek. A całą imprezę zawsze kończymy we
FRANKÓWCE MAŁEJ. Całe wydarzenie dla uczestników
jest BEZPŁATNE. Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Szczegóły na stronie naszego biura
podróży VIACRACOVIA.PL
w zakładce WYJAZD STUDYJNY

FRANKOWKA.PL

WĘDRÓWKI

GÓRSKIE NIEDALEKO FRANKÓWKI

Zapraszamy także na WĘDRÓWKI PO BESKIDZIE WYSPOWYM I MAKOWSKIM, czyli nieco dalej
od Frankówki Małej. Wprawy okraszone ciekawymi opowieściami, legendami i tajemnicami
beskidzkich szlaków naszego PRZEWODNIKA BESKIDZKIEGO Piotra z pewnością sprawią, że
pokochacie te góry tak jak on 😊.
1. PASMO ŁOPUSZA I KOBYŁY | ROZDZIELE –
JASTRZĄBKA – KOBYŁA – RAJBROT
Widokowy spacer po mniej znanych zakątkach Beskidu
Wyspowego z ciekawymi przykładami architektury
drewnianej oraz cmentarzami z czasów Wielkiej Wojny |
Czas przejścia ok. 3-3,5 godziny. Możliwość połączenia
z wizytą w Lipnicy Murowanej lub Kamieniach Brodzińskiego.
2. PASMO ŁOPUSZA I KOBYŁY | ROZDZIELE – JASTRZĄBKA –
ŁOPUSZE WSCHODNIE – ŁOPUSZE ZACHODNIE – ŻEGOCINA
Spacer właściwie dla każdego. Po drodze piękne widoki na Pogórze,
fascynujące opowieści z I i II wojny światowej. Lokalne tajemnice
i przyrodnicze ciekawostki | Czas przejścia ok. 2,5 godziny.
3. PASMO ŁOSOSIŃSKIE | LIMANOWA – MIEJSKA GÓRA –
DZIELEC – ŁOSOSINA GÓRNA
Ciekawy spacer nad Limanową, piękne panoramy na Beskid
Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki oraz Tatry | Czas przejścia ok. 4
godzin.
4. ZDOBYWAMY MOGIELICĘ
Wyprawa na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego – Mogielicę 1170
m n.p.m. Wspaniała przygoda na górskim szlaku, której
ukoronowaniem jest zdobycie jednego z 28 szczytów Korony Gór
Polski. Trasa dla młodzieży aktywnej, obfitująca we wspaniałe
panoramy Beskidu Wyspowego, Sądeckiego, Gorców i Tatr. Rezerwat
Przyrody Mogielica i jego ciekawostki | Czas przejścia ok. 4 – 4,5
godziny.
5. RABKA ZARYTE – LUBOŃ WIELKI – PRZEŁĘCZ GLISNE
Górska wyprawa obfitująca w moc atrakcji. Perć Borkowskiego
w Rezerwacie Luboń Wielki to jedyne w tej części Beskidu rumowisko
skalne. Schronisko PTTK Luboń Wielki, to jedno z mniejszych
schronisk w naszych górach, na szlaku widoczne przykłady jaskiń
szczelinowych. Fragment Małego Szlaku Beskidzkiego | Czas
przejścia ok. 4 godziny.
6. PASMO LUBOMIRA I ŁYSINY
WARIANT I - Trasa Przełęcz Jaworzyce – Lubomir - Wiśniowa
Ciekawy zakątek Beskidu Makowskiego, zwanego też Średnim. Na
trasie ciekawa ścieżka astronomiczna, a na szczycie Lubomira –
Obserwatorium Astronomiczne z możliwością zwiedzania | Czas
przejścia ok. 3 godzin + zwiedzanie obserwatorium ok.45 min.
WARIANT II - Przełęcz Jaworzyce – Lubomir – Łysina
Schronisko PTTK na Kudłaczach – przerwa i możliwość zjedzenia
posiłku. Następnie zejście do Poręby. (Podobnie jak w wariancie I
możliwość
zwiedzenia
Obserwatorium
Astronomicznego
na
Lubomirze.

Ostateczna cena uzależniona jest od:

FRANKÓWKA
MAŁA

3- DNIOWA ZIELONA SZKOŁA U WRÓT BESKIDU WYSPOWEGO
Bardzo ciekawa propozycja krótkiej Zielonej Szkoły z przyrodniczokulinarnym
programem.
Nocleg
w
malowniczo
położonym
Schronisku
Szkolnym
u
podnóża
Beskidu
Wyspowego.
ATRAKCYJNA CENA!
W programie: Warsztaty Kulinarne HECA Z PIECA we Frankówce Małej
| Spacer po lesie w poszukiwaniu legendarnego Diabelskiego Kamienia
połączony z warsztatami przyrodniczymi | Zwiedzanie Zamku Kmitów
i Lubomirskich w Wiśniczu oraz „Koryznówki” – dworku Jana Matejki
w Nowym Wiśniczu | Quest w Nowym Wiśniczu | Warsztaty zielarskie
w Zamku w Dębnie | Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

