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O projekcie
Przeprowadzona w latach międzywojennych i 60. XX w. regulacja spowodowała, że do-
lina górnej Wisły utraciła swój naturalny, „dziki” charakter. Koryto zostało wyprostowane, 
meandry przecięto wałami przeciwpowodziowymi, a istniejące starorzecza trwale odgro-
dzono od rzeki. Dzieła zniszczenia dokonały ścieki zrzucane do rzeki z rozwijających się 
osiedli ludzkich, przemysłu i rolnictwa. 

Obecnie, w związku z poprawą stanu środowiska, pojawia się szansa na przynajmniej czę-
ściowe przywrócenie Wiśle jej naturalnych przyrodniczych funkcji, a co za tym idzie przy-
wrócenie Wisły ludziom. Rzeka i jej najbliższe otoczenie na powrót powinny stać się celem 
wycieczek, spływów i obserwacji tak różnorodnej przyrody. Takim też między innymi celom 
służy projekt pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów staro-
rzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”. 

Podkreślić należy, że wiśliska, czyli starorzecza Wisły, są siedliskiem licznych gatunków 
chronionych, w szczególności dwóch roślin zagrożonych wyginięciem: grzybieńczyka 
wodnego i kotewki orzecha wodnego. Stanowią ważne w skali lokalnej ostoje przyrody 
i istotny element doliny Wisły – najważniejszego w Polsce korytarza ekologicznego. Ich 
zachowanie jest niezbędne dla jego dalszego prawidłowego funkcjonowania. W ramach 
projektu podjęto kompleksowe działania, które przyczyniają się do odnowienia i zacho-
wania walorów starorzeczy, wzmocnienia ich ww. funkcji. Są to działania inwestycyjne, 
prawne, edukacyjne, informacyjne i promocyjne.

Po wydaniu mapy przyrodniczo-krajoznawczej, folderu i albumu przyrodniczego odda-
jemy w Państwa ręce przewodnik prowadzący po małopolskim odcinku Królowej Pol-
skich Rzek. Publikacja ta przybliża kulturowe dziedzictwo tych ziem, proponuje dobrze 
przemyślane trasy rowerowe, a przede wszystkim zachęca do poznania przyrodniczych 
walorów doliny górnej Wisły. Ciekawość rozbudza przez opisy lokalnych ostoi sieci ekolo-
gicznej Natura 2000, opis ścieżki edukacyjnej, a także dwa miniatlasy przyrodnicze. Dzięki 
nim zapoznamy się z najczęściej występującymi w tym środowisku roślinami i ptakami. 
Opisu treści dopełnia poradnik turysty i bogata baza teleadresowa.  
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Wiślisko na Chropani z licznymi rozetkami kotewki orzecha wodnego, fot. P. Rymarowicz



Zakole Wisły w Jaksicach, fot. M. Karetta
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Wisła u swych źródeł, fot. M. Karetta

Wisła w Smolicach, fot. M. Karetta

Poradnik długodystansowca
Dla tych z was, którzy nie jechali jeszcze w długodystansowych, często kilkutygodnio-
wych rajdach rowerowych, ważne będzie poznanie kilku zasad dotyczących aktywnego 
i bezpiecznego wypoczynku na rowerze. Jeśli nawet wykupujecie wycieczkę rowerową 
u touroperatora, to nie zwalnia was od odpowiedzialności za siebie i swój rower.

Pierwszą rzeczą jest posiadanie sprawnego roweru. Na pewno kupiliście rower doskonale 
do was dopasowany, a sprzedawca pomógł wam odpowiednio ustawić siedzenie i kie-
rownicę na indywidualnej dla was wysokości. Ale rzeka płynie, a rower się zużywa. Jeśli 
nie będziecie się stosowali do pewnej starożytnej zasady, nie ujedziecie daleko, a brzmi 
ona: „nie posmarujesz, nie pojedziesz”. Każdy rower warto oddać do przeglądu przed ja-
kimkolwiek rajdem rowerowym.

Nie da się przewidzieć, o której godzinie dotrzemy do wyznaczonego przez siebie lub 
organizatora wycieczki celu. Po drodze może nas spotkać wiele różnych przygód – śrubka 
może się odkręcić, koło scentrować, dętka przebić, a głowa rozboleć. Więc oprócz dokrę-
cania śrubek, omijania dziur w nawierzchni i szkieł po rozbitych butelkach, weźcie ze sobą 
apteczkę i zapasową dętkę (zużytą należy natychmiast naprawić, aby stała się zapasową). 
Jest to wyposażenie obowiązkowe, ale jeśli jedziecie w grupie, nie każdy musi mieć swoją 
apteczkę (środki przeciwbólowe, odkażające, na otarcia, ukąszenia, oparzenia i maść na 
nadwyrężone mięśnie), szczególnie, jeśli nie dysponujecie wynajętym busem do przewo-
zu bagaży. Jeśli już mówimy o apteczce, to nie znajdziecie w niej środków przeciw zakwa-
som – jedyną radą jest tu rozćwiczenie mięśni zakażonych kwasem. Wytrawni rowerzyści 
stosują kisiel lub żelki raczej na dobre samopoczucie, bo na zakwasy dobry jest tylko tre-
ning. Należy pakować się z umiarem i zabierać jedynie potrzebne rzeczy, ponieważ nawet 
busy się psują i możecie być skazani na samodzielne przewożenie swojego bagażu. 

Statystyki prowadzone przez pielęgniarki pracujące na oddziałach ortopedycznych wy-
kazują, że najbardziej kontuzyjni klienci to rowerzyści. Nawet jeśli nie przelecieli oni przez 
kierownicę i nie zaliczyli gleby z innej perspektywy, to przychodzą do ortopedy, kulejąc 
z powodu nadwyrężenia stawu kolanowego. Ten problem nie dotyczy raczej dzieci i mło-
dzieży, ale już rowerzyści i rowerzystki po 20 roku życia powinni mieć się na baczności 
i wozić ze sobą specjalne opaski uciskowe, które można zakupić w sklepach zaopatrzenia 
medycznego.

Nic nie trwa wiecznie i nawet dzień się kiedyś kończy. Podróżowanie po nieznanym te-
rytorium po zmroku to nic przyjemnego, szczególnie, kiedy nastąpi niespodziewane za-
łamanie pogody. Dlatego przed wyruszeniem w dalekie ostępy sprawdźcie, czy baterie 
w światełkach się wam nie wyczerpały, czy wasza rowerowa pelerynka nie przemaka i czy 
wasza mapa znajduje się pod foliowaną osłonką, no chyba że ta niezbędna w podróży, 
zadrukowana karta papieru jest laminowana. Przede wszystkim jednak trzeba wiedzieć, 
o której godzinie gaśnie słoneczna żarówka i kiedy odpływa ostatni prom. Jeśli wyjedzie-
cie za późno, to możecie nie zdążyć i zostać na noc nie po tej stronie wody, co trzeba. 
Grupa dorosłych samodzielnych nie jedzie jednorodnie – każdy ma swoje tempo i grupa 
rozdziela się. Jeśli nie dysponujecie odpowiednią formą, możecie stracić grupę z oczu, 
a ponieważ w demokracji rządzi większość, pilot i przewodnik wycieczki (zazwyczaj jedna 
i ta sama osoba) również.

Przed wyjazdem zorganizowanym warto dowiedzieć się, ile kilometrów dziennie trzeba 
będzie pokonać między jednym miejscem noclegu a drugim. Warto także zbudować od-
powiednią kondycję i spędzić najpierw jeden dzień poza domem jadąc przez 4 godziny 
w kierunku wyznaczonego celu po urozmaiconym terenie (nie tylko płaskim), a potem 
odpocząć i wrócić tak, by być w bazie przed zmrokiem. Długodystansowe rajdy rowerowe 
to wielokrotność takiego wysiłku i mają dzienny kilometraż oparty na zmiennej odległo-
ści pomiędzy bazami pobytowymi. Jeśli po przejechaniu 70 kilometrów przy drodze jest 
baza noclegowa, to świetnie – następuje regeneracja, ale jeśli nie, to dzienny kilometraż 
może wzrosnąć do 100 lub więcej kilometrów.

Dlatego nie wolno zapomnieć o indywidualnych regeneracjach. Organizatorzy zapew-
niają raczej podstawowe wyżywienie, a nic tak nie dodaje energii, jak orzechy, sezamki 
i gorzka czekolada. Dlatego nawet jeśli zapłaciliście za wycieczkę, warto mieć indywidu-
alne, własne środki pieniężne. Podczas całodziennego wysiłku, szczególnie w lecie, czło-
wiek potrafi wypić trzy, a nawet cztery litry płynów. To oznacza cztery dodatkowe kilogra-
my, które musimy ze sobą przewieźć. Pocieszające jest to, że ciężar ten w miarę wzrostu 
poziomu zmęczenia organizmu maleje i wtedy waży już tylko sprzęt do naprawy naszego 
roweru, o ile organizator nie zapewnił nam jadącego razem z nami serwisanta. Nawet jeśli 
taka osoba figuruje w zespole organizatora, to w demokracji większość... itd.

Nikt wam nie każe mieć muskułów na rękach, ale naprawdę warto mieć wysportowane 
nogi. Z energetycznego punktu widzenia bardzo korzystne jest bycie czyimś „ogonem”. 
Osoba jadąca na rowerze przed nami pokonuje za nas opór powietrza i wtedy wydatkuje-
my energię na jazdę w bezwietrznym korytarzu. Oczywiście rowerzysta przed nami może 
mieć po pewnej chwili dość i wtedy zapewne to on schowa się za nas... reasumując, warto 
fizycznie przygotować się do rajdu, a mentalnie przyzwyczaić się do myśli, że długotrwałe 
zmęczenie ogranicza nasze zdolności umysłowe. 

Sznurówki to osobny akapit. Profesjonaliści mają buty na zaczepy, które na stałe wią-
żą ich z pojazdem, ale dla amatorów sznurowane sportowe buty to codzienność. Jeśli 
dobrze nie zawiążecie butów lub gdy sznurówki są za duże, to wkręcą się one w napęd 
roweru i wykonacie nagłe hamowanie z równoczesnym bocznym upadkiem w lewo na 
asfalt i nadjeżdżający pojazd, lub w prawo na to, co aktualnie znajduje się na poboczu 
(zależy, z którego buta wypełzła sznurówka). Jeśli nie macie na głowie kasku, to możliwy 
jest wstrząs mózgu. W ogóle buty i skarpetki są najbliżej podłoża i warto mieć zapasowe 
obie te części stroju. Czasami trasa może okazać się mało przejezdna i po naszych butach 
może pozostać ich mokra, niezbyt przyjemnie pachnąca i zniszczona wersja. W upalne 
dni dobrym rozwiązaniem mogą się okazać sportowe sandały, o ile pilot i przewodnik nie 
wybrali trasy po nieskoszonym, zarośniętym ostrężynami wale, oczywiście po to, żebyście 
mieli widok na Wisłę. 

Zabezpieczcie nie tylko stopy, ale i pojazd. Kłódki ważą, ale przecież jadąc w grupie może-
cie spinać rowery w czasie postojów razem. Jeśli nie macie możliwości obserwowania po-
jazdu, odpinajcie wszelkie elementy, które nie są na stałe przymocowane do roweru, czyli 
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Utworzony na górnej Wiśle Zbiornik Goczałkowicki imponuje lustrem wody o powierzchni  
ok. 30 km2, fot. M. Karetta

Mozaika nadwiślańskich pól zachęca do wędrówki, fot. M. Karetta

licznik, światełka, mapniki, bidony, pompki (ważne, aby miały dwa wyjścia: do wentyli 
tradycyjnych i samochodowych) i zestawy do naprawy (w serwisie rowerowym uzyskacie 
wiedzę na temat tego, co takie zestawy powinny zawierać). Utrata każdej z tych części 
powoduje szkody, a możliwość uzupełnienia takiego braku może, delikatnie mówiąc, nie 
być natychmiastowa.

Komunikacja z grupą to rzecz podstawowa. Wyjazd grupowy oznacza, że nie jesteście 
samotną wyspą i nawet jeśli jesteście introwertykami, to musicie mieć numery telefonów 
pilota i przewodnika a także namiary na pozostałych członków grupy. Nie zawsze potrzeb-
ny jest nam pilot, szczególnie jeśli widzimy go tylko w czasie startu na trasę i w bazie po jej 
zakończeniu. Często bardzo użyteczny jest numer do osoby, która w czasie jazdy znajduje 
się w najbliższej odległości od nas. Dlatego nie wolno zapomnieć o naładowanym telefo-
nie komórkowym na trasie. Jeśli będziecie podróżowali nad wodą – tak jak w przypadku 
Szlaku Wisły – i zauważycie, że ktoś na wodzie potrzebuje pomocy, to dzwońcie pod nu-
mer 601 100 100 do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jeśli wykupiliście wycieczkę i jedziecie w grupie zorganizowanej, o wasze bezpieczeństwo 
dba organizator i dodatkowo jesteście ubezpieczeni w ramach umowy z touroperatorem. 
Problemy zaczynają się, kiedy jesteście indywidualistami i chcecie sobie radzić sami. Na 
pewno trzeba wtedy wykupić indywidualne ubezpieczenie lub wozić ze sobą dokumenty 
obowiązkowego ubezpieczenia. Jeśli jedziecie za granicę, należy uzyskać w oddziale NFZ 
dokument o nazwie EKUZ, który nie powoduje, że leczenie jest bezpłatne, lecz jego po-
siadanie zwiększa szansę, że środki te kiedyś odzyskamy. Dodatkowo należy czytać znaki 
na niebie i ziemi. Jeśli jedzie się samodzielnie lub z osobami, które nie potrafią zadbać 
o własne bezpieczeństwo, przyda wam się kilka przykładów prawidłowego zachowania 
w niektórych okolicznościach przyrody:

BURZA. Jeśli nie ma wokół żadnych budynków, połóżcie rower, a sami połóżcie się 
w  pewnej odległości od niego i zwińcie się w kłębek. Wtedy nie wyróżniacie się i pio-
run ma większe problemy was znaleźć, niż gdybyście stali lub gdybyście schowali się pod 
drzewem. Wysokie drzewo jest bliżej pioruna niż wy i jest większa szansa, że duża ilość 
naturalnego prądu je odnajdzie.

UPAŁ. I tu znów stosuje się zasadę – „nie posmarujesz, nie pojedziesz”. Całodniowe wy-
stawianie członków na słońce skutkuje nie tylko ich zaczerwienieniem, ale i pieczeniem 
oraz światłowstrętem. Panny i chłopcy powinni smarować także usta, gdyż od nadmiaru 
promieniowania na ten wrażliwy organ w środku lata mogą zaliczyć zimę. Kaski rowerowe 
nie mają dużych daszków, więc twarz także podlega smarowaniu i to kremem z filtrem 
powyżej 20.

DESZCZ. Żaden deszcz nie trwa wiecznie – ta filozofia na nic się zdaje, kiedy mokniesz 
solidarnie ze swoim rowerem. Filozofię zamień więc na prognozę pogody i zaplanuj wy-
cieczkę w okresie wyżu atmosferycznego.

WIATR. Jeśli wieje w plecy – HURRA! I do przodu. Zwykle jednak wiatr zauważamy, gdy 
wieje nam w twarz i jesteśmy zmuszeni wydatkować więcej energii. Na szczęście Wiślana 
Trasa Rowerowa jest opisana w obie strony, więc wystarczy oglądać prognozę pogody 
i wybrać dzień, w którym będzie wiać ze wschodu lub z zachodu. Pierwszy wariant po-
lecany jest dla trasy południowo-zachodniej, szczególnie, że jadąc w stronę Krakowa ze 
wschodu notorycznie się wznosimy nad poziom morza. Stąd też opis przekroju podłuż-
nego znajdziecie w trasie południowo-zachodniej.

NOC. Jeśli zdecydujecie się na jazdę nocą, zadbajcie o odpowiednie oświetlenie. Nie cho-
dzi tu o to, żebyście sami coś widzieli, tylko o to, żebyście przede wszystkim byli widziani. 
Rowerzyści powinni mieć czerwone światło, najlepiej pulsacyjne, z tyłu oraz światło bar-
wy żółtej (od 2012 roku przepisy pozwalają na to, aby ono także mogło być pulsacyjne) 
z przodu. Ale to nie wszystko. Odblaski to coś, co powinno się znajdować w kołach, aby-
ście byli widziani przez kierowców nadjeżdżających z boku, oprócz tego z tyłu i przodu, 
a na pedałach i w końcówkach kierownicy też nie zaszkodzi ich mieć. Nocleg zaplanujcie 
z wyprzedzeniem. Po obliczeniu maksymalnego dziennego kilometrażu najsłabszego 
członka grupy szukamy miejsc noclegów oddalonych od siebie o zbliżoną wartość. Infor-
macji takich nie wystarczy wyszukać w Internecie – trzeba je potwierdzić i od razu poin-
formować właścicieli danego obiektu, że przyjeżdżacie na jedną noc i zapytać, czy istnieje 
u nich miejsce na przechowanie roweru. 

SIODEŁKO ROWEROWE. Ten, kto nie ma żelowego siedzenia, ryzykuje nieprzyjemne  
i długo gojące się otarcia. Dobra wiadomość jest taka, że można kupić żelowe nakładki na 
tradycyjne siedzenia. 

ZOSTAWCIE SOBIE LUZ. Nie zakładajcie, że wszystkie wasze plany zrealizujecie w 100%. 
Na trasie może zdarzyć się wszystko, głównie psują się rowery. Dlatego sprawdźcie, gdzie 
na trasie są serwisy rowerowe, a jeśli wokoło miejsca awarii nie ma żywej duszy, szukajcie 
najbliższych zabudowań – wszędzie są rowerzyści, którzy naprawiają swoje rowery. Cza-
sem wystarczy napchać siana do przebitej opony, jeśli jednak nie chcecie sobie brudzić 
rączek, kiedy łańcuch się zerwie, to przeczytajcie ten mini przewodnik od początku. Wiśla-
na Trasa Rowerowa na terenie Małopolski zahacza o kilka większych miast, lecz głównie 
wiedzie wzdłuż Wisły, czyli przez tereny rolnicze.

SPECYFIKA TRASY. Trasa północno-wschodnia wiąże się z lekkim opadaniem, co bardzo 
uprzyjemnia trasę. Pojedziemy głównie po asfaltach, świeżo wyremontowanych dzięki 
współfinansowaniu ich budowy ze środków Unii Europejskiej oraz po takich, które ta-
kiego traktowania się nie doczekały. Czeka nas także przeprawa po drogach utwardza-
nych, kiedy będziemy skracali sobie trasę oraz po ścieżkach i wałach wiślanych. Z takimi 
nawierzchniami bardzo dobrze radzi sobie rower trekkingowy, który szybciej rozpędza 
się i łatwiej pokonuje opór powietrza, niż rower górski. Warto wyposażyć nasz pojazd  
w błotniki, gdyż fragmenty trasy mogą być błotniste po uprzednich opadach deszczu. 
Jeśli kupujecie nowy rower, warto wybrać model wyposażony w amortyzatory kierow-
nicy. Nadgarstki są bardzo wrażliwe na wstrząsy spowodowane nierównościami terenu, 
których nie będziemy w stanie uniknąć.
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Grobla stawu w Brzeszczach, fot. M. Karetta

Rosochate wierzby często towarzyszą 
wędrowcom, fot. M. Karetta

Stawy Kruki w Oświęcimiu - prowadzi tu WTR, 
fot. M. Karetta

TECHNIKA JAZDY. Każdy szlak, w tym opisany w tym przewodniku, nie zwalnia was od 
odpowiedzialności. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność 
i ryzyko rowerzystów. Technika i szybkość jazdy muszą być dostosowane do warunków 
panujących na trasie. Jeśli jest mokro, gwałtowne hamowanie może skończyć się bardzo 
nieszczęśliwe, gdyż droga hamowania wydłuża się. Jeśli zjeżdżacie z górki, miejcie oczy 
dookoła głowy, w gładkim asfalcie może zdarzyć się niejedna dziura i wtedy wylecicie 
z siodełka. Ani administrator szlaku, ani autorzy tego przewodnika nie ponoszą odpowie-
dzialności za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym nawierzchni 
dróg. Za to odpowiada ich wykonawca i zarządca, najczęściej gmina lub powiat. Asfalt 
projektowany jest dla spaliniarzy, więc nie jedziemy środkiem jezdni, ale też nie trzyma-
my się kurczowo krawężnika, najlepiej jest zachować odległość równą szerokości kierow-
nicy roweru od krańca jezdni, żeby móc się schować, gdy TIR zacznie nas wyprzedzać „na 
trzeciego”. Rowerzyści mają pierwszeństwo na ścieżkach rowerowych i nigdzie indziej, 
chyba że przepisy o ruchu drogowym stanowią inaczej, dlatego warto je znać. W miejscu, 
gdzie szlak rowerowy pokrywa się z pieszym szlakiem PTTK lub innym turystycznym szla-
kiem rowerowym, a nie ma chodnika, po którym pieszy mógłby iść, należy bezwzględ-
nie ustąpić pieszym. Taka sytuacja będzie często zdarzać się na naszej trasie. Pojedziemy 
przez Puszczę Niepołomicką i jest to teren nadleśnictwa, dlatego będziemy się stosować 
do przepisów ustaw o lasach, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody. Jeśli spotka-
cie tam pracowników nadleśnictwa, należy stosować się do ich poleceń.

Rowerami najlepiej jeżdżą kierowcy samochodowi, gdyż wiedzą, jak postrzegają ich inni 
kierowcy. Tymczasem w Polsce kartę rowerowa dostają uczniowie piątej klasy szkoły pod-
stawowej, po zdaniu testu i egzaminu praktycznego odbywającego się na… boisku szkol-
nym. Nie jest więc dziwne, że młodzież nie jeździ na rowerach. Ze strachu.

Wały i Wiślana Trasa Rowerowa (WTF)
Góry i Bałtyk może połączyć licząca ponad 1000 kilometrów ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły 
od gór do Bałtyku. Będzie ona prowadzona wałami wiślanymi. Jednak aby do tego doszło, 
trzeba znowelizować przepisy mówiące o tym, że po wałach wiślanych nie wolno jeździć. 
W lecie 2013 roku marszałkowie ośmiu nadwiślańskich województw: kujawsko-pomorskie-
go, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego 
i świętokrzyskiego porozumieli się w tej sprawie z prezydentem Bronisławem Komorow-
skim. Prezydent podpisał w Grudziądzu dokument o skierowaniu do prac parlamentarnych 
projektu nowelizacji Prawa Wodnego, która ma ułatwić budowę ścieżek rowerowych na 
wałach przeciwpowodziowych. Sam projekt Wiślanej Trasy Rowerowej zainicjowała grupa 
bielskich cyklistów i zaprosiła do promowania niej ówczesną euro-deputowaną PO Grażynę 
Staniszewską. Od 2004 roku zaczęto organizować masowe rajdy rowerowe z miejscowości 
Wisła do Gdańska. Po kilku latach takich wypraw pomysł jednak upadł. Co prawda strona in-

ternetowa WTR nadal działała, ale wojewódz-
twa nie skoordynowały działań. Marszałkowie 
działali na własną rękę i Wiślana Trasa Rowero-
wa jest gotowa tylko lokalnie. Województwo 
śląskie było pionierem, choć nie oznacza to, 
że wybudowało jakieś nowe drogi rowerowe. 
Oznakowali istniejące drogi lokalne, a woje-
wództwo małopolskie poszło w ślady swo-
jego zachodniego sąsiada i pociągnęło trasę 
dalej – do Krakowa. Zarówno budowa trasy 
jak i samo jej oznakowanie zależy od marszał-
ków. Są oni jednak kadencyjni i nikt nie wie, 
kiedy Wiślaną Trasą Rowerową będzie można 
przejechać z Beskidów do brzegów samego 
morza. Tymczasem piktogramy umieszczone 
na aluminiowych tabliczkach stanowią nie 
od dziś rarytas dla złomiarzy i dlatego bardzo 
łatwo jest się zgubić, jeśli nie ma się przy so-
bie dokładnej mapy. Trasa ta wiedzie bowiem 
blisko Wisły, często po drogach gruntowych, 
które są zaznaczone jedynie na specjalistycz-
nych mapach wojskowych i rowerowych. 
Wiślaną Trasę Rowerową można rozpoznać 

po piktogramach z napisem „Wiślana Trasa Rowerowa” i wizerunkiem kolorowego zarysu 
rowerzysty na białym tle.

Gminy znajdujące się na lewym brzegu Wisły na terenie województwa małopolskiego, 
począwszy od gminy Kamień, miały ambicję stworzenia własnych szlaków rowerowych 
i ten z nich, który wytyczyły najbliżej Wisły, nazwały Szlakiem Wiślanym. Nie ma on nic 
wspólnego z Wiślaną Trasą Rowerową i jest wyznakowany po zarastających ostrężynami 
wałach wiślanych. Warto wiedzieć, że wały, tak atrakcyjne pod względem przyrodniczym 
i widokowym, są rzadko kiedy koszone, a po remoncie są posypywane grubym tłuczniem, 
po którym jedzie się jeszcze gorzej niż po kocich łbach.

Rajd Wisły
Rajd Wisły to kultowa impreza z początku XXI wieku polegająca na gromadnym podróżo-
waniu za pomocą roweru z miasta do miasta, począwszy od Wisły w województwie śląskim, 
a skończywszy na Gdańsku, wzdłuż linii Wisły. Organizatorem i jednocześnie gospoda-
rzem były niemające wówczas kłopotów finansowych samorządy, które uważały rajd Wisły 
(i słusznie) za element promocji miasta czy gminy. Samorządowcy witali uczestników rajdu 
z wielką pompą, zapewniali nocleg, sponsorzy zapewniali wikt i opierunek, a politycy, któ-
rzy wpadli na ten pomysł, godnie patronowali imprezie. Uczestnicy jadąc promowali ideę 
powstania szlaku Wisły, co w przypadku jednego i pół województwa im się udało.

Bez względu na ambicje samorządów, możecie jechać Szlakiem Wisły zawsze, kiedy 
wzdłuż niej podróżujecie. 

Inne szlaki rowerowe
EuroVelo®
EuroVelo® to dwanaście długodystansowych 
tras rowerowych na terenie całej Europy. 
EuroVelo® R4 to szlak z Roscoff (Francja) do 
Kijowa (Ukraina). Ze względów finansowych 
i widokowych, na terenie województwa 
małopolskiego łączy się on z innym długo-
dystansowym szlakiem, którym będziemy 
podróżować, GREENWAY’em. EuroVelo®, Rue 
de Londres 15 (boite 4), Brussels, Belgium. 
www.eurovelo.org 

Greenway 
GREENWAY to długodystansowe szlaki ro-
werowe tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych 
tras handlowych oraz naturalnych korytarzy 
przyrodniczych, np. niebieska nitka GREEN-
WAY’a jest dekorowana alejami drzew – w 
ten sposób promuje on i ochrania rodzime 
gatunki roślin. GREENWAY BURSZTYNOWY 
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Klasztor w Hebdowie, fot. M. Karetta

Wiślany wał – trasa tylko dla "górali", fot. M. Karetta

Wisła na wysokości Czernichowa, fot. M. Karetta

biegnie z Budapesztu do Krakowa, a od 2012 roku również dalej, do miejscowości Kłaj 
w  gminie Żabno. Docelowo ma on dotrzeć przez Dolinę Wisły do Morza Bałtyckiego. 
W logo szlaku umieszczanym na drogowskazach znajduje się kontur drogi i drzewa na 
pomarańczowym tle, a na piktogramach te same kontury można zaobserwować poni-
żej zielonego roweru na tle czarnym. Szlak ten został poprowadzony przez duże miasta 
i z tego powodu projektant szlaku wprowadził znaki dodatkowe: „Prowadź rower” (wize-
runek rowerzysty prowadzącego rower na białym tle) oraz taki sam znak przekreślony na 
czerwono, oznaczający koniec nakazu. Spotkamy te znaki na drodze od Skawiny do Kra-
kowa Centrum. Szlak Bursztynowy biegnie potem w stronę Nowej Huty i głównej arterii 
z Krakowa na wschód. My będziemy podróżować wzdłuż prawej strony rzeki.

GREENWAY zielony to trasa rowerowa relacji Kraków – Morawy – Wiedeń. Napotkamy go 
na naszej trasie z Oświęcimia do miejscowości Dwory. Skorzystamy także z niebieskiej 
wersji tego szlaku z Dworów do Podolsza, a także na odcinku od Alwerni do Gromca kom-
binacją tych dwóch szlaków.

Salina Cracoviensis
Jednym ze szlaków, z których skorzystamy, będzie Salina Cracoviensis. To turystyczny szlak 
kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich. Natkniemy się na jego trasę głów-
ną w postaci piktogramu z niebieskim rowerzystą na białym tle w Niepołomicach i Pusz-
czy Niepołomickiej. Pojedziemy także jego czarną wersją, czyli Szlakiem Dolnej Drwinki. 
Napotkamy go w na trasie do Uścia Solnego oraz w Puszczy Niepołomickiej.

Małopolski Szlak Literacki
To bardzo ważny plan wycieczki dla wszystkich filologów, który za pomocą tablic prezen-
tujących sylwetki twórców kultury uświadamia nam wszystkim, że nawet na wsi może 
urodzić się i tworzyć pisarz i poeta. Jeśli ktoś jest bibliofilem, radzę przejechać cały ten 
szlak (20 miejscowości). Dowiecie się z niego, jaki nurt reprezentuje autor, w jakim okresie 
literackim przyszło mu tworzyć i kiedy udało się mu zadebiutować oraz co uwiecznił i do 
czego nawiązywał. Na jedną z tablic tego szlaku natkniemy się obok kościoła w Wietrzy-
chowicach. Więcej informacji na www.szlakliteracki.pl 

Turystyka kajakowa
Pomimo znacznych zniszczeń dokonanych przez przemysł, Wisła, szczególnie w środkowym 
i dolnym biegu, jest niezwykłą atrakcją turystyczną, właśnie ze względu na swoją dzikość. Co-
raz częściej interesują się nią żeglarze, kajakarze i rowerzyści. Jednak na decyzję, czy płynąć 
Wisłą czy też podróżować wzdłuż nie na rowerze, powinna wpłynąć obserwacja stanu pogo-
dy w okresie poprzedzającym wycieczkę. Na stan poziomu wody wpływają bowiem zarówno 
deszcze jak i topniejący śnieg, nie wspominając o tym, że Wisłę traktuje się często jako kanał 
odprowadzający ścieki, a to też wpływa na wrażenia ze spływu. Na pewno nie warto odby-

wać takich podróży w marcu, kiedy to notuje 
się maksimum stanów wody. Z drugiej strony, 
minimum tych stanów obserwuje się zwykle 
we wrześniu, dlatego wycieczki obiektami pły-
wającymi planować należy rozważnie. Weźcie 
pod uwagę fakt, iż drugi wysoki stan wód Wi-
sła ma pod koniec czerwca lub na początku 
lipca, co spowodowane jest ulewnymi letnimi 
deszczami w dorzeczu górnej Wisły. Lód na 
rzece także uniemożliwi wam spływ, a  w kli-
macie polskim można się go spodziewać już 
w trzeciej dekadzie listopada. Taka sytuacja 
może potrwać nawet do marca. Ponieważ 
Górna Wisła naszpikowana jest ogromnych 
rozmiarów śluzami, trzeba wiedzieć, że przed 
śluzowaniem należy rozmówić się z osobami, 
która nią zarządzają, czyli z operatorami śluz. 
To samo dotyczy przystani wodnych – kontak-
tujemy się z zarządzającym przystanią, osobą 
która powie nam, jak powinniśmy się zacho-
wywać, aby nie naruszyć przepisów obowią-
zujących na terenie przez niego zarządzanym. 
Jeśli chcemy popróbować noclegu rozbijając namiot w lesie, to wiedzmy, że biwakowanie 
dozwolone jest jedynie na wyznaczonych polach namiotowych. Ogniska rozpala się wyłącz-
nie na paleniskach lub w miejscach, które są do tego wyznaczone. Wyspy na Wiśle kuszą, aby 
je zwiedzić, ale jednocześnie mogą być miejscem rozrodu ptaków i chronionym prawnie re-
zerwatem przyrody. Oznacza to, że nie może na nich postać noga nieuprawnionego człowie-
ka. To, że nie wolno śmiecić, jest powszechnie wiadome, ale na Wiśle trudno zachować ten 
przepis – wzdłuż spływu prawie nigdzie nie ma koszy na śmieci. W ogóle, wzdłuż trasy bar-
dzo rzadko występuje infrastruktura przystosowana do potrzeb osób podróżujących Wisłą. 
Rowerzyści radzą sobie o wiele lepiej z zaopatrzeniem w napoje i jedzenie oraz z legalnym 
pozbyciem się śmieci, a jeśli problemy te rozwiązują osoby spływające rzeką, na straży sprzę-
tu powinny zostawić kogoś, kto będzie go pilnował. Zachowanie trzeźwości jest sprawą nad-
rzędną podczas spływu – pamiętajcie, że musicie myśleć przede wszystkim o własnym bez-
pieczeństwie, a dopiero potem o ratowaniu kolegi lub koleżanki. Wszystko, co płynie razem 
z nami w naszym obiekcie pływającym Wisłą, należy zabezpieczyć przed przemoknięciem, 
a szczególnie: apteczkę, komórkę, aparat fotograficzny, środki odstraszające owady (których 
pełno nad Wisłą) oraz środki chroniące przed promieniami słonecznymi (Wisła odbija pro-
mienie słoneczne). Unikajmy sytuacji podczas których coś nam wpada do wody, a gdy już 
wpadnie, pożegnajmy się z tym bez sentymentów – ratowanie rzeczy jest mniej ważne niż 
nasze bezpieczeństwo. Dlatego warto przypinać do ubrania smycze z przedmiotami, które 
są dla nas niezbędne. Obiekt pływający należy cumować – pomyślmy o tym, żeby obiekt pły-
wający, którym płyniemy, nie uciekł nam po wyczerpującym dniu – wystarczy mocna linka. 
Pilnujmy swoich wioseł – powolne podnoszenie i opuszczanie trzymanego oburącz pagaja 
jest sygnałem wzywania pomocy, tak samo 
jak miganie światłem latarki czy wystrzelenie 
racy, która nie tylko produkuje światło, ale tak-
że i dźwięk. Ratownicy z WOPR-u mogą być 
daleko. Przed spływem warto zaopatrzyć się 
w namiary na poszczególne mijane oddziały 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowni-
czego. Możecie za to spotkać Służbę Wodną, 
czyli żołnierzy zajmujących się żeglugą i spła-
wem na całej sieci dróg wodnych – rzekach, 
kanałach, jeziorach i wszystkich wodach we-
wnętrznych. Możecie także spotkać ludzi, któ-
rzy samotnie przepłynęli małymi łódeczkami 
całą Wisłę i przeżyli. Samotny spływ nie jest 
jednak czymś, co poleca ten przewodnik. War-
to poszukać kogoś, kto już płynął daną trasą 
i podczas spływy nie tylko słuchać jego słów, 
lecz także stosować się do nich.
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Wydra jest już częstym mieszkańcem Wisły, dowodzą tego jej liczne tropy, fot. M. Karetta Wydra poluje chętnie na styku dnia i nocy, fot. M. Karetta



Dolina Górnej Wisły, fot. M. Karetta

Dwory – śluza, fot. M. Karetta

Kanał Dwory na wysokości miejscowości Las, fot. M. Karetta

Wisła w Łączanach, fot. M. Karetta

Jedna rzeka,  
ale kilka różnych światów
Wisła dzieli się na kilka odcinków, które zawsze miały nieco inny charakter, ale dzi-
siaj, w różnym stopniu i w różny sposób zmienione ręką człowieka – stanowią zupeł-
nie różne światy. W kilku punktach są przedzielone przeszkodami, które utrudniają 
albo wręcz uniemożliwiają swobodną żeglugę, a przede wszystkim – komplikują  
i dzielą na różne strefy życie biologiczne rzeki. 
Mamy więc kilka różnych światów, pomiędzy którymi niemożliwe jest wędrowanie nie-
których gatunków ryb i innych, tradycyjnych mieszkańców rzeki. Wymienimy je po kolei 
i opiszemy w sposób możliwie najbardziej przydatny dla wędrowca – amatora.

Ci, którzy piszą cokolwiek o Wiśle, zwykle zaczynają od przedstawienia podziału na górny, 
środkowy i dolny bieg rzeki. Wisłę można oczywiście podzielić w ten sposób, dla mnie 
jednak ten standardowy podział jest mało przydatny. Dla naszego czytelnika o wiele war-
tościowsze będzie przedstawienie kolejnych odcinków wyodrębnionych na podstawie 
przekształceń, jakich tam dokonała ręka ludzka.

Kaskada górnej Wisły
Nieco powyżej Oświęcimia, od ujścia Przemszy aż do Gdańska, Wisła oficjalnie jest uzna-
wana za drogę wodną. Jak na drogę przystało, jest (a przynajmniej powinna być) ozna-
kowana, ma swoich gospodarzy, odpowiedzialnych za jej utrzymanie, jest obszarem, na 
którym obowiązują przepisy regulujące zasady ruchu i szersze zasady korzystania z tej 

drogi publicznej. To jest teoria. Praktyka 
od teorii nieco odbiega i to „nieco” jest  
o tyle większe, ile mniejszy jest rzeczywi-
sty poziom ruchu na naszej królewskiej 
arterii. Od Oświęcimia zaczyna się coś, co 
nazywa się „kaskadą górnej Wisły”, „Dwo-
ry”, „Smolice”, „Kościuszko”.

Gigantomanijny program Gierka podjął 
do realizacji generał Jaruzelski i jego 
kontynuatorzy. Za rządów generała 
zbudowano śluzę „Kościuszko”, poło-
żoną poniżej Tyńca, pomiędzy Tyńcem 
a Bielanami. Przez koronę zapory prze-
chodzi dzisiaj zachodnia, autostradowa 
obwodnica Krakowa. Wysiłek inwesty-
cyjny generała był z pełną dyscypliną 
kontynuowany w  latach 90. przez ko-

lejne, „okrągłostołowe” ekipy. Zbudo-
waliśmy więc już „za wolnej Polski” coś 
wyjątkowo niepotrzebnego, a wręcz 
szkodliwego. Każda z trzech wymienio-
nych śluz dostosowana jest do śluzo-
wania zestawów barkowych o łącznej 
nośności 3 500 ton. Takie zestawy nigdy 
na Wiśle nie pływały i nigdy nie będą 
pływać, bo nie są w stanie zmieścić się 
ani na zakolu Wisły pod Wawelem, ani 
w innych, starszych śluzach, które się na 
„kaskadę górnej Wisły” składają. Pomię-
dzy „Smolicami” a „Kościuszką” jest stara, 
pamiętająca jeszcze czasy austriackie 
śluza „Borek Szlachecki” (na administra-
cyjnym terenie Skawiny) – ani ona, ani 
prowadzący do niej „Kanał Łączański” 
gierkowsko-jaruzelskich składów bar-
kowych nie przepuszczą. Poniżej Wawe-
lu jest śluza „Dąbie” – również dla takich 
składów niedostępna, a na wysokości 
Nowej Huty śluza „Przewóz” zamyka tę 
„drogę wodną” ostatecznie, przez więk-
szość roku nie przepuszczając nie tylko 
gigantycznych składów barkowych, ale 
czegokolwiek w ogóle. O tym jednak 
za chwilę. Wracając do gierkowsko-jaruzelskich gigantów, warto wspomnieć o  czasie 
śluzowania. Śluza to takie urządzenie dokowe, otwarte z dwu stron, w którym można 
zmieniać poziom wody. Kiedy śluzę napełnimy – poziom wody wyrównuje się z pozio-
mem rzeki (lub zbiornika) powyżej progu – możemy wówczas otworzyć górne wrota 
i otrzymujemy komunikację pomiędzy basenem śluzy a wodą „górną”. Gdy zamknie-
my śluzę i spuścimy wodę, jej poziom (wraz ze znajdującymi się w śluzie jednostkami 
pływającymi) powinien się wyrównać z poziomem dolnym, więc po otwarciu dolnych 
wrót – otrzymujemy połączenie z wodą „dolną”. Ktoś, kto śluzę budował, powinien był 
jednak pomyśleć, jaka jest objętość jej basenu i ile wody trzeba wlać i wylać za każdym 
śluzowaniem. Wisła nie jest rzeką równie wielką, jak Dunaj czy Ren. Wisłą, na wysokości 
Krakowa, nie płynie tyle wody. Dlatego dzisiaj napełnianie i opróżnianie tych gigan-
tycznych basenów, jakie nam zafundowali budowniczowie „Kaskady Górnej Wisły”, 
trwa za każdym razem około 45 minut. Aby przepłynąć „o rzut beretem” - od klasztoru  
w Bielanach do klasztoru w Tyńcu - Krakowski Tramwaj Wodny potrzebuje godziny 
i 20 minut. W tym czasie siedzi się 45 minut w łódce, w basenie śluzy, nie wolno wysia-
dać ani wsiadać, nie wolno się niemal ruszyć. Tak więc Kaskadą Górnej Wisły nie pływają 
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Śluza w Smolicach, fot. M. Karetta

Broszkowice - jaz na Wiśle, fot. M. Karetta

Wiślański galar, fot. P. Rymarowicz

dzisiaj towarowe zestawy barkowe (bo nie ma skąd ani dokąd), ale za to jednostki tu-
rystyczne również nie. No bo komu się będzie chciało płynąć taką trasą, która nie ma 
żadnej wartości turystycznej (wysokie wały przeciwpowodziowe zasłaniają skutecznie 
wszystko), a na dodatek, parokrotnie po drodze, trzeba tkwić w basenach gigantycz-
nych śluz, których napełnianie i opróżniania trwa i trwa...?

Śluza „Przewóz”
My przepływamy rokrocznie, a tajemnica tkwi w charakterystyce łodzi i w „sztuczkach”, 
jakie z wodą potrafią robić doświadczeni śluzowi. Trzeba tylko wcześniej dać znać i się 
umówić. Oczywiście koszty, jakie ponosi elektrownia wodna, są niewspółmiernie wiel-
kie w odniesieniu do symbolicznej opłaty, jaką wnosimy za śluzowanie naszej łódki, ale 
to już koszt obowiązujących przepisów, które mówią m.in. o konieczności zapewnienia 
swobodnej żeglugi (i chwała im za to!). „Manipulując” wielkością przepływu na progu 
wodnym, śluzowi potrafią wytworzyć chwilową „cofkę”, która na 10 – 15 minut podnosi 
poziom wody o parędziesiąt centymetrów. Dla naszych łódek to wystarcza, aby „prze-
ślizgnąć się” po progu śluzy. Oczywiście wcześniej trzeba łódki odciążyć, wyładowując 
większość gratów i wysadzając na brzeg większość płynącego towarzystwa. Przepływaniu 
jednostek przez śluzę towarzyszy więc praca tragarzy noszących bagaż. Ale przygoda po-
zostawia niezapomniane wspomnienia...

Nasze drewniane łodzie wielokrotnie, w miarę bezpiecznie, przeprawialiśmy przez tę 
przeszkodę. Jednak gdy z podobnych praktyk próbowała skorzystać większa grupa tu-
rystów na łodziach plastikowych, o dnach ukształtowanych w klin, a więc o większym 
zanurzeniu i bez możliwości bezpiecznego posadowienia się na betonowym dnie śluzy 
– byliśmy świadkami scen iście dramatycznych. Nikomu nie polecamy.

Jeśli wybraliście kajak, nie myślcie nawet o śluzowaniu. Ani by to nie było bezpieczne, ani 
rozsądne, choć wykonać sporym wysiłkiem by można. Tylko po co?

Od przyjaznego pana śluzowego dostaniecie taczki. Na taczkach przewieziecie swój dobytek, 
a potem kajaki paręset metrów dalej – za śluzę. Tam, nie bez trudu, bo brzeg jest wysoki i nie-
przyjazny, zniesiecie Wasz dobytek i Wasze kajaki na dół, załadujecie się i możecie płynąć dalej. 
Przez inny świat, jakby inną rzekę, aż do następnej, zasadniczej zmiany krajobrazu...

Sztuczny kanion i porohy
Za „Przewozem” (km 92+600) krajobraz zmienia się radykalnie. Nie polecam żeglugi tym, 
którzy cierpią na klaustrofobię, bo wpadając w głęboki, sztuczny kanion, stracą z oczu 
słońce i jakąkolwiek płaską perspektywę. Po wydostaniu się z dolnego awanportu śluzy 
znajdujemy się w głębokiej dolinie, do której wnętrza słońce ledwie, ledwie i z dużym 
trudem dociera. 

Komuniści głosili, że dzięki gospodarce 
planowej, ciężkiemu uprzemysłowieniu 
i elektryfikacji wsi nowy, socjalistyczny 
człowiek zapanuje nad przyrodą. Celem 
było odwracanie biegu rzek, zapanowa-
nie nad deszczem, który miał padać tam, 
gdzie mu człowiek rozkaże. Rzeki z dołu 
do góry nie popłynęły, ale zniszczeń po 
komunizmie pozostało i tak dosyć. Wisła 
poniżej Krakowa jest tego przykładem.

Wawel, Skałka i Krzemionki w Krakowie 
stanowią geologicznie przełom Wisły, 
poniżej którego rozciąga się szeroka do-
lina rozlewiskowa. Kiedyś zapewne było 
tu wielkie jezioro, zanim rzeka wyryła so-
bie drogę na północ przez kolejny prze-
łom – przełom sandomierski. Na odcinku 
pomiędzy Krakowem a Sandomierzem Wisła regularnie podczas większych przyborów 
występowała z brzegów i rozlewała się po tej dolinie szeroko, dlatego jeszcze w średnio-
wieczu nie było tam zbyt gęstego osadnictwa, a jedynie nieprzebyte niegdyś lasy, których 
nędzną dziś pozostałością jest tzw. Puszcza Niepołomicka. Presja osadnicza była jednak 
zbyt wielka i już za czasów Jana Chryzostoma Paska wzdłuż Wisły rozkładały się wsie,  
wystawione stale na niebezpieczeństwo zalania, ale w zamian korzystające z ryb i żyznej, 
aluwialnej gleby. Nowy człowiek, człowiek ery industrialnej postanowił rozwiązać pro-
blem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego radykalnie i dzisiaj dawna dolina zalewowa 
jest „zabezpieczona” wałami przeciwpowodziowymi, które mają za zadanie odciąć rzekę 
od pól uprawnych. 

Wysokie na kilka metrów wały mają, w zamierzeniu budowniczych, skanalizować najwyż-
szą możliwą falę powodziową i przekierować ją do morza, nie pozwalając na zalewanie pól 
w dawnej rzecznej dolinie. Rzeka ujęta jest wąsko, nurt jest szybki, a równo, sztucznie ukształ-
towane koryto miało w zamierzeniach inżynierów zapewniać swobodny przepływ barek 
towarowych. Znaczny spadek wymusił jednak pozostawienie na rzece meandrów. Gdyby 
nurt nie wił się na kształt serpentyn, byłby zbyt wartki i na swobodną żeglugę by nie pozwa-
lał. W planach inżynierów Polski Ludowej i jej obecnej kontynuacji jest oczywiście wypro-
stowanie nurtu rzeki, w miarę pozyskiwania nowych, gigantycznych funduszy na budowę 
kolejnych progów piętrzących i kolejnych gigantycznych śluz, których napełnianie i opróż-
nianie będzie trwać godzinami. Takie budowle planowane są na wysokości Niepołomic,  
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Mgła nad rzeką, fot. M. Karetta Jeden z wielu promów na Wiśle, fot. M. Karetta

Ispina – ostrogi na Wiśle, fot. M. Karetta

Nowego Brzeska, Połańca i gdzie się jeszcze da. Nawet najbardziej rozrzutna władza nie 
potrafi jednak znaleźć potrzebnych na to, kolejnych miliardów i bilionów, plany leżą więc 
i czekają na realizację. A tymczasem rzeka robi swoje. Szybki, sztuczny nurt zabiera dno, 
centymetr po centymetrze, aż do litej skały. W ciągu 60 lat poziom rzeki obniżył się o kilka 
metrów, od „Przewozu” aż do kilometra 119. odsłaniając litą skałę, która obecnie, powyżej 
nowego Brzeska stanowi nieprzebytą dla większości jednostek przeszkodę żeglugową. 
Poroh „Diablej Skały” stanowi poważne niebezpieczeństwo. Łódka, która nieostrożnie 
wpadnie na sterczący w poprzek rzeki grzebień skał, może się wywrócić, może ulec całko-
witemu zniszczeniu. My wąską, płytko zanurzoną, solidną drewnianą łodzią przepływamy 
wąskim i płytkim przejściem wzdłuż lewego (północnego) brzegu. Ostrożnie, na wiosłach, 
z silnikiem wyciągniętym do góry, aby nie zerwać o kamienie śruby. Początkującym tu-
rystom – wodniakom polecam omijanie tego odcinka albo zaproszenie na pokład do-
świadczonego i znającego ten odcinek pilota. Ominięcie tego odcinka nie będzie wielką 
stratą, bo jego krajobraz nie jest specjalnie ciekawy. Rzeka wcięła się tu głęboko, wymyła 
własne, wieloletnie osady i teraz stanowi głęboki kanion. W przeciwieństwie do kanionów 
górskich, na brzegach nie mamy jednak malowniczych skał, a jedynie porośnięte zabło-
coną trawą sztuczne skarpy i umocnienia – i tak aż do Opatowca i Nowego Korczyna. 
Jedyną atrakcję stanowią betonowe i stalowe mosty, które od czasu do czasu możemy 
oglądać od spodu. Nie jest to szczególnie ciekawe... Nawet piękny i niezwykle ciekawy 
architektonicznie Hebdów pozostaje w zasadzie poza zasięgiem naszego wzroku. Tury-
styczne perełki nadwiślańskie na tym odcinku lepiej jest zwiedzać rowerem, bo z rzeki 
możemy je po prostu przegapić, nawet jeśli wiemy o ich istnieniu i chcemy je odwiedzić. 
W księżycowym krajobrazie wiślanego kanionu tracimy bowiem poczucie czasu i miejsca. 
Poza znakami kilometrowymi, w wielu wypadkach rozkradzionymi przez złomiarzy, czy 
ewentualnymi wskazaniami GPS, nic nam nie mówi o tym, w jakim konkretnie miejscu się 
w danej chwili znajdujemy.

Na co uważać?
Wisła jest piękna, ale jest też groźna. Czasami jest groźna śmiertelnie. Patronką flisaków 
jest ta sama Święta Barbara, która jest też patronką górników, artylerzystów, saperów 
i innych, wystawionych codziennie na ryzyko nagłej śmierci. Tych, którzy „mylą się tylko 
raz”. Na moich m.in. oczach, dosłownie w mojej obecności (choć zbyt daleko, aby zdą-
żyć z pomocą) Wisła zabrała na zawsze ofiarę, której ciała (o ile wiem) po dziś dzień nie 
znaleziono. Jest to doświadczenie wstrząsające, nikomu nie życzę jego przeżycia, a tym 
bardziej nikomu nie życzę, aby był ofiarą rzeki. Dlatego na zakończenie opowieści – kilka 
rad, ku przestrodze.

Jarek Kałuża opowiadał mi szczegółowo, jak wystrzelił w górę i przekoziołkował nowocze-
sny i zapewne drogi katamaran, który na skutek błędu załogi wpłynął na linę promową 
w Czernichowie. Na szczęście nikt fizycznie nie ucierpiał, tylko cały majątek długo przy-

gotowywanej wyprawy popłynął i przepadł. Skoro wszyscy przeżyli – można żartować.  
I opowiadający o wydarzeniu żartują, że był to najkrótszy spływ Wisłą, bo trwał kilka mi-
nut, a załoga wyprawy przepłynęła w tym czasie parędziesiąt metrów. Błąd polegał na 
tym, że „flisacy” nie poczekali, aż prom przepłynie na przeciwległy brzeg, tylko odcumo-
wali w tym momencie, kiedy prom właśnie ruszał, po czym rozpaczliwie próbowali przejść 
mu przed dziobem. To najgorszy błąd, jaki można popełnić w zetknięciu z promami na 
Wiśle. Większość współcześnie działających przepraw promowych (a są one nieregularnie 
rozmieszczone na całej długości szlaku) obsługują promy linowe, z liną „dolną”. Jest to 
potężna lina stalowa, leżąca na dnie w poprzek rzeki, zamocowana na stałe na obu przy-
czółkach brzegowych. Lina jest wyciągnięta jedynie na pokład promu i tam przewleczona 
przez napędzany silnikiem kołowrót (niegdyś te kołowroty były obsługiwane ręcznie, ale 
dziś przecież mamy XXI wiek...). Kiedy prom stoi przy brzegu, lina leży na dnie - wówczas 
możemy przepływać. Biada jednak tym, którzy próbują przepływać przed dziobem pro-
mu, który właśnie ruszył. Jeśli ruszył, to znaczy, że kołowrót pracuje i ciągnie linę, która 
napina się i wynurza z wody na całej szerokości rzeki, od dziobu promu do brzegu do-
celowego. Po prostu prom na tej napiętej linie przeciąga się do docelowego przyczółka. 
Należy wówczas odczekać (krążąc na wodzie albo stojąc przy brzegu), aż prom znajdzie 
się co najmniej w połowie szerokości rzeki. Wówczas można próbować przepłynąć w po-
łowie odcinka pomiędzy promem a brzegiem, od którego właśnie odpłynął. Za promem 
lina jest bowiem luźna i opada w głąb rzeki. Bezpieczne przejście jest jednak tylko w tym 
czasie, gdy prom stoi przy brzegu, tylko wówczas mamy pewność, że lina nośna jest cał-
kiem luźna i leży na dnie. Musimy jednak uważać, aby nie spóźnić się z decyzją i nie trafić 
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Przygotowania do spływu, fot. P. Rymarowicz Śluza Smolice od strony rzeki, fot. P. Rymarowicz

Podczas spływu trzeba uważać na wystające pnie, 
fot. M. Karetta

na moment, kiedy prom rusza z powrotem. Wtedy lina zostaje znów naciągnięta, a jeśli 
nieszczęśliwie natrafimy na moment jej wynurzenia z wody – możemy wjechać na wynu-
rzającą się z wody linę i przekoziołkować jak wspomniany katamaran z Czernichowa. I nikt 
nam nie zagwarantuje, że tym razem obędzie się bez ofiar...

Innym niebezpieczeństwem, z którym musimy się liczyć, są ukryte pod powierzchnią 
wody dęby. To pozostałości dawnych puszcz nadwiślańskich, o których czytamy w kro-
nikach i powieściach historycznych. Niegdyś zwalone przez powodzie, przykryte mułem, 
leżały często ponad 1000 lat głęboko pod dnem rzeki. Teraz, na skutek „ulepszeń” („me-
lioracji”) poczynionych przez człowieka, a dokładniej na skutek wywołanej tymi „ulepsze-
niami” erozji dennej, prehistoryczne dęby są odsłaniane i wynurzają się z dennego mułu. 
A drewno dębowe, zwłaszcza jeśli przez stulecia nasiąkało wodą, jest na tyle ciężkie, że 
nie wypływa na powierzchnię. Często kłoda jest odkryta tylko częściowo, korzeniami 
albo konarami tkwi ciągle zaczepiona w mule dennym, a górna część unosi się kilka – 
kilkanaście centymetrów pod powierzchnią wody. A woda w Wiśle jest nieprzejrzysta.  
I o istnieniu dębu dowiadujemy się dopiero, gdy zaczepimy o niego śrubą silnika albo gdy 
podrzuci w górę dziób naszej łodzi. Ryzyko katastrofy nie jest wielkie, ale czasem traci się 
śrubę, a czasem może być naprawdę niebezpiecznie, więc trzeba uważać. W komunika-
tach RZGW możemy przeczytać o rejonach występowania dębów zawieszonych pod po-
wierzchnią wody - są to jednak informacje orientacyjne, żadnych znaków ostrzegawczych 
na powierzchni wody raczej nie zobaczymy. Trzeba płynąć ostrożnie.

Większe jeszcze ryzyko stanowią kamienie z rozmytych „opasek” i „ostróg”. Dopóki pano-
wała opinia, że Wisła już, już zaraz stanie się ruchliwą arterią komunikacyjną, dopóki były 
na to pieniądze budżetowe, instytucje odpowiedzialne za utrzymanie szlaku żeglowne-
go układały w nurcie konstrukcje, które miały na celu ukierunkowanie nurtu w sposób 
uznany za właściwy przez inżynierów – hydrologów. Stosowano przy tym najprostszą na 
krótką metę technologię, czyli kamienie luźno sypane w kształt utworzony ze stalowej 
siatki. Byliśmy wtedy hutniczą potęgą, więc siatki stalowej nie mogło brakować, a że rdze-
wiała i rozpadała się, to już było poza planowaniem socjalistycznym. Ważne było, żeby 
plan wyrażony w tonach i metrach sześciennych został wykonany w terminie (najlepiej 
na 22. lipca). Dziś po siatce nie ma już prawie śladów, tylko gdzieniegdzie, spomiędzy 
kamieni wystaje kawałek drutu czyhający na coś miękkiego do przedziurawienia. Nurt 
Wisły jest „malowniczo urozmaicony” stertami kamieni z rozmytych przez wodę ostróg, 
zapór i opasek. W przeciwieństwie do ułożonych wzdłuż nurtu i niewidocznych zazwy-
czaj dębów, rozmyte przegrody kamienne są zazwyczaj widoczne, bo woda przepływając 
ponad kamieniami marszczy się i ujawnia zarys największych przeszkód. Nie jest to jed-
nak reguła niewzruszona i nawet bardzo doświadczeni flisacy, umiejący „czytać wodę”, 
zahaczają czasami o zdradzieckie kamienie. Może to być niebezpieczne dla pontonów 
i plastikowych konstrukcji wszelkiego typu, bywa uciążliwe, a czasem destrukcyjne dla 

śrub silnikowych. Najbezpieczniej pływać po Wiśle łodzią drewnianą, z solidnych, spręży-
stych i mocnych desek, dla których ostre kruszywo kamienne i resztki drutów stalowych 
nie są śmiertelnie groźnym niebezpieczeństwem. „Samospław” ma tu wielkie zalety, choć 
trzeba uważać, bo nurt wody często niesie nas właśnie na przecinkę, którą woda sobie 
wyryła w rozmytej zaporze albo ostrodze i wtedy bierne zdanie się na nurt rzeki grozi 
nam wywrotką albo utknięciem na kamieniach. A wychodzenie z łodzi, aby zepchnąć ją 
z przeszkody, w takim miejscu jest już niebezpieczeństwem śmiertelnym i tu już żartów 
nie ma. „Ulepszenia” („melioracje”) dokonane przez człowieka pomnożyły na Wiśle ilość 
pułapek na nieostrożnego człowieka. Są na Wiśle miejsca, z których może nie wyjść żywy 
najlepszy pływak i najbardziej obeznany z wodą stary wyga...

Ludzie w wodzie ginęli zawsze i do końca świata będą się zdarzały przypadki, kiedy woda 
zabiera człowieka na zawsze. Biada temu, kto nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa 
i nie docenia żywiołu. Najbardziej niebezpieczne są miejsca, gdzie woda toruje sobie dro-
gę siłą. W takich miejscach przyspieszenia i zawirowania nurtu mogą generować siły na-
prawdę zabójcze dla nieświadomej ryzyka ofiary. Czasami pod pozornie gładkim lustrem 
wody, czasem w widocznych od razu dla 
wprawnego oka, ale nieoczywistych dla 
laika miejscach, tam, gdzie zdławiony 
przez wypłycenia albo regulacje nurt 
przebija sobie drogę, tworzą się dysze 
zdolne „zassać” najlepszego pływaka, bo 
nikt nie jest w stanie oprzeć się nurtowi, 
który gwałtownie przyspiesza do pręd-
kości wyścigowego samochodu. Naj-
groźniejsze są miejsca, w których nurt 
nie tylko porywa ofiarę, ale przygniata 
ją do kamieni albo uderza nią o jakąś 
inną przeszkodę. Kto straci przytomność 
i zachłyśnie się wodą, nie wypłynie nigdy 
albo zostanie wyrzucony w niedającym 
się przewidzieć miejscu i czasie, zazwy-
czaj na długo po zaniechaniu poszuki-
wań przez służby ratunkowe. Woda jest 
piękna, ale jest groźna, trzeba do niej 
podchodzić z szacunkiem i pokornie się 
jej uczyć. Trzeba to po prostu zrozumieć, 
przyswoić sobie, a piękno i wspaniałość 
rzeki odpłaci nam z nawiązką.
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Świt nad Wisłą, fot. M. Karetta



Kościół w Porębie Wielkiej, fot. M. Karetta
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Rynek w Alwerni, fot. M. Karetta

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, Bobrek, fot. M. Sośnicki

Muzeum Pożarnictwa w Alwernii, 
 fot. M. Sośnicki

Alwernia
RYNEK. Ten czworobok małomiasteczkowego formatu w południowej części Garbu 
Tęczyńskiego, widział już, jak Alwernia traci prawa miejskie i staje się wsią i jak w 1993 
roku ponownie, tryumfalnie je odzyskuje. Buty zdzierali tu w otoczeniu drewnianych pod-
cieniowych domów z przełomu XIX i XX wieku urzędnicy austriaccy, którzy w 1899 roku 
załatwili sobie połączenie z Wadowicami, które były siedzibą cyrkułu, ażeby sprawniej za-
rządzać swoim zaborem. Linia ta obecnie niestety nie działa dla podróżnych, choć mkną 
nią czasem lokomotywy, więc jeśli chcecie zobaczyć miasto błogosławionego papieża, 
to machajcie nóżkami w kierunku południowym (niebieskim szlakiem PTTK do promu, 
a potem przez Spytkowice i Woźniki).

Budowa KLASZTORNEGO KOŚCIOŁA BERNARDYNÓW pw. MB Anielskiej i Stygmatów 
Świętego Franciszka trwała wyjątkowo długo – od 1630 do 1676 roku. Przeszkodzili w niej 
Szwedzi ze swym potopem. Dla porównania, budowa kościoła Świętych Piotra i Pawła 
w  Krakowie, który budowano w tym samym wieku, trwała zaledwie 7 lat. Alwernia za-
wdzięcza swe istnienie Krzysztofowi Korycińskiemu, który przebywając we Włoszech, 
podziwiał usytuowanie toskańskiego klasztoru La Verna i wydało mu się, że jego wieś ma 
bardzo podobne ukształtowanie terenu. Powróciwszy do ojczyzny, ufundował on klasztor 
i tak długo powtarzał nazwę włoskiego pierwowzoru, że wieśniacy z osady rozrastającej 
się wokół klasztornych zabudowań zaczęli nazywać ją Alwernią. Modlił się tu Jan II Sobie-
ski, zdążający na bitwę z Turkami i nękany atakami konfederacji barskiej Stanisław Au-
gust Poniatowski. Jeśli pociąga was emocjonalność i ekspresja polskiej Sarmacji, zwróćcie 
uwagę na barokowe i rokokowe nagrobki fundatorów klasztoru pochowanych w kościele 
oraz krzyż w ołtarzu głównym. Wieżę dobudowano dopiero około 1900 roku. W 2011 roku 
klasztor spłonął, lecz dzielni bernardyni odbudowali świątynię i oddali obraz do renowacji 
(o obrazie czytajcie niżej).

KAPLICA pw. Stygmatów Świętego Franciszka kryje w swoim barokowym wnętrzu  
OBRAZ ECCE HOMO (Oto Człowiek) z 1453 roku. Obraz ten ma własną historię: wpierw słynął 
łaskami w kaplicy cesarskiej Konstantego XII, skąd wraz z łupem wziął go sułtan Mahomet, 

później przechodził z rąk do rąk. Czło-
wiek z obrazu nadal przebywa w typowo  
średniowiecznej atmosferze związanej  
z relikwiami, pielgrzymkami i odpustami. 
Nawet wy, po wyjściu z kościoła, stąpacie 
po dziedzińcu odpustowym.

MUZEUM POŻARNICTWA to najstar-
sze tego typu zbiory w Polsce. Dawne, 
wczesnodwudziestowieczne austriackie 
i pruskie wozy konne z sikawkami należą 
do najbardziej zabytkowych i sąsiadują 
z instrumentami muzycznymi. Ach, te 
orkiestry strażackie! Muzeum preferuje 
wcześniej zgłoszone grupy zorganizo-
wane, jeśli jednak podróżujecie w poje-
dynkę i jesteście fanami np. filatelistyki, 

też możecie tu wstąpić. Na znaczkach znajduje się oczywiście wszystko, co jest związane 
ze strażą pożarną. Twórcy zadbali tu nawet o zbiory filuministyczne, czyli o nalepki z opa-
kowań zapałczanych. Czyżby pamiątki po lokalnych podpalaczach? 
Kontakt: ul. Korycińskiego, 
tel. (12) 2831208.

ODKRYWKI PERMSKICH SKAŁ WULKANICZNYCH melafirytu i tufów melafirowych pro-
wadzone w Alwerni pozwoliły na wydobycie i wykorzystanie związków fosforu i chromu. 
To wszystko brzmi bardzo fachowo, ale chemicy i geolodzy nie będą mieli kłopotu ze 
zrozumieniem, o co tu chodzi. Nadal istnieją tu zakłady chemiczne, lecz wraz z ich czę-
ściowym zamknięciem, znaczenie Alwerni jako ośrodka przemysłu zmalało, aczkolwiek 
jednocześnie czystość Wisły, jeśli można tu mówić o czystości, troszkę się polepszy-
ła. To jeszcze nie koniec opowieści o skarbach ziemi. W nieodległej Kwaczale odkryto,  
że 220 milionów lat temu porastała ją araukaria. Obecnie jej kamienne szczątki można 
oglądać w wąwozie Simota pomiędzy Płazą a Regulicami. Poznacie je po kształcie pni, 
znane są tutaj jako Skamieniały Las.

Babice
MOST. W 1564 roku istniał tu most nad Wisłą, na ważnej drodze śląskiej, prowadzącej 
do Krakowa. Po rozbiorach rola tej drogi znacznie się zwiększyła, ponieważ Babice stały 
się węzłowym punktem granicznym między Galicją a Prusami. Granica w tym rejonie 
przebiegała wzdłuż Wisły i Przemszy. W Babicach rozwidlały się drogi cłowe: oświęcim-
ska na Śląsk Pruski (przez Gorzów i Chełmek) oraz babicka, która prowadziła w kierun-
ku Krakowa. Większość towarów do Galicji przewożono właśnie tędy, gdyż w Babicach 
znajdowała się komora celna. Ale nas już nikt nie ocli, bo nie ma już ani Prusów, ani 
Rosji carskiej, a Austria nie żyje dziś z zaborów, żyje z turystyki. Tylko Wisła płynie po 
polskiej krainie...

Bobrek
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Klasycystyczny kościół pw. Świętej Trójcy budowano przez osiem-
naście lat od 1780 roku. Jak na takiego patrona przystało, odznacza się on rzeźbionym 
okiem Opatrzności Bożej, a wieżę pokryto łamaną kopułą z kulą i krzyżem, gdzie odnaj-
dziemy datę ukończenia tej budowli. Jeśli interesujecie się twórczością Jana Matejki, warto, 
byście obejrzeli ołtarz główny z 1874 roku, na którym obok obrazu Trójcy Świętej znajdzie-
cie posągi świętego Wojciecha i świętego Stanisława, wykonane według rysunków tego 
krakowskiego artysty. Mieszkańcy Bobrka wiedzą, że warto sprzątać – podczas porządków 
na strychu tej świątyni znaleziono średniowieczne starodruki z 1585 roku o nazwie Gincor-
dantiae Bibliorum, czyli komentarze do Starego i Nowego Testamentu.
PAŁAC. Przedwojenna klasycystyczna rezydencja księcia Adama Zygmunta Sapiehy, oto-
czona parkiem krajobrazowym, ma już nowego właściciela, który kładzie na nim nowy dach. 
Nawet książę nie był pierwszym, który wybrał tu sobie miejsce na siedzibę – już w II połowie 
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Dzwonnica w Bolesławiu, fot. M. Karetta

Bolesław – dworek szlachecki, fot. M. Karetta

Brzeszcze – górniczy familok, fot. M. Karetta

Pałac w Bobrku, fot. M. Karetta

Brzeszcze – odławianie ryb, fot. M. Karetta

XIV wieku istniał tutaj zamek, jednak nie pozostał po nim ślad. A po księciu pozostał – w za-
niedbanym parku, na łące ze starym dębem pośrodku, jest grób wiernego konia Sapiehy,  
który podczas bitwy uratował życie księciu. Adam kazał w tym miejscu umieścić płytę  
z  inskrypcją: Tu leży koń, wierny towarzysz wojny światowej i bolszewickiej 1939. Znajdziecie  
to miejsce, jeśli będziecie się trzymali oznaczeń Południowego szlaku pieszego PTTK.
ROZLEGŁY PARK KRAJOBRAZOWY skrywa w swoim wnętrzu chronione prawem jede-
naście pomników przyrody. Warto je zobaczyć, będziecie mieli porównanie, kiedy w Pusz-
czy Niepołomickiej zobaczycie dąb Augusta...
CZWORAKI I SPICHLERZ DWORSKI z 1779 roku to zabytek zabudowy folwarcznej, któ-
re użytkowano jeszcze niedawno – spichlerz przechowywał ziarna zbóż, a w czworakach 
nadal jest poczta, punkt apteczny i sklep. Niegdyś czworaki były kombinacją budynków 
gospodarczych oraz domów mieszkalnych dla robotników rolnych i służby obsługującej 
konie, prosiaki, kury, krowy i inne zwierzęta hodowlane. Spichlerz, który obecnie znalazł się 
w rękach prywatnego właściciela, umieszczano w pewnej odległości od czworaków, w któ-
rej czasem dochodziło do pożarów. Plony, jak i sam spichlerz, były bowiem łatwopalne.

Bolesław
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA. 
W 1605 roku Ligęzowie, ówcześni wła-
ściciele Bolesławia, wybudowali sobie 
kaplicę grobową w stylu manierystycz-
nym. Stała się ona integralną częścią 
rozpoczętej w tym samym roku budowy 
kościoła. Finansowaniem duchowej in-
westycji zajął się starosta opoczyński Sta-
nisław Ligęza. Budowa trwała jednak tak 
długo, że okoliczne dobra zdążyły zmie-
nić właściciela, który jednak okazał się 
być żarliwym katolikiem i  w  1634  roku 
doprowadził do konsekracji świątyni.  
W jej wnętrzu można podziwiać ołtarz 
z początku XVII wieku.

DWOREK SZLACHECKI z początku XIX 
wieku. Gmina Bolesław słynie z  braku 
lasów i dużej ilości urodzajnych gleb, 
a  grunty wykorzystywane rolniczo 
to 84% gminy. Nic więc dziwnego, że 
Krzysztof Sroczyński nie miał problemów 
z uzyskaniem profitów z organizowane-
go na tym terenie pod koniec XVIII wieku 
folwarku. Za te pieniądze stary drew-
niany dworek mógł zastąpić murowaną 
parterową budowlą, która powstała jako 

kopia austriackich i czeskich budowli tego typu. Dworek ten widział niejedno podczas ra-
bacji galicyjskiej, kiedy to zmęczeni wojnami, epidemiami i klęskami głodu chłopi napadli 
na dwór i wyprowadzili z niego zarządcę Sroczyńskiego. Rebelianci postanowili, że wła-
ściciel dworku zostanie odprowadzony do Tarnowa, lecz w drodze do tego celu został za-
mordowany. PRL zmienił oblicze siedziby zarządcy – gontowy dwuspadzisty dach zastą-
piono dachówką i tylko czterokolumnowy portyk z facjatą na piętrze i podjazd ze starymi 
drzewami odróżnia go od zwykłego domu. Dworek stanowi obecnie własność prywatną.

POMNIK GRUNWALD znajduje się w pobliżu kościoła pw. świętego Wojciecha. Mieszkań-
cy okolicznych wsi podczas zaborów zdobyli się na upamiętnienie historycznego zwycię-
stwa pod Grunwaldem w jego 500. rocznicę. Pomnik ten rozpoznacie dzięki temu, że pod 
figurą Najświętszej Marii Panny umieszczono kamiennego orła z rozpostartymi skrzydłami.

Brzeszcze
STARA KOLONIA ORAZ KOLO-
NIA URZĘDNICZA na ulicy Koś- 
ciuszki. Miasto to zawdzięcza 
dużo Arnoldowi de Porada de 
Rapaport, prawnikowi i finansi-
ście z Krakowa, który w 1903 roku  
sfinansował wiercenia na tym 
bogatym w czarne złoto terenie. 
Szukał pokładów węgla i  dzięki  
temu, że są one położone wyjąt-
kowo blisko powierzchni ziemi, 
w Brzeszczach powstała działa- 
jąca do dziś Kopalnia Węgla Kamiennego. Jej urzędnicy i  pracownicy musieli gdzieś 
mieszkać i to dla nich powstały, dziś już wiekowe, lecz nowoczesne jak na owe czasy, 
murowane budynki. W okresie międzywojennym KWK przejęło państwo polskie i w ten 
sposób przedsiębiorstwo to stało się jedyną kopalnią państwową do 1939 roku, kiedy to 
gospodarkę grabieżczą uprawiali w niej Niemcy. Stworzyli oni w Brzeszczach podobóz 
wykorzystujący niewolniczą pracę więźniów. W 1962 roku dziesięciotysięczną osadę 
przykopalnianą wizytował Gomółka i przy okazji swej bytności nadał jej prawa miejskie.

STAWY HODOWLANE. 59 lat wcześniej Arnold przybył do wsi typowo rolniczej, której 
nazwa po raz pierwszy pojawiła się jako wzmianka w 1443 roku. Niecałe pół wieku później 
Kazimierz Jagiellończyk chciał wyciągnąć jakiś dochód z tej posiadłości i to z jego inicja-
tywy założono tu rybnik, czyli działające do dziś stawy hodowli ryb. Tworzenie folwarku 
(zaplecza dla hodowli karpi), który zarządzał 13 stawami, trwało przez 23 lata, w typowo 
średniowiecznym tempie.

SŁUP MARII TERESY. Tereny brzeszczańskie były zawsze bardzo pożądane, a pamiątki po 
byłych właścicielach zaległy kamieniem na prawym brzegu Wisły. Około metrowy słup ka-
mienny z 1775 roku został tu przytransportowany przez wiernych poddanych tej austriac-
kiej monarchini, a korona wyrzeźbiona w jego górnej partii nie pozostawiała wątpliwości, 
kto tu miłościwie panuje.
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Kościół pw. św. Urbana w Brzeszczach z 1876 r., fot. M. Karetta Brzezinka – główna brama wjazdowa do byłego obozu zagłady, fot. M. Karetta

Kościół pw. Świętej Trójcy w Czernichowie, fot. B. Czerwiński

Brzeszcze – obozowa lampa z rzeźbami 
robotników w tle, fot. M. Karetta

Zdenerwowało to radzieckiego żołnierza, który w 1945 roku postrzelił słup. Ekspresyj-
ność wyrażanych przez niego poglądów politycznych pozostawiła ślad na tym suwenirze 
z okresu rozbiorów Polski.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. URBANA wyposażony jest w dwa boczne ołtarze pochodzące z Ko-
ścioła Mariackiego w Krakowie. Barkowy ołtarz główny wykonano końcem XIX w., a zdobi 
go m.in. wyobrażenie Boga Ojca z berłem i kulą ziemską w anielskiej asyście.

POZOSTAŁOŚCI OBOZU JAWISCHOWITZ z 1942 roku znajdują się obecnie na terenie 
brzeszczańskiego parku przy ulicy Dworcowej. Rozpoznacie go dzięki wysokiej lampie 
i  usytuowanemu niedaleko niej budynkowi łaźni obozowej. Teren podobozu zajmował 
w czasie wojny cały obszar parku, z czterech stron otaczały go wieże wartownicze z uzbro-
jonymi SS-manami, a brama wjazdowa znajdowała się pomiędzy dzisiejszym bankiem 
a jego parkingiem. Nad wejściem Niemcy zawiesili kopię napisu Arbeit macht frei, a po jego 
bokach ustawili figury dobrze odżywionych górników z kilofami, które dziś można zauwa-
żyć w głębi parku. Ten atrakcyjny wizerunek dopełniała scena umieszczona w zewnętrznej 
ścianie obozu, na której więźniowie mieli obowiązek coniedzielnego wystawiania przedsta-
wień o radosnej tematyce. Ich improwizacje były dobrze widoczne z drogi, nie cieszyły się 
jednak powodzeniem u okolicznej ludności, która choć zastraszona, usiłowała jednak orga-
nizować pomoc dla więźniów obozu – Żydów z wielu krajów europejskich. Brzeszczanie nie 
wiedzieli jeszcze wtedy, że jest to ten z 45 podobozów KL Auschwitz, który wykaże najwięk-

szą liczbę ofiar śmiertelnych, z niedożywienia 
i wycieńczenia, lecz widzieli ich bosy, zimowy, 
dwukilometrowy marsz i słyszeli ich przy-
musowe, radosne piosenki. Brzeszczański 
ruch oporu polegał na tajnym dostarczaniu 
żywności, bielizny, korespondencji od rodzin, 
a nawet organizowaniu ucieczek poszczegól-
nych osób. Podobóz po wojnie przydał się 
komunistom, którzy na wzór Niemców, zor-
ganizowali w  nim Ośrodek Pracy Więźniów, 
wśród których znaleźli się także przymusowo 
pracujący oponenci systemu. Zlikwidowano 
go dopiero w 1956 roku, kiedy to okres stali-
nowski spotkał zasłużony koniec.

POMNIK PROJEKTU BOGDANA RZENNO 
upamiętniający tysiące ofiar podobozu Ja-
wischowitz. Rzeźba obrazuje marsz wycień-
czonych więźniów z niemieckiej kopalni do 
niemieckiego podobozu. Obraz ten długo 
istniał w umysłach Brzeszczan, ale odsłonię-
to go dopiero 1.09.1983. Znajduje się wraz 
z pozostałościami podobozu na terenie par-
ku przy ulicy Dworcowej w Brzeszczach.

Brzezinka
CZĘŚĆ BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU AUSCHWITZ-BIRKENAU. W 1942 roku dla hitle-
rowców stało się jasne, że utworzony dwa lata wcześniej obóz w Auschwitz jest niewystar-
czający, aby wypełnić plan Hitlera dotyczący całkowitej eksterminacji narodu żydowskie-
go. Na polach niemieckiego wówczas Birkenau wyrósł kombinat śmierci, budowany rę-
kami pierwszych więźniów Auschwitz. Tam, gdzie dotąd stały puste domy wysiedlonych 
stąd rolników, wyrosły baraki, wartownie, schrony, łaźnie i inne makabryczne budowle. 
Pierwszymi więźniami, którzy budowali obóz Birkenau, byli głównie Polacy, którzy trafili 
tu z powodu swoich poglądów politycznych. Korzystając z rozległego placu budowy, or-
ganizowali ucieczki. Chcieli przekazać światu, że obok baraków Niemcy rozkazali budo-
wę komór gazowych, krematoriów i stosów spaleniskowych. Lecz tym, którym udało się 
uciec, świat nie uwierzył. Dlatego dziś jest to Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu, 
wpisany na listę zabytków UNESCO. Muzeum Birkenau jest udostępnione na tych samych 
zasadach, co Muzeum w Oświęcimiu.

Czernichów
UKSZTAŁTOWANIE TERENU. Jeśli jesteś w Czernichowie, znajdujesz się jednocześnie 
w regionie zwanym Bramą Krakowską. Jego podregionem jest Rów Spytkowicko-Skawiń-
ski, dnem którego płynie Wisła. Fakt, że podróżujemy Rowem, odczujemy dzięki w miarę 
płaskiemu podłożu aż do samego Krakowa.
GOTYCKI KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY posiada prezbiterium, którego fragmenty 
murowane były już w średniowieczu, a dokładniej w XV wieku. W 1791 roku pojawiła się 
potrzeba zbarokizowania świątyni, więc jej nawy przebudowano według stylu barokowe-
go. Wraz ze zmieniającą się modą sakralną, w XX wieku kościołowi przybyła dwuwieżowa 
fasada. Jego wnętrza skrywają wciąż barokowe i rokokowe wyposażenie, które chroni, 
otaczający przybytek, mur 
z kaplicami.

KAPLICA RÓŻAŃCOWA z 1650  
roku. Region podkrakowski 
znany jest ze swoich świątków, 
jednak rzadko który ma XVII-
-wieczny rodowód. Masywna, 
murowana kaplica odbiega 
jednak budową od wielu nad-
wiślańskich figurek, kryjących 
wiele tajemnic ich fundatorów. 
Jest niepowtarzalna i mówi 
nam, że Czernichów był już 
wieki temu osadą murarzy, 
cieśli, a kto nie terminował 
u  mistrza stolarki, terminował 
u szkutników.
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Leżące tuż przy rzece Stawy Monowskie k. Oświęcimia czarują dywanem  
włosieniczników tarczowatych, fot. M. Karetta



Dołęga – dworek modrzewiowy, fot. B. Czerwiński

Szkoła Rolnicza w Czernichowie, fot. M. Karetta

Pałac w Harmężach, obecnie zespół szkolno-przedszkolny, fot. M. Karetta

DŁUGA PIASZCZYSTA PLAŻA, jednak bez ratowników. Można się wyłożyć na piasku, 
lecz kąpiel jest niewskazana. Na całym odcinku Wisła jest ściekiem dla wielu oczyszczalni 
komunalnych i przedsiębiorstw przemysłowych. Co prawda firmy wnoszą odszkodowa-
nia za wylewanie swoich brudów do największej polskiej rzeki marszałkom poszczegól-
nych województw, jednak czy ona widzi choć złotówkę z tych pieniędzy? Inwestowanie 
w umocnienie wałów, często zawierających kilkuprocentowe domieszki szkodliwych sub-
stancji, które metodą kropli drążącej skałę przedostają się w końcu do Wisły i płyną z jej 
biegiem, to nie jest inwestycja w rzekę.

W Czernichowie w 1860 roku otwarto pierwszą wtedy w Polsce pod zaborami SZKOŁĘ  
PRAKTYCZNĄ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, która działa do dziś w XIX-wiecznym ze-
spole dworskim. Gdybyście chcieli zmienić środek transportu na równie ekologiczny, 
to konia wypożyczycie w mieszczącym się w dworskich stajniach ośrodku jazdy konnej.  
W listopadzie będzie z tym problem, gdyż w dniu świętego Huberta organizowana jest 
tu tradycyjna pogoń za lisem. Często zamiast prawdziwego lisa myśliwi gonią zwycięz-
cę poprzedniej gonitwy i coraz częściej zwycięzcą okazuje się być kobieta.

POPIERSIE FRANCISZKA STEFCZYKA, który w 1890 roku założył pierwszą w tej wsi, 
w południowej Polsce pod zaborami, Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową. Stef-
czyk wzorował się na niemieckich spółkach Fryderyka Reiffeisena. W ciągu następnych 
47 lat powstało 2700 podobnych placówek, czyli dzisiejszych kas tego, co teraz widzicie 
na cokole.

Dołęga
MODRZEWIOWY DWOREK w Dołędze wybudowano w 1845 roku na pastwę burzliwych 
czasów. Już w roku następnym był on celem rabacji chłopskiej, a w 1863 roku, podczas 
powstania styczniowego, urządzono tu lazaret dla rannych powstańców – dworek odwie-

dził wtedy generał Marian Langiewicz, 
dowódca powstania. To właśnie jego 
wizytę chcieli uhonorować właściciele 
dworku, umieszczając pamiątki związa-
ne z II połową XIX wieku w swoich sa-
lonach. Wystrój pokoi w stylach bieder-
meier, secesyjnym i eklektycznym jest 
wynikiem gromadzenia mebli w ciągu 
wielu lat, kiedy to moda zmieniała się 
z  częstotliwością właściwą kobietom.  
To właśnie kobieta władała tym bielonym 
domem na planie podkowy. Po II wojnie 
światowej pozostawał on w rękach Ja-
dwigi Tumidajskiej, w sypialni której do 
dziś, obok fotografii, gobelinów i neo-
gotyckiego parawanu, podziwiać moż-
na obrazy Stanisława Wyspiańskiego.  

Zajrzyjcie też do pokoju profesora Siedleckiego – biologa pracującego na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, który w Egipcie bywał jeszcze zanim Arabowie nauczyli się polskiego,  
a z Cejlonu przywoził herbatę zanim zaczęto ją importować na masową skalę.

Drwinia
SZYBY NAFTOWE. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego odkryto w gminie Drwinia w la-
tach 60. ubiegłego wieku. W Zielonej stworzono Kopalnię Ropy Naftowej „Grobla”. Według 
„ulepszanych” w tych latach statystyk, wydobycie ropy w Grobli stanowiło jedną trzecią 
produkcji tego paliwa w skali kraju. Dzisiaj zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników ko-
palnia jest największym lokalnym pracodawcą.

Dwory
DWÓR RODZINY HALLERÓW, a raczej to, co z niego zostało. Po prawej stronie ulicy Zwy-
cięstwa znajdują się zrujnowane zabudowania dworskie. Naprzeciw nich, wśród drzew 
parku krajobrazowego z przełomu XVIII i XIX wieku, spoczywa kapitan Cezary Haller, 
który poległ w walce z Czechami o Śląsk Cieszyński. Klasycystyczna kaplica z XVIII wieku 
stanowi mauzoleum rodziny Hallerów, których groby znajdują się pod posadzką kaplicy. 
W ścianie wmurowano tablicę poświęconą Cezaremu Hallerowi de Hallenburg, kapitano-
wi Wojska Polskiego, który poległ w bitwie pod Kończycami Małymi w styczniu 1919 roku.

Harmęże
PAŁAC ZWILLINGÓW z początku XIX wieku. Fasada dworku romantycznego, jaką po-
siadał niegdyś ten obiekt, uważana była za unikalną, jednak obecna szkoła podstawowa 
nie ma już takiego uroku, jak przed wojną, a park dworski to dziś obiekt sportowy dla 
okolicznych piłkarzy. Nikt nawet się nie domyśla, że 5 tysięcy lat temu przedstawiciele 
epoki kamiennej polowali tu na grubego zwierza, a w VIII wieku p.n.e. kultura łużycka 
epoki brązu produkowała tu ceramikę, którą w XX wieku zleźli archeolodzy. W młodszym 
okresie wpływów rzymskich, czyli w II i III wieku, szlakiem wymiany handlowej podążali 
tędy kupcy ze swoimi towarami.

BYŁY PODOBÓZ. W czerwcu 1942 roku hitlerowcy założyli tutaj podobóz, lecz najpierw  
wysiedlono 8341 mieszkańców z okolicznych miejscowości. Niektórym dano tylko pięt-
naście minut na spakowanie się i opuszczenie domu i dorobku życia. Czterdziestokilome-
trowa strefa wokół obozu Auschwitz wyludniła się, pozostali tylko wysoko kwalifikowani 
pracownicy pobliskiej kopalni w Brzeszczach, a na miejsce rolników przyszli volksdeut-
sche. Niemcy chcieli mieć jak najmniej świadków swojego okrucieństwa. W nieludzki 
sposób wykorzystywali więźniów, byle tylko niemiecka machina wojenna miała za co 
funkcjonować. Więźniom nakazali rozbiórkę okolicznych domów i z pozyskanego w ten 
sposób budulca rozkazali im wznieść około 100 kurników – w Harmężach powstała farma 
niemieckiego obozu Auschwitz III Monowitz. 70 więźniów budujących kurniki zamieszka-
ło początkowo w wilii Zwillinga, razem z pilnującym ich komandem SS. Hodowlą kur i in-
dyków zajęły się potem Polki przywiezione tu z Ravensbruck, słowackie Żydówki i Niemki. 
Średnia liczba więźniarek wynosiła 50 osób, a kiedy z wycieńczenia spowodowanego pra-
cą ponad siły i niedożywieniem padały i umierały, Niemcy przywozili kolejne.
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Harmęże – las krzyży w ogrodzie franciszkanów, fot. M. Karetta

Pałac w Igołomi, fot. M. Karetta

Dzwonnica przy kościele w Igołomi,  
fot. M. Karetta

Niemcy nie pozostawili odłogiem żadnego stawu w okolicy, tworząc komando Fischerei 
na 380-hektarowym obszarze od Nazieleniec do Pław. Niemcy okradali nie tylko polskie 
państwo, ale przede wszystkim więźniów z ich marzeń, sił i życia. Komando niewolników 
umacniało groble, brzegi stawów, zasypywało bagna ludzkimi prochami z krematoriów. 
Jak dobrze się miała w Europie w tamtych czasach nienawiść. Kiedy w styczniu 1945 
Niemcy musieli stąd uciekać, postanowili niczego po sobie nie zostawiać swoim nieodle-
głym sprzymierzeńcom. W mroźną noc willa Zwillinga zapłonęła.

CENTRUM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBE w Harmężach to siedziba franciszkanów 
i dom rekolekcyjno-pielgrzymkowy Misjonarek Niepokalanek. W budynku zakonników 
mieści się ekspozycja grafik byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau numer 432 Mariana 
Kołodzieja, zatytułowana Klisze Pamięci – Labirynty. Jeśli bracia akurat nie wyjechali do 
Bielska, jest szansa, że zwiedzicie tę ekspozycję, pamiętajcie jednak o odpowiednim ubra-
niu. Dzwońcie na numer 12 w domofonie franciszkanów. Zgłosi się osoba odpowiedzial-
na za rekreację.

OGRÓD FRANCISZKANÓW. To tu znalazły schronienie krzyże z osławionego oświęcim-
skiego żwirowiska. Ludzie z całej Polski przydźwigali zrobione przez siebie skrzyżowane 
kawałki desek i nadali im polityczne znaczenie, stawiając je obok, samotnego teraz, krzy-
ża Papieskiego. Znajdziecie je w głębi terenu przy ulicy Franciszkańskiej 13.

Igołomia
KLASYCYSTYCZNY PAŁAC wybudowano na przełomie XVIII i XIX wieku na planie prosto-
kąta. Dawniej rezydowali tu rycerze Boturzyńscy herbu Łzawa, potem majątek przechodził 
z jednych szlacheckich rąk do drugich – ostatecznie do Wodzickich. Do wybudowania 
obecnego pałacu zatrudnili oni Christiana Piotra Aignera. Ten warszawski architekt portyk 
wsparty na czterech wysmukłych jońskich kolumnach zwrócił frontem na północ, a najoka-
zalszym pomieszczeniem wewnątrz pałacu uczynił zamknięty kopułą, zajmujący dwie kon-

dygnacje salon. Wieńczy go fryz nad mar-
murowym kominkiem z napoleońskim 
orłem. To właśnie z tego salonu można 
wejść na balkon znajdujący się od strony 
południowej. W wielu pomieszczeniach 
pałacu sufity zdobią rozety z rzeźbionymi 
liśćmi akantu, jednak gabinet wyróżnia 
się dekorowanym oryginalnym fryzem – 
parą sfinksów. Obecnie w tych pięknych 
wnętrzach mieści się Instytut Archeologii 
i Etnologii PAW Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, który w kilku pomieszcze-
niach urządził ekspozycję z  ceramiką, 
narzędziami pracy i ozdobami sprzed 
kilku tysięcy lat. W pałacu mieści się także 
pracownia archeologiczna. Pałac otacza 

pełen starych drzew park z dużą polaną wido-
kową, który opada na południe w stronę nie-
istniejącego już stawu. Przemyślne ukształ-
towanie półwyspu na niegdysiejszym stawie 
sprawiało wrażenie, iż jest on wyspą.

KUŹNIA. Usytuowana przy alei dojazdo-
wej do zespołu pałacowo-parkowego kuź-
nia przechowuje tradycje wytopu i przerobu 
żelaza – wewnątrz zachował się piec i resztki 
wyposażenia. Zbudowano ją na początku XIX 
wieku i nic dziwnego, że do tej pory zdążyła 
się mocno postarzeć. Ostatni remont tej kla-
sycystycznej, murowanej z cegły budowli wy-
konano w XX wieku, przy okazji jej przedłuża-
nia. Na jej froncie zobaczycie podcień filaro-
wo-arkadowy, zwieńczony trójkątnym przy-
czółkiem. Obszerne wejście dwuskrzydłowe 
wykonane jest w technice stolarki klepkowej. 
Absolwenci ASP znają wnętrze kuźni z grafiki 
Artura Grottgera, przedstawiającej słynną scenę kucia kos przez powstańców styczniowych.

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY. Już w 1300 roku stał w tym 
miejscu drewniany kościół. Na nowy, murowany, czekali średniowieczni igołomianie  
85 lat, a na jego konsekrację przez biskupa krakowskiego Jarosława jeszcze kolejnych 
czterdzieści pięć. Ukryty w nim gotyk trudno dziś zaobserwować dzięki licznym przebu-
dowom. Dobrze zachowało się jedynie XV-wieczne, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym i ostrołukowymi oknami. Główny i trzy boczne ołtarze są już rokoko-
we. Nad nawą zaobserwować można wysoką, barokową wieżyczkę na sygnaturkę i choć 
zniekształcono ją w XIX i XX wieku, to nadal jest na co popatrzeć. Igołomia chlubi się tym, 
że właśnie w tej miejscowości przyszedł na świat Adam Chmielowski, czyli święty Brat 
Albert – na ścianie bez trudu zauważycie przypominającą o tym tablicę. Obok kościoła 
znajduje się klasycystyczna, murowana z cegły dzwonnica zbudowana w 1660 r.

MUZEUM ŚWIĘTGO BRATA ALBERTA znajdziecie w budynku za murem klasztornym. Ka-
nonizowany w 1989 roku Adam Chmielowski urodził się i spędził dzieciństwo w Igołomi. 
W jego domu siostry albertynki w 1995 roku stworzyły muzeum. Można w nim oglądać 
fotografie i przedmioty, których używał Adam Chmielowski, spacerować po miejscach, 
gdzie się bawił i opiekował młodszym rodzeństwem. Był już czterdziestoletnim mala-
rzem, gdy namalował obraz Ecce Homo i pod wpływem procesu jego tworzenia wstąpił 
do zakonu. Później założył dwa własne. Mieszkał razem z bezdomnymi, alkoholikami i nę-
dzarzami. Sprzeciwiał się jałmużnie, którą uważał za doraźny zabieg uspokajający sumie-
nie bogatszych. Przyłączył się także do powstania styczniowego. Przywieziono tu nawet 
drzewo, pod którym został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem w 1863 roku i stracił 
nogę. Muzeum zgromadziło eksponaty związane z historią wsi, z wyposażeniem i działal-
nością komory celnej oraz zaaranżowało wnętrze pokoju mieszkalnego z wyposażeniem 
pochodzącym z połowy XIX wieku. Można je zwiedzić w każdy dzień tygodnia do zmroku. 
Mieści się pod adresem Igołomia 32, tel. 12 287 30 08.

Jawiszowice
DREWIANY KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO MARCINA z 1692 roku to jeden z najlepiej zadba-
nych obiektów architektury sakralnej w Małopolsce, głównie za sprawą zaangażowania 
jawiszowickich parafian. Miejsca na drewniane kościoły konstrukcji zrębowej wybierał 
specjalnie do tego oddelegowany przedstawiciel kurii. Przyjechał tu jeden taki w śre-
dniowieczu, chodził po wsi, zwiedzał, w końcu wybrał wzgórze niedaleko Wisły. O stopniu 
jego profesjonalizmu świadczy fakt, że jest to już trzecia w tym miejscu wzniesiona bu-
dowla sakralna. Mało brakowało, by była i czwarta, gdy specjalistyczna firma wezwana do 
usunięcia złamanego drzewa, które zawaliło się na świątynię, załamała ręce. Wiał wtedy 
mroźny wiatr, lecz jawiszowianie z poświęceniem ścinali, kawałek po kawałku, kołyszące 
się, 1,5 tonowe zagrożenie. Udało się. Jawiszowickie panny odetchnęły z ulgą i poszły się 
pomodlić do rzadko spotykanego na tym terenie obrazu świętego Walentego, znajdują-
cego się po lewej stronie prezbiterium. Zwróćcie uwagę na oryginalne pokrycie dachu, 
choć tak jak w wielu innych przypadkach na początku XX wieku blacha zdawała się jawi-
szowickiemu proboszczowi najlepszym rozwiązaniem, to w XXI jawiszowianie woleli po-
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Kościół pw. Św. Marcina w Jawiszowicach, fot. M. Karetta

Klasztor benedyktynów w Tyńcu nad Wisłą, fot. M. Karetta

Katedra wawelska, fot. B. CzerwińskiNeogotycki kościół w Kamieniu, fot. M. Karetta

wrócić do gontu. Charakterystyczne soboty (drewniane podcienie otaczające świątynię) 
zwane są tutaj obłamkami. Służyły one jako namioty wieśniakom, którzy przybywali tu  
z odległych miejscowości, gdzie nie było kościoła. Wewnątrz można podziwiać XVII-
-wieczne wyposażenie: barokowe posągi na belce pomiędzy nawą a prezbiterium oraz 
krucyfiks i ołtarz główny z 1700 roku. Kościół ten miał szczęście do wielkich duszpasterzy: 
niegdyś pracował tu profesor Józef Tischner, a wizytował go kardynał Karol Wojtyła. 
ul. Plac Kościelny, tel. 32 211 14 09.

Kamień
NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ 
PW. OPIEKI MATKI BOŻEJ 
znajduje się na terenie Rud-
niańskiego Parku Krajobra-
zowego. Choć powstał nie-
dawno, bo zaledwie w 1928 
roku, to plebania pochodzi  
z II połowy XIX wieku. Typo-
wa dla tego regionu drew-
niana architektura sakralna 
ma to do siebie, że jest bar-
dzo wrażliwa na ogień, stąd 
niedaleko, bo w Alwerni stra-
żacy z regionu zasłużyli so-
bie już dawno na muzeum.

LAMUS to obecnie IZBA 
REGIONALNA. W Kamieniu 
istnieje do tej pory drewnia-
na studnia, a miejscowość 
tę porastają pomnikowe 
lipy i kasztanowce. Zarówno 
izba regionalna, jak i  stud-
nia mieszczą się na tej sa-
mej parceli pod adresem 
Kamień  1, na wzgórzu obok 
kościoła.

Kopanka
KAPLICZKA murowana z figurami świętych z 1871 roku stanowi kamienną prośbę 
mieszkańców tej miejscowości o „westchnienie do Boga”. Na postumencie widzimy Ada-
ma i Ewę, Świętego Piotra oraz Trójcę Świętą. Fundatorami byli Bartłomiej Prochownik 
z żoną „Francyską”.

Kraków
Kraków to miasto, którego zwiedzenie wymaga dużo czasu i osobnego przewodnika, któ-
rego setki wariantów są dostępne na rynku. Dlatego też w tej publikacji musi wystarczyć 
wam skrótowy opis kilku krakowskich zabytków, znajdujących się bezpośrednio przy na-
szej trasie.

KLASZTOR BENEDYKTYNÓW W TYŃCU ufundował Kazimierz Odnowiciel albo Bolesław 
Śmiały około roku 1044. Z powstałej wówczas świątyni pochodzą romańskie elementy, 
które tak jak gotyckie fragmenty XV-wiecznej tynieckiej świątyni zdobią obecny baroko-
wy KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA, wewnątrz którego kryje się bogata, gotycka, 
barokowa i renesansowa polichromia. Zwiedzanie Muzeum w Tyńcu: ekspozycje stała 
i czasowe są udostępniane codziennie oprócz sobót 10.00 – 18.00, opactwo zwiedza się 
z przewodnikiem w wyznaczonych przez klasztor godzinach. Kontakt: ul. Bednarska 37, 
Kraków; tel. 12 688 54 52, www.tyniec.benedyktyni.pl

WAWEL znajduje się właśnie w tym miej-
scu, ponieważ krzyżowały się tu szlaki han-
dlowe, a zakole Wisły umożliwiało łatwiej-
szą obronę przed licznymi najeźdźcami 
skuszonymi bogactwem grodu. Wapienne 
wzgórze, na którym w IX wieku ulokowa-
no przyszłą siedzibę królów polskich, jest 
wzniesione o 25 metrów ponad lustro 
wody. Dodatkowym atutem tej lokacji jest 
prąd rzeki – wielu młynarzy i rybaków wy-
korzystywało go do zarabiania pieniędzy 
(między innymi na podatki), jednak trwało 
to tylko do początku XIX wieku, kiedy to 
Wisła kilkukrotnie zalała miasto. Bliższych 
informacji o obiekcie udziela zatrudnia-
jący wielu przewodników Zamek Królew-
ski na Wawelu, Wawel 5, tel.  12 422  51  55,  
www.wawel.krakow.pl 
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Kościół na Skałce, fot. arch. Compass

Kanał Łączański, fot. M. Karetta

Kościół w Mędrzechowie, fot. M. Karetta

MANGGHA to Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej założone przez Andrzeja Waj-
dę; ul. Konopnickiej 26, tel. 12 267 27 03,  
www.mangghakrakow.pl

KLASZTOR PAULINÓW I BAROKOWY KO-
ŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH MICHAŁA I STANISŁAWA 
został postawiony na wzgórzu z wapienia 
jurajskiego na miejscu męczeńskiej śmierci 
biskupa Stanisława. W podziemiach tej świą-
tyni zgromadzono szczątki zasłużonych, tu 
znajdują się prochy najwybitniejszych Pola-
ków. Klasztor oo. paulinów na Skałce w Kra-
kowie, ul. Skałeczna 25, tel. 12 619 09 00,  
www.sklka.paulini.pl 

Lubasz 
KIRKUT służył ludności żydowskiej, która 
kiedyś zamieszkiwała Lubasz. Znajduje się 
on w zachodniej części miejscowości, za 
torami kolejowymi. Gdy go założono, miał 

powierzchnię 0,39 ha i około 100 macew, ale został zniszczony podczas II wojny świa-
towej. W latach 90. XX wieku pozostawał nieogrodzony. Za porządkowanie i ogradzanie 
zabrano się dopiero na początku XXI wieku. Kilka zachowanych nagrobków doczekało 
się w 2011 roku uroczystego otwarcia, pod nazwą odnowionego Cmentarza Wyznania 
Mojżeszowego, połączonego z II Spotkaniem Ekumenicznym.

DWÓR. Lubasz jest znany także dzięki Andrzejowi Gawrońskiemu herbu Rawicz, który 
urodził się w tej miejscowości. Jako biskup krakowski był współautorem podręczników 
i  programów szkolnych. Jest również współtwórcą polskiej terminologii matematycz-
nej. Wierzył i ufał Napoleonowi Bonaparte, a klęska cesarza w wyprawie moskiewskiej 
w  1812  roku i jego odwrót spowodowały u biskupa depresję i załamanie zdrowotne. 
Biskup Gawroński urodził się w domu, który zbudowano na miejscu gródka-strażnicy 
umieszczonego w celach obronnych na prawym brzegu Wisły. Obecnie stoi tam dworek 
z 1917 roku, stanowiący własność prywatną i właśnie remontowaną.

Łączany
GALAR, który zbudowano koło kościoła w Łączanach, to jego niezbyt wierna kopia, bez 
zachowania skali (właściwy miałby 21 metrów długości i 8,6 metra szerokości), ale wy-
starczy zamknąć oczy, by zobaczyć czasy minione, kiedy to z Łączan spławiano galarami 
zboże, owoce i mięso wołowe, nawet aż do Gdańska. A jak wracano? Jeśli barka była jed-

norazowa, sprzedawano ją na opał nad morzem, ale jeśli galar był cenny, to w górę rzeki 
ciągnięto go ręcznie lub zaprzęgano do tej pracy konia. Warto było, bo przed wojną łódź 
do spławu węgla kosztowała równowartość dziesięciu takich zwierząt. Nie każdy mógł 
sobie pozwolić na taki zakup, ale odkąd w Czernichowie powstała Kasa Stefczyka, niektó-
rzy mogli wziąć go na kredyt. Od połowy XIX wieku przez Łączany płynął Wisłą już tylko 
węgiel (ze Śląska nawet do Puław), głównie dwa razy wolniej niż jedzie rower – 10 kilo-
metrów na godzinę, a jeśli woda w Wiśle była niska, poruszał się dwa razy wolniej. Sezon 
trwał od wiosny do listopada, a jeśli zima była lekka, to do Bożego Narodzenia, z przerwą 
na żniwa. Taką eksploatację najtrwalsze, impregnowane karboliną galary mogły wytrzy-
mać 20 lat, jednakże ruch galarniczy wyparły w latach 50. barki, holowniki i pchacze.

Mędrzechów
KOŚCIÓŁ NMP KRÓLOWEJ POLSKI to rozbudowana kaplica fundacji Potockich z 1844 roku, 
którą dołączono do wybudowanej w 1917 trójnawowej świątyni o układzie bazylikowym. 
Eklektyzm wystroju wnętrza, polegający na swobodnym łączeniu w jednej budowli często 
niezgodnych ze sobą elementów różnych stylów architektonicznych, harmonizował w pełni 
z odzyskaniem niepodległości – świątynię konsekrowano 8 grudnia 1918 roku. Wszystko, co 
najlepsze z neogotyku, neobaroku i neorenesansu, złożyli mędrzychowianie Maryi za wol-
ność odzyskaną przez Ojczyznę po latach zaborów. W półkoliście zamkniętym prezbiterium 
znajduje się neoromańska nastawa ołtarzowa, wykonana przez artystę Jana Brudnego z Tar-
nowa w 1921 roku. Oznaczało to wysiłek całej wspólnoty parafialnej, która była fundatorem 
zarówno ołtarza głównego, jak i powstałych w roku następnym dwóch neobarokowych 
ołtarzy bocznych, ambony i chrzcielnicy. W 1983 roku, gdy uczucia związane z brakiem 
niepodległości znów dały o sobie znać, ołtarz główny został wyposażony w kopię obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej. Niepowtarzalny charakter nadaje świątyni światło prze-
puszczone przez sześć witraży wykonanych w zakładzie Żeleńskiego w Krakowie w latach  
1934–1935. Była to ostatnia okazja, aby tak oryginalnie ozdobić kościół – II wojna światowa 
przekreśliła rozwój witrażownictwa na wiele lat.

OBELISK – HOŁD WSZYSTKIM OFIAROM WOJNY z gminy Mędrzechów. Położenie 
tej miejscowości blisko Królestwa Polskiego sprawiało, że w czasach powstań narodo-
wych powstańcy koncentrowali tu swoje oddziały. Być może to wpłynęło na fakt, że 
podczas rabacji galicyjskiej chłopi nie dopuścili się samosądów na mędrzychowskim 
dworze (choć nikogo nie zamordowali, to nie omieszkali go okraść), co często zdarzało 
się w  okolicach Powiśla. W czasie powstania styczniowego okoliczni mieszkańcy za-
pewniali im jedzenie, a po przejściu Wisły zasilali szeregi powstańcze. To właśnie tutaj, 
po klęsce zimowego zrywu, wielu powstańców uniknęło Syberii i egzekucji, znajdując 
schronienie w okolicznych domach. Te tradycje przetrwały do drugiej wojny światowej 
– grupa ochotników z okolicznych wsi działała w ruchu oporu, walcząc w Armii Krajowej 
lub Batalionach Chłopskich.

DWOREK. Ta parterowa bielona budowla z początku XX wieku, na planie prostokąta, 
jest skutecznie zasłonięta od strony drogi drzewami dworskiego parku i stanowi własność 
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Wielopienna lipa na Górze św. Jana, fot. M. Karetta Myśliwski Zamek Królewski w Niepołomicach, fot. arch. Compass

Kościół i dzwonnica w Mętkowie, fot. M. Karetta

Kościół w Mikluszowicach, fot. M. Karetta

prywatną, więc można ją zwiedzić tylko wtedy, gdy znajdzie się jej właściciela i uzyska 
od niego zgodę. Budowla ta była niegdyś centrum dowodzenia planem kolonizacji całej 
okolicy. Sąsiadujące z Mędrzechowem wsie to ulicówki i łańcuchówki zakładane przez 
kolonistów na nadwiślańskich łąkach, po obu stronach kilku dróg wychodzących z cen-
trum, którym był dworek. 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Doliny Wisły to korytarz ekologiczny, objęty 
ochroną, określony w Krajowej Sieci Ekologicznej „Ekonet Polska”, który jest integralną czę-
ścią Europejskiej Sieci Ekologicznej, obejmujący głównie tereny międzywala Wisły. 

LEŚNICZÓWKA. Na obrzeżu wsi, przy granicy lasu znajduje się murowany dom leśnicze-
go z przełomu XIX i XX wieku. Ten ceglany budynek od frontu jest wyposażony w ryzalit 
o trójkątnym zwieńczeniu i szeroki pas gzymsu z ceglanym, kostkowym fryzem. Zdobi ją 
także wykonana w piaskowcu dekoracja okładziny cokołu, naroży i szczytu oraz oprawa 
dwóch wąskich, przedzielonych małymi filarami okien.

Mętków
MODRZEWIOWY KOŚCIÓŁ PW. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ powstał w 1771 roku. Jest to nie 

tylko perełka szlaku architek-
tury drewnianej, mętczanie 
szczycą się tym, że jako wi-
kariusz na swojej pierwszej 
parafii posługę pełnił tu przy-
szły, święty papież. Wewnątrz 
wciąż można zauważyć te 
same sakralne utensylia 
w stylu barokowym i rokoko-
wym, którymi posługiwał się 
Karol Wojtyła. Stąd też nazwa 
ulicy, na której znajdziecie 
kościółek i zabytkową, drew-
nianą wieżę.

Mikluszowice
GRODZISKO, czyli Góra Świętego Jana. W XI i XII wieku w tym miejscu nad Rabą lu-
dzie pozostawili po sobie mnóstwo rzeczy, zwanych dziś materiałem archeologicznym. 
Miejscowi nadają temu faktowi znaczenie legendarne uważając, że przy lipie rosnącej na 
szczycie wzniesienia ich praprzodkowie składali ofiary bożkowi Miklosowi (od którego 
miejscowość miałaby wziąć swoją nazwę). Góra przyciągała tu nie tylko wyznawców Mi-
klosa, ale i żarliwych katolików, którzy nie zrażając się pożarami kolejnych świątyń, posta-
wili tu kolejno trzy kościoły.

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA  
to czwarty z kolei w Mikluszowicach kościół, 
wybudowany w 1833 roku już w odpo-
wiedniej odległości od wzniesienia, w stylu  
józefińskim, preferowanym przez ówczesne 
austriackie władze.

Niepołomice
ZAMEK KRÓLEWSKI. Choć osada nieopodal 
puszczy była tutaj już w XIV wieku, to prawa 
miejskie zyskały Niepołomice dopiero cztery 
wieki później. Pomogło im w tym to, że w la-
tach 1568–1637 pod nadzorem niejakiego 
Grzymały oraz florenckiego rzeźbiarza Santi 
Gucciego robotnicy z Krakowa wznosili tu 
rezydencję króla Zygmunta Augusta. Prze-
kształcali ją z zamku gotyckiego z połowy 
XIV wieku, który składał się zaledwie z trzech 
wież, budynków w skrzydle południowym 
i  wschodnim oraz murów kurtynowych 
wokół dziedzińca. Przeróbki objęły plan kwadratu, na którym wytyczono czworoboczny 
dziedziniec otoczony piętrowymi krużgankami arkadowymi. Tak oto gotyk zastąpiono re-
nesansem. Fani ezoteryki znajdą tu część wawelskiego czakramu. Tak zwani znawcy twier-
dzą, że promieniuje on elektromagnetycznie niską częstotliwością. Dziś mieści się tu hotel, 
muzeum i sala rycerska o sklepieniu gotyckim, wspartym na jednym filarze, a kiedyś był to 
zapasowy Wawel: odbywały się tu zjazdy myśliwych oraz zjazdy koronne, rozsądzano spory 
prawne, wydawano statuty i chroniono się w nim, gdy w Krakowie szalała zaraza. Kres świet-
ności przynieśli zamkowi Szwedzi ze swoim potopem, gdy w królewskich komnatach za-
częto magazynować żywność. Praktycznym Austriakom, którzy rezydowali tu jako zaborcy, 
zamek wydał się zbyt wysoki, więc rozebrali drugie piętro, z królewskiej rezydencji utworzyli 
koszary, a mury wzmocnili skarpami i przyporami. Potrzeby XIX-wiecznej ludności determi-
nowały przeznaczenie zamku – mieściły się tu magazyny i mieszkania, które systematycznie 
popadały w ruinę. To, co widzicie dzisiaj, to wielki wysiłek gminy Niepołomice, która od 1992 
roku ciągle ratuje zamek. W 2004 roku od południowej strony zamku odnowiono ogrody 
włoskie, zakładane tu kiedyś przez Bonę, a wynik tej restauracji można podziwiać już dzisiaj. 
Zamek można zwiedzać z przewodnikiem, ul. Zamkowa 2, tel. 12 281 11 82.

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE. Polowania były magnesem, który ściągnął tu nie tylko kró-
lów i magnatów, ale i zwykłą szlachtę, w związku z czym w muzeum znajdziemy ekspona-
ty myśliwskie i niesplamione krwią fotografie Włodzimierza Puchalskiego.
Adres: ul. Zamkowa 5a, tel. 12 281 30 11.
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Puszcza Niepołomicka w wiosennej szacie, fot. B. Czerwiński

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, fot. arch. Compass

Kościół pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników i Fontanna 
Justyny na rynku w Niepołomicach, fot. B. Czerwiński

IZBA REGIONALNA w pozostałościach dawnego folwarku królewskiego. Zagadkowa 
czarna kuchnia i zwyczajny, biały pokój mieści się w dawnej stodole, w której zgromadzo-
no wystawę starych przedmiotów codziennego użytku, takich jak skrzynie, kołowrotki 
i balie. Artyści gminni mają tu możliwość prezentacji sztuki ludowej i rękodzieła. W od-
różnieniu od nieożywionych izb regionalnych w tutejszej odbywają się zajęcia i z mo-
delarstwa, i z konserwatorstwa. Izba powstała w 2001 roku, podczas X Dni Niepołomic. 
Kustoszem jest pan Władysław Cygan.

RATUSZ z czerwonej cegły jest już zabytkiem – w 2003 roku obchodził setną roczni-
cę swojego istnienia. W rok po zapoczątkowaniu budowy kopca, burmistrz Niepołomic, 
Władysław Wimmer zainicjował budowę siedziby władz miejskich. Zatrudnił on w tym 
celu nie byle kogo, lecz pełniącego obowiązki inspektora Budownictwa Miejskiego w Kra-
kowie Jana Sas-Zubrzyckiego. Ten lwowski architekt podkreślił smukły neogotyk ratusza 
ostrosłupowym dachem, a liczne sterczyny i arkady przy wejściu do budynku miały na-
wiązywać jednocześnie do średniowiecznej historii z Kazimierzem Wielkim w tle oraz do 
renesansowego wątku Zygmunta Starego. Ratusz znajdziecie na swoim miejscu, na rynku 
z ulicami wybiegającymi z czterech naroży.

KOPIEC NA WĘŻOWEJ GÓRZE to Kopiec Grunwaldzki usypany w latach 1910–1915

KOŚCIÓŁ PW. DZIESIĘCIU TYSIĘCY MECZENNIKÓW powstał jako wotum za zwycięstwa 
odniesione na Rusi w 1349 roku przez Kazimierza Wielkiego. Gdy do Polski przyszedł ba-
rok, zarządcy świątyni ulegli jego bijącemu po oczach urokowi i w 1690 roku przebudo-
wali go, wynajmując w tym celu niderlandzkiego architekta Tylmana z Gameren. Świąty-
nia ta jest przykładem kompletnego pomieszania stylów, które osadzały się na nim war-

stwami: od północnej strony 
Santo Gucci zaprojektował 
w 1596 roku renesansową 
kaplicę grobową Branickich, 
a na południowym krańcu 
zobaczycie barokową kaplicę 
świętego Karola Boromeusza, 
ufundowaną przez Stanisława 
Lubomirskiego w 1640 roku. 
W zakrystii księża mają okazję 
podziwiać elementy unikato-
wej, XIV-wiecznej polichromii 
wczesnogotyckiej z przed-
stawieniami świętych, a wy 
możecie zobaczyć stiuki Jana 
Babtysty Falconiego w  kapli-
cy Karola Boromeusza.

Nowe Brzesko
KOSCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH wymurowano na miejscu dawnego, drewnianego ko-
ścioła z 1279 roku, w XVII wieku, a rozbudowano go w połowie XIX i na początku XX stulecia, 
zachowując jego barokowy charakter. Warto zobaczyć tu późnogotyckie rzeźby pochodzą-
ce z drewnianego kościółka wzniesionego przez norbertanów z Hebdowa. Ta trójnawowa 
świątynia posiada jednoprzęsłowe, zamknięte wielobocznie prezbiterium. Ołtarz główny 
pochodzi z 1664 r., w kościele znajdują się także dwa późnobarokowe ołtarze boczne. Na 
samym początku XX wieku, kiedy ludność przekonała się, że świat jednak się nie skończył 
z datą 1900, dobudowano do kościoła kruchtę i dwukondygnacyjną przybudówkę. Fasadę 
kościoła pozostawiono w spokoju, czyli w stylu gotyckim. A całkiem niedawno odnowiono 
XIX-wieczne organy, dzięki czemu kościół nie tylko wygląda, ale też brzmi.

DREWNIANA DZWONNICA stojąca obok kościoła parafialnego została wybudowana na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Nie jest zintegrowana z kościołem tak jak większość budowli 
tego typu w Małopolsce. Zazwyczaj także świątynia jest murowana, a dzwonnice wyko-
nane są z drewna na murowanej podstawie. Wynikało to z tego, że jeśli piorun uderzyłby 
w dzwonnicę, to kościół pozostawał bezpieczny. I odwrotnie – jeśli pożar strawiłby świą-
tynię (co w Nowym Brzesku zdarzyło się kilkakrotnie), to lokalnej społeczności służyła na-
dal ostrzegająca przed wrogiem dzwonnica. Najstarsze dzwonnice pełniły także funkcję 
wież strażniczych.

RYNKI Choć Nowe Brzesko jest małym miasteczkiem, to dysponuje dwoma rynkami: 
Starym i Nowym, czego zazdrości im niejedno miasto. Stary Rynek powstał dzięki pro-
boszczowi, a Nowy z inicjatywy wójta. Dwadzieścia dwie ulice zawdzięcza miasteczko po-
lokacyjnemu wczesnośredniowiecznemu układowi przestrzennemu typu owalnicowego 
z XIII wieku.

PLAC WOLNOŚCI to dawny Plac Solny z zachowanymi dawnymi XVIII-wiecznymi skła-
dami solnymi. Uległy one przebudowie w połowie XIX wieku, gdy okazało się, że spro-
wadzony tu garnizon carskiej straży granicznej nie ma gdzie mieszkać ani trzymać koni. 
Koszary i stajnie przeszły potem kolejną metamorfozę – obecnie mieszczą się tu pomiesz-
czenia Gminnego Ośrodka Kultury. Nowe Brzesko czerpało zyski nie tylko z magazyno-
wania i przechowywania soli; mieszkańcy miasta wykorzystywali również siły natury, co 
potwierdza fakt istnienia dwóch młynów na Wiśle. Jeden należał do klasztoru, a drugi do 
wójta miasteczka.

PRAWA MIEJSKIE. Pierwsze wzmianki o Nowym Brzesku pochodzą z XIII wieku, co po-
twierdza dokument nadania wsi klasztorowi norbertanów w Hebdowie przez ich wcze-
śniejszego właściciela opata brzeskiego Floriana w 1223 roku. Oznaczało to, że ta nadwi-
ślańska osada płaciła klasztorowi czynsz. Roczny czynsz na ziemiach polskich, z łana ziemi 
wynosił w naturze 3 korczyki zboża, czyli około 150 kilogramów pszenicy, żyta i owsa 
(czynsz pieniężny bywał niższy od czynszu w naturze). Już 56 lat później, gdy Gotfryd de 
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Kościół parafialny w Oświęcimiu, fot. M. Karetta

Centrum Żydowskie i synagoga w Oświęcimiu, fot. M. Karetta

Oświęcim – wieża Piastowska, fot. M. Karetta

Glesin uzyskał przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim, czyli importowa-
nym od prawników z Magdeburga, nie przypuszczano, że miasto może cofnąć się w roz-
woju i stać się wsią. Trzy razy polscy królowie potwierdzali prawa miejskie – nie pomogło 
i Nowe Brzesko wraz z reformą administracyjną Królestwa Polskiego w 1870 roku prawa 
miejskie utraciło. Taka sytuacja trwała przez 141 lat.

DAWNĄ CERKIEW PRAWOSŁAWNĄ na placu Wolności zamieniono na Dom Kultury 
w 2004 roku. Odmłodzone miasto (w 2011 roku ponownie uzyskało prawa miejskie) od 
dawna szukało sposobu na wykorzystanie tego obszernego, murowanego budynku – 
w  latach 50. i 60. XX wieku dawna cerkiew zaadoptowana była na kino. Jej powstanie 
w latach 70. XIX wieku było wynikiem zaniepokojenia carskich urzędników rozszczelnie-
niem (po powstaniu styczniowym) granicy zaboru: przemyt bydła, koni, broni, kurierów  
i ochotników z Galicji kwitł tu na dobre. Młodzieńcy uciekali od poboru do wojska car-
skiego, więc do Nowego Brzeska sprowadzono to właśnie wojsko. Z głębi Rosji przyjechali 
tu szerokorozstawną koleją urzędnicy z całymi rodzinami, którzy znajdowali zatrudnie-
nie w urzędach gminnych, na poczcie, policji, w szkolnictwie. I zaczęła się rusyfikacja na 
całego. W 1900 roku, gdy liczba Rosjan wzrosła do 40, podjęto decyzję o wybudowaniu 
budynku cerkwi, którą ukończono osiem lat później. Zawierucha pierwszej wojny świato-
wej ewakuowała stąd Rosjan, a ostatni pop zabrał większość wyposażenia liturgicznego 
i cerkiewne księgi. Z tym, co pozostało, postąpiono z szacunkiem – w latach 20. prze-
niesiono do Miechowa, a stamtąd do nowo zakładanej cerkwi prawosławnej w Krakowie  
przy ul. Szpitalnej.

Ochodza
DWÓR STRZEMECKICH. Murowana, elegancka budowla skrywa się za kamiennym par-
kanem, za stajnią dworską i drewnianym spichlerzem. Właściciel świeżo odremontowanej 
posesji zapewnia, że dwór wraz z zabytkową studnią i zabudową folwarczną można bę-
dzie zwiedzać. Wszystko to znajduje się w otoczeniu odtworzonego ogrodu, a wszelkie 
posunięcia inwestora były konsultowane z krakowskim konserwatorem zabytków.

Odmęt
CHATA OJCZYŹNIANA w Odmęcie to rodzinny dom Piotra i Rozalii Świądrów, w którym 
mieszkali w latach 1921–1978. Zagrodę tę poznacie po słupie pomiarowym „187 km”, przy 
wale wiślanym. Ekspozycja wewnątrz domu prezentuje sprzęty domowe, narzędzia rolnicze 

oraz inne zbiory etnograficzne, takie jak 
piec chlebowy oraz wyposażenie wiejskiej 
kuźni ze zbiorem narzędzi kowalskich. 
Kontakt: ul. Odmęt 41, tel. 14 643 75 61. 
Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnie- 
niu telefonicznym.

Oświęcim
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. WNIE-
BOWZIĘCIA NMP przy ruchliwej ulicy 
Dąbrowskiego. W  jego podstawach do 
dziś można znaleźć ślady średniowiecza. 
Zauważycie je w zamurowanym, ostro-
łukowym wejściu z kutymi, żelaznymi 
drzwiami w ścianie zachodniej (obok 
wieży kościelnej) i gotyckim portalu, dziś 
zamkniętym witrażem z wizerunkiem 
świętego Krzysztofa. Piękny XVIII-wiecz-
ny krucyfiks znajduje się na zewnątrz, 
a wewnątrz odnajdziecie o wiek wcze-
śniejszy krzyż w kruchcie pod wieżą, 
marmurową chrzcielnicę z 1613 roku 
oraz późnobarokowy ołtarz.

CENTRUM ŻYDOWSKIE W OŚWIĘCIMIU  
powstało w XXI wieku, aby turyści 
mogli poznać przedwojenne dzieje 
Oświęcimia, które było miastem Pola-
ków i Żydów. Znajdziecie tu ekspozycję  

fotografii i unikatowych eksponatów, wśród 
których można znaleźć nalepki z piwa pro-
dukowanego w Oświęcimiu, znanego jako 
Marcowe. Centrum znajduje się na Placu 
Księdza Jana Skarbka 5, tel. 33 844 70 02,  
od kwietnia do września 8.30-20.00, reszta 
miesięcy 8.30–18.00, zamknięte w sobotę 
i wszystkie święta żydowskie; panowie pro-
szeni są przed wejściem o nakrycie głowy; 
zwiedzanie bezpłatne.

SYNAGOGA CHEWRA LOMDEI MISZNAJOT.  
Żydzi żyli na tym terenie przez ponad 500 lat 
i  nazywali to miejsce swoim domem. Mieli 
tu swoje miejsca pracy, szkoły i synagogi. 
Ta, która ocalała, została oddana do użytku 
w 1930 roku. Wojnę przetrwała jako skład 
amunicji, by po niej na krótko odzyskać 
swoje właściwe znaczenie i aby w 1977 roku 
zamienić się w przechowalnię dywanów, po 
nacjonalizacji dokonanej przez władze PRL. 
Można tu spotkać żydowskie pielgrzymki, 
które przy wejściu dotykają małej blaszki 
przymocowanej do ramy drzwi i wchodzą, 
żeby się pomodlić. Synagoga jest połączona 
z Centrum Żydowskim.

WIEŻA PIASTOWSKA. Początki istnienia 
Oświęcimia są datowane na XI wiek, była 
to wówczas zaledwie osada. Praoświęcimianom spodobało się wzgórze nad Sołą, która 
płynąc w objęcia Wistuli, stwarzała znakomite warunki do obrony, a było się przed kim 
bronić. Osada z biegiem czasu przekształciła się w kasztelanię, czyli drewniany gród 
z zamkiem kasztelańskim i kościołem parafialnym, co dało powód do uczynienia z niej 
w XIV wieku stolicy Księstwa Oświęcimskiego. W 1241 roku Oświęcim najechali Tatarzy 
pod wodzą Baidara i wał ziemny z częstokołem (czyli zaostrzonymi palami drewnianymi) 
nie wytrzymał. Tatarzy potraktowali umocnienia ogniem i kasztelan musiał zainwestować 
w murarzy, którzy się przyłożyli i dzięki nim można dziś oglądać wieżę Piastowską, czyli 
najwyższy w Małopolsce mur średniowieczny. Ta gotycka wieża to mur ostatniej obro-
ny – ściany mają grubość 4 metrów, a pierwsza kondygnacja była kiedyś niedostępna 
z zewnątrz, gdyż wejście zamieszczono na wysokości 10 metrów. Nie będziecie musieli 
się tam wdrapywać. Wejście wraz z przewodnikiem znajduje się w wielokrotnie przebu-
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Kolorowe pola Spytkowic, fot. M. Karetta



Palczowice – kościół z XIX w., fot. M. Karetta

Dom Ślebarskich na oświęcimskim rynku, fot. M. Karetta Gotycki kościół OO. Salezjanów w Oświęcimiu, fot. M. Karetta

dowywanym zamku. Tunele zostały uszkodzone, gdy na wzgórze zamkowe wjechał ciężki 
sprzęt w celu naprawy wieży, więc ich zwiedzanie jest czasowo wstrzymane.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, tel. 33 842 44 27, muzeum@muzeum-
-zamek.pl od wtorku do soboty 10.00-18.00, od VI-IX. Poza sezonem do 15.00.

ZAMEK. Kazimierz Jagiellończyk w 1457 roku wykupił Oświęcim, by uczynić z niego 
pierwszą królewską warownię zabezpieczającą Kraków na szlaku wiodącym z Wiednia  
i Pragi do Krakowa. Gościła ona nie tylko królów ze swymi małżonkami i legatów papie-
skich, lecz także skład soli, kancelarię dominialną i urząd pocztowy, winiarnię, piwiarnię 
i hotel, skład wódek i win, siedzibę starostwa, siedzibę Urzędu Gminy Zbiorowej, władze 
miejskie oraz Urząd Pracy. Obecnie zamek zwiedza się dzięki rezerwacji poczynionej ty-
dzień wcześniej w grupach maksymalnie do 25 osób. Wieżę z zamkiem zwiedza się z prze-
wodnikami, namiary jak wyżej.

RYNEK, a na nim RATUSZ z zegarem, flagą, herbem miasta i hejnałem w południe (frag-
ment poloneza, kompozycja Aleksandra Orłowskiego), dawny hotel Herz (dzisiejsza ap-
teka w kamienicy numer 11 z XIX wieku) i neoklasycystyczny dom Ślebarskich (dziś Sąd 
Rejonowy) oraz kamienica mieszczańska z oficyną mieszkalną z przełomu XIX i XX wieku, 
wyposażona w gzymsy i bramę z głowicami jońskimi (Rynek Główny 8). Reszta kamienic 
nosi ślady secesji i modernizmu.

KAPLICA ŚWIĘTEGO JACKA była kiedyś kapitularzem, czyli miejscem narad zakonników. 
Tylko on jeden ocalał z całego XIV-wiecznego kompleksu klasztornego dominikanów. 
Prawdopodobnym fundatorem ich oświęcimskiej siedziby był książę oświęcimski Włady-
sław, syn Mieszka I, księcia cieszyńskiego. Cztery wieki później cesarz austriacki Józef II, 
który po rozbiorach Polski stał się panem tych ziem, w 1782 roku wydał rozkaz kasacji 
zakonu, a jego urzędnicy skonfiskowali majątek dominikanów. Zakonnicy zostali zmusze-
ni opuścić Oświęcim i choć sześciu najstarszych braciszków zostało tu na dożywociu, nie 
byli w stanie utrzymać kaplicy, nie mówiąc już o kościele. Zespół klasztorny popadł w ru-
inę. Przetrwała jedynie ta kaplica, poświęcona w 1594 roku kanonizowanemu wówczas 
Jackowi Odrowążowi. Pewnie dlatego, że funkcjonowała jako skład kości i szmat. Do dziś 
spoczywają tu szczątki książąt i kasztelanów oświęcimskich, którzy fundując i donując 
klasztor, zapewnili sobie miejsce wiecznego spoczynku w prezbiterium kościoła Świętego 
Krzyża. Jeśli chcecie zwiedzić kaplicę, zadzwońcie po klucze do salezjanów.

KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH to właśnie dawny kościół do-
minikanów, którego gotyckie sklepienia leżały w XIX wieku na zielonych marmurach jego 
prezbiterium. Fundatorów i donatorów przeniesiono więc do kaplicy świętego Jacka, 
którą wówczas odbudowano. Zwróćcie uwagę na wczesnobarokowe epitafium z czar-
nego marmuru, które Agnieszka z Bibersteinów ufundowała swemu mężowi Mikołajowi 
z Mstowa Mstowskiemu, poległemu w 1656 w walce ze Szwedami. Widok ten zawdzięcza-
my salezjanom, którzy przybyli do Oświęcimia w XIX wieku, gdy na wspomnianych wyżej 
marmurach składowano naftę w beczkach, przetaczając je po średniowiecznej rampie 

z kamiennej płyty nagrobnej Mikołaja Myszkowskiego, którą wyrwano z posadzki prezbi-
terium. Nowi gospodarze i zatrudniony przez nich włoski inżynier Mario Ceradini mieli 
dużo pracy przy budowie neogotyckiej wersji dawnego gotyckiego kościoła. Zwróćcie 
uwagę na osiem ołtarzy pod galeriami. Są one dziełem włoskiego profesora Minghetiego. 
Dziś salezjanie prowadzą obok tych zabytków renomowane gimnazjum i szkołę średnią. 
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA I KAPLICY SALEZJANÓW, ul. Władysława Jagiełły, tel. 33 844  34  64, 
czynne codziennie 6.00 – 22.00

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU (PMAB). W 1940 roku, kiedy ziemie te 
wchodziły w skład III Rzeszy, Heinrich Himmler wydał rozkaz o powstaniu obozu koncen-
tracyjnego. Oświęcim został wybrany ze względu na korzystne położenie geograficzne 
tego miasta i bezpośrednie połączenie z ośrodkami na Śląsku i z Generalną Gubernią oraz 
krajami Europy południowej. W  barakach, które przed wojną służyły polskim władzom 
jako mieszkania dla imigrantów, Niemcy stworzyli maszynę do eliminowania wrogów  
III Rzeszy. Słowa nie oddadzą okrucieństw i nieszczęść, jakie spotkały tu ludzi, którzy znik-
nęli. Tak jak ptaki, które wtedy przestały latać nad 40-kilometrową strefą obozu INTERE-
SENGEBIET. Okoliczna ludność, przechodząc obok obozu, miała obowiązek odwracania 
głowy w stronę Soły. Niemcy nie mogli sobie pozwolić, by wieść o tym miejscu dotarła 
poza ich strefę interesów. I chyba się im udało, skoro nawet amerykański prezydent...

PMAB działa od 1947 roku na ul. Więźniów Oświęcimia 20, tel. 33 843 20 22, w sezonie  
letnim 8.00–19.00, pozostałe miesiące 8.00–16.00, wejście bezpłatne. Szacuje się, że rocz-
nie odwiedza to miejsce około miliona ludzi.

Palczowice
KOŚCIÓŁ PW. JAKUBA 
MŁODSZEGO wybudowano 
w Palczowicach w 1894 roku 
jako jednonawową drewnia-
ną budowlę na murowanej 
podbudówce. Nietypowym 
elementem jest fakt, że znaj-
dująca się na wieży izbica jest 
ośmioboczna, a ostrosłupo-
wy hełm nakrywający wieżę 
ma przylegające z czterech 
stron małe wieżyczki. W XV 
wieku na tym miejscu stał 
inny jodłowy kościółek, któ-
ry w okresie reformacji, czyli 
w XVI wieku ród Palczowskich  
zamienił w zbór kalwiński.  
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Rynek w Skawinie, fot. M. Karetta

Kościół parafialny w Skawinie, fot. M. Karetta

Skawina – pałacyk Sokół, fot. M. Karetta

Wykształcony przedstawiciel tej rodziny, Paweł Palczowski, między 1589 a 1604 rokiem 
wiele podróżował po Europie. Kalwini wprowadzali w życie postulaty liturgii w językach 
narodowych (a nie po łacinie) i demokratyzacji ustroju Kościoła reformowanego. Postulat 
egzekucji dóbr kościelnych i pozbawienie Kościoła rzymskiego wpływów politycznych 
też zapewne nie pozostały tu bez wpływu.

Samocice
KOŚCIÓL PW. ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA powstał w okresie międzywojennym według 
projektu Gruszczyńskich i Stobeckiego, którzy elementy typowe dla ówczesnej architek-
tury pogodzili ze stylem neogotyckim. Termin „neogotyk” można uznać za niewłaściwy, 
gdyż architektura gotycka przetrwała w Europie wschodniej od średniowiecza, nigdy 
całkowicie nie znikając. Brak tynku na kościele w Samocicach powoduje, że ceglana świą-
tynia zdaje się być bardziej gotycka niż jest w rzeczywistości.

DOM LUDOWY w Samocicach zbudowano wcześniej niż obecny kościół. Już w 1905 roku  
pomyślano tu o konieczności kształcenia dzieci okolicznych rolników, dlatego budynek 
początkowo służył jako szkoła.

POMNIK z 1923 roku upamiętnia wydarzenia pierwszej wojny światowej, związane 
z gminą Bolesław. Front był bardzo blisko, kiedy w 1914 roku we wsi pojawili się Rosjanie. 
Rok później kontrofensywa austriacko-niemiecka odbiła miejscowość. Po wydarzeniach 
z 9 września 1939 roku napis na międzywojennym pomniku trzeba było niestety uak-
tualnić – doszło wtedy do walk między Armią Kraków a wojskami niemieckimi. Kwatera 
poległych żołnierzy znajduje się na cmentarzu w Bolesławiu.

Skawina
MIASTO KRÓLEWSKIE. Jesteśmy na pograniczu Rowu Skawińskiego oraz Pogórza Wie-
lickiego, które kreśli malownicze pagórki na południu. Miasto to lokował w 1364 roku 
na prawie magdeburskim król Kazimierz Wielki, któremu skawinianie wystawili pomnik. 
Mimo iż na dynamiczny rozwój Skawina czekała aż do XX wieku, zawsze była ważnym 
miastem. Już w 1334 roku na rzece Skawince powstała komora celna, która pobierała cło 
od kupców jadących na Śląsk oraz tych podążających z Wieliczki do Oświęcimia. Przeci-
nały się tu droga miedziana z Bańskiej Bystrzycy do Krakowa i trakt łączący Mazowsze 
ze Śląskiem, dodatkowo Skawina strzegła Kraków od strony południowo-zachodniej, na 
granicy ziem Śląska i Krakowa. W 1910 roku Austriak Henryk Franck założył tu fabrykę 
kawy zbożowej i cykorii, która działa do dziś i produkuje m.in. słodycze.

UKŁAD URBANISTYCZNY. Prawo magdeburskie, którego zasady wprowadzili na terenie 
Polski niemieccy zasadźcy, regulowało zasady wytyczania rynku miejskiego i odchodzą-
cych od niego ulic. Całą powierzchnię lokowanego miasta dzielono na działki budowlane 
w kształcie prostokątów, które krótszym bokiem przylegały do Rynku, uznawanego za 
szczególnie atrakcyjny pod względem widokowym. Jeśli mieszczanin był zamożny, po- 

siadał dwa okna wychodzące na rynek, 
bardzo bogaty przedstawiciel miesz-
czaństwa mógł sobie pozwolić na cztery. 
W  Skawinie rynek jest w centrum sza-
chownicy, jaką dzielą odchodzące od nie-
go ulice, które zachowały średniowieczny 
przebieg. Dziewięciopolowy, szachowni-
cowy układ starego miasta psuje jednak 
przebiegająca przez niego główna droga 
i zasadzone na rynku drzewa.

RYNEK. Już w średniowieczu kupcy 
rozstawiali na nim kramy i jatki, a rze-
mieślnicy głośno wychwalali swoje wy-
roby. Dziś klasycystyczne i modernistycz-
ne kamienice nie pamiętają, jak Szwedzi 
całkowicie spalili miasto a rynek musiał 
być powtórnie wytyczony. Dlaczego? 
Ponieważ konfederaci barscy, buntujący 
się przeciw Stanisławowi Augustowi Po-
niatowskiemu i  zakusom Rosji, niszczyli 
nie tylko reformy, które mogły uratować Polskę przed rozbiorami, ale ponownie spalili 
również Skawinę. Dlatego też obecne kamienice powstały dopiero w XIX wieku.

RATUSZ. Niegdyś drewniana, a po wizycie Szwedów i konfederatów murowana siedzi-
ba władz miejskich, która powstała w 1903 roku. Została zaprojektowana przez krakow-
skiego architekta Władysława Ekielskiego w stylu secesyjnym i posiada czterometrową 
wieżę zegarową. Warto zwrócić uwagę na zdobienia wieży, gdyż w środku tej budowli 
znajdziemy tylko urzędników miejskich.

KOSCIÓL PARAFIALNY PW. APOSTOŁÓW SZMONA I JUDY TADEUSZA powstał z fundacji 
Kazimierza Wielkiego. Z jego pierwotnie gotyckich elementów dziś niewiele zostało, gdyż 
strawiły go pożary. Jednonawową świątynię z kamienia łamanego ozdobiła strzelista 
wieża w kształcie ostrosłupa, którą dobudowano do kościoła dopiero w XIX wieku, po 
pożarze z 1826 roku.

KOŚCIÓŁ FILIALNY, czyli murowana filia kościoła parafialnego z przełomu XVII I XVIII 
wieku została rozbudowana w XX wieku, w miarę bogacenia się Skawiny.

PAŁACYK SOKÓŁ w parku miejskim wybudowano z inicjatywy Towarzystwa Gimna-
stycznego na miejscu zamku warownego. Naprzeciw niego, w otoczeniu drzew i kwiatów 
znajduje się pomnik Kazimierza Wielkiego. Warto go zobaczyć, choćby dla porównania 
– następna taka okazja dopiero w Niepołomicach.

K
a

ta
lo

g
 z

a
b

y
tk

ó
w

5756

Katalog zabytków

Małopolskim Szlakiem WisłyPrzewodnik przyrodniczo-krajoznawczy



Wiślisko z masowo rosnącą, chronioną paprocią wodną – salwinią pływającą, fot. M. Karetta



Szczurowa – dwór Kępińskich, fot. M. Karetta

Spytkowice – kościół pw. Św. Katarzyny,  
fot. M. Karetta

Zamek w Spytkowicach, fot. B. Czerwiński

Smolice
WILCZY PYSK to galeria rzeźby ludowej. Została zapoczątkowana przez Kazimierę  
i Kazimierza Skórskich przeniesieniem własnych prac z prywatnego mieszkania w Jastrzę-
biu Zdroju na teren prywatnej działki w Smolicach. Zbiór rzeźb stał się galerią „pod gołym 
niebem”. Jej zbiory to drewniane rzeźby monumentalne i mniejsze, korzenioplastyka au-
torstwa Kazimierza Skórskiego, a także obrazy (głównie olejne na płótnie) oraz drobne 
rzeźby drewniane Kazimiery Skórskiej, które można zakupić przy okazji zwiedzania ogro-
du. Wizytę należy uzgodnić wcześniej telefonicznie – 33 841 06 48. Wilczy Pysk, Smolice; 
www.zator.iap.pl

Spytkowice
ZAMEK SPYTKOWICKI zbudowany został w I połowie XVI wieku przez kasztelana sądec-
kiego Wawrzyńca Myszkowskiego, członka majętnej rodziny, która władała blisko trze-
cią częścią stawów rybnych na terenie Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego. Wawrzyniec 
i jego brat Marcin, synowie Piotra z Przeciszowa, byli czołowymi hodowcami karpi w śre-
dniowiecznej jeszcze wtedy okolicy, a w niektórych dokumentach pierwszy z braci wy-
stępuje z przydomkiem Karp. Wawrzyniec rywalizował o wykorzystanie wody stawowej  
z księciem zatorskim Janem, nawet sądził się z nim, a gdy to nie pomogło, zabił go. Śre-
dniowieczny wymiar sprawiedliwości nie wsadził go wtedy do więzienia, lecz skazał na 
banicję. W tamtych czasach szlachcic mógł odzyskać straconą pozycję społeczną na 
przykład za bohaterską postawę w bitwie. Wawrzyniec wykorzystał taki sposób w następ-
nym – 1514 roku pod Orszą, za co został ułaskawiony przez Zygmunta Starego. Okoliczni 
mieszkańcy uważali widocznie, że morderca też może mieć zasługi i nazwali niektóre sta-
wy imionami związanymi z  postacią kontrowersyjnego kasztelana. Zamek, który obec-
nie możecie podziwiać, nie jest tą gotycko-renesansową budowlą, w której Wawrzyniec 
obmyśliwał nad sposobami doprowadzenia wody do stawów. Stało się tak dlatego, że  
w 1630 roku biskup warmiński Marcin Szyszkowski zapragnął mieć tu swoją rezydencję 
w  modnym podówczas stylu wczesnego baroku. Dodatkowo zamek zniszczyły pożary 
oraz ostatnia wojna światowa. Jego obecny kształt zawdzięczamy gruntownej renowa-
cji przeprowadzonej tu w latach 70. XX wieku na koszt PRL-u. Od tamtej pory stanowi 
schronienie dla krakowskiego oddziału Archiwum Państwowego. Wnętrza zwiedzają tu 
jedynie historycy lub archiwiści, ale wokół zamku kwitnie wiosną i opada z liści jesienią 
zabytkowy zespół parkowy, po którym można sobie urządzić spacer.

KOSCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ KATARZYNY to murowana świątynia zbudowana z kamieni 
i cegieł, którą zlecił wyżej wymieniony biskup, ale skończył w 1643 roku już kto inny. To 
podskarbi poznański Łukasz z Bnina Opaliński, współtwórca pierwszego polskiego cza-
sopisma „Merkuriusz Polski”, wpłynął na okazały kształt bryły świątyni. Prostokątna nawa 
o trzech przęsłach jest szersza od prezbiterium, a w 1895 roku dobudowano do niej od 

zachodu i północy kruchty oraz wieżę. 
Korpus nawy nakryto dwuspadowym 
dachem, ze smukłą ażurową wieżyczką 
na sygnaturkę w typie barokowym z ok. 
1700 roku. Wieżę wieńczy hełm w for-
mie ośmiobocznego bębna z cebulastą 
kopułą i latarnią. Te barokowe ozdob-
niki harmonizują z bogatym wnętrzem 
świątyni. Budynek ten, jak wiele innych 
kościołów Małopolski, jest zabytkiem, 
jednak w Spytkowicach ochronie pod-
lega także najbliższe otoczenie kościoła 
wraz z ogrodzeniem i drzewostanem.

Szczucin
MUZEUM DROGOWNICTWA to eks-
pozycja w pawilonie w kształcie zamku 
z dwiema wieżami oraz żelaznym mostem 
łączącym pawilon ze skansenem. Gro-
madzi się tu dokumenty, stare maszyny 
i urządzenia do budowy dróg i mostów. 
Wydział Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  
ul. 3-go Maja 39, tel. 14 643 63 81, whd@gddkia.gov.pl 

Szczurowa
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY to eklektyczny dwór Kępińskich, powstały w latach 
1856–1860. Obecnie Muzeum w otoczeniu parku krajobrazowego. Jego fundatorem byli 
ostatni właściciele Szczurowej: Anastazja i Jan Kępiński herbu Niesobia. Wykonanie swej 
posesji zlecili krakowskim architektom, zapewne dlatego dwór ten przypomina podobne 
dwory na planie prostokąta w okolicach Krakowa, choć sam posiada elementy gotyckie. 
Jest parterowy, ale piętrowy ryzalit od wschodu sprawia, że budowla nie wydaje się niska. 
Dodatkowo ożywia go ośmioboczna wieżyczka na narożniku południowo-wschodnim, 
zakończona nadwieszoną hurdycją. Wejście do dworu to kamienne stopnie z pełnymi 
balustradami. Po 1945 roku obiekt przejęty został przez świeżo utworzony Państwowy 
Fundusz Ziemi. Lokalna społeczność chciała go jakoś wykorzystać i stąd mieściły się tu: 
Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Rolnicza, Zespół Opieki Zdrowotnej i Gminny Ośrodek 
Kultury. W szczodrych latach PRL-u (1969–1974) budynek został gruntownie wyremonto-
wany, łącznie z dachem.
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Uście Solne – kościół z XIX w., fot. M. Karetta

Kościół w Wawrzeńczycach, fot. M. Karetta

Kościół w Wietrzychowicach, fot. M. Karetta

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA z 1893 roku. Krakowski architekt profesor 
Sas-Zubrzycki wzorował się na kościele Mariackim w Krakowie, a ornamentalną poli-
chromię wnętrza świątyni zaprojektował Piotr Niziński, uczeń Jana Matejki. Znajdziecie 
tam ocaloną z pożaru późnogotycką figurkę Matki Boskiej z dzieciątkiem, datowaną na 
XVI wiek, zwaną Madonną Szczurowską. Wokół budowli umieszczono kamienne figury  
z XIX wieku. 

POMNIK ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA. Przy szczurowskim kościele umieszczono na 10-me-
trowej kolumnie posąg świętego, który jest patronem górników, szewców i rolników. 
W  trudnych warunkach atmosferycznych katolicy proszą go o dobrą pogodę. Posąg ten 
stanowi pomost pomiędzy opisywanym przez Długosza „obszernym, drewnianym” kościo-
łem w Szczurowej, a obecną, murowaną świątynią. Kolumna i figura pochodzą z 1698 roku.

OBELISK na cmentarzu w Szczurowej. 3 lipca 1943 roku hitlerowcy dokonali masowej 
egzekucji Romów osiadłych nieopodal Szczurowej. W zbiorowej mogile pochowano  
93 osoby tej narodowości.

Strzelce Małe
WYKOPALISKA. W końcu lat 90. XX wieku przeprowadzono w rejonie tej wsi badania ar-
cheologiczne – machający miotełkami archeolodzy dokopali się tutaj nie tylko ceramiki, 
ale i pieców garncarskich z III i IV wieku. W większości wykopalisk znajduje się tylko skoru-
py po ceramice, a tutaj znaleziono producenta tych naczyń! Analogiczne piece wypiekały 
gliniane garnki na terenie dzisiejszej Rumunii i Węgier.

Uście Solne
NAZWA. Ta nadwiślańska miejscowość zawdzięcza swą nazwę położeniu na szlaku sol-
nym, a prawa miejskie nadał jej już w 1360 roku Kazimierz Wielki, wykorzystując do tego 
celu prawo magdeburskie. Odtąd Ujście Solne mogło mienić się miastem królewskim. 
Jako podrządztwo zaopatrywało dwór w Krakowie i zamek w Niepołomicach w chleb, 
piwo warzone w okolicy i warzywa. Dzięki tym kontaktom rozwinął się tu handel i rze-
miosło, a rodziny kupieckie zaczęły wysyłać swoich synów na studia do ówczesnej stolicy. 
Do XVIII wieku Ujście było ważnym punktem tranzytu i przeładunku bocheńskiej soli. Na 
krótko przed II wojną światową, w 1934 roku, Tymczasowy Zarząd Powiatowy w Bochni 
zdegradował miasto do rangi gminy wiejskiej.

KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA powstał jeszcze za czasów miejskich,  
w latach 1833 – 1839. Posiada XII-wieczne wyposażenie i liczne ołtarze.

RYNEK został wytyczony na wzór Rynku krakowskiego. W maju słychać tu majówki – 
melodie maryjne, które wykonuje orkiestra z Ujścia Solnego rozstawiona w wieży kościel-
nej. W Ujściu można podziwiać liczne zabytki budownictwa, które znajdują się na trasie 
szlaku Architektury Drewnianej.

Wawrzeńczyce
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH MARII MAGDALENY I ŻYGMUNTA. Obecny kościół to rozbudowany 
po 1676 roku relikt z wieku XV. Do jego rozbudowy wykorzystano pozostałości po śre-
dniowiecznej świątyni. Poza tym był on kilkakrotnie niszczony przez pożary oraz działania 
wojenne i choć za każdym razem odbudowywany, jest w znacznej mierze pozbawiony 
charakteru stylowego. Jedynie część budowli zachowała swój oryginalny, gotycki charak-
ter, tak jak sklepione krzyżowo z żebrami prezbiterium, którego partie murów mają układ 
wendyjski. Wawrzeńczycka świątynia posiada nowatorskie, jak na zabytek, rozwiązanie 
techniczne: laweterz kamienny z odpływem wody na zewnątrz. Jest to nic innego, jak 
umywalka liturgiczna, jednak jest dość rzadko używany w liturgii – często jej funkcję pełni 
prosta ampułka z wodą. Ołtarz zdobi kurdyban, czyli tłoczona skóra zwierzęca z różnoko-
lorowymi deseniami o motywach roślinnych. Jest tu aż sześć ołtarzy w stylach od wcze-
snobarokowych do późnorenesansowych. 

DREWNIANA DZWONNICA z 1872 roku dźwiga trzy barokowe dzwony: najwięk-
szy, z 1792 roku, waży około 800 kg, średni z 1694 roku to 350 kg i najmniejszy dzwon 
z  1746  roku, o wadze około 100 kilo-
gramów. Możecie ją podziwiać na te-
renie dawnego cmentarza. Dzwonnicę 
zbudowano dzięki konstrukcji słupowej 
na planie kwadratu. Pod namiotowym 
dachem, na pochyłych ścianach zaob-
serwujecie bliźniacze neogotyckie okna.

Wietrzychowice
NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ NMP WNIEBO- 
WZIĘTEJ został wzniesiony w latach 
1917–1924 według projektu często 
zatrudnianego w tych okolicach Jana  
Sasa-Zubrzyckiego. Architekt ten wy-
korzystał we frontonie świątyni rzeźby, 
datowane na 1899 rok, z ogrodzenia po-
przedniego kościoła.

DREWNIANA DZWONNICA z około 
1771 roku. Zwieńczona namiotowym 
dachem budowla konstrukcji słupowej 
stała niegdyś obok drewnianego kościo-
ła. Dziś jest już tylko pamiątką i trochę 
nie pasuje do murowanej bryły obecnej 
świątyni. 
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Zamek Lipowiec, fot. B. Czerwiński

Skansen w Wygiełzowie, fot. M. Karetta

Zalipie, fot. B. Czerwiński

Wygiełzów
ZAMEK LIPOWIEC był oryginalnie drewnianą warownią rozbójników. To oczywiste, że 
skoro istniał szlak handlowy, to nie zabrakło chętnych na szybki, choć często krwawy 
zarobek. Kiedy zbóje zniknęli, w XIV wieku wybudowano tu biskupom krakowskim za-
mek. Mieszkał w nim m. in. biskup Prandota oraz biskup Muskata. Lipowiec to jednak nie 
Częstochowa i potop szwedzki go nie oszczędził. Odbudowano do dopiero wiek później  
i wykorzystano jako dom poprawczy dla księży, którzy utracili powołanie. Odstępców od 
wiary katolickiej przybywało i wkrótce potem Lipowiec stał się więzieniem dla heretyków 
i zarazem twierdzą graniczną. W dobrze widocznej z daleka około 28-metrowej wieży 
zamykano innowierców skazanych na śmierć głodową. Odpowiednio przygotowane do 
zwiedzania, zakonserwowane w II połowie XX wieku ruiny gotyckiego zamku typu wy-
żynnego kryją w swoim wnętrzu zabudowania, gdzie urządzono ekspozycję muzealną. 
Wśród eksponatów – pamiątki wizyty Jana III Sobieskiego, który wizytował zamek, zdą-
żając pod Wiedeń w sierpniu 1683. Dobra wiadomość dla wielbicieli horrorów: w zamku 
nocą straszy. Tel. 32 613 40 62.

NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Wygiełzowie istnieje od 1968 roku. Wtedy 
to zaczęto zwozić z całej okolicy drewnianą zabudowę wioskową. W skansenie można 
zobaczyć około 30 XVIII i XIX-wiecznych zagród, prowincjonalnych domów z Alwerni  

i Chrzanowa oraz kościół z Ryczowa. Przyjrzyjcie się jego charakterystycznej wieży i po-
lichromii na stropie. Kościół przywędrował tu wraz ze swymi organami. Ażeby wasze or-
gany także nie doznały jakiegokolwiek uszczerbku, pamiętajcie o uzupełnieniu płynów 
już wcześniej! Zabytkowa studnia z Aleksandrowic to obiekt muzealny! Tel. 32 613 40 62, 
czynne latem 8.00 – 18.00, w pozostałym okresie do 15.00

REZERWAT LIPOWIEC znajduje się na szczycie 362-metrowego wzgórza Lipowiec, na 
której stoi wcześniej wspomniana ruina. Wśród ponad 200-letnich buków tatrzańskich 
znajduje się pomnik poświęcony trzem partyzantom, którzy zginęli w wyniku walk z nie-
mieckim okupantem w 1944 roku.

Zaborów
WALECZNA WIEŚ. W 1655 roku miejscowi chłopi bili się ze Szwedami. Jeszcze niedaw-
no w części wsi zwanej Łososiną wykopywano podczas orki ostrogi i części uzbrojenia 
„potopowych” najeźdźców. Obecna drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym nie 
pamięta tych wydarzeń, powstała dopiero w 1830 roku, ale kto wie, czy nie zbudowano 
jej nie tylko dlatego, by wzywać na sumę, ale dlatego, by ostrzegać przed wrogiem?

Zalipie
MALOWANA WIEŚ. Cała wioska z kilkudziesięcioma zagrodami ma domy lub budynki 
gospodarcze pomalowane w kwiaty. Etnografowie datują początek tej tradycji na koniec 
XIX wieku, kiedy to pozbawione komina chaty brudziły się od dymu wydostającego się 

przez otwór w powale. Notorycznie zakopcone ściany próbowano rozjaśnić wapnem, 
co stało się zalążkiem sztuki ornamentalnej. Dzisiaj dymne chaty zniknęły z krajobrazu 
wsi, a ornamenty kwiatowe nanosi się tu już nie tylko na ściany, lecz coraz częściej na 
zalipiańskie pisanki ze strusich jaj.

MUZEUM W DOMU FELICJI CURYŁOWEJ. Urodzona w 1904 roku Zalipianka zmieniła 
swą wieś w kwiatowy obszar sztuki ludowej. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, 
razem z dwoma iinnymi malarkami została zaproszona do Karkowa przez dyrektora Mu-
zeum Etnograficznego, aby przygotować tam Izbę Zalipiańską. Gdy wojna się skończyła, 
Felicja wymyśliła konkurs „Malowana Chata”. Odtąd stworzona z lokalnych decydentów 
komisja co roku wybiera najładniej ozdobiony dom w Zalipiu. To także z inicjatywy pani 
Curyłowej powstał Dom Malarek, obecnie Dom Kultury, w którym lokalne rzemieślniczki 
sprzedają swoje wyroby. Po śmierci malarki jej dom zakupiła CEPELIA, która po czterech 
latach, w 1978 roku, przekazała dom Muzeum w Tarnowie, które odnośnie domu, stodo-
ły i drewutni ukuło termin „miniskansen budownictwa ludowego”. Dziś w jego wnętrzu 
można obejrzeć dorobek Felicji, która kwiatami potrafiła ozdobić wszystko.

MUROWANY KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Budowa świątyni w Zalipiu rozpoczęła 
się w 1937 roku, a gdy wybuchła wojna, stały już mury. Dwa lata po zakończeniu dzia-
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Stawy Bugaj i Rudze koło Zatora, fot. P. Rymarowicz Pałac w Zatorze, fot. B. Czerwiński

Ratusz w Zatorze, fot. M. Sośnicki

Kościół pw. św. Wojciecha  
i św. Jerzego w Zatorze, fot. M. Karetta

łań wojennych dokończono tę jednonawową budowlę i wtedy nastąpiła jej konsekracja. 
Drewniany ołtarz z początku XX wieku ma zamontowany wewnątrz mechanizm obroto-
wy z trzema różnymi obrazami. W polichromii dominują typowe dla Zalipa motywy, na-
wet ornaty księży mają naszyte zalipiańskie akcenty kwiatowe.

Zator
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA I JERZEGO z 1393 r. Murowany obiekt gotycki z elemen-
tami neogotyku. Kilka razy restaurowany. Wyposażony w  prezbiterium gotyckie, krzy-
żowo-żebrowe. Strop głównego korpusu, filary i chór współczesne. Wewnątrz zwracają 

uwagę m.in. spiżowa chrzcielnica z  XV  w., 
mozaika ECCE HOMO z XVI w., dzwony z XV 
i XVI w., fragmenty fresków na ścianach, 
klasycystyczny fotel dla celebransa z poło-
wy XIX w., konfesjonały z XIX w., liczne epi-
tafia z XVIII/XIX w. i gotycki ołtarz główny  
z 1886 r.

Obok kościoła GROBOWIEC należący 
do KSIĘŻNEJ APOLONII PONIATOWSKIEJ, 
właścicielki dóbr zatorskich w XVIII i XIX w. 
W  krypcie pod kościołem spoczywają kola-
torzy zatorskiej świątyni m.in. gen. Stanisław 
Wąsowicz – adiutant Napoleona I, a także 
Maurycy i Ludwika Potoccy.

PAŁAC Z PARKIEM. Pierwotnie zamek ksią-
żęcy o cechach obronnych z XV w. – siedzi-
ba zatorskich książąt i starostów. W drugiej 
połowie XVIII w. częściowo przebudowany 
przez Duninów z dobudową drugiego piętra.  
Kolejni właściciele pałacu i dóbr zatorskich: 
Poniatowscy, Tyszkiewiczowie, Wąsowiczo-
wie, Potoccy. Ostatni z nich nadali obiektowi 
formę rezydencji w stylu romantycznego 
neogotyku. 

CMENTARZ katolicki z 1784 r. i cmentarz żydowski prawdopodobnie z połowy XIX w.

ALEJA LIPOWA. Pomnik przyrody złożony z ponad 350 lip liczących więcej niż 150 lat. 

RELIKTY FORTYFIKACJI MIEJSKICH. Fragmenty średniowiecznych obwarowań miej-
skich w zachodniej części miasta. 

BUDYNEK DWORCOWY z 1884 r.

Zofipole
DYMARKI. Zofipole słynie z pieców garncarskich, odkopanych tam tuż przed drugą wojną 
światową przez tamtejszego cukiernika, Piotra Palucha. Dzięki badaniom archeologicznym 
odsłonięto tu pozostałości dużego ośrodka (90 pieców) produkcji żelaza i glinianych garn-
ków, funkcjonującego w okresie wpływów kultury prowincjonalnorzymskiej, czyli około  
III wieku. Produkowano wtedy wytrzymałe naczynia ceramiczne, które toczono na kole  
i wypalano w dwupoziomowych piecach. Do produkcji hutniczej służyły dymarki – pry-
mitywne urządzenia hutnicze do wytapiania żelaza z rud darniowych. Miały one kształt 
cylindrycznych jam o średnicy 40–60 cm, wykopanych w ziemi na pół metra głębokości. 
Zofipole – pawilon ekspozycji archeologicznej, Igołomia 32, tel. 12 287 30 08.

Żelichów
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO ZYGMUNTA. Żelichowianie przez wiele lat pragnęli mieć 
świątynię z prawdziwego zdarzenia, ale do 1938 roku musieli zadowalać się drewniana 
kaplicą. Tymczasem w Pleśnej koło Tarnowa kilka lat wcześniej konsekrowano nowy, mu-
rowany kościół i starą, drewnianą pleśniewską świątynię z 1642 roku ówczesny biskup 
tarnowski zezwolił przenieść do Żelichowa. Po przewiezieniu modrzewiowych elemen-
tów budowli dostawiono ją do kaplicy i całość pokryto gontem. Wewnątrz znajduje się 
późnogotycki ołtarz główny z XVI wieku z tryptykiem wykonanym przez uczniów Wita 
Stwosza. Warto także zwrócić uwagę na drogę krzyżową z XIX wieku oraz neobarokową 
dzwonnicę z przełomu XVIII i XIX wieku.
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Brzeźnica – zamglona dolina Wisły, fot. M. Karetta



Polujące czaple białe i siwe, fot. M. Karetta

Przewodnik 
przyrodniczy



Mieszana kolonia zauszników z rybitwami białowąsymi na grzybieńczyku wodnym, fot. P. Rymarowicz

Stawy w Brzeszczach, fot. M. Karetta

Europejskie ostoje przyrody  
Natura 2000
Dolina Dolnej Skawy (Zator)
Rozległa ptasia ostoja - PLB120005, zajmująca powierzchnię prawie tak samo dużą, jak 
dwie poprzednie razem wzięte, a dokładniej 7082 ha. Leży we wschodniej części Doliny 
Górnej Wisły, obejmując swymi granicami zarówno część doliny Wisły, jak i dolne odcinki 
wraz z ujściem rzeki Skawy i mniejszej Wieprzówki. Wzdłuż rzek leżą liczne kompleksy 
stawów, wraz z tymi największymi w regionie: Przeręb i Spytkowice. Obiekty te skupione 
są wokół Zatora – znanego od wieków ośrodka hodowli karpia. Pierwsze stawy powstały 
tu bowiem już na przełomie XIII i XIV wieku. Stawy i rzeki zatopione są w otwartym krajo-
brazie użytków zielonych i pól uprawnych wraz z niewielką domieszką lasów. Te ostatnie 
chronione są w postaci dwóch rezerwatów przyrody: Żaki i Przeciszów. Cennym uzupeł-
nieniem miejsc przyrodniczo cennych są dawne, zalane wyrobiska pożwirowe, których 
wyspy są chętnie zasiedlane przez ptaki. Warto też wspomnieć o starorzeczach, których 
tu nie brakuje, a największym i najciekawszym z nich jest Wiślisko koło Spytkowic.

Warto wiedzieć, że na stawach doskonale rozwinięta jest roślinność wodna i swe zasobne 
stanowiska mają tu m.in. zanikające w swych naturalnych miejscach występowania, dwa 
rzadkie i podlegające ochronie gatunki: grzybieńczyk wodny i kotewka orzech wodny. 
Masowo występuje tu również grążel żółty. 

W ostoi Dolina Dolnej Skawy stwierdzono 7 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czer-
wonej Księgi Zwierząt, a 17 gatunków figuruje w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej i są to: 
bąk (do 25 samców), bączek (do 30 samców), ślepowron (do 280 gniazd), czapla nadobna 
(1 lęg), bocian biały (do 8 gniazd), podgorzałka (do 3 par), błotniak stawowy (do 22 par), 
kropiatka (do 16 par), zielonka (do 14 par), derkacz (do 5 samców), mewa czarnogłowa  
(do 4 par), rybitwa rzeczna (do 40 par), rybitwa białowąsa (do 524 par), rybitwa czarna  
(do 33 par), dzięcioł zielonosiwy (do 5 par), podróżniczek (do 15 par), gąsiorek (do 160 par). 
Ostoja stanowi jedną z kilku najważniejszych ostoi ślepowrona w kraju, a bardzo liczny 
jest tu również bączek. Liczebność tych dwóch gatunków nadaje ostoi status międzyna-
rodowy. Ponadto teren ten jest jednym z niewielu miejsc lęgowych podgorzałki, a jedy-
nym, gdzie stwierdzono lęg czapli nadobnej. 
Występują tu znaczące w skali kraju populacje lęgowe następujących gatunków ptaków: 
bąk, bączek, ślepowron, mewa czarnogłowa, mewa białogłowa (do 200 par), podgo-
rzałka, rybitwa białowąsa i rzeczna, cyranka (do 40 par), czernica (do 500 par), gęgawa 
(do 35 par), głowienka (do 420 par), kokoszka (do 125 par), krakwa (do 350 par), perkoz 
dwuczuby (do 245 par), sieweczka rzeczna (do 45 par), krwawodziób (do 22 par), śmieszka  
(do 4000 par), zausznik (do 465 par), perkozek (do 100 par).

Stawy w Brzeszczach (Brzeszcze, Oświęcim)
Ptasia ostoja - PLB 120009, o powierzchni 3066 ha. W jej granicach znajduje się kilkanaście 
kompleksów stawów hodowlanych założonych w Dolinie Górnej Wisły leżących po obu 
stronach rzeki. Wisła zachowała tu swój dziewiczy charakter, o czym świadczą jej kreślone 
z rozmachem zakola i leżące po sąsiedzku starorzecza. W tutejszym pejzażu dominują sta-
wy wraz z Wisłą pokrywające ponad ¼ powierzchni ostoi. Wokół nich roztaczają się tereny 
otwarte, głównie pola uprawne, łąki i zarośla. Lasy mają dosyć symboliczną reprezentację.
Wśród bogatej szaty roślinnej warto zwrócić uwagę na efektowne płaty grąże-
la żółtego, rzadsze grzybienie białe i interesującą, pływającą paproć – salwinię. 
W granicach ostoi ornitolodzy zaobserwowali 6 zagrożonych gatunków ptaków wpisa-
nych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, a także 14 gatunków cennych dla całego kon-
tynentu europejskiego, ujętych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 
– cztery gatunki czapli: bąk (do 9 par), bączek (do 9 par), ślepowron (do 226 par) i czapla 

purpurowa (prawdopodobnie para), 
– powszechnie znany i cieszący się sympatią bocian biały (do 6 par), 
– drapieżny błotniak stawowy (do 8 par), 
– spokrewnione z pospolitą łyską: zielonka (para) i derkacz (3 zajęte terytoria), 
– przybyła z rejonu Morza Czarnego mewa czarnogłowa (3 pary), 
– trzy gatunki rybitw: białowąsa (do 215 par), czarna (do 20 par) i rzeczna (do 9 par), 
– głośny dzięcioł zielonosiwy (para), 
– magazynujący swe ofiary na cierniach gąsiorek (23 pary). 
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że „Stawy w Brzeszczach” są jedną z zaledwie 
kilku krajowych ostoi lęgowych ślepowrona. Pozostałe kolonie lęgowe tej tajemniczej 
czapli znajdują się również w najbliższej okolicy.
Drugim, charakterystycznym i licznym, a w pozostałej części kraju rzadziej lęgowym pta-
kiem jest rybitwa białowąsa. Gatunek ten, w podobnej jak ślepowron liczbie, zasiedla tu-
tejsze stawy, choć jej liczebność podlega większym wahaniom.

Poza tymi sztandarowymi gatunkami lęgi swe wyprowadza tu również cały szereg intere-
sujących ptaków, których liczebność często jest zaskakująco wysoka, a są to m.in. wszyst-
kie cztery krajowe gatunki perkozów. Spośród nich samego tylko perkoza dwuczubego 
gnieździ się tu do 158 par, a zausznika do ponad 52 par. Skryto żyjąca kokoszka ma tu 
również swą bogatą liczebnie ostoję (do 40 par), a także krakwa (do 15 par), krwawodzio-
by (do 6 par) i śmieszki, których liczebność wynosi nawet ponad 2600 par.

Na stawach gnieżdżą się również łabędzie nieme (do 9 par) i gęsi gęgawy (5 par), a z cie-
kawszych kaczek rozmnażają się m.in.: płaskonosy (7 par), cyranki (do 4 par) i czernice 
(do 261 par). Absolutnie niezwykłym faktem jest bardzo prawdopodobne gnieżdżenie się 
czapli purpurowej, która tylko sporadycznie decyduje się na lęgi w naszym kraju.
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Masowo rosnące na wielu starorzeczach chronione grążele żółte, fot. P. Rymarowicz



Wiśliska, fot. M. Karetta

Łąki Nowohuckie, fot. M. Karetta

Wiśliska (Spytkowice)
Niewielka ostoja siedliskowa - PLB 120005, o powierzchni 48,7 ha, grupująca jednak naj-
większe i najlepiej zachowane starorzecza w woj. małopolskim. Chroni system trzech staro-
rzeczy Wisły (tzw. wiślisk), z których każde ma swą nazwę, a ich kolejność, wg najlepiej za-
chowanej flory, wygląda następująco: Miejsce, Krajskie i Oko. Akweny są za sobą częściowo 
połączone, a Miejsce komunikuje się dodatkowo z Wisłą za pośrednictwem kanału. 

W wiśliskach świetnie 
zarysowują się strefowe 
pasy roślinności, które 
wynikają z ich zróżnico-
wanej głębokości. Idąc 
od brzegu mamy więc 
różnego typu szuwary,  
a w głębi obecne są zbio-
rowiska roślin pływają-
cych i podwodnych. Do 
najciekawszych elemen-
tów flory zaliczają się 
gatunki: grzybienie białe, 
grążel żółty, rdestnica po-
łyskująca i  stępiona oraz 
wywłócznik kłosowy. 

W ostoi stwierdzono jed-
no siedlisko wymienione 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej: starorzecza 
i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbioro-
wiskami z Nympheion, Po-
tamion, które zajmuje po-
nad 94% jej powierzchni. 

Z kolei spośród gatunków zwierząt ważnych w skali całego kontynentu europejskiego 
występują tu: kumaki nizinne i traszki grzebieniaste. Ponadto żyje tu cały szereg rów-
nie ciekawych zwierząt, jak kilka gatunków żab: wodna, jeziorkowa, trawna oraz ropu-
chy: szara i zielona, a także traszka zwyczajna, rzekotka drzewna, zaskroniec zwyczajny  
i żmija zygzakowata. 

Na powierzchni ostoi dominują wody stojące (58%), następnie tereny podmokłe (39%), 
a siedliska rolnicze tylko dopełniają jej obraz (3%). 

Łąki Nowohuckie (Kraków)
Ostoja siedliskowa - PLH120069, o powierzchni 59,8 ha, leżąca w dawnej dolinie, a dokład-
niej korycie Wisły. Obecne łąki zawdzięczają swe powstanie jednemu z wyższych stanów 
rzeki, kiedy to Wisła zmieniła swój bieg, a powstałe starorzecze z czasem zarosło roślinnością 
bagienną. Gromadzące się szczątki roślinne spowodowały wypłycenie starorzecza, po któ-
rym obecnie zostało już tylko małe bajorko. Następnie wkroczył tu człowiek, osuszając ten 
fragment doliny i oddzielił go skutecznie od rzeki wałami przeciwpowodziowymi. 

Ten ostatni z dobrze zachowanych nowohuckich obszarów nadwiślańskich łąk od strony 
południowej sąsiaduje ze starorzeczem Wisły, a od północy z centralną częścią dzielnicy 
Nowa Huta. 

Na Łąkach Nowohuckich zdecydowanie przeważają siedliska łąkowe i zaroślowe. W trak-
cie badań terenowych opisano tu 20 różnych zbiorowisk roślinnych, z których 4 są natu-
ralne, a większość powstała i utrzymała się dzięki działalności człowieka. Wśród nich moż-
na zobaczyć m.in.: łąkę świeżą i ostrożeniową, szuwar turzycy błotnej, pęcherzykowatej, 
brzegowej i zaostrzonej oraz ziołorośla z wiązówką błotną. Obecne są także: zbiorowisko 
z kosaćcem żółtym, nadrzeczny łęg wierzbowy i zbiorowisko pałki szerokolistnej

Wartym podkreślenia jest fakt wykrycia na Łąkach Nowohuckich ponad 370 gatunków 
roślin kwiatowych, a wśród nich kilka cennych lub chronionych, jak np.: goździk krop-
kowany, kukułka krwista (storczyk krwisty), kozłek lekarski i rutewka wąskolistna. Trzeba 

też wspomnieć, że spośród typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Sie-
dliskowej programu Natura 2000 występuje tu jedno z nich: niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie, zajmujące 40% powierzchni całej ostoi. 

Łąki Nowohuckie słyną jednak przede wszystkim z zasobnych populacji kilku rzadkich, na-
rażonych na wyginięcie gatunków motyli, a są to: modraszek telejus, modraszek nausito-
us, czerwończyk nieparek i czerwończyk fioletek. Trzeba podkreślić, że w przypadku tego 
ostatniego, nowohuckie osobniki najprawdopodobniej tworzą największą tak zwartą po-
pulację w Europie. Powodem tego jest występowanie tu skupionych obszarów siedlisko-
wych fioletka, a mianowicie łąk porośniętych rdestem wężownikiem, które na przestrzeni 
dziejów szczęśliwie nie uległy rozczłonkowaniu. Teren ostoi pełni istotną rolę w zapewnie-
niu ciągłości siedlisk tych czterech gatunków motyli w skali Polski południowej.

Spośród płazów uwagę zwracają rozmnażające się w ostoi ropuchy szare oraz stwierdzo-
ne tu żaby wodne i brunatne. Świat gadów reprezentują z kolei obie jaszczurki: zwinka  
i żyworodna oraz wąż zaskroniec. 

Spośród gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej występują tu:
– derkacz, ptak związany z łąkami kośnymi, będący bliskim kuzynem pospolitej łyski,
– gąsiorek, zasiedlający raczej obrzeża tej ostoi, miejsca bardziej zakrzaczone,
– bocian biały, ptak najczęściej kojarzony z polskim krajobrazem, żerujący tu podczas 

koczowań polęgowych i na przelotach. 

Koło Grobli (Drwinia, Niepołomice)
Ostoja siedliskowa - PLH 120008, o powierzchni 599,6 ha. Swymi granicami obejmuje dwa 
uroczyska leśne: Koło i Grobla, leżące w sąsiedztwie Wisły już poza wałem przeciwpowo-
dziowym. Dominują w nich zbiorowiska grądowe, w tym świetnie zachowany starodrzew, 
a liczną reprezentację ma lipa drobnolistna. Tereny podmokłe i łąki zajmują tylko małe 
fragmenty ostoi. Warte podkreślenia jest znajdujące się tu starorzecze Wisły z bogatym 
składem roślin wodno-błotnych.

Opisano tu trzy siedliska ważne dla całego kontynentu:
– grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (90% powierzchni ostoi),
– łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (7%),
– starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion (3%).

Z roślin trzeba wspomnieć o gatunkach chronionych, jak: konwalia majowa, kruszyna pospoli-
ta, przytulia wodna, gnieźnik leśny, grążel żółty, grzybienie białe i pierwiosnek wyniosły. 

Spośród cennych gatunków płazów stwierdzono tu kumaka nizinnego, a także ropuchę 
szarą i zieloną, rzekotkę drzewną i traszkę zwyczajną. Gady reprezentują m.in.: padalec, 
zaskroniec i żmija zygzakowata.

Spośród cennych gatunków ptaków obserwuje się tu regularnie m.in.: bociana czarnego, 
orlika krzykliwego, kropiatkę, derkacza, puszczyka uralskiego, włochatkę, dzięcioła czar-
nego i średniego, muchołówkę białoszyją i gąsiorka.
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Bezbronnego, związanego z wodą zaskrońca łatwo rozpoznać po jasnych plamach w tyle głowy, 
fot. M. Karetta



Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy, fot. M. Karetta

Dolny Dunajec koło Zakliczyna, fot. M. Karetta

Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (Kraków)
Ostoja siedliskowa – PLH120065 o powierzchni 282,9 ha. Złożona z kilku, leżących nie-
daleko siebie enklaw położonych w południowo-zachodniej części Krakowa. W pejzażu 
dominują siedliska łąkowe i zaroślowe, a pola uprawne i lasy liściaste są w zdecydowanej 
mniejszości, a całość jest urozmaicona wapiennymi skałkami. Utrzymały się tu dobrze za-
chowane płaty łąk trzęślicowych i świeżych oraz murawy kserotermiczne. 

Spośród siedlisk Natura 2000 stwierdzono: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (16% po-
wierzchni ostoi), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (14%), murawy 
kserotermiczne (3%), starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiska-
mi z Nympheion, Potamion (0,06%) oraz górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charak-
terze młak, turzycowisk i mechowisk (0,03%).

Najważniejszym celem powołania ostoi jest ochrona dużych populacji czterech gatun-
ków modraszków: modraszka telejusa i nausitousa oraz czerwończyka fioletka i nieparka. 
Poza tymi gatunkami, zapisanymi w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, żyje tu liczna 
grupa interesujących motyli m.in.: przeplatka cinksia, skalnik driada, paź królowej, mie-
niak tęczowiec, dostojka ino, modraszki: wieszczek, malczyk, alkon i czerwończyki: pło-
mieniec i uroczek. A spośród ptaków lęgną się tu następujące gatunki: bączek, bocian 
biały, derkacz, jarzębatka i gąsiorek. W okresie przelotów pojawiają się tu bociany czarne. 

Spośród innych zwierząt obserwowano: traszki grzebieniaste, żaby moczarowe, jaszczur-
ki zwinki i żyworodne, zaskrońce, gniewosze i nietoperze: nocki Natterera, gacki brunatne 
i szare.

Z bogatego świata roślin trzeba wymienić dwa gatunki zapisane w II załączniku Dyrekty-
wy Siedliskowej: staroduba łąkowego i lipiennika Loesela. Ponadto spotkamy tu inne cen- łąkowego i lipiennika Loesela. Ponadto spotkamy tu inne cen-Loesela. Ponadto spotkamy tu inne cen-
ne lub chronione gatunki jak: turzyca Davalla, pajęcznica gałęzista, ostrożeń siwy, goździk 
pyszny, kruszczyk błotny, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, gółka długo-
ostrogowa, bluszcz pospolity, kosaciec syberyjski, groszek błotny, storczyk męski, śnie-
dek baldaszkowaty, pierwiosnek wyniosły, głowienka wielkokwiatowa, sasanka łąkowa, 
rutewka wąskolistna, macierzanka nagolistna, pełnik europejski, przetacznik długolistny.  

Skawiński obszar łąkowy (Kraków, Skawina)
Ostoja siedliskowa - PLH120079 o powierzchni 44,1 ha. Dominują tu zdecydowanie siedli-
ska łąkowe i zaroślowe zajmujące aż 82% powierzchni ostoi, następne w kolejności są lasy 
liściaste z 14% udziałem, a po nich pola uprawne z 3% chronionego obszaru.

Spośród typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu niżowe  
i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (10% powierzchni ostoi) oraz zmiennowil-
gotne łąki trzęślicowe (4%).

Z ciekawszych gatunków roślin stwierdzono tu m.in.: kukułkę szerokolistną, goździka 
pysznego, kruszczyka błotnego, goryczkę wąskolistną i kosaćca syberyjskiego. 

Spośród bezkręgowców najważniejsze są tu cztery gatunki motyli z II Załącznika Dy-
rektywy Siedliskowej: modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek 
i czerwończyk fioletek. Trzeba też wspomnieć o kolejnym, bytującym w tej ostoi rzad-
kim, chronionym gatunku: modraszek alkon. Z powodu małej powierzchni ostoi, lokalne 
populacje wymienionych motyli stanowią tylko niewielką część ich krajowej populacji. 
Pełnią jednak istotną rolę jednego z ważnych elementów sieci obszarów chroniących bio-
topy tych gatunków.

Spośród innych, ciekawych gatunków obserwowano tu m.in. takie motyle jak: mieniak tę-
czowiec, dostojka ino, modraszek wieszczek, modraszek malczyk, czerwończyk uroczek, 
skalnik driada, rusałka żałobnik, paź królowej. 

Mozaika łąk, trzcinowisk, zakrzaczeń i siedlisk leśnych tworzy dogodne miejsca rozrodu 
i żerowania wielu gatunków zwierząt, w tym głównie ptaków. Tutejsze łąki zamieszkują 
dwa gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: derkacz i gąsiorek.

Dolny Dunajec (m.in. Wietrzychowice, Gręboszów)
Ostoja siedliskowa - PLH120085 o powierzchni 1293,9 ha. Swymi granicami obejmuje rze-
kę Dunajec od zapory w Czchowie, aż po ujście do Wisły. W granicach ostoi znajdują się 
również fragmenty dopływów Dunajca: Paleśnianka i Siemiechówka z częścią dopływu 
Brzozowianka.

Dunajec na tym odcinku zaliczany jest do dwóch typów rzeki nizinnej: żwirowej i piasz-
czysto-gliniastej. Rzeka poniżej zapory w Czchowie wcina się 3 m w głąb terasy zalewo-
wej, a w pobliżu ujścia Białej Tarnowskiej nawet dwukrotnie głębiej. Nurt jest przeważ-
nie wartki, a koryto urozmaicają rozległe odsypiska złożone z otoczaków przedzielone 
piaszczystymi łachami. W okolicy Czchowa dolina Dunajca ma szerokość ok. 4 km, a po 
wpłynięciu do Kotliny Sandomierskiej osiąga nawet 8 km szerokości.

Ostoja Dolny Dunajec to przede wszystkim bogactwo ryb, których naliczono tu 26 gatun-
ków z 5 rodzin. Dominują takie gatunki jak: brzana, kleń, jelec, świnka i ukleja. Mniej liczne 
są: głowacica, pstrąg potokowy, certa, szczupak, boleń, okoń, sandacz i jazgarz. Poniżej 
zbiornika w Czchowie pojawiają się dodatkowo m.in.: leszcze, płocie i krąpie.

Spośród gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu 
obecność minoga strumieniowego, a z ryb bolenia, brzanę peloponeską, głowacza bia-
łopłetwego i łososia atlantyckiego. Z innych zwierząt wykryto skójkę gruboskorupową, 
kumaka górskiego, traszkę grzebieniastą, bobra europejskiego i wydrę.

W ostoi wykazano obecność cennych w skali kontynentu europejskiego siedlisk przyrod-
niczych, a są nim: pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (93 ha) oraz łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (12,5 ha).
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Samiec traszki zwyczajnej – kolejny mieszkaniec nadwiślańskich akwenów, fot. M. Karetta Błotniarka stawowa – nasz największy ślimak wodny, fot. M. Karetta



Rezerwat Gibel w Puszczy Niepołomickiej, fot. B. Czerwiński

Chroniony modraszek telejus, fot. M. Karetta

Jadowniki Mokre (Radłów, Wietrzychowice)
Ostoja siedliskowa - PLH 120068 o powierzchni 704,2 ha. Dominuje krajobraz otwarty, 
użytkowany rolniczo leżący w pradolinie Dunajca. Na obszarze tym, gdzie łąki przeplatają 
z polami uprawnymi, występują populacje trzech gatunków motyli z Załącznika II Dy-
rektywy Siedliskowej: czerwończyk nieparek, modraszek nausitous i modraszek telejus.  

Na terenie ostoi występuje cenne siedlisko przyrodnicze tj. niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie zajmujące ponad 211 ha.

Dębówka nad rzeką Uszewką  
(Szczurowa, Wietrzychowice) 
Ostoja siedliskowa – PLH120066 o powierzchni 844,3 ha. Mozaika łąk i pól o różnej in-
tensywności użytkowania leżących nad rzekami Uszewka i Uszwica. Stwierdzono tu po-
pulacje dwóch gatunków motyli wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 
modraszek nausitous i modraszek telejus.  

Trzeba dodać, że ponad 250 ha powierzchni ostoi zajmuje cenne siedlisko przyrodnicze tj. 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Dolina rzeki Gróbki (Drwinia, Szczurowa)
Ostoja siedliskowa - PLH120067 o powierzchni 999,8 ha z czego blisko 300 ha zajmuje typ 
siedliska przyrodniczego z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej - niżowe i górskie świe-
że łąki użytkowane ekstensywnie. Teren ten zasiedlają populacje m.in. dwóch gatunków 
motyli: modraszek nausitous i telejus. Oba wymieniono w Załączniku II. 

Puszcza Niepołomicka  
(Bochnia, Drwinia, Kłaj, Niepołomice)
Ostoja ptasia - PLB120002 o powierzchni 11762,3 ha. Ochroną objęty jest kompleks leśny 
leżący w widłach Wisły i Raby. Podzielony na dwie części przez rzekę Drwinkę z dużym 
kompleksem łąk. Większa, południowa część Puszczy porośnięta jest głównie przez 
sosnę. Z kolei północna, znacznie ciekawsza przyrodniczo, składa się z mozaiki lasów 
liściastych - także tych związanych z pobliską Wisłą. Dodatkowo krajobraz ten poprzeci-
nany jest starorzeczami, a wśród dominujących, młodych wiekiem lasów spotka świet-
nie zachowane połacie starodrzewi.

W omawianej ostoi wykryto obecność 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, a 4 gatunki wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi. Lęgi wyprowadzają tu m.in.: 
bocian czarny, derkacz, słonka, orlik krzykliwy, kania czarna, trzmielojad, włochatka, 

puszczyk uralski, lelek, siniak, zimorodek, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, muchołówka 
białoszyja i gąsiorek. Wyjątkowo licznie gnieździ się tu puszczyk uralski i muchołówka 
białoszyja, a liczebnością wyróżnia się również włochatka. 

Spośród innych, ważnych dla całej Europy gatunków zwierząt, należy wymienić imponu-
jącego rozmiarami owada – kozioroga dębosza i płaza - kumaka nizinnego. 

Lipówka (Drwinia)
Ostoja siedliskowa - PLH120010 o powierzchni 25,4 ha. Główną wartość ostoi stano-
wi świetnie zachowany typowy ekosystem grądu z unikalnym, starym drzewostanem 
o puszczańskim charakterze. Pod względem struktury drzewostanu Lipówka jest porów-
nywalna z Puszczą Białowieską. Poza grądem uwagę zwracają również łęg olszowy i frag-
menty olsu. Wielką wartością tego obszaru jest obfitość i różnorodność grzybów. 

Najcenniejsze z europejskiego punktu widzenia zwierzęta zamieszkujące ostoję to owa-
dy: kozioróg dębosz i pachnica dębowa oraz ptaki: bocian czarny, derkacz, lelek, dzięcioł 
czarny, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i muchołówka mała.

Opisano tu dwa typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (24,13 ha) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (1,27 ha). Spośród roślin warto zwrócić uwagę m.in. na: kokorycz 
pustą, miodunkę miękkowłosą i przetacznika bluszczykowego, a także relikty górskie: 
starzec Fuchsa, gęsiówka Hallera i przetacznik górski oraz chronionego storczyka – 
kruszczyka sinego.

Torfowisko Wielkie Błoto (Kłaj, Niepołomice)
Ostoja siedliskowa - PLH120080 o powierzchni 347,9 ha. Obszar chroniony obejmuje 
dużą polanę w Puszczy Niepołomickiej. Wśród gruntów użytkowanych rolniczo występu-
ją torfowiska niskie szybko zarastające krzewami i drzewami. Największe połacie zajmują 
obecnie zbiorowiska: młaki niskoturzycowej, torfowisk niskich i łąk wilgotnych. Na całym 
opisywanym obszarze występują zwarte populacje motyli wymienionych w Załączni-
ku II Dyrektywy Siedliskowej: czerwończyk nieparek, modraszek nausitous i modraszek 
telejus. Są to prawdopodobnie największe, zwarte populacje tych motyli w Europie. 
Wspomnieć należy, że część północna ostoi jest idealnym środowiskiem życia dla tych 
gatunków z uwagi na właściwe proporcje mozaiki łąk i gruntów rolnych , a południowa 
już nieco mniej.

Warto wiedzieć, że teren ostoi jest najdalej na południe wysuniętym stanowiskiem chro-
nionej brzozy niskiej. Ponadto zobaczymy tu rośliny charakterystyczne dla podmokłych 
terenów jak np. modrzewnica zwyczajna i żurawina błotna. 
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Wiślisko zwane Jez. Długim z licznym grążelem żółtym, fot. M. Karetta



Rodzina łabędzi niemych na starorzeczu  
w Broszkowicach, fot. M. Karetta

Krzyżówka, fot. M. Karetta

Łabędź niemy, fot. M. Karetta

Cyranka, fot. M. Karetta

Perkozek, fot. M. Karetta

Derkacz, fot. M. Karetta

Łabędź niemy  
(Cygnus olor)

Dł. ciała: 145-160 cm, rozpiętość skrzydeł: 210-240 cm. 

Powszechnie znany i rozpoznawalny ptak. Ma charakterystycznie wygiętą szyję, lekko 
podniesiony w górę ogon i czerwonawy dziób z guzowatą, czarną naroślą u nasady. War-
to pamiętać, że samiec w pobliżu gniazda bywa agresywny. 

Od III do IV składa 5-9 zielonkawo-szarych jaj. Wysiadywanie trwa blisko 40 dni, a po 
wykluciu pisklęta towarzyszą rodzicom podczas żerowania. Gniazdo ma postać dużego 
kopca składającego się z różnego rodzaju części roślin. Umiejscowione jest zwykle w trzci-
nowisku i wtedy ptaki obcinają nisko sąsiadujące z gniazdem rośliny.

Trudno określić terminy przylotów i odlotów łabędzi niemych, gdyż coraz większa ich 
część pędzi osiadły tryb życia i nie podejmuje wędrówek. Jedynie pojawienie się lub znik-
nięcie lodu na wodach wymusza przemieszczanie się tych ptaków. 

Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Dł. ciała: 49-63 cm, rozpiętość skrzydeł: 
81-105 cm. 

Najpospolitsza i największa krajowa 
kaczka. Samiec w okresie godowym, ze 
swą zielonkawą głową, brązową piersią 
i  szarym tułowiem jest powszechnie 
znany i łatwo rozpoznawalny. Diame-
tralnie różna jest samica ze swym sza-
robrązowym, doskonale maskującym 
ubarwieniem.

Od III do VI składa 4-20 kremowych jaj, 
które wysiaduje 26 dni. Jak większość 

kaczek, gniazdo buduje na ziemi wśród roślinności, ale zdarza się też, że umieszcza je na 
drzewach, w dziuplach, a czasem nawet w starych gniazdach innych ptaków.

Przelot wiosenny trwa od II do IV, a jesienny między VIII a XII. Zimuje regularnie  
i bardzo licznie. 

Cyranka (Anas querquedula)
Dł. ciała: 36-41 cm, rozpiętość skrzydeł: 
63-69 cm. 

Rozmiary nieco większe niż u cyranecz-
ki. U samca dobrze widoczna biała brew 
na brązowej głowie. Brak też jasnożółtej 
plamy na podogoniu, jak u mniejszej 
krewniaczki. Samice bardzo podobne do 
cyraneczki, jednak przez ich oko biegnie 
wyraźny ciemny pasek, a zestaw barw na 
głowie jest bardziej kontrastowy. Brakuje 
też jasnego paska na boku ogona.

Od IV do VI składa 6-12 kremowo-żółta-
wych jaj, które wysiaduje nieco ponad trzy tygodnie. Młode opuszczają gniazdo już po 
pierwszym dniu. Gniazdo wyłożone roślinami i puchem buduje na ziemi, ukryte wśród 
gęstej roślinności.

Przelot wiosenny trwa od połowy III do początku V, a jesienny od VIII do końca X. 

Zimowanie zdarza się nieregularnie i w małej liczbie.

Derkacz (Crex crex) 
Dł. ciała: 24-29 cm, rozpiętość skrzydeł: 41-49 cm.

Mniejszy od kuropatwy. Wierzch ciała brunatny, urozma-
icony licznymi, łuskowatymi plamami. Na głowie szaro-
-niebieskawy pasek. Dolna część ciała jaśniejsza, a  wo-
kolicy nóg i na podogoniu zaznacza się biało-rdzawe 
kreskowanie.

Od V do VI składa 8-14 jaj, wysiadywanych przez 3 ty-
godnie. Młode szybko opuszczają gniazdo, a po 6 tygo-
dniach od wyklucia są już zdolne do lotu. Gniazdo ma 
kształt czary i skryte jest w kępie roślin. Jego wnętrze 
stanowią zwykle trawy i turzyce. 

Pierwsze osobniki wracają z zimowisk w połowie IV,  
a pozostała część leci aż do końca V. Jesienna migracja 
zamyka się w okresie od końca VIII do połowy X. Nie zi-
muje w kraju. 

Perkozek (Tachybaptus ruficollis)
Dł. ciała: 24-27 cm, rozpiętość skrzydeł: 
36-43 cm.

Najmniejszy z perkozów, o krępej budo-
wie ciała. W okresie lęgowym ciemno 
ubarwiony z dobrze widoczną, jasną, 
kontrastową plamką u nasady dzioba. 
Trudny do zaobserwowania, gdyż za-
zwyczaj przebywa w gęstej roślinności. 
Podczas polowania czasem zapędzi się 
na otwarte lustro wody, ale wyraźnie  
go unika.

Od IV do VII znosi 5-6 białych jaj. Wysia-
dywanie trwa ok. 3 tygodni, a młode niemal od razu zdolne są do przebywania z rodzi-
cami poza gniazdem. Gniazdo stanowi płaski kopczyk złożony z różnych części rozkłada-
jących się roślin wodnych. Zwykle zakotwiczone jest o łodygi roślin na płytkiej wodzie. 

Okresy przylotów i odlotów są trudne do ustalenia, gdyż wyraźnie wzrasta liczba ptaków 
pozostających u nas na zimę. 

Ptasie obserwacje
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Bączek, fot. M. Karetta

Ślepowron, fot. M. Karetta

Wodnik, fot. M. Karetta

Czapla siwa, fot. M. Karetta

Czapla biała, fot. M. Karetta

Kokoszka, fot. M. Karetta

Bączek (Ixobrychus minutus)
Dł. ciała: 30-38 cm, rozpiętość skrzydeł: 50-58 cm. 
Najmniejsza krajowa czapla. Wiedzie skryty tryb życia, 
a najłatwiej ją zaobserwować rano i wieczorem w okolicy 
czerwca, kiedy to bączki karmią młode i często polują. 

W ubarwieniu obu płci występuje duża różnica. Samiec 
jest bardzo kontrastowo upierzony, a u samicy różnice 
zacierają się na korzyść brązowych odcieni. Samiec daje 
o sobie znać głosem przypominającym szczekanie psa.

Ptak ten lęgnie się od końca V do VII, składając zwykle 5-6 
białych jaj. Wysiadywanie trwa maksymalnie 20 dni, a pi-
sklęta już po kilku dniach wynoszą się z gniazda i pene-
trują najbliższe otoczenie. Gniazdo budują w gęstej kępie 
trzcin, czasem na dolnych gałęziach wierzby. Materiałem 
budulcowym są fragmenty łodyg roślin wodnych, ułożo-
nych warstwami na planie koła. 

Bączki na zimę odlatują. Migracja wiosenna rozpoczyna 
się od IV i trwa przez cały V. Z kolei jesienią odlot zaczyna się już w VIII i trwa do IX.

Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
Dł. ciała: 58-65 cm, rozpiętość skrzydeł: 90-100 cm.

Krępa, średniej wielkości czapla o nocnej aktywności. 
Kontrastowe upierzenie dorosłych ptaków, z kilkoma 
długimi, białymi piórami na głowie, znakomicie ułatwia 
ich rozpoznawanie. Młode ślepowrony mają z kolei ma-
skujące ubarwienie z licznymi kreskami i plamkami.

Ślepowron to prawdziwa specjalność doliny górnej 
Wisły, gdyż regularnie gnieździ się tylko w tym rejonie 
kraju. Kolonie znajdują się najczęściej na zarośniętych 
wyspach stawów hodowlanych. Na wiśliskach nie za-
kłada gniazd, lecz często na nich żeruje, czatując godzi-
nami w spokojnych miejscach. Końcem czerwca młode 
ślepowrony osiągają zdolność lotu i wówczas duża ich 
liczba rozprzestrzenia się po całym regionie. Często że-
rują na płytkich odcinkach Wisły, gdzie można je łatwo 
obserwować.

Ślepowrony przylatują do nas w IV, a odlatują od VIII do X.   

Czapla biała (Casmerodius albus)
Dł. ciała: 85-100 cm, rozpiętość skrzydeł: 
145-170 cm.

Wielkością zbliżona do czapli siwej, choć 
jej sylwetka jest bardziej wysmukła. 
Upierzenie w całości białe, dziób żółty, 
nogi w całości ciemne. Podobnie ubar-
wiona, choć znacznie rzadsza i mniejsza 
czapla nadobna odróżnia się czarnym 
dziobem i żółtymi stopami. Czapla biała 
poluje czasem w sposób aktywny rozkła-
dając skrzydła i machając nimi. Wypłasza 
w ten sposób ryby, które dogania pod-
czas krótkiego pościgu.

Ptaki te nie gnieżdżą się w dolinie górnej Wisły, lecz przylatują tu na żerowiska i są obec-
ne niemal przez cały rok. Zdecydowanie rzadziej pojawiają się w zimowe miesiące oraz 
w szczycie sezonu lęgowego.

Czapla siwa (Ardea cinerea)
Dł. ciała: 85-102 cm, rozpiętość skrzydeł: 
155-175 cm.

Rozmiary ciała podobne do bociana 
białego. W upierzeniu dominują różnej 
intensywności szarości. Dorosłe czaple 
siwe mają kontrastowy kolor upierzenia 
na głowie i szyi, a z tyłu głowy sterczy im 
czarny pęk długich piór. Esowato wygięta 
szyja, tak w locie jak i poza nim, odróżnia 
tego ptaka od żurawia. Ponadto w  po-
wietrzu żurawie trzymają skrzydła wy-
prostowane, a czapla łukowato wygięte.

Czapla siwa przez cały rok przebywają w Polsce. Na wiśliskach często poluje, lecz nie za-
kłada gniazd. W dolnie górnej Wisły bywa lęgowa na stawach hodowlanych i na Zbiorniku 
Goczałkowickim.

Wodnik (Rallus aquaticus) 
Dł. ciała: 22-30 cm, rozpiętość skrzydeł: 
36-45 cm. 

Wielkości gołębia miejskiego, o krępej 
sylwetce i długim, czerwonym dzio-
bie. Krótki ogon sterczy ostro w górę. 
Wierzch ciała oliwkowo-szary z liczny-
mi, ciemniejszymi plamami. Boki głowy 
i pierś niebieskawe, a spodnia część ciała 
wraz z bokami – obficie paskowane. 

Od IV do VII składa 5-12 brązowo nakra-
pianych jaj, które są wysiadywane przez 
około 3 tygodnie. Po kilku dniach od wyklucia pisklęta opuszczają już gniazdo i żerują 
razem z rodzicami. Gniazdo znajduje się w kępie roślinności i uwite jest z liści i łodyg roślin 
wodnych, zawsze świetnie ukryte. 

Wędrówka wodnika jest mało intensywna i odbywa się nocą. Wiosenny przelot trwa przez 
III i IV, a jesienny od końca VIII do połowy XI. Zimuje regularnie i coraz liczniej, nad nieza-
marzającymi ciekami i akwenami wodnymi. 

Kokoszka (Gallinula chloropus) 
Dł. ciała: 32-35 cm, rozpiętość skrzydeł: 
49-56 cm.

Mniejsza od pospolitej łyski. Niemal całe 
ciało ma barwę ciemnobrunatną. Wy-
jątkiem jest biało-czarny, kontrastowy 
rysunek na podogoniu i białe kreskowa-
nie w pobliżu skrzydła. Nogi zielonkawe, 
a czoło wraz z częścią żółtawego dzioba 
- intensywnie czerwone. Podczas pły-
wania rytmicznie podryguje zadartym 
ogonkiem i kiwa głową.

Od IV do VIII składa 5-10 płowych, nakra-
pianych jaj, które są wysiadywane przez 3 tygodnie. Zdolność do lotu osiągają po około 
50 dniach od wyklucia. Gniazdo umieszczone jest na lądzie lub nad lustrem wody, w plą-
taninie roślinności.

Migracja wiosenna trwa od końca III do końca IV, a jesienna od IX do XI. Spotykana jest 
wówczas o wiele częściej, niż podczas sezonu lęgowego. Zimuje regularnie i licznie do-
piero od około 30 lat - przedtem zdarzało się to tylko wyjątkowo. 
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Świerszczak, fot. M. Karetta

Trzcinniczek, fot. M. Karetta

Strumieniówka, fot. M. Karetta

Łyska, fot. M. Karetta

Dzięcioł zielonosiwy, fot. M. Karetta

Rokitniczka, fot. M. Karetta

Łyska (Fulica atra) 
Dł. ciała: 37-45 cm, rozpiętość skrzydeł: 
67-77 cm. 

Pospolity ptak o jednolitym, prawie czar-
nym ubarwieniu i białym czole oraz dzio-
bie. Obie płcie ubarwione są tak samo. 
Młode mają jaśniejsze, bardziej brunatne 
ubarwienie. W przeciwieństwie do ko-
koszki, palce łyski zaopatrzone są w płat-
ki – namiastkę błony pławnej, co znako-
micie ułatwia pływanie i nurkowanie. 

Od IV do VI składa 6-15 białawych, nakra-
pianych obficie jaj, które są wysiadywane 

przez 22 dni. Zdolność do lotu osiągają po około 8 tygodniach życia. Gniazdo umieszczone 
jest bezpośrednio na lustrze wody bądź też w plątaninie roślin wodnych, tuż nad wodą. 

Ptak wędrowny, choć zimuje u nas licznie i regularnie. W drodze powrotnej z zimowisk 
pierwsze łyski pojawiają się w III, a przelot trwa do połowy IV. Wędrówka jesienna rozpo-
czyna się we IX, a kończy w XI. 

Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
Dł. ciała: 25-29 cm, rozpiętość skrzydeł: 43-48 cm. 

Delikatniej zbudowany od dzięcioła zielonego. W ubar-
wieniu więcej koloru siwego, niż zielonego i żółtego. 
Na  głowie słabo zaznaczony, czarny wąs, a wokół różo-
wawego oka widać tylko krótki, czarny pasek. Czerwona 
czapeczka, tak duża i rzucająca się w oczy u zielonego,  
w jego przypadku zredukowana jest tylko do małej plam-
ki na przedzie głowy – i to tylko u samca. Podobny w to-
nie głos do zielonego jest jednak nieco słabszy i opadają-
cy ku końcowi melodii.

Od IV do V składa 7-9 białych jaj, które wysiaduje przez 
średnio 15 dni. Pisklęta są gotowe do opuszczenia dziupli 
po około 25 dniach. Dziuplę na gniazdo wykuwa w drze-
wach liściastych, często usychających, na małej, kilkume-
trowej wysokości.

Gatunek pędzący osiadły tryb życia, który zimę spędza  
w miejscu gniazdowania, podejmując co najwyżej krót-
kodystansowe koczowania. 

Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Dł. ciała: 12-14 cm, rozpiętość skrzydeł: 
19-20 cm.

Mniejsza i smuklejsza niż wróbel. Całe 
ubarwienie w różnych odcieniach brązu 
– najjaśniejsze na brzuchu i gardle. Na 
kontrastowo upierzonej głowie wyróżnia 
się jasna, szeroka brew i czarna, kresko-
wana czapeczka. Na grzbiecie i  skrzy-
dłach - różnej długości i grubości ciemne 
kreski. 

Od V do VII składa zwykle 5 nakrapianych 
jaj, które wysiaduje przez niecałe 2 tygo-

dnie. Młode opuszczają gniazdo po 15-16 dniach. Ma ono kształt uwitej z trawy czarki, 
a osadzone jest nisko, w gęstej roślinności nadwodnej. 

Ptak wędrowny, zimujący poza granicami kraju. Podczas przelotów wiosennych pojawia się 
u nas od połowy IV do V. Czas jesiennych przelotów to z kolei okres od VIII do początku X. 
Podczas wędrówek jest częsta i liczna. Ostatnie obserwacje pochodzą z drugiej połowy X. 

Świerszczak (Locustella naevia)
Dł. ciała: 12-13 cm, rozpiętość skrzydeł: 
19-21 cm.

Drobnej budowy ciała, o smukłej sylwet-
ce. Wierzch ciała brunatny z zielonka-
wym odcieniem - pokryty licznymi, łu-
skowatymi plamami zmniejszającymi się 
na głowie. Spód ciała i gardło jaśniejsze. 
Nad okiem widoczna, słabo zaznaczona 
brew. Wytrwale śpiewa, siedząc zwykle 
w połowie wysokości łodygi. Podczas 
śpiewu ma szeroko rozpostarty, zaokrą-
glony ogon.

Od V do VI składa 5-6 kremowych, nakrapianych jaj, które wysiaduje przez 12-13 dni. Mło-
de opuszczają gniazdo po 10-11 dniach. Gniazdo znajduje się w płytkim dołku na ziemi 
i jest doskonale zamaskowane w roślinności. Zbudowane z różnych, drobnych części ro-
ślin, a także owadzich kokonów, wyścielone włosiem. 

Wiosną przelot trwa od końca IV do początku VI, a jesienny od VIII do IX. Nie stwierdzono 
przypadków zimowania w naszym kraju. 

Strumieniówka (Locustella fluviatilis)
Dł. ciała: 13-14 cm, rozpiętość skrzydeł: 
19-22 cm.
Rozmiarami ciała i ubarwieniem podob-
na do świerszczaka. Różni się od niego 
jednolitym wierzchem w kolorze szaro-
-brunatnym. Z kolei od spokrewnionej 
brzęczki odróżnia ją słabo zaznaczone, 
ale widoczne plamkowanie na piersi, 
układające się w pionowe paski. Na 
wszystkich piórach podogonia widoczne 
białe obrzeżenia. Zdecydowanie najła-
twiejszą cechą rozpoznawczą jest głos, 
czyli monotonne: „dze-dze-dze”.

Od V do VI składa 4-5 jaj, które wysiaduje przez 13 dni. Młode opuszczają gniazdo po 
2  tygodniach. Gniazdo zbudowane jest z różnych części traw i turzyc, a zlokalizowane 
w dołku na ziemi, pod osłoną roślinności. 

Gatunek wędrowny, nie był obserwowany zimą w Polsce. Przylot na lęgowiska trwa cały V. 
Powrót na egzotyczne zimowiska zaczyna się w VIII, a wygasa we IX. 

Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)
Dł. ciała: 12-14 cm, rozpiętość skrzydeł: 18-20 cm.

Rozmiarami i kolorem upierzenia bardzo podobny do ło-
zówki. Ma jednak bardziej płaskie czoło i ciemię, a w ubar-
wieniu ma brązową i rudą dominantę – szczególnie na 
ogonie. Od trzciniaka odróżniają go przede wszystkim 
dużo mniejsze rozmiary ciała. Poza tymi cechami wyróżnia 
go specyficzny śpiew, pełen zgrzytliwych tonów. 

Od V do VII składa 4-5 oliwkowych, nakrapianych jaj, 
które wysiaduje przez średnio 12 dni. Młode opuszczają 
gniazdo po 13 dniach, a ma ono kształt głębokiej czarki, 
która przymocowana jest do kilku trzcin. Materiałem bu-
dulcowym są liście i włókna trzciny.

Gatunek wędrowny, niespędzający zimy w naszym kraju. 
Wiosną przylatuje od końca IV do V. Jesienna część wę-
drówki trwa z kolei od końca VII do połowy X. Podczas mi-
gracji liczny w całym kraju, we wszelkiego rodzaju wyższej  
roślinności spotykanej nad wodami. 
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Srokosz, fot. M. Karetta

Gąsiorek, fot. M. Karetta

Potrzos, fot. M. Karetta

Remiz, fot. M. Karetta

Łozówka, fot. M. Karetta

Trzciniak, fot. M. Karetta

Łozówka (Acrocephalus palustris)
Dł. ciała: 12-14 cm, rozpiętość skrzydeł: 
19-20 cm.

Bardzo podobna do równie pospolitego 
trzcinniczka, zasiedlającego jednak bar-
dziej mokre tereny. Poza tym różni się od 
niego drobnymi niuansami upierzenia. 
Najpewniejszą cechą rozpoznawczą jest 
jej bogaty w różne tony i naśladownic-
twa śpiew. 

Od V do VI składa 4-5 białawych, nakra-
pianych jaj, które wysiaduje przez śred-
nio 12 dni. Młode opuszczają gniazdo 

po 13 dniach. Gniazdo ma kształt głębokiej czarki, która ukryta jest w obfitej roślinności. 

Ptak wędrowny, który nie zimuje w Polsce. Wiosenny przelot rozpoczyna się na początku 
V, a kończy w pierwszych dniach VI. Na przelocie jesiennym ptaki lecą od końca VII do 
połowy IX. Ostatnie ptaki odlatują od nas w X. 

Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
Dł. ciała: 18-20 cm, rozpiętość skrzydeł: 26-28 cm.

Największy z ptaków wróblowatych zasiedlających nasze 
trzcinowiska. Wierzch ciała jednolity, zielonkawo-brązo-
wy, a spód jasnobeżowy. Bardzo podobny do trzcinnicz-
ka, od którego różni się wielkością, wyraźniej zaznaczoną 
brwią i masywniej zbudowanym dziobem. Ma też cha-
rakterystyczną, zgrzytliwą piosenkę godową, którą po-
wtarza często i bardzo głośno.

Od V do VII składa 5-6 niebieskawych, nakrapianych 
jaj, które wysiaduje przez 14-15 dni. Młode opuszczają 
gniazdo po 12-14 dniach. Gniazdo ma kształt dosyć głę-
bokiej czarki wiszącej nad wodą, a przymocowanej w kil-
ku miejscach do rosnących pionowo trzcin. Zbudowane 
jest głównie z liści trzciny. 

Przelot na lęgowiska rozpoczyna się w połowie IV i trwa 
przez cały V. W drodze na zimowiska ptaki lecą od VIII do 
IX. Najpóźniejsze stwierdzenia pochodzą z X. 

Remiz (Remiz pendulinus)
Dł. ciała: 10-11 cm, rozpiętość skrzydeł: 
16-18 cm.

Zdecydowanie mniejszy od wróbla, zacho-
waniem przypominający sikory. W  upie-
rzeniu dorosłego samca w szacie godowej 
rzuca się w oczy czarna przepaska na po-
pielato ubarwionej głowie. Grzbiet jest ko-
loru rdzawego, a lotki na skrzydłach mają 
liczne, białe obrzeżenia. Często odzywa się 
cichym i przeciągłym głosem: „siii”.

Od V do VI składa 5-8 białych jaj, któ-
re wysiaduje przez 2 tygodnie. Młode 

opuszczają gniazdo po około 3 tygodniach. Buduje bardzo specyficzne, puchowe gniaz-
do, mające kształt worka z kilkucentymetrowym korytarzem wlotowym. Zawieszone jest 
na końcu cienkiej gałęzi i wisi przeważnie nad lustrem wody.

Migracja wiosenna zaczyna się końcem III i trwa przez cały IV. Z kolei powrót na zimowi-
ska ma swój początek we IX, a wygasa pod koniec XI. Przelot jesienny jest bardziej obfity 
i wtedy też obserwuje się niewielkie, migrujące stadka. Ostatnie ptaki lecą jeszcze w XII. 
Zimowanie zdarza się, choć rzadko.

Srokosz (Lanius excubitor) 
Dł. ciała: 23-26 cm, rozpiętość skrzydeł: 
30-35 cm.
Wielkością dorównuje kosowi. Wierzch 
ciała wraz z kuprem popielate, a jego 
spód ciała ma szary nalot. Na głowie 
czarna przepaska biegnąca przez oczy, 
a  podgardle białe. Skrzydła czarne z bia-
łymi lusterkami. A ogon również czarny 
i z białymi brzegami. Często przebywa na 
eksponowanych miejscach w otwartym 
krajobrazie, wypatrując głównie drobnych 
gryzoni. Znany jest jego zwyczaj magazy-
nowania, czyli nabijania nadmiaru upolowanej zdobyczy na różnego rodzaju ciernie.  
Od IV do VI składa 5-6 zielonkawych, nakrapianych jaj, które wysiaduje przez 15-16 dni. 
Młode opuszczają gniazdo po niecałych 2 tygodniach. Gniazdo znajduje się w koronie 
drzewa, na kilkumetrowej zwykle wysokości, a zbudowane jest z różnych części roślin.

Krajowe srokosze pędza osiadły tryb życia, nie licząc krótkodystansowych koczowań.  
Zimuje regularnie i w dużej liczbie. 

Gąsiorek (Lanius collurio) 
Dł. ciała: 16-18 cm, rozpiętość skrzydeł: 
26-29 cm.
Spokrewniony ze srokoszem ptak. Wyraź-
nie większy od wróbla, o smuklejszej syl-
wetce zaopatrzonej w długi ogon. Samiec 
w szacie godowej ma czarną przepaskę na 
popielatej głowie. Wierzch ciała rdzawy, 
a  spód ma słabo zaznaczony, brązowawy 
nalot. Ogon czarny z  białymi, skrajnymi 
sterówkami u nasady. Samica mniej in-
tensywnie wybarwiona, z dodatkowym 
łuskowaniem na piersi i  brzuchu. Łatwy 
do obserwacji, gdyż zwykle przesiaduje na eksponowanych miejscach, wypatrując zdobyczy.
Od V do VI składa 5-6 jaj o zmiennym ubarwieniu, które wysiaduje przez 14 dni. Młode 
opuszczają gniazdo po około 2 tygodniach. Gniazdo zbudowane jest na krzaku lub nisko 
na drzewie, a składa się z drobnych gałązek i korzonków – wyściółkę stanowią piórka i sierść.
Ptak wędrowny. Przelot wiosenny trwa przez cały V, a wędrówka na zimowiska rozpo-
czyna się od połowy VIII i wygasa w końcówce IX. Ostatnie obserwacje pochodzą z X i XI.  
Nie zimuje w kraju.

Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Dł. ciała: 15-17 cm, rozpiętość skrzydeł: 
23-26 cm.
Rozmiary ciała zbliżone do wróbla, lecz 
sylwetkę ma smuklejszą. Samiec w szacie 
godowej ma czarno ubarwioną głowę 
z wyraźnie zaznaczonym, białym wąsem. 
Biała barwa wąsa przechodzi aż na kark. 
Wierzch ciała i skrzydeł brązowy w licz-
ne, ciemniejsze kreski. Samica znacznie 
skromniej ubarwiona, m.in. bez kontra-
stowego rysunku na głowie. 
Od V do VII składa 5-6 szarych, nakrapia-
nych jaj, które wysiaduje 12-14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 11-13 dniach. Gniazdo 
ulokowane w kępie roślinności, dobrze osłonięte, zbudowane z liści traw i łodyg.
Gatunek wędrowny, choć corocznie niewielka część ptaków zimuje w kraju. Przelot na 
lęgowiska rozpoczyna się w III i trwa przez cały IV. Jesienna migracja jest nieco bardziej 
rozciągnięta w czasie i zaczyna się we IX, a kończy w XI. 
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Rzadka w Polsce południowej osoka aloesowata na starorzeczu, fot. M. Karetta



Kosaciec żółty, fot. M. Karetta

Florystyczna mozaika wiśliska, fot. M. Karetta

Salwina pływająca, fot. M. Karetta

Grążel żółty, fot. M. Karetta 

Osoka aloesowata, fot. M. Karetta

Rzęsa drobna, fot. M. Karetta

Spirodela wielokorzeniowa z domieszką  
rzęsy drobnej, fot. M. Karetta

Nadwiślańska flora
Salwinia pływająca  
(Salvinia natans)
Zarodnikowanie od VIII do X.

Jednoroczna paproć wodna znajdująca się pod ścisłą ochroną gatunkową. Jedyny przed-
stawiciel tego rodzaju w Polsce, gdyż pozostałe spokrewnione gatunki zasiedlają strefę 
tropikalną. Preferuje wody stojące, osłonięte od wiatru i dobrze nasłonecznione. 
Pędy salwinii osiągają zwykle do 10 cm długości i unoszą się na powierzchni wody. Są bar-
dzo delikatne, to też nawet słabe falowanie może je zniszczyć. Roślina ma dwa rodzaje liści: 
– nawodne, o eliptycznym kształcie i długości około 1 cm, które pływają dzięki dużym 

przestworom międzykomórkowym. Powierzchnia liści pokryta jest licznymi brodaw-
kami i włoskami, dzięki czemu nie zamaka;

– podwodne, z podzieloną na kilka części blaszką liściową. W swej formie, a szczegól-
nie funkcji przypominają korzenie. Niektóre z nich wytwarzają kupki zarodnikowe, za-
mknięte w swoistej kuli zwanej sporokarpem. 

Pędy zamierają po zarodnikowaniu, a roślina spada na dno. Sporokarp zimuje, a wraz 
z nadejściem cieplejszych miesięcy uwalnia zarodniki, które płyną na powierzchnię. Tam 
powstają przedrośla męskie i żeńskie, a po zapłodnieniu tworzy się zarodek, który daje 
początek nowej salwinii. 

Kosaciec żółty (Iris pseudacorus)
Kwitnie od V do VII.

Powszechnie spotykana roślina o niezwykle dekoracyj-
nych, żółtych w barwie kwiatach. Dorasta do ok. 120 cm 
wysokości. Preferuje wody stojące lub te o słabym nurcie, 
najlepiej do głębokości 30 cm. Dobrze sobie radzi również 
w miejscach podmokłych, takich jak wilgotne łąki czy olsy. 
Kosaciec, zwany też irysem, jest byliną, której podstawę 
stanowi grube, rozgałęzione, zimujące i płożące się po 
dnie kłącze. Wraz z nadejściem wiosny wyrastają z niego 
płaskie łodygi z wąskimi, dwuszeregowo ustawionymi 
liśćmi o równych brzegach i długości około 1 m. Kulmi-
nacją sezonu jest pojawienie się łodygi kwiatowej, na 
końcu której wyrastają pojedyncze kwiaty w liczbie od 
jednego do pięciu. Każdy z nich będzie miał wysokość do 
15 cm i widoczne z daleka, jaskrawożółte płatki udekoro-
wane czerwonymi żyłkami. Kwiaty wydzielają delikatny 

zapach, a kwitną przez tydzień. Owoc kosaćca to walcowata torebka o długości ok. 5 cm.

Grążel żółty (Nuphar lutea)
Kwitnie od V do IX.

Szeroko rozpowszechniona wieloletnia roślina o skórzastych, pływających liściach. Ich 
szerokość dochodzi do około 30 cm, a długość do 40 cm. Ponad wodą, na długich szypuł-
kach, pojawiają się zwarte kwiaty o żółtej barwie i silnym zapachu przypominającym jabł-
ko, których średnica dochodzi do 6 cm. Pod wodą znajduje się drugi typ liści, zdecydowa-

nie delikatniejszy, a także potężne kłącze 
pełzające po dnie. Pełni ono funkcję 
magazynu i to z jego wierzchołka wyra-
stają liście i szypułki. Dorasta do średnicy 
około 8 cm. Cała jego powierzchnia po-
kryta jest bliznami po odpadłych liściach, 
co nadaje mu nieco gadzi wygląd. Owoc 
grążela ma specyficzny, butelkowaty 
kształt o pękatej podstawie. Po wykieł-
kowaniu wyrasta z niego i rozgałęzia się 
kłącze, które wyda pierwsze kwiaty po 
3-4 latach. Z całej rośliny zimuje tylko 
kłącze, a reszta obumiera. Grążel żółty jest rośliną trującą. Podlega ochronie częściowej. 

Osoka aloesowata (Stratiotes aloides)
Kwitnie od V do VIII.

Porasta wody o słabym nurcie, a przede 
wszystkim  małe, mocno zarośnięte 
zbiorniki wodne jak np. starorzecza. Na 
powierzchni wody tworzy zwarte sku-
pienia, szczelnie pokrywające lustro 
wody. Stanowi jeden z ostatnich stadiów 
zarastania akwenów. Osoka jest byliną 
bazującą na krótkim, grubym kłączu  
i licznych rozłogach. Wiąże się z podło-
żem za pośrednictwem długich i cien-
kich korzeni. Pływa po powierzchni 
wody, choć w częściowym zanurzeniu. Jest to możliwe dzięki liściom, w których znajduje 
się dobrze rozwinięta tkanka powietrzna. Nazwa rośliny powstała również dzięki liściom, 
gdyż ich pływające rozety kojarzą się właśnie z aloesem. Białe, rozdzielnopłciowe kwiaty, 
podobnie jak i liście, wyrastają bezpośrednio z kłącza. Ponad wodę wynoszą je długie, 
nawet na 30 cm, szypułki. Owoc stanowi zielona torebka o długości kilku centymetrów. 
Na czas zimy roślina opada na dno i wytwarza zimujące pąki śpiące.  

Rzęsa drobna (Lemna minor)
Kwitnie rzadko od IV do V.

Szeroko rozpowszechniona, jedna z naj-
mniejszych roślin naczyniowych na świe-
cie. Człony pędowe, często połączone po 
kilka, mają długość do 3 mm i zaokrąglo-
ny kształt. Każdy z członów zaopatrzony 
jest w jeden korzeń. Kwiaty nie mają 
płatków, a tylko męskie 2 pręciki i żeński 
słupek. Roślina rozmnaża się głównie 
przez wytwarzanie pączków u nasady 
pędów i późniejsze odłączanie ich. 

Spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza)
Kwitnie w VI.

Gatunek spokrewniony z powszechnie 
znaną rzęsą drobną. Wraz z nią należy 
do najmniejszych roślin naczyniowych, 
choć przewyższa ją znacznie średnicą 
liści dochodzącą do 8 mm. Spód liści u 
spirodeli, w  przeciwieństwie do rzęsy, 
nie jest zielony, a czerwony. Dodatkowo 
odróżnić je można po pojedynczych ko-
rzeniach tworzących zwartą kępkę u spi-
rodeli, a  tylko jednym korzeniu u rzęsy. 
Spirodela preferuje żyzne i ciepłe zbior-
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Pływacz zwyczajny, fot. M. Karetta

Pałka szerokolistna, fot. M. Karetta

Kotewka orzech wodny, fot. M. Karetta

Pałka wąskolistna, fot. M. Karetta

Krwawnica pospolita, fot. M. Karetta

Grzybienie białe, fot. M. Karetta

niki wodne, więc jest częstym gościem na starorzeczach. Niekiedy tworzy zwarte kożuchy 
pływające na powierzchni wody. Roślina ta ma bardzo małe kwiaty i nasiona, które mają 
wielkość ziarenka maku. 

Pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris)
Kwitnie od VI do VIII.
Najczęściej zasiedla płytkie wody stojące do metra głębo-
kości. Jest rośliną pozbawioną korzeni, swobodnie uno-
szącą się w toni wodnej. Co ciekawe, uzupełnia swą dietę 
również… zwierzętami, a dokładniej drobnymi bezkrę-
gowcami. Wykształcił on bowiem pęcherzyki wypełnio-
ne powietrzem, których otwór przykrywa klapka. Wokół 
otworu znajdują się czułe na dotyk szczecinki, a w samym 
pęcherzyku panuje podciśnienie. Po dotknięciu przez ofia-
rę któregoś z włosków, pęcherzyk błyskawicznie otwiera 
się, zasysa wodę wraz z delikwentem, a klapka zamyka się. 
Następnie ofiara ginie i zostaje szybko strawiona. 
Ponad wodą zobaczymy jedynie kwiatostany pływa-
cza, gdyż wykształca on tylko podwodne liście. Kwiaty 
mają żółty kolor z czerwonawymi prążkami. Mimo ich 
niepozornej budowy, łatwo wykryjemy ich obecność,  

gdyż kwitnienie ma charakter masowy.
Roślina, podobnie jak inne gatunki pływaczy, jest objęta ochroną ścisłą. 

Kotewka orzech wodny (Trapa natans)
Kwitnie od VI do IX.
Botaniczny rarytas wiśliska. Coraz rzadsza 
w kraju roślina, wpisana do Polskiej Czer-
wonej Księgi Roślin jako krytycznie zagro-
żona. Objęta ścisłą ochroną gatunkową, 
a w wielu miejscach kraju prowadzi się 
aktywne programy jej ochrony. Preferu-
je płytkie, do 2 m głębokości, szybko się 
nagrzewające zbiorniki wodne, zasobne 
w substancje pokarmowe.    
Kotewka ma oryginalny wygląd. Na po-
wierzchni wody widoczna jest w formie 

dużych rozet mających średnicę do 50 cm. Z jej środka, na długich, nawet do 20 cm ogon-
kach, wyrastają liście. Mają kształt zbliżony do rombu, a brzegi powycinane w nierówne ząbki. 
Roślina unosi się dzięki komorom powietrznym znajdującym się w we wspomnianych już, 
nieco rozdętych, ogonkach. Płatki kwiatu mają zaledwie 8 mm długości. Są białe i wyrastają ze 
środka rozety na centymetrowej długości szypułkach. Owocem jest jadalny orzech z czterema 
rogami, z których każdy wyposażony jest w kolec. Cały orzech mierzy około 2,5 cm długości.
Kotewka jest jednoroczną rośliną wodną, unosząca się na powierzchni, lecz zakotwiczoną 
na dnie. Rozetkę z dnem łączy wiotka łodyga, średniej długości od 0,5 do 1,5 m, która przy 
powierzchni jest mocno zgrubiała. Wykształca też drobne, podwodne liście, przy których 
wyrastają krótkie korzenie.  

Cykl życiowy kotewki zaczyna się od wykiełkowania na-
siona, co ma miejsce na przełomie IV i V. Wtedy rozwija 
się pęd główny, korzenie przybyszowe i rozgałęzione li-
ście podwodne. Roślina kieruje się w stronę lustra wody, 
by tam rozwinąć się w rozetkę, zakwitnąć i wydać owoce. 
Orzechy dojrzewają w okolicy przełomu VIII i IX, opadają 
na dno, a po szczęśliwym przezimowaniu dadzą począ-
tek następnemu pokoleniu.    

Pałka szerokolistna (Typha latifolia)
Kwitnie od VI do VIII.

Bardzo licznie występująca i szeroko rozpowszechnio-
na roślina występująca głównie nad wodami stojącymi 
i wolno płynącymi do głębokości metra. Z grubego kłą-
cza, o funkcji magazynującej, wyrasta łodyga o rurkowa-

tej budowie, a z niej liście osiągające wysokość do 2,5 m, a szerokość od 1 do 2 cm. Niższa, 
powszechnie znana i widoczna z daleka kolba składa się z gęsto upakowanych kwiatów 
męskich i żeńskich. Tą grubszą, ciemnobrązową i wysoką na ok. 15 cm część tworzą kwia-
ty żeńskie, a powyżej zlokalizowane są kwiaty męskie, zresztą na podobnej długości od-
cinku. Męska część kolby jest delikatniej zbudowana i ma żółte zabarwienie. Grubość tej 
części rośliny waha się od 1,5 do 3 cm. 

Pałka wąskolistna (Typha angustifolia)
Kwitnie od VI do VIII.

Rzadziej spotykana od pałki szerokolistnej, preferująca 
również wody stojące i wolno płynące do nieco ponad 
metra głębokości. Z płożącego się po dnie kłącza wyra-
stają łodygi, a z nich z liście, osiągając wysokość nawet 
do 3 m. Roślina podobna do pałki szerokolistnej, lecz 
zdecydowanie od niej smuklejsza. Liście wyraźnie węż-
sze, mające zwykle niecały centymetr szerokości, a cha-
rakterystyczny kwiatostan w postaci pałki jest węższy 
i wyższy. Część dolna z kwiatami żeńskimi osiąga wyso-
kość do 35 cm, a męska, oddzielona kilkucentymetro-
wym przewężeniem, liczy do 30 cm. Kolba ma szerokość 
zaledwie 1,5 cm.  

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
Kwitnie od VI do VIII.

Bylina o kanciastej i owłosionej łodydze. Szeroko rozpo-
wszechniona w miejscach podmokłych, na wilgotnych 
łąkach, torfowiskach, nad brzegami wód oraz w  wil-
gotnych zaroślach, gdzie tworzy różnej wielkości sku-
piska. Łodyga ma kilka odgałęzień, które zakończone 
są długimi, nawet na 30 cm, smukłymi kwiatostanami. 
Całość mierzy do metra wysokości. Liczne, kłosowate 
kwiatostany o mocno nasyconej, czerwono-purpuro-
wej barwie, otwierają się w kolejności od podstawy ku 
wierzchołkowi kłosa. Krwawnica należy do roślin mio-
dodajnych, chętnie odwiedzanych m.in. przez pszczoły 
i motyle. Owocem jest cylindryczna, pękająca torebka 
o długości kilku milimetrów.

Grzybienie białe (Nymphaea alba)
Kwitnie od VI do IX.

Okazała, wieloletnia bylina zwana też 
nenufarem lub lilią wodną. Jej zasadni-
czą częścią jest ukryte pod wodą, grube, 
płożące się po dnie kłącze. Wyrastają 
z  niego, na szypułkach o długości do 
2,5 m, skórzaste liście o średnicy do 30 
cm. Pomiędzy nimi pojawiają się duże, 
efektowne kwiaty o kilkunastocentyme-
trowej średnicy. Mają czysto biały kolor, 
a urozmaicają je żółte słupki. Zapach 
jest przyjemny, choć niezbyt intensyw-
ny. Wyrastają z kłącza na delikatnej szypułce. Na wieczór i noc kwiaty zamykają się, to 
też żeby je zobaczyć w pełnej krasie, trzeba pojawić się rano lub w południe. Owoc ma 
kształt jagody i dojrzewa pod wodą. Następnie pęka, uwalniając nasiona pokryte lep-
kim śluzem, które unoszą się przez jakiś czas na wodzie. Wtedy mogą też przykleić się 
do ptasich nóg i upierzenia, a nieświadome niczego kaczki, mewy czy perkozy uczest-
niczą w ich rozsiewaniu po bliższej lub dalszej okolicy. Ostatecznie nasiona opadają na 
dno i tam kiełkują. 

Grzybienie białe podlegają ochronie częściowej. 
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Trzcina pospolita, fot. M. Karetta

Strzałka wodna, fot. M. Karetta

Tatarak zwyczajny, fot. M. Karetta

Łączeń baldaszkowy, fot. M. Karetta

Grzybieńczyk żółty, fot. M. Karetta

Wiązówka błotna, fot. M. Karetta

Jeżogłówka gałęzista, fot. M. Karetta

Trzcina pospolita (Phragmites australis)

Kwitnie od VI do IX.

Bardzo liczna i szeroko rozpowszechniona w kraju bylina. Świetnie dopasowuje się do 
zmiennych warunków środowiska: daje sobie radę na suchym lądzie, znosi falowanie 
wody oraz stałe podtopienie, nawet do 2 m. Tworzy trudno dostępne szuwary, złożone 
ze zwartych kęp dochodzących aż do 4 m wysokości! Drobne kwiaty zebrane są w dużą, 
rozpierzchłą i zwykle zwisającą w jedną stronę, wiechę. Trzcina rozmnaża się głównie 
przez kłącza, a także nasiona, które wysiewane są zwykle zimą. Pomaga przy tym za-
biegu wiatr.  

Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia)
Kwitnie od VI do VIII.

Pospolita bylina rosnąca na płytkich 
zbiornikach wodnych – najczęściej do 
60  cm głębokości. Ma trzy rodzaje liści: 
podwodne – długie i taśmowate, pływa-
jące  – o jajowatym i nieco strzałkowa-
tym kształcie oraz wreszcie te, od których 
wzięła się nazwa rośliny, czyli strzałkowa-
te z ostrymi ramionami. Liście te sterczą 
w górę, a ich długość dochodzi do 20 cm. 
Kwiaty mają średnicę do 25 mm i zaopa-
trzone są w białe płatki z purpurową pla-

mą u nasady. U dołu znajdują się kwiaty żeńskie, a u góry męskie. Strzałka wodna dorasta 
do metra wysokości.   

Tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
Kwitnie od VI do VII.

Wieloletnia roślina o grubym kłączu. 
Dorasta do 1,5 m wysokości, a ułożone 
w dwóch szeregach, mieczowate liście 
mierzą od 0,6 do 1,2 m długości. Kwia-
ty zebrane są w długie, liczące nawet 
10 cm, zielone kolby. Po przekwitnięciu 
kwiatostan nabiera żółtawego lub lek-
ko brunatnego koloru. Tatarak kwitnie, 
lecz nie owocuje w naszym kraju – jest 
gościem z Azji Południowo-Wschodniej. 
Rośnie na wodach płytkich i wolno pły-

nących do głębokości kilkudziesięciu centymetrów.

Łączeń baldaszkowy  
(Butomus umbellatus)
Kwitnie od VI do VIII.

Rośnie na wodach zasobnych w pokarm, stojących lub 
tych o słabym nurcie, zapuszczając się do głębokości kil-
kudziesięciu centymetrów. Ta rozpowszechniona bylina 
prowadzi grube kłącze po dnie, z którego wyrasta oka-
zała roślina do wysokości 1,5 m, przy czym same liście 
mogą mierzyć do 1,2 m. Okazałe baldachy, które tworzą 
kwiaty osadzone na 10 cm szypułkach, mają barwę od 
czerwonawej do białoróżowej. Owocem jest mieszek 
o jajowatym kształcie i długości 1 cm. 

Grzybieńczyk wodny  
(Nymphoides peltata)
Kwitnie od VII do IX.

Drugi obok kotewki orzecha wodnego wiśliskowy rary-
tas botaniczny. Roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową, 
wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin z kategorią 
gatunku narażonego na wyginięcie. Stwierdzona zaledwie 
na 25 stanowiskach w skali kraju. W Kotlinie Oświęcim-
skiej, w wielu miejscach występuje ciągle jeszcze masowo. 

Grzybieńczyk wodny preferuje płytkie - do 1,5 m głęboko-
ści, szybko nagrzewające się zbiorniki z wodą stojącą. Jest 
byliną o walcowatym w przekroju kłączu, mocno rozga-
łęzionym i dobrze zakotwiczonym w mulistym podłożu. 
Wykształca pływające, skórzaste liście, które są połączone z 
kłączem ogonkiem dochodzącym do długości 2 m. Kwiaty 
wyrastają zwykle na kilkucentymetrowych szypułkach z ką-
tów liści. Mają intensywną żółtą barwę, a zebrane są w luźne 
pęczki. Płatki mierzą do 3 cm długości, a ich brzegi są cha-
rakterystycznie ponacinane i przypominają rzęsy. Owocem 
jest jajowata w kształcie torebka o długości do 2,5 cm.  

Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)
Kwitnie od VI do IX.

Wieloletnia, rozpowszechniona w kraju roślina dorasta-
jąca do 1,5 m wysokości. Spotkamy ja na podmokłych łą-
kach, w wilgotnych lasach, a także nad brzegami różnych 
zbiorników i cieków wodnych. Wyróżnia się biało-żółty-
mi, drobnymi kwiatami, które zebrane są w ciekawy ro-
dzaj kwiatostanu, o równie interesującej nazwie – wierz-
chotka dwuramienna. Wyróżnia się tym, że kwiaty zaczy-
nają pojawiać się od środka kwiatostanu i promieniście 
rozwijają się w kierunku jego brzegów. Kwiaty mają silny, 
migdałowy zapach.  

Jeżogłówka gałęzista  
(Sparganium erectum)
Kwitnie od VI do VIII.

Kolejna wieloletnia roślina wodna zaopatrzona w kłącze, 
a rosnąca w podobnych jak tatarak miejscach. Jej rozga-
łęzione łodygi mają zróżnicowaną wysokość, wahającą 
się od 0,3 do 1,5 m. Podobną maksymalną długość mają, 
pionowo wzniesione, trójkanciaste liście. Kwiaty zebrane są 
w charakterystyczne, najeżone główki, skąd tez wzięła się 
nazwa tej byliny. Główki znajdujące się niżej są żeńskie, a te 
usadowione wyżej na łodydze, to męska część kwiatów. 
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Wstaje nowy dzień w Dolinie Górnej Wisły, fot. M. Karetta



Zamek w Spytkowicach, fot. B. Czerwiński

Drzewa pomnikowe, fot. P. Rymarowicz 

Spytkowickie tajemnice
Trasa ścieżki edukacyjnej liczy oko-
ło 2,5  km w jedną stronę. Rozpoczyna 
się na  ulicy Zamkowej, tuż obok bramy 
zabytkowego zamku w  Spytkowicach. 
Prowadzi przez fragmenty parku zam-
kowego, wzdłuż Potoku Spytkowickiego 
(Bachówki), następnie obok starorzecza 
„Oko” i „Krajskie”, aż wreszcie dochodzi 
do  Wisły w  pobliżu przysiółku Wiślicz. 
Na ścieżce przewidziano 9 przystanków. 

Przystanek 1 – ZAMEK
Naszą wędrówkę rozpoczynamy przed 
zamkiem, którego historia sięga zamierz-
chłych czasów. Pierwsza wzmianka pisana 
o  wsi Spytkowice pochodzi z  1229 r. Został 
wówczas zwołany wiec, na którym to książę 
Konrad Mazowiecki, przy pomocy panów 
krakowskich, pojmał na mszy świętej księcia 
wrocławskiego – Henryka Brodatego.
Ta krótka notatka może świadczyć o tym, że 
Spytkowice były już wtedy na  tyle znaczącą 

miejscowością, iż właśnie tutaj odbyło się spotkanie dostojników. Położenie na skrzyżowa-
niu ważnych szlaków komunikacyjnych niewątpliwie podnosiło rangę miejscowości. Jed-
nak najstarsza odkryta tu budowla pochodzi dopiero z XV w. Był to drewniany, piętrowy 
obiekt militarny z czterema narożnymi, murowanymi basztami. Ta średniowieczna, rycerska 
fortyfikacja spłonęła, a na jej miejscu wzniesiono gotycko-renesansowy zamek, który był 
wielokrotnie przebudowywany. W XVII wieku, w czasach swojej świetności, obiekt ten sta-
nowił okazałą rezydencję magnacką. Był to zamek piętrowy, o trzech skrzydłach otaczają-
cych dziedziniec arkadowy. W skrzydle południowym, po stronie zachodniej i wschodniej 
wznosiły się dwie wieże. Na przestrzeni wieków właścicielami zamku były rody: Myszkow-
skich, Zborowskich, Lubomirskich, Szyszkowskich, Opalińskich i Potockich. 
Po północnej stronie zamku znajdował się ogród, który również modernizowano według 
aktualnie panującej mody. W różnych epokach historycznych istniał tam: ogród geome-
tryczny, park angielski, ogród wodny czy też ogród włoski. Funkcjonował tu również zwie-
rzyniec, w którym hodowano daniele.
Źródła historyczne podają, że w  roku 1638 w  zamku nocował król Władysław  IV, kiedy 
powracał z żoną i córką z kuracji w Baden.
Pod koniec XIX w. zamek mocno podupadł, gdyż nie pełnił już funkcji siedzib rodowych. 
Zaniechano remontów i napraw, a pożar dopełnił dzieła zniszczenia. Kolejni właściciele 
dbali tylko o dochody z folwarków, browaru i gorzelni. Po wojnie zamek przeszedł na wła-

sność skarbu państwa, a obecnie jest siedzibą Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Krakowie. Zgromadzono tu akta sądowe i administracyjne z XIX i XX w.
Idziemy teraz drogą pomiędzy Potokiem Spytkowickim, a zabudowaniami gospodarczy-
mi zamku. Na wysokim kominie dawnej gorzelni dostrzegamy bocianie gniazdo.

Przystanek 2 – BOCIANIE GNIAZDO
Bocian biały jest dobrze znanym i cieszącym się powszechną sympatią ptakiem. Gniaz-
da buduje blisko ludzi: na  dachach budynków, kominach, drzewach, słupach energe-
tycznych itp. Spotkać go można zwykle na otwartych terenach podmokłych, płyciznach 
zbiorników i cieków wodnych, łąkach i polach. To tam, podczas wolnych spacerów wy-
patruje zdobyczy, którą stanowią głównie: dżdżownice, ślimaki, duże owady, ryby, żaby, 
traszki, jaszczurki, węże, drobne gryzonie, a nawet krety i młode ptaki.

Gatunek ten powraca z afrykańskich zimowisk pod koniec marca lub z początkiem kwiet-
nia. Często bywa tak, że jako pierwszy przybywa samiec, który przygotowuje i odnawia 
gniazdo, a po kilku dniach powraca samica.

Bociany składają 3-6 jaj, które wysiadują na zmianę obydwoje rodzice przez ponad mie-
siąc. Słabe i chore pisklęta często są wyrzucane z gniazda, dzięki czemu mogą przeżyć 
te najsilniejsze, które poradzą sobie z długą, powrotną wędrówką na zimowiska. Pod ko-
niec lata bociany zbierają się na tzw. sejmiki i opuszczają Polskę, udając się na południe  
Europy, a potem wzdłuż Nilu do Afryki. Bocian na wolności może żyć 20–30 lat.

W latach 2004-2005 liczebność bociana białego na całym świecie oceniono na około 230 tys. 
par, z czego ponad 52 tys. naliczono w naszym kraju. Polskę można więc śmiało nazwać króle-
stwem bocianów, gdyż gniazduje tu około 23% całej światowej populacji tego gatunku. 

Gniazdo, pod którym stoimy jest jednym z 12 znajdujących się na terenie gminy Spytko-
wice. Niestety nie wszystkie z nich są zasiedlone. Do oglądanego gniazda do niedawna 
przylatywała para boćków, która wyprowadzała od 1 do 3 młodych. Jednak od kilku lat 
gniazdo jest puste. 

Od gniazda podążamy dalej drogą poprzez zachowane fragmenty parku zamkowego. 

Przystanek 3 – DRZEWA POMNIKOWE
Na pograniczu parku i łąki rosną lipy drobnolistne, którym nadano prawną rangę pomników 
przyrody. Warto wiedzieć, że drzewo to rośnie do  wysokości około 30  m. Ma  dużą, gęstą  
i często nieregularnie uformowaną koronę. Pień ciemnoszary do brązowego, podłużnie że-
browany. Liście pojedyncze o charakterystycznym kształcie – blaszka jest niesymetrycznie ser-
cowata, przeważnie długości 5–7 cm. Kwitnie w lipcu wydzielając silny, aromatyczny zapach. 

Pomniki przyrody to jedna z form ochrony przyrody. Dzieli się je na dwie grupy. Do pierw-
szej zaliczamy pomniki przyrody ożywionej, czyli stare drzewa, krzewy i  grupy drzew 
o niezwykłych kształtach, a także zabytkowe aleje. Drugą grupę stanowią pomniki przyro-
dy nieożywionej, mogą to być np.: głazy narzutowe, jaskinie, jary, źródła czy wodospady.
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Spytkowickie łąki, fot. P. Rymarowicz 

Starorzecze „Oko", fot. P. Rymarowicz 

Ślady aktywności bobrów, fot. P. Rymarowicz 

W  przypadku starych drzew kryterium, wg którego uznaje się je za  pomnik przyrody, 
jest rozmiar pierśnicy. Pierśnica to minimalna średnica pnia drzewa na wysokości 1,3 m 
nad ziemią (na wysokości piersi dorosłego człowieka) różna dla różnych gatunków. Pier-
śnicę wylicza się dzieląc obwód przez wartość π = 3,14. Dla lipy drobnolistnej dolna gra-
nica obwodu uznająca drzewo za pomnik przyrody wynosi 300 cm, a pierśnicy 120 cm.

Dochodzimy do oznaczonej tablicą granicy ostoi sieci Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” 
i początku wału przeciwpowodziowego. Idąc dalej wałem, mijamy pole uprawne i docho-
dzimy do niewielkiej łąki. 

Przystanek 4 – ŁĄKA
Łąka charakteryzuje się ogromną obfitością różnorodnych form i kolorów tworzących ją 
roślin i mieszkających tu zwierząt. Oprócz najliczniej występujących traw, rosną tu inne 
rośliny zielne o różnobarwnych kwiatach. Wspólną cechą wszystkich łąk jest brak drzew 
i krzewów, ponieważ siewki tych roślin niszczone są przez systematyczne koszenie lub 
wypas bydła.

W różnych porach roku wygląd i barwy łąki zmieniają się. Wczesną wiosną, gdy roślin-
ność jest jeszcze bardzo uboga, pojawiają się krecie kopce. Potem zaczyna zielenić się 
trawa i rozkwitać rzeżucha łąkowa zmieniając kolor zielony na bladoliliowy. Nieco później, 

za sprawą jaskrów i mniszka pospolitego zwanego potocznie mleczem, barwa zmienia się 
na zielono-żółtą. Na początku lata łąka osiąga pełnię rozwoju i znowu zmienia barwę, tym 
razem na kolor zielono-biało-różowy. W tym czasie najwyższe piętro tworzą wiechy i kłosy 
traw, a kwitną złocienie, koniczyna łąkowa i przetacznik. W pełni lata rozkwitają fioletowe 
dzwonki, szałwia i chaber łąkowy.

Istnienie takiej różnorodności roślin sprawia, że pojawiają się tutaj liczne zwierzęta. Są to głów-
nie owady m.in.: osy, pszczoły, trzmiele, motyle, świerszcze oraz pochodzące z innej gromady 
stawonogów – pająki. Łąka to również idealne miejsce dla ptaków. Pliszka żółta, kląskawka 
czy świergotek łąkowy swoje gniazda budują właśnie wśród wysokich traw. Łąka jest również 
miejscem żerowania drobnych gryzoni, jak i całkiem dużych ssaków jak chociażby sarny.

Wielkim zagrożeniem dla ekosystemu łąki jest wiosenne wypalanie traw. W płomieniach 
ginie wiele małych, często bardzo pożytecznych i chronionych zwierząt, a  ogień może 
rozprzestrzenić się na zabudowania czy lasy powodując wielkie straty. 

Podążając dalej wałem dochodzimy do akwenu wodnego zwanego „Oko”.

Przystanek 5 – STARORZECZE „OKO”
„Oko” jest jednym z trzech znajdujących się na tym terenie starorzeczy, czyli fragmentów 
dawnego koryta rzeki. Takie jezioro rzeczne powstało po odcięciu w sposób sztuczny lub 
naturalny połączenia z głównym nurtem rzeki. „Oko”, „Miejsce” i „Krajskie” są starorzeczami 
rzeki Wisły, a więc wiśliskami. Łączna powierzchnia ich lustra wody wynosi ok. 40 ha. Od 
kilku lat starorzecza te są objęte ochroną jako obszar europejskiej sieci ekologicznej Na-
tura 2000 o nazwie „Wiśliska”. 

Linia brzegowa „Oka”, a  szczególnie jej zachodnia część, jest ciekawie ukształtowana, 
porośnięta drzewami (leszczyna, wierzba, dąb, czeremcha), na których można zauważyć 
workowate gniazdo remiza. W strefie przybrzeżnej rośnie m.in. szuwar trzcinowy i pałko-
wy, a także tatarak i rzadziej sitowie. Z roślin chronionych masowo występuje grążel żółty. 

Tak nad wodą, jak i w wodzie, żyją tu liczne zwierzęta jak np. pijawki, ślimaki, ważki, raki, 
traszki czy żaby. W nadwodnej roślinności swoje gniazda mają kaczki krzyżówki, perkozy 
i drobne trzcinniczki. Widuje się również regularnie zimorodki, czaple siwe i białe oraz 
ślepowrony, a także łabędzie nieme. Licznie zalatuje kilka gatunków mew i rybitw. 

Akweny te są corocznie zarybiane kilkoma gatunkami ryb, wśród których przeważa karp, 
a w dalszej kolejności sandacz, szczupak, sum, lin, karaś i węgorz. Zarybianie odbywa się 
przez cały rok i jest realizowane przez miejscowe koło Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Stwarza to możliwość połowu ryb dla wszystkich wędkarzy (po wniesieniu stosownych 
opłat) przez cały sezon.

Mijamy „Oko”. Po prawej stronie, szerokimi rozlewiskami, w których kończy swój bieg Po-
tok Spytkowicki, zaczyna się wiślisko „Krajskie”. W niewielkiej odległości od „Oka”, po pra-
wej stronie, możemy dostrzec pierwsze, już stosunkowo stare, ślady żerowania bobrów.

Przystanek 6 – ŚLADY BOBRÓW
W dole, po lewej stronie wału, obok niewielkiego cieku przepływającego pod wałem, może-
my znaleźć charakterystycznie podgryzione drzewo i krzewy. Kolejne ślady działalności bo-
brów będą nam towarzyszyły w wędrówce wzdłuż zasiedlanego przez nie wiśliska „Krajskie”.
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Żaba wodna w porze godowej, fot. M. Karetta Samiec żaby moczarowej na wiosnę przyjmuje tak egzotyczne barwy, fot. M. Karetta



Kwitnące pola przy wiślańskim wale, fot. M. Karetta

Wisła, fot. P. Rymarowicz 

Bóbr europejski to największy przedstawiciel europejskich gryzoni. Długość ciała z ogo-
nem dochodzi do 130 cm, a waga nawet do 30 kg. Jest typowym roślinożercą, pędzącym 
rodzinny tryb życia. Bobry wiosną i  latem jedzą głównie rośliny zielne, a  jesienią i zimą 
gromadzą pod wodą zapasy w postaci dużych składów gałęzi. Najchętniej zjadają topole 
oraz wierzby. Drzewa iglaste – sporadycznie. Do ścinania drzew służą im dobrze rozwinię-
te siekacze, które rosną przez całe życie i wymagają ciągłego ścierania.

Bobry pędzą głównie nocny tryb życia, choć przedłużającą się zimą można je zobaczyć 
i w środku dnia. Na ląd wychodzą prawie wyłącznie tylko po to, aby ścinać drzewa. Porusza-
ją się tam powoli i dosyć niezgrabnie. Ich łapy przystosowane są bowiem do nieco innych 
funkcji niż chodzenie. Przednie – krótkie i słabe, ale bardzo zręczne – głównie chwytają po-
karm oraz budują tamy i żeremia, zaś tylne, połączone błoną pławną – pełnią rolę wioseł. 

Bobry mogą przebywać pod wodą do 10 minut, a pływanie ułatwia im płaski ogon. Jest to 
też narzędzie ostrzegawcze, gdyż zaniepokojony bóbr uderza nim głośno w lustro wody 
informując o niebezpieczeństwie bobrzych sąsiadów.  

Bobry zasiedlające zbiorniki wodne i rzeki o niskich brzegach mieszkają w specyficznych 
domkach zwanych żeremiami. Z kolei tam, gdzie brzegi są wysokie, żyją w rozbudowa-
nych norach ziemnych, a także konstrukcjach mieszanych (nory i żeremia). Żeremie to so-
lidna budowla wzniesiona z różnej średnicy i długości gałęzi zespolonych błotem, do któ-
rej wejście znajduje się pod wodą. To dobre zabezpieczenie przed drapieżnikami, a także 
pozytywnie wpływające na stabilizację temperatury wewnątrz komory. 

W sytuacji gdy poziom rzeki jest zbyt niski, bobry szybko reagują, przegradzając rzekę tamą. 
Wówczas to, po uszczelnieniu konstrukcji, lustro wody dosyć szybko się podnosi, co może 
doprowadzić nawet do lokalnych podtopień. Trzeba jednak  pamiętać, że złym pomysłem 
jest pracochłonne niszczenie bobrzej tamy, gdyż zwierzę to podlega całkowitej ochronie, 
a po drugie na jej odbudowę rodzina bobrów potrzebuje co najwyżej kilku nocy.

Po lewej stronie rozpościera się krajobraz rolniczy.

Przystanek 7 – KRAJOBRAZ ROLNICZY
Znaleźliśmy się w  miejscu, gdzie widać pola 
uprawne, które stanowią przykład krajobrazu 
przekształconego przez człowieka. Na mozai-
kę upraw w tej okolicy składają się głównie 
łany zbóż: żyta, pszenicy, owsa czy jęczmienia. 
Oprócz nich uprawiane są również: buraki, 
ziemniaki, marchew i inne warzywa. 

Aby rolnicy mogli zebrać jak najlepsze plony, 
rośliny muszą mieć zapewnioną odpowied-
nią ilość światła, wody i właściwą glebę, któ-
ra w największym stopniu decyduje o wyso-
kości i jakości zbiorów. Dominującym typem 
gleb są tu mady, typowe dla dolin rzecznych.

Nieproszonymi gośćmi na  polach upraw-
nych są chwasty i szkodniki powodujące czę-
sto znaczne straty. Do  najbardziej uporczy-
wych należy stonka ziemniaczana, bielinek 
kapustnik czy turkuć podjadek oraz, jakże 
malownicze maki polne i chabry bławatki.

Stosowanie nawozów sztucznych, chemicznych metod walki z chwastami i szkodnikami 
oraz niewłaściwe metody uprawy gleby powodują jej degradację. Gleby wyniszczone 
przez skażenie przemysłowe, komunalne, chemizację rolnictwa lub niewłaściwie prze-
prowadzoną meliorację odnawiają się. Proces odnowy nazywa się rekultywacją.

Ogromne znaczenie mają widoczne tu zadrzewienia śródpolne, które zwiększają wilgot-
ność powietrza, obniżają parowanie gleby, regulują temperaturę, częściowo zapobiegają 
przymrozkom, stanowią również osłonę przed wiatrem. Zadrzewienia śródpolne są rów-
nież ostoją dla wielu zwierząt np.: saren i zajęcy oraz licznych gatunków ptaków: kuro-
patw, pokrzewek czy dzierzb.

Ochrona gleby to głównie zabezpieczenie przed erozją, utrzymanie właściwych stosun-
ków wodnych i zahamowanie przenikania do niej zanieczyszczeń. 
Idąc dalej wzdłuż wiśliska „Krajskie”, mijamy domy Wiśnicza, za którymi schodzimy z wału. 

Przystanek 8 – ZAROŚLA ŁĘGOWE
I oto jesteśmy w pobliżu Wisły, gdzie widoczny jest niewielki fragment lasu łęgowego. 
To typ lasu liściastego, który rośnie na okresowo zalewanych siedliskach o dużych waha-
niach poziomu wód gruntowych. Wśród drzew dominują topole i wierzby, jednak w za-
leżności od miejsca i stopnia wilgotności, spotyka się również wiązy, jesiony i olchy.

Lasy łęgowe porastały niegdyś doliny wszystkich dużych rzek. Zatrzymywały i pochła-
niały znaczące ilości wody, co stanowiło naturalną ochronę przed powodziami. Niestety, 
wskutek regulacji rzek prowadzonej nieustannie przez człowieka, na ich miejscu najczę-
ściej rosną teraz ubogie gatunkowo łąki. 

Łęgi rosną na  bardzo żyznych glebach, głównie madach i  czarnych ziemiach. Gleby te 
żyzność swą zawdzięczają wiosennym wylewom rzek, dzięki którym osadzają się na nich 
żyzne muły rzeczne, pozwalające na szybki wzrost drzew i roślin.

W tutejszym, niewielkim fragmencie łęgu, dominują wierzby, a w runie pokrzywa, pośród 
której pełzną sobie liczne ślimaki - wszechobecna wilgoć bardzo im pomaga. Obecność 
wierzby sprzyja przebywaniu na tych terenach bobrów, gdyż jest ich podstawową bazą 
pokarmową.

Obchodząc zarośla łęgowe docieramy do Wisły.

Przystanek 9 – WISŁA
To ostatni przystanek naszej wędrówki. Przed nami rozciąga się malowniczy krajobraz 
z Królową Polskich Rzek – Wisłą. Płynie centralnie przez obszar naszego kraju, z południa 
na północ, a jej długość to aż 1047  km! Jej źródła, Czarna i Biała Wisełka, znajdują się 
na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Rodząca się tam rzeka ma charakter potoku 
górskiego o wartkim prądzie. W Kotlinie Oświęcimskiej staje się już, szerzej i spokojniej 
płynącą, rzeką nizinną, a koryto swe znacznie poszerza w swym środkowym i dolnym bie-
gu, gdzie mierzy już na szerokość 600–1000 m. Nim spłynie do Bałtyku przez sztuczny 
przekop pod Świbnem, niesie swe wody przez obszar deltowy.

Jakość wody w Wiśle w  ostatnich latach systematycznie się poprawia. W wiślanej toni 
naliczono już 44 gatunki ryb. Korzystają na tej poprawie niezliczone rzesze organizmów 
żywych wędrujących tym potężnym, europejskim korytarzem ekologicznym, jakim jest 
dolina Wisły. Nieuregulowane koryto rzeki na jej środkowym i dolnym odcinku jest rajem 
lęgowym dla dziesiątek gatunków ptaków wodno-błotnych, a ocalałe łęgi są jednym z 
najbardziej zasobnych przyrodniczo środowisk leśnych w Europie. 

Trzeba jeszcze wspomnieć, że tuż za Wisłą widać wzniesienia, które stanowią południo-
wo-zachodnią krawędź Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To Rudniański Park Krajobrazo-
wy z licznymi, urokliwymi skałami wapiennymi. 

Powrót do Zamku tą samą drogą, drugą stroną wiśliska „Krajskie” przez Brzestową i Dę-
binę (ok. 5 km) lub wzdłuż wiśliska „Miejsce” i przez wieś o tej samej nazwie (ok. 3 km). 
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Ujście Raby do Wisły, fot. M. Karetta



Trasa 1 
północno-wschodnia

Jawiszowice (gmina Brzeszcze)
→ Kraków → Słupiec  

(gmina Szczucin) 

Alwernia – klasztor i kościół OO. Bernardynów, fot. M. Karetta



Staw w Harmężach przygotowany do odłowu, fot. M. Karetta

Brzeszcze Klińce – figura św. Anny, fot. M. Karetta

Brzezinka, Auschwitz Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945), 
fot. M. Karetta

Trasa północno-wschodnia:
Jawiszowice (gmina Brzeszcze) → Kraków → 
Słupiec (gmina Szczucin)

0,0 km  Granica województwa małopolskiego

3,7 km  Jawiszowice – ul. Kusocińskiego
Początek naszej trasy zaczyna się na drodze z Dankowic, która w Małopolsce jest ulicą Ja-
nowiec. Za wałem wiślanym skręcamy w lewo na groblę stawu Mały Jaźnik, która dopro-
wadza nas do samej Wisły i skręca w prawo. Po prawej stronie widzimy drugi staw – Duży 
Jaźnik, a po lewej wał wiślany. Kontynuacją grobli jest utwardzona droga, która na długości 
1,7 km dobija do asfaltowej ulicy Trzciniec. Skręcamy w lewo i po kilku zakrętach wśród pól 
i gospodarstw, na rozwidleniu, znowu skręcamy w lewo, na ulicę Kusocińskiego. Podjeżdża-

my pod górkę i przed wiaduktem kolejowym 
skręcamy w lewo na polną ulicę Lisica, która 
faluje wzdłuż torów kolejowych relacji Oświę-
cim – Czechowice-Dziedzice. W dole, po lewej 
stronie widzimy meandrującą Wisłę. Na roz-
widleniu pozostawiam wam dowolność – te 
drogi schodzą się za górką.

5,4 km  Brzeszcze – DW 933
Po pokonaniu kolejnej górki nasza polna 
droga okaże się piaszczysta i minie, widocz-
ny w górze po prawej stronie, przejazd ko-
lejowy. Przy tablicy przyrodniczej dotyczącej 
starorzecza Wisły skręcamy w prawo na dro-
gę, która wciąż biegnie wzdłuż torów, wznosi 
się i opada, dobija do asfaltu, po czym znów 
się wznosi. Jedziemy nią prawie do samej 
drogi wojewódzkiej numer 933, by skręcić 
przed nią w lewo, na utwardzoną drogę 
wśród zabudowań. Wjeżdżamy do lasku, 
a nasza droga okazuje się być wałem wiśla-

nym, którym znów dobijamy do drogi wojewódzkiej. Ostrożnie ją przecinamy i kontynu-
ujemy kierunek starym wałem wiślanym. Tutaj wał jest zarośnięty, lecz widać ścieżkę, któ-
rą możemy kontynuować jazdę, a dzięki zbliżeniu z naturą możemy obserwować sarny, 
które często tędy biegają. Po prawej stronie widzimy dawne łąki, dziś zasypane łupkami 
z pobliskiej kopalni węgla kamiennego. Po lewej kręci się Wisła. Dobijamy do wyższe-
go wału i wdrapujemy się na niego lub korzystamy z wjazdu umieszczonego po lewej 
stronie. Kontynuujemy kierunek wałem zbiornika retencyjnego kopalni Brzeszcze, który 
jest zaopatrzony w śluzę spuszczającą wody słone do Wisły (gdy powstawał, okolicznych 
mieszkańców zapewniano, że będzie na nim można uprawiać rekreację). Po jej minięciu 
wał skręca w prawo. Wjeżdżamy do niewielkiego lasku, za którym dobijamy do skrzyżo-

wania z drogą wyłożoną płytami betonowymi. Miejsce to poznacie po umieszczonej po 
prawej stronie tablicy przyrodniczej. Skręcamy w lewo i zaliczamy podjazd wśród pól. 
Zjeżdżamy wzdłuż brzózek po prawej, by po dobiciu do asfaltu kontynuować kierunek 
ulicą Olszynki. 300 m dalej, na zakręcie obok stawu, skręcamy w lewo na kamienistą ulicę 
Młyńską. Po zaliczeniu dziurawej i błotnistej kontynuacji tej ulicy dobijamy do wjazdu 
na wał wiślany. Skręcamy lewo i wjeżdżamy w górę na wał, którym podróżujemy 4 km. 
Mamy widok na dwie kopalnie – po prawej czynną Kopalnię Węgla Kamiennego Brzesz-
cze, która zatrudnia 3100 pracowników i nieczynną kopalnię Piast II, dawniej zwaną ko-
palnią Czeczot. Ignorujemy wszelkie zjazdy z wału, a także most, którym można dostać się 
do Woli i znajdujących się w niej supermarketów.

13,9 km  Harmęże
Przed sobą widzimy most kolejowy i koniec wału. Bez paniki. Zjeżdżamy w dół kamieni-
stą drogą po lewej stronie i kołujemy pod mostem kolejowym, a następnie drogowym. 
Dobijamy do asfaltowej ulicy Wolskiej i skręcamy w prawo. Pokonujemy wał, by po 480 m 
skręcić w lewo na ulicę Zakole. Po 180 m skręcamy w prawo, a gdy asfalt się skończy, kon-
tynuujemy kierunek utwardzoną polną drogą. Po prawej widzimy nowe domy, a po lewej 
stronie - pola. Za oczyszczalnią ścieków, którą zobaczycie po lewej stronie, skręcamy w 
lewo, na kamienistą drogę opatrzoną zakazem do 3,5 ton (bez dojazdu do pól). Mieścimy 
się w przedziale, więc jedziemy prosto na podjazd z wałem i mostkiem. Po prawej stronie 
są stawy, a my po zjeździe z mostku skręcamy w lewo na cienistą polną drogę oznako-
waną niebieskim szlakiem PTTK. 600 m dalej dobijamy do poprzecznego asfaltu ulicy 
Zacisznej, gdzie skręcamy w lewo. Podjeżdżamy pod skrzyżowanie, skręcamy w lewo, by 
za przystankiem z namalowanym słoniem odbić w prawo. Ten słoń dodaje życiu blasku.

16,1 km  Pławy
Jedziemy ulicą Kombatantów. Po lewej stronie widzimy ogrodzenie, schrony i wieże strażnicze 
muzeum Birkenau. Jest to pomnik zagłady i na jego terenie nie wolno jeździć na rowerze.

17,5 km  Brzezinka
Po dobiciu do poprzecznej ulicy Ofiar Faszyzmu skręcamy w lewo i obok bramy głównej 
Muzeum odbijamy w prawo, aby zaraz skręcić w lewo na ulicę Czernichowską, przejechać 
po historycznych torach łączących dwie części byłych nazistowskich obozów zagłady  
i po prawej minąć parking. Wjeżdżamy w zabudowania Brzezinki, skręcamy razem z ulicą 
Czernichowską w lewo, a następnie w drugą uliczkę odchodzącą w lewo (nie w ulicę Se-
niora, co wskazuje piktogram Wiślanej Trasy Rowerowej, tylko w następną uliczkę Anny 
Chrostek). Dobijamy do poprzecznego asfaltu o nazwie „Brzozowa” przy ceglanej kaplicz-
ce, który przecinamy, kontynuując kierunek ulicą Sportową przez 1,5 km – na rozwidleniu 
za boiskiem wybieramy lewą alternatywę. 

21,9 km  Babice – DK 44
Za wytwórnią mas bitumicznych zaczynają się Babice należące do euroregionu Beskidy.  
Gdy zobaczymy pierwszą drogę odchodzącą w prawo, skręcamy w nią. Jest to ulica Zała-
wie, która doprowadzi nas po łatanym asfalcie do drogi krajowej numer 44. Po ostrożnym 
przecięciu tej ruchliwej ulicy kołujemy przez tory i zjeżdżamy ulicą Grunwaldzką do ron-
da, które przejeżdżamy na wprost.
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Zamek w Oświęcimiu, fot. P. Rymarowicz

Dwory – kaplica i park Hallerów, fot. M. Karetta Stawy Przyręb z wielkimi dywanami grzybieńczyka wodnego, fot. M. Karetta

Dwory II – noclegowisko kormoranów nad Wisłą, fot. M. Karetta

24,3 km  Oświęcim – ul. Zamkowa
Za stacją paliw razem z ulicą Nideckie-
go skręcamy w prawo, dobijamy do po-
przecznej ulicy Konarskiego i skręcamy 
w lewo. Tą zatłoczoną drogą nie musi-
my wcale jechać, wystarczy poruszać 
się chodnikiem po lewej stronie ulicy 
przez 500 m i na wysokości ronda skręcić 
w drugą ulicę po lewej stronie, czyli ulicz-
kę Cichą. Jej kontynuacją jest kładka na 
Sole dla rowerów, która dobija do Wzgó-
rza Zamkowego. Okrążamy je tak, by zo-
stało po naszej prawej stronie i skręcamy 
w lewo na ulicę Zamkową, którą zjeżdża-
my w dół razem z czerwonym szlakiem 

rowerowym. Skręcamy razem z główną drogą w prawo na ulicę Spadzistą i kołujemy 
w górę do skrzyżowania z ulicą Ignacego Krasickiego, gdzie skręcamy w lewo. Cały czas 
towarzyszy nam czerwony szlak rowerowy. Pokonujemy próg zwalniający i jedziemy ulicą 
Krasickiego, skręcając wraz z nią lekko w lewo aż do momentu, gdy skończy się asfalt 
i zobaczymy ostry zjazd w dół, po szutrowej drodze, przy drewnianym domku po prawej 
stronie. Zaliczamy ten zjazd i przejeżdżamy pod bardzo niskim wiaduktem kolejowym. 
Dobijamy do skorodowanego asfaltu, który skręca w prawo – po lewej stronie mijamy 
staw i na rozwidleniu z betonową drogą skręcamy w lewo na ulicę Szpitalną. Przecinamy 
skrzyżowanie, po lewej stronie widzimy stawy, a po prawej - tory. Zaliczamy tą drogą aleję 
klonową (o ile już jej nie wycięli), a następnie aleję lipową. Wzdłuż torów podróżujemy 
nawet wtedy, gdy skończy się asfalt i będziemy kołowali po kamieniach i szutrze. Mijamy 
przejazd kolejowy i gdy droga wzdłuż trakcji się skończy, przejeżdżamy ostrożnie przez 
tory. Czeka nas niezły podjazd.

28,7 km  Dwory
Pniemy się ostro pod górkę polną drogą, która dobija do asfaltowej ulicy Wiejskiej. Skrę-
camy w lewo i mijamy zabytkową drewnianą chatę. Wiejska zakręca w prawo, otwierając 
po lewej wspaniały widok na panoramę Wisły w dole. I dobija do głównej drogi Dworów 
- ulicy Zwycięstwa. Pojedziemy nią prosto aż do stacji PKP, po drodze zaliczając park Hal-
lerów i piękny zjazd wśród niszczejącej zabudowy drewnianej. Przed stacją skręcamy w 
lewo, przejeżdżamy tory i ulicą Nadwiślańską mijamy obiekty Zakładów Chemicznych, 
żwirownię, staw, oczyszczalnię ścieków i zakład komunalny oraz piktogramy zielonego 
szlaku Greenway i Eurovelo R4.

32,9 km  Dwory II – śluza
Na tej śluzie, w całości oddanej w 2000 roku, widzimy początek Drogi Wodnej Górnej Wi-
sły. Za mostem jedziemy prosto ulicą Oświęcimską, oznakowaną żółtym szlakiem PTTK 
oraz niebieskim szlakiem Greenway, które będą nam towarzyszyć aż do Krowiego Mostu 
na wysokości Zatora. Kręcimy się razem z asfaltem i po lewej stronie widzimy wzniesie-

nie – jest to Bukowica o wysokości 361 m n.p.m. Mijamy żółtą kapliczkę i razem z drogą 
skręcamy w prawo. Nie koncentrując się na skorodowanym asfalcie, podziwiamy Wisłę 
płynącą po lewej stronie i pokonujemy wał. Skręcamy razem z asfaltem w prawo, by na 
poprzecznym asfalcie odbić w lewo. Mijamy Dom Ludowy Dwory i na rozwidleniu jedzie-
my razem z główną drogą w prawo.

37,9 km  Las – most nad kanałem
Gmina Przeciszów wita nas orłem nad skrzyżowanymi mieczami, czyli swoim herbem. Po-
dróżujemy ulicą Leśną, która prowadzi nas do mostu, gdzie widzimy zaliczoną przez nas 
śluzę Dwory. Za mostem zjeżdżamy w lewo, wzdłuż rezerwatu leśnego Przeciszów, który 
rozciąga się po prawej stronie, dając nam w słoneczny dzień wspaniały prezent w postaci 
cienia. Mijamy boisko i kontynuujemy kierunek ulicą Przyrębską. 

41,0 km  Przeciszów – gospodarstwo rybackie
Miejscowość tę rozpoczynamy rozwidleniem, gdzie wybieramy lewą alternatywę, czyli 
obsadzoną brzozami asfaltową ulicę Wałową. Tablica przy drodze informuje nas, że wje-
chaliśmy w Okręg Hodowlany i rzeczywiście – po obu stronach widzimy kompleks sta-
wów Przyręb. Jedziemy wśród pięknych okoliczności przyrody aż do gospodarstwa ry-
backiego, zaliczając żółty mostek z rurkami, rozwidlenie, gdzie wybierzemy lewą alterna-
tywę i trzy tablice o historii stawów. Za zabudowaniami rybaków kontynuujemy kierunek, 
kołując niebieskim szlakiem Greenway i żółtym szlakiem PTTK. Po prawej stronie widzimy 
zarośnięty kompleks stawów, a po lewej wzniesienie Lipowiec o wysokości 370 m n.p.m., 
na którym znajduje się zamek Lipowiec. Ulicą Rybacką mijamy tablicę informacyjną, prze-
jeżdżamy mostek i na poprzecznej drodze skręcamy w lewo. Razem z czarnym szlakiem 
rowerowym mijamy drewnianą stodołę i wraz z drogą skręcamy w prawo.
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Podolsze – Skawa niedaleko ujścia do Wisły, fot. M. Karetta

Kolonia mew białogłowych i ślepowronów w Smolicach na dawnym zakolu Wisły, fot. M. Karetta

Spytkowicki zamek, fot. M. Karetta

44,7 km  Podolsze – DW 950
Jedziemy ulicą Długą, przecinamy skrzyżowanie i skręcamy w lewo w ulicę Widok. Jej 
kontynuacja nazywa się Starowiejska i prowadzi nas do drogi powiatowej numer 950, 
którą ostrożnie przecinamy. Kładką zwaną przez  pragmatycznych Krowim Mostem,  
a przez romantycznych – Mostem Zakochanych, przejeżdżamy płynącą w dole Skawę. 
Gdy asfalt o nazwie Mostowa skręca w prawo, robimy to razem z nim. W oddali widzimy 
most kolejowy. 

46,8 km  Palczowice
Dojeżdżamy do zabudowań Palczowic, mijamy skrzyżowanie jednostronne i Dom Ludo-
wy w Palczowicach, by na następnym skrzyżowaniu skręcić w lewo, na asfalt oznakowany 
żółtym szlakiem rowerowym. Gdybyśmy nie skręcili w lewo, tylko w prawo, pojechaliby-
śmy do zabytkowego drewnianego kościoła.

49,8 km  Smolice – remiza 
Po lewej stronie mijamy stawy i żwirownię, następnie po prawej stronie kapliczkę  
i po dobiciu do poprzecznego asfaltu skręcamy w prawo przy remizie strażackiej. Teraz  
po prawej stronie wypatrujcie „Wilczego Pyska” - jest to ogród rzeźb lokalnego artysty. 
Znów zbliżyliśmy się do Wisły, tym razem schowanej za wałem. Towarzyszy nam czarny 
szlak rowerowy. 1,5 km za ogrodem rzeźb nasz asfalt, z widokiem na zalesione wzniesie-
nia Garbu Tęczyńskiego i skałki wapienne oraz nieczynny kamieniołom, skręca pod ką-
tem prostym, a my robimy to wraz nim, by następnie slalomem kołować obok kompleksu  
stawów spytkowickich. Na rozwidleniu za stawem wybieramy lewą alternatywę, czyli 
kontynuujemy jazdę głównym asfaltem.

54,3 km  Miejsce – stara linia kolejowa
Zbliżamy się do torów łączących Alwernię i Spytkowice, którymi czasami przemyka lo-
komotywa, więc uważajcie, gdy będziecie go przejeżdżać. Za torami wraz z ulicą Floria-
na skręcamy w prawo, mijamy budynek szkoły w Miejscu i 500 m za nią skręcamy pod 
kątem prostym w lewo. Cały czas towarzyszy nam żółty szlak rowerowy, który prowadzi 
nas wzdłuż wód Starego Wiśliska. 300 m dalej znów skręcamy pod kątem prostym – tym 
razem w prawo.

57,1 km  Spytkowice Kępki – zamek
Wjeżdżamy w teren zabudowany i ulicą Starowiślną mijamy przedsiębiorstwo zajmu-
jące się kaszami i betonowe ogrodzenie boiska sportowego. Razem z drogą skręcamy 
w lewo. Jeśli nasz sprzęt już się zużył, możemy go spieniężyć w nieodległym skupie zło-
mu i pozwiedzać archiwum państwowe, mieszczące się w żółtym zamku – wystarczy na 
rozwidleniu wybrać lewą alternatywę. Za zamkiem droga skręca w prawo i przejeżdża 
pod wiaduktem kolejowym. Zaraz za nim skręcamy w lewo i 340 m dalej powtarzamy ten 
manewr. Przejeżdżamy przez mostek i ulicą Pagory pokonujemy górkę i przecinamy tory 
obok stacji Spytkowice Kępki, za którymi jedziemy prosto do Dębiny.

59,6 km  Dębina – kościół
Przejeżdżamy po mostku na Kanale Małopolskim – miał łączyć kopalnię, która nigdy nie 
powstała, z resztą świata. Po prawej mijamy spytkowicki staw Kasztelan. Gdy żółty szlak 
skręci w prawo, my nie skręcimy razem z nim, tylko jedziemy prosto ulicą Powiślaną do 
centrum Dębiny i 250 m za kościołem skręcamy w prawo, by na rozwidleniu wybrać lewą 
alternatywę.

61,3 km  Lipowa – wał wiślany
Po kilometrze jazdy lipowskim asfaltem dobijamy do poprzecznego asfaltu, gdzie skrę-
camy w lewo, by zaraz dobić do kolejnej poprzecznej drogi i skręcić w prawo na szuter 
wzdłuż wału wiślanego. Za wałem po lewej stronie widzimy wzniesienia – to Dzierwińska, 
Ostra (314 m n.p.m.) i Sokola (317 m n.p.m.). Dobijamy do asfaltu i razem z nim skręca-
my w prawo. 250 m dalej na poprzecznym asfalcie odbijamy w lewo i 250 m później, 
po przejechaniu mostku,  powtarzamy ten manewr. Cały czas po lewej stronie od Wisły  
odgradza nas wał.

65,1 km  Łączany – kościół;  66,5 km  – stopień wodny
Nasz asfalt przejeżdża po Wilgoszczy, która płynie pod mostkiem, by zasilić Wisłę. Mijamy 
kapliczkę i na rozwidleniu wybieramy lewą alternatywę, przejeżdżamy obok boiska i zmie-
rzamy w stronę Wisły. Asfalt skręca w prawo, przejeżdża po mostku i znów skręca w prawo. 
Jedziemy obok kościoła w Łączanach, za którym na rozwidleniu kręcimy w lewo i razem 
z czarnym szlakiem rowerowym jedziemy głównym asfaltem do mostu na kanale Łącza-
ny – Skawina, a następnie do mostu na stopniu wodnym Łączany, przed którym skręcamy 
w prawo na szutrową drogę rowerową, umieszczoną na wale wiślanym. Podróżujemy koro-
ną wału, kręcącą się wraz z meandrami Wisły przez 2,5 km aż do końca tego wału.
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Bobry aktwynie kształtują przestrzeń wokół siebie. Ścinają drzewa, budują tamy,  
tworzą kanały transportowe, fot. M. Karetta Bóbr europejski – największy gryzoń Eurazji, fot. M. Karetta



Brzeźnica – dolina Wisły, fot. M. Karetta

Prom łączący Kopankę z Jeziorzanami,  
fot. M. Karetta

Adam i Ewa z zabytkowej kapliczki  
w Kopance, fot. M. Karetta

Opactwo Tynieckie, fot. B. Czerwiński

69,2 km  Chrząstowice Dolne
Nasz wał się skończył z powodu rzeczki. Zjeżdżamy asfaltem w kierunku południowym, 
który oddala nas od Wisły i biegnie w kierunku zabudowań.

72,7 km  Pasieka – wał wiślany
Asfaltowa droga skręca w lewo, dobija do poprzecznego asfaltu, gdzie kręcimy w prawo, 
by na rozwidleniu odbić w lewo, na utwardzoną drogę wśród pól. Po 500 m łączymy się 
z asfaltem, którym dobijemy do poprzecznej, głównej drogi oznakowanej czarnym szla-
kiem PTTK i szlakiem maryjnym, który poznamy po piktogramach z krucyfiksem. Skręca-
my w lewo, mijamy kapliczkę i podjeżdżamy pod górkę na wał. 500 m od kapliczki, gdy 
nasz asfalt skręci w lewo, my jedziemy prosto na kamienistą drogę wśród pól. To, że jeste-
śmy na właściwej drodze, poznamy po wale wiślanym, znajdującym się po naszej lewej 
stronie. Jeśli w odpowiednim momencie nie skręcimy na drogę między pola, dojedziemy 
do promu kursującego między Czernichowem a Brzeźnicą.

74,0 km  Jaśkowice
Dobijamy do asfaltu biegnącego wśród zabudowań i skręcamy w lewo. Jedziemy nim 
wzdłuż wału wiślanego, który cały czas powinien znajdować się po naszej lewej stronie.

76,2 km  Pozowice
Kontynuujemy kierunek wzdłuż wału, pokonujemy górkę i mijamy świetlicę w kolorze 
kremowym, za którą na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i znów jedziemy głównym asfal-
tem wzdłuż wału Wisły, ignorując wszystkie drogi, które by nas od niego odciągnęły. Po 
dobiciu do poprzecznej drogi obok samotnego domu skręcamy w lewo razem z asfaltem.

79,3 km  Facimiech – kościół
Jadąc wzdłuż wału osiągamy zabudowa-
nia Facimiechu, mijamy skrzyżowanie z ka-
pliczką, kościół po prawej stronie i przed-
szkole samorządowe, po czym dobijamy 
do rozwidlenia, gdzie wybieramy lewą al-
ternatywę, zaliczając przy okazji mostek na 
Sosnowiance. Na następnym rozwidleniu 
powtarzamy ten manewr, by znak drogo-
wy mógł nas poinformować, że do Ocho-
dzy został nam zaledwie kilometr drogi.

81,8 km  Ochodza – dwór
Dobijamy do skrzyżowania z kamien-
nym parkanem po lewej stronie. Skrę-
camy w lewo i widzimy, że za tym ogro-
dzeniem znajduje się stajnia i spichlerz 
dworu Strzemeckich z pierwszej połowy 
XIX  wieku. Jedziemy prosto, mijamy ka-
pliczkę i na rozwidleniu kręcimy w lewo. 

Po lewej stronie widzimy stawy, a 1,4 km dalej, 
razem z głównym asfaltem skręcamy w prawo, by 
następnie pokonać wał i ignorować wszelkie dro-
gi odchodzące w prawo.

86,6 km  Kopanka – kanał
Już z daleka widzimy kominy elektrociepłowni 
Skawina. Gdy dobijamy do rozwidlenia z drogą 
z płyt betonowych, skręcamy w lewo, tak jak nasz 
asfalt. Po prawej widzimy betonową konstrukcję 
urządzeń elektrowni, która ciągnie się pomiędzy 
ciepłownią a zbiornikami wodnymi w Borku Szla-
checkim. Wjeżdżamy na teren zabudowany i 900 m  
dalej, po prawej stronie powinniśmy zobaczyć 
zabytkową kapliczkę z 1871 roku. Jedziemy głów-
nym asfaltem, którym kursuje autobus numer 233 
i przejeżdżamy most na kanale Łączany – Skawina. 
Oby widok na kominy nie przesłonił nam dziur w asfalcie. Na rozwidleniu skręcamy w lewo, 
ignorując drogę z ograniczeniem do 3,5 tony. Mijamy skrzyżowanie na wprost, kościół, ko-
lejne przystanki na żądanie oraz prawdziwą rzadkość – budkę telefoniczną.

89,6 km  Skawina – most na Skawince
Dobijamy do jednostronnego skrzyżowania i skręcamy w lewo. Po prawej stronie rosną 
nam w oczach kominy elektrowni. Jedziemy ulicą Żwirową, która przechodzi w ulicę Pia-
stowską, prosto do mostu na Skawince. Zaraz za mostem znajduje się drewniany przy-
stanek, za którym skręcamy w lewo, na wał wiślany ze ścieżką wyjeżdżoną przez okolicz-
nych rowerzystów. Po prawej stronie mijamy ceglany dom, za którym wał skręca w prawo  
i się kończy. Szukamy wtedy pobliskiego, kolejnego wału wzdłuż Wisły, na który trzeba się 
wdrapać, żeby dotrzeć do Krakowa. Może to oznaczać ciągnięcie roweru przez pokrzywy, 
które pomagają na reumatyzm, chyba że traficie na sianokosy.

95,9 km  Kraków – Obwodnica;  106,5 km  – Most Grunwaldzki;  
116,7 km  – ul. F. Wrobela

Podróżujemy nieskoszonym wałem ze ścieżką na koronie tej budowli przeciwpowodziowej 
w kierunku wzgórza Grodzisko, które znajduje się po naszej prawej stronie (280 m n.p.m.). 
Po 1,5 km wał jest już koszony – to znak, że zbliżamy się do Tyńca. I rzeczywiście, ścieżka na 
wale zamienia się w polną dwupasmówkę kilometr za trakcją elektryczną, pod którą prze-
jeżdżamy. Wszelkie skrzyżowania z polnymi drogami przejeżdżamy na wprost, zaliczamy 
kamienie na trasie i zjazd oraz skrzyżowanie wśród drzew z miejscem na ognisko pod skałą, 
znajdujące się z prawej strony. Nasza dróżka faluje w górę i w dół pośród drzew, my jed-
nak dzielnie kontynuujemy kierunek. Gdy drzewa się skończą, przed nami rozpocznie się 
skoszony wał z szeroką drogą rowerową, który skończy się dopiero na skale z opactwem 
benedyktynów. Schodzimy z wału, prowadząc rower, żeby nie roztrzaskać się na skałkach  
i kontynuujemy kierunek po kamieniach, po których nie da się jechać na rowerze, ozna-
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Erem Kamedułów na krakowskich Bielanach, fot. M. Karetta

Brzegi Wisły porośnięte gęstym lasem łęgowym, fot. M. Karetta

Wędkowanie na pożwirowych zbiornikach 
w Brzegach, fot. M. Karetta

kowanych zielonym szlakiem PTTK. Biegnie on, okrążając klasztor, po okolicznych wznie-
sieniach, otwierając widoki na różne części Krakowa. My jednak osiągamy parking przed 
opactwem i kontynuujemy kierunek wzdłuż Wisły asfaltową drogą, która prowadzi do 
wjazdu na wał z szutrową ścieżką rowerową. Jedziemy w kierunku podwójnego mostu A4 
z 1996 roku, pod którym przejeżdżamy, mijamy tor kajakarstwa górskiego oraz elektrownię 
wodną z 2002 roku. Za mostem wał jest już asfaltowy i podróżowanie nim dostarcza pięk-
nych widoków na zalesioną Srebrną Górę z rezerwatem i zespołem kościelno-klasztornym 
kamedułów na Bielanach po drugiej stronie Wisły, za którym wznoszą się kolejne skałki, tym 
razem Przegorzalskie, z dawną siedzibą Hansa Franka, wojennego zarządcy Krakowa. 5 km 
dalej wał dobija do ulicy Widłakowej, która znów zaprowadzi nas na wał wiślany, wystarczy 
poszukać go po lewej stronie. 900 m dalej zjeżdżamy z lewej strony wału na kamienistą 
drogę, która zamienia się w piaszczystą ścieżkę, by po 150 m znów wjechać na wał wiślany. 
Gdy wał skręca w prawo, po drugiej stronie widzimy las łęgowy w Przegorzałach. Nie wi-
dzimy tego, lecz po prawej stronie mijamy trzy jaskinie: Wiślną, Jasną oraz Twardowskiego, 
którego diabeł kusił w karczmie Rzym istniejącej jeszcze przed II wojną światową w Pycho-
wicach, które właśnie mijamy po prawej stronie. Mijamy most Zwierzyniecki i przejeżdżamy 
pod kładką. Na niekoszonym wale jechało się 10km/h, teraz – 27km/h. Po prawej stronie 
Wisły widzimy Salwator, a następnie Wawel, a gdy za nim, po prawej stronie, zauważycie  
XX-wieczne centrum sztuki japońskiej Manggha, założone przez Andrzeja Wajdę, szyku-
jemy się do przeprawy przez Wisłę mostem Grunwaldzkim z 1972 roku . Za mostem kon-
tynuujemy kierunek, jadąc Bulwarem Kurlandzkim z 1989 roku. Mijamy klasztor paulinów 
i barokowy kościół Świętych Michała i Stanisława na Skałce. Za mostem kolejowym znajduje 

się most Kotlarski wyróżniający się czerwoną ścieżką rowerową oraz ładownią piasku znaj-
dującą się za nim. Przejeżdżamy ten most; teraz skoncentrujcie się – czeka nas skręt w lewo 
zaraz za mostem, razem z tłoczną ulicą Klimeckiego. Przejeżdżamy tory i rondo z ulicą Po-
wstańców Wielkopolskich, od tej pory będziemy zaliczać na wprost skrzyżowania z sygnali-
zacją świetlną. Jedziemy obok Tandety (targu z odzieżą używaną) czasem drogą rowerową, 
czasem starą drogą (gdyż dla rowerzystów już nie znaleziono pieniędzy w miejskiej kasie), 
byle wzdłuż ulicy Klimeckiego, którą prują spaliniarze po naszej lewej stronie. Sygnalizacja 
świetlna może popsuć nam rytm jazdy, dlatego życzę zielonej fali – przyda nam się, gdy 
będziemy kontynuowali kierunek wschodni – gdy ulica Klimeckiego przejdzie w ulicę Lip-
ską. Teraz za stacją paliw czeka nas zmiana strony jezdni, wzdłuż której podróżujemy. Na 
skrzyżowaniu z ulicą Józefa Rzebika przemieszczamy się na drogę rowerową po przeciwnej 
stronie ulicy Lipskiej. Nasz asfalt zmieni nazwę na ulicę Jana Surzyckiego, potem Rybitwy, 
następnie Christo Botewa, gdyż od zmiany strony jezdni podróżujemy prosto przez 6 km. 
Na skrzyżowaniu z ulicą Feliksa Wrobela skręcamy w lewo, by 650 m dalej odbić w prawo 
i zaraz powtórzyć ten manewr i wylądować na ulicy Łutnia, którą opuszczamy Kraków. Cóż – 
wdychaliśmy spaliny, lecz uniknęliśmy wyziewów z pozostałości po Hucie Lenina!

120,6 km  Brzegi – most
Po zaliczeniu widoku na nadwiślańskie pola i łąki wjeżdżamy w zabudowania. Gdy nasz 
główny asfalt się rozwidli, wybieramy lewy kierunek na most ponad dwoma potokami: 
Drwiną Długą i Zabawką. Za mostem znajdziemy rozwidlenie, lecz my jedziemy prosto, 
głównym asfaltem aż do następnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w prawo na Grabie.

124,8 km  Grabie – kościół
Kręcimy się razem z główną drogą, mi-
jając po prawej stronie żwirownię i jej 
zbiorniki wodne. Z lewej strony widok 
na Wisłę zasłania nam niekoszony wał. 
900 m dalej dobijamy do poprzecznego 
asfaltu i skręcamy w lewo na Niepołomi-
ce i do zabytkowego kościoła w Grabiu. 
Mijamy kapliczkę i na rozwidleniu wy-
bieramy prawą alternatywę, by po 300 m 
zobaczyć drewnianą świątynię, za którą 
kontynuujemy kierunek.

127,3 km  Niepołomice – ul. Portowa
132,1 km  – DK 75;  
133,4 km  – most nad Wisłą

Przejeżdżamy mostem nad Podłężanką 
(rzeczką) i miasto królewskie wita nas 
gładkim asfaltem ulicy Krakowskiej, który 
zmienia nazwę na Grabską i przechodzi 
pod wiaduktem. 900 m dalej, w lewo od-
chodzi ulica Portowa, w którą skręcimy, by 
pooglądać niezwykłą ilość gniazd bocianich i jedną kapliczkę. W lewo odchodzi droga z płyt 
betonowych, ale my jedziemy prosto. Na rozwidleniu wybieramy lewą alternatywę drogi 
wzdłuż wału wiślanego, który koszony jest tylko wtedy, gdy zasłania połowę jezdni i mieszkań-
cy nękają miejscowe władze o koszenie. Podróżujemy ulicą Kolejową, która dobija do drogi 
wojewódzkiej numer 964 o nazwie 3 Maja. Skręcamy tam w lewo i po dobiciu do ruchliwej 
drogi krajowej numer 75 znów skręcamy w lewo na most. 600 m od wjechania na drogę krajo-
wą, po prawej stronie odchodzi wał, na który skręcamy, by po 300 m jazdy nim zwrócić szcze-
gólną uwagę na strome zakończenie tej budowli przeciwpowodziowej. Pomiędzy wałem, na 
którym się znajdujemy, a następnym, którym będziemy kontynuowali kierunek, zbudowano 
mostek z dwóch belek betonowych. Należy ostrożnie sprowadzić rower z wału, przejść z nim 
po mostku nad potokiem Kościelnickim, po czym wspiąć się na kolejny wał wzdłuż Wisły.

135,0 km  Pobiednik Mały
Gdybyście mieli dylemat, który wał za mostkiem z belek betonowych wybrać, spieszę po-
informować, iż ten prawy. Kontynuujemy nim kierunek wschodni i po 400 m zaliczamy 
zjazd i dobijamy do asfaltu, który wcześniej widzimy w dole po lewej stronie. Skręcamy tam 
w lewo i na pobliskim rozwidleniu wybieramy prawą wersję drogi. Mijamy remizę strażacką 
i skręcamy za nią w lewo, by kilometr dalej, na skrzyżowaniu z drogą szutrową odbić w pra-
wo. Jedziemy szutrem pomiędzy polami wprost do wału wiślanego, przed którym skręcamy 
w lewo i polną drogą zasypaną kamieniami z pól podróżujemy przez 1,2 km.
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Wiśliska kryją wiele przyrodniczych tajemnic, fot. M. Karetta



Igołomia – pałac, fot. M. Karetta

Wawrzeńczyce – zabytkowa dzwonnica, 
fot. M. Karetta

Zmierzch z mostu w Koszycach, fot. M. Karetta

Kościół w Uściu Solnym, fot. M. Karetta

138,1 km  Koźlica
Dobijamy do asfaltu z przepompownią w Koźlicy numer 3 i skręcamy w prawo, by razem 
z nim dobić do kolejnego asfaltu, gdzie skręcamy w lewo. Jedziemy wpierw wzdłuż wału 
wiślanego, później nasz asfalt skręci w lewo, w stronę zabudowań. Na rozwidleniu wybie-
ramy prawą wersję drogi i jedziemy prostym jak drut asfaltem do Igołomi.

141,6 km  Igołomia – Park pałacowy
500 m za drogowskazem z napisem „Igołomia” trzeba skręcić w prawo za piętrowym do-
mem. Dobijamy do poprzecznej drogi, która okala park pałacowy.

Wariant do pałacu w Igołomi
Po dobiciu do drogi okalającej park skręcamy w prawo i widzimy furtkę, którą przez 
park idziemy prosto w kierunku pałacu, za którym znajduje się kuźnia. Jednak jeśli 
furtka jest zamknięta, skręcamy w lewo i kołując pod górkę zmierzamy w kierunku 
zatłoczonej drogi krajowej numer 79, gdzie skręcamy w prawo. 40 m dalej odbijamy 
w lewo i kasztanową aleją zmierza-
my w kierunku kuźni, ścieżki przy-
rodniczej i pnia, który znajduje się 
tuż przed fasadą pałacu. Do trasy 
głównej wracamy po własnych 
śladach lub, ryzykując ewentualną 
utratę zdrowia, kontynuujemy jaz-
dę niesamowicie ruchliwą drogą 
krajową w kierunku Nowego Brze-
ska, z którą tak czy inaczej wkrótce 
się połączymy.

144,05 km

144,9 km  Złotniki
Jesteśmy przed ogrodzeniem parku pałacowego i skręcamy w prawo. Po 500 m, na 
rozwidleniu wybieramy lewą, szutrową alternatywę, która po 200 m skręca pod kątem 
prostym w lewo, a my razem z nią. Podróżujemy przez pola (ważne jest, aby trzymać się 
znajdujących się po lewej stronie pojedynczych zabudowań) do mostku, gdzie dobijamy 
do poprzecznej drogi i skręcamy w lewo. Po 480 m jazdy wśród domów jednorodzinnych 
skręcamy w prawo na poprzecznym asfalcie, by zaraz odbić w lewo na jednostronnym 
skrzyżowaniu. Dobijamy do poprzecznego asfaltu i skręcamy w lewo, do drogi krajowej 
numer 79. Jest to ruchliwa droga, ale posiada chodnik, przynajmniej po jednej stronie 
jezdni. Jeśli obawiacie się pędzących TIR-ów (i słusznie), możecie podróżować chodni-
kiem. Po co jedziemy tą drogą? Zgromadzone są tutaj (szczególnie w sierpniu) największe 
skarby gminy Igołomia – Wawrzeńczyce: warzywa. Kolorowe stosy tych jadalnych roślin 
przyciągają oko soczystością barw. Jeśli jednak chcielibyście je spożyć po dokonaniu za-

kupu, należy je dokładnie umyć, co przy po-
trzebach hydrologicznych rowerzysty może 
sprawiać niejakie trudności.

147,7 km  Wawrzeńczyce
Przez 3,5 km jedziemy wzdłuż drogi krajowej 
numer 79 i podziwiamy nie tylko konstruk-
cje z dyń, papryk i kabaczków, lecz także za-
bytkową drewnianą zabudowę oraz kościół  
z dzwonnicą. Po pokonaniu tego dystansu  
w lewo odchodzi asfalt na Rudno Dolne. 
Skręcamy tam i uciekamy od spaliniarzy.

150,7 km  Rudno Dolne
Po kilometrze jazdy wśród pól osiągamy 
Rudno Dolne. Gdy nasz asfalt skręci w lewo, 
zobaczymy skrzyżowanie jednostronne 
w  prawo. Skręcamy tam i na rozwidleniu 
za mostkiem na Rudniku wybieramy prawą 
wersję drogi. Gdy asfalt się skończy, podró-
żujemy polną drogą wśród rudniańskich 
upraw. Po 2 km dobijamy do asfaltu i obok 
przydrożnego krzyża skręcamy w prawo.

153,6 km  Nowe Brzesko – DK 79;  155,0 km  – most na Wiśle
Po kilometrze jazdy ulicą świętego Huberta dobijamy do znajomej drogi krajowej numer 
79, która tutaj nazywa się Krakowska i skręcamy w prawo, by po 250 m jazdy z TIR-ami, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, przeciąć ją i znów skręcić w prawo. Po 250 m, na 
jednostronnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę Podwale. Po 260 m dobijamy 
do drogi wojewódzkiej numer 775 o nazwie „Cmentarna”  i skręcamy w prawo do mostu 
na Wiśle. Jest to most jednokierunkowy i samochody czekają, aż sygnalizacja świetlna 
pozwoli im przebyć tę konstrukcję. Jeśli chcecie jechać, to czekacie razem z nimi, jeśli wo-
licie przeprowadzić rower przez most, to dla pieszych jest na nim przewidziany chodnik.

155,7 km  Ispina
500 m za mostem dobijamy do spokojnej drogi wojewódzkiej numer 964 i skręcamy 
w  lewo. Spaliniarze unikają tych dróg, ponieważ po tej tronie Wisły znajdują się te jej 
dopływy, które trzeba pokonać promem. Mało ruchliwym asfaltem podróżujemy przez 
mostki wzdłuż lasu z gajówką, która znajduje się po prawej stronie. Po lewej stronie moż-
na zaobserwować wieże klasztoru i kościoła w Hebdowie. Podróżujemy w ten sposób 
przez 3,7 km, by za cmentarzem dobić do skrzyżowania, które przejedziemy na wprost 
– jeszcze tylko 2 km i jesteśmy w Świniarach!

161,1 km  Świniary – DW 965
Mijamy zabudowania tej miejscowości i przez obwałowany asfalt drogi wojewódzkiej 
numer 964 mkniemy do mostu na Drwince, za którym zauważamy czarne oznakowanie 
szlaku Salina Cracoviensis (po dawnych Salinach Wielicko - Bocheńskich). Podróżujemy 
przez 3,8 km głównym asfaltem, mijając przystanek autobusowy i zabudowania Podlesia.

164,6 km  Niedary
Podróżujemy drogą powiatową numer 964, czyli główną drogą, mijamy kolejny przystanek 
autobusowy i widzimy w oddali cebulaste 
wieże kościoła w Ujściu Solnym – zmie-
rzamy do mostu na Rabie, a przed samym 
mostem znów towarzyszy nam czarne 
oznakowanie szlaku Salina Cracoviensis. 
Zwróćcie uwagę na chmiel, którego upra-
wy pną się wysoko na polach wzdłuż drogi.

165,5 km  Uście Solne – kościół
Zjeżdżamy z górki i kontynuujemy kie-
runek drogą powiatową numer 964, 
czyli skrzyżowanie za mostem i białym 
kościołem z niegdyś zielonymi cebula-
stymi wieżami przejeżdżamy na wprost. 
Mijamy nieczynną stację paliw – tutaj też 
znikomy ruch samochodowy odcisnął 
swoje piętno – z jak wielką korzyścią dla 
nas! 1,5 km dalej możemy podziwiać ka-
pliczkę. Przejeżdżamy mostek nad poto-
kiem Gróbka i na rozwidleniu wybieramy 
prawą odnogę głównej drogi.
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Szczurowa - pomnik poległych w I i II wojnie 
światowej, fot. M. Karetta

Dwór w Dołędze, fot. M. Karetta

Kościół i zabytkowa dzwonnica w Wietrzychowicach,
fot. M. Karetta

Prom na Dunajcu w Wietrzychowicach, fot. M. Karetta

171,5 km  Strzelce Małe
Strzelce są małe, ale mają boisko sporto-
we, remizę strażacką, parking i przysta-
nek autobusowy oraz mapę turystyczną 
gminy Szczurowa. Południowa część 
wsi – Podolszynie – należy do Bratulic-
kiego obszaru chronionego krajobrazu, 
co wcale nie kłóci się z odwiertem złoża 
ropy naftowej, którego nie znajdziecie 
na mapie. Jest jednak pewne, że znajdu-
je się on w Strzelcach Małych. Czekają tu 
na nas cztery skrzyżowania jednostron-
ne, które ignorujemy, jadąc cały czas pro-
sto główną drogą numer 964, przez dwa 
mostki na Uszewce i Stawiskach. Na swej 
drodze napotykamy rondo, które przeje-
dziemy na wprost, kierując się na Żabno. 
Rondo to pełne jest spaliniarzy, gdyż to 
właśnie tutaj nasza droga krzyżuje się 
z drogą relacji Koszyce – Brzesko.

175,1 km  Szczurowa  – kościół
Wjeżdżamy między zabudowania 
Szczurowej ulicą Krakowską, która, mi-
nąwszy centrum z kamieniczkami po-
wstałymi w latach 1870–1890, zmienia 

nazwę na Lwowską. Nadszedł czas, by opuścić drogę powiatową – za targowiskiem, 
znajdującym się po prawej stronie, pierwsza ulica odchodząca w lewo na Żabno i Wie-
trzychowice jest tą, w którą powinniśmy skręcić.

177,6 km  Włoszyn
Zaliczamy trzy mostki, zanim przejedziemy po moście nad Uszwicą, za którym nasz asfalt 
wśród pól skręci po kątem prostym w lewo. 500 m za mostem w prawo odchodzi asfalt 
do Dołęgi, gdzie skręcimy.

181,3 km  Dołęga – 
dwór
Dobijamy do poprzecz-
nego asfaltu i zgodnie 
z informacją na tabliczce 
skręcamy w prawo do 
muzeum. 600 m dalej od-
bijemy w lewo. Po zwie- 
dzeniu autentycznego 
dworku kontynuujemy 
kierunek drogą wśród 
drzew.

183,2 km  Zaborów – 
kościół
Do kościoła w Zaborowie 
doprowadzą nas dźwię-
ki muzyki granej tu na 
żywo o 10:45 i o 12:00. 
Dobijamy do skrzyżowa-

nia i skręcamy w prawo, w kierunku kościoła. Po kontemplacji przy drewnianej dzwonnicy 
z 1830 roku możemy odpocząć na stworzonym w tym celu ryneczku w Zaborowie. Ważne 
jest, żeby następnie kontynuować kierunek, zaczynając przed dzwonnicą. Stojąc twarzą do 
niej wybieramy lewą opcję drogi w kierunku cmentarza. Wjeżdżamy do lasu i kierujemy się 
na leśniczówkę.

186,9 km  Jadowniki Mokre – kościół
Za mostkiem w lesie zaczynają się Jadowniki. Drzewa i gładki asfalt towarzyszą nam przez 
2 km. Przejeżdżamy mostek na Kinezie, a w Jadownikach przecinamy skrzyżowanie i do-

bijamy do poprzecznego asfaltu, gdzie 
skręcamy w  lewo. Zaliczamy most zbu-
dowany z betonowych płyt.

190,6 km  Miechowice Wielkie
Za mostem zaczynają się Miechowice 
Wielkie. Na rozwidleniu skręcamy w prawo 
i przez 1,6 km jedziemy prosto do następ-
nego rozwidlenia w Wietrzychowicach.

191,8 km  Wietrzychowice
Mijamy urząd gminy, centrum kulturalne 
i kościół w Wietrzychowicach i na rozwi-
dleniu, 500 m za kościołem wybieramy 
lewą odnogę, która prowadzi na prom 
czynny między 6.00 a 18.00. Jeśli jeste-
ście maniakami kultury, zwróćcie uwagę 
na tablicę informacyjną ustawioną przed 
kościołem. Przedstawia ona życiorys 
literata z tych stron oraz informuje, że 
powstał cały szlak literacki, prezentujący 
osiągnięcia lokalnych pisarzy.

193,3 km  Prom na Dunajcu
Z początkiem 2014 r. podróżni nie byli obciążeni opłatą za korzystanie z promu, lecz już 
wtedy krążyły pogłoski o jego rychłej prywatyzacji. Na dotychczas mijanych promach 
obowiązywała opłata 1 zł (w porównaniu do promów komercyjnych na Mazurach, pły-
wających według rozkładu, jest ona trzy razy niższa; chodzi tu o opłatę od jednej osoby 
z rowerem). Na Dunajcu, przez który przepłyniemy, prom kursuje zawsze wtedy, gdy po-
jawi się chętny. Wędkarze będą żałowali, bo w Dunajcu w czasie wolnym mogliby złowić 
„czyste” ryby, które są nie tylko smaczniejsze, ale też mniej zanieczyszczone niż w Wiśle. 
„Tylko suma jest tu mniej, a tak to wszystkie te same, co w Wiśle” – mówi promowy, który 
zna się na rzeczy. Informacja dla panienek podróżujących grupami na rowerach: prom 
ma tylko 7 ton udźwigu przy średnim stanie wody – w wypadku gdy jest susza (tak jak to 
miało miejsce w 2012 roku) należy ograniczyć ilość bagażu. W innym wypadku operacja 
pokonania Dunajca może się przeciągnąć.

194,3 km  Siedliszowice
Za promem czeka na nas podjazd skręcającym w lewo asfaltem. Po zjeździe dobijamy do 
poprzecznego asfaltu i skręcamy w lewo na ulicę Pasieka. 200 m dalej, za sklepem skręca-
my w prawo do Centrali Siennej, a 240 m dalej znajdziemy kolejne rozwidlenie. Wybiera-
my prawą wersję drogi, która skróci nasz dystans do Żelichowa, jednak asfalt szybko się 
skończy i będziemy podróżowali dziurawym szutrem wśród pól, który jest nieprzejezdny 
podczas powodzi. 300 m dalej, na rozwidleniu skręcamy w lewo. Po 2,4 km podróży ka-
mienistą, polną drogą dotrzemy do Żelichowa.
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Samocice – pomnik z 1923 r. ku czci ofiar 
wojennych, fot. M. Karetta

Gmach Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, fot. M. Karetta

Kościół w Żelichowie, fot. M. Karetta

198,6 km  Żelichów – kościół
Nasza ubita droga skręca i dobija do asfaltu wygiętego w łuk. Skręcamy w lewo, przeci-
namy drogę powiatową numer 973 i jedziemy w kierunku kościoła z grotą. Skręcamy za 
nim na skrzyżowaniu w lewo na Zapasternicze. Kontynuacją tego asfaltu opuścimy gminę 
Gręboszów i wjedziemy na teren gminy Olesno, w skład którego wchodzi miejscowość 
Zalipie, znana inaczej jako „Malowana Wieś”. Najpierw jednak skręcamy z asfaltem w pra-
wo, przejeżdżamy po mostku i zaraz za nim odbijamy w lewo, tak jakbyśmy kontynuowali 
wcześniejszy kierunek. W dotarciu do muzeum w Zalipiu powinny nam pomóc tabliczki 
informacyjne z napisem „Zalipie”.

201,2 km  Zalipie
Dobijamy do poprzecznego asfaltu, gdzie skręcamy w prawo i na kolejnym poprzecznym 
asfalcie odbijamy w lewo. Pojedziemy tą drogą prosto aż do Samocic. Jeśli chcecie zwie-

dzić Muzeum, to nie kierujcie się w stro-
nę Domu Malarek (czyli Domu Kultury, 
gdzie można zakupić malowane ekspo-
naty i inne gadżety). Polecam Muzeum 
– warto je zwiedzić, jeśli jest się fanem 
kultury ludowej i folku.  

203,2 km  Podlipie
Znajdujemy się na terenie gminy Bole-
sław. Podróżujemy kontynuacją drogi 
z Zalipia, czyli jedziemy prosto głównym 
asfaltem do Samocic.

205,3 km  Samocice
W Samocicach dobijamy do poprzeczne-
go asfaltu i skręcamy w lewo, by na pobli-
skim rozwidleniu odbić w prawo. Nieda-
leko kościoła w Samocicach dobijamy do 
poprzecznego asfaltu i skręcamy w prawo. 
Ignorując jednostronne skrzyżowanie, je-
dziemy prosto do Bolesławia.

209,0 km  Bolesław – kościół
Dobijamy do poprzecznego asfaltu i skrę-
camy w lewo, by po 240 m odbić w prawo 
i podziwiać wolnostojącą dzwonnicę ko-
ścioła w Bolesławiu, zbudowaną z muro-

wanych filarów i trzech nieosłoniętych dzwonów w kształcie potrójnej arkady. Taki sposób 
umieszczania dzwonów jest typowy dla tego regionu. Za kościołem kontynuujemy kierunek.

213,0 km  Mędrzechów – kościół
Wjeżdżamy do Mędrzechowa, mijamy kościół znajdujący się po lewej stronie oraz za-
słonięty drzewami dworek usytuowany po stronie lewej (może w listopadzie będzie wi-
doczny). Dostępu do niego broni groźny pies. Jedziemy prosto, kontynuując kierunek na 
wschód główną drogą. 

216,8 km  Wójcina
Po 2,2 km w Wójcinie jest znak, że za 5 km dotrzemy do Szczucina, siedziby gminy, na 
teren której właśnie wjechaliśmy. Trzeba tylko jeszcze minąć cmentarz i Dom Kultury 
w Delastowicach i Lubasz z właśnie remontowanym, prywatnym dworkiem oraz gniazdo 
bocianie.

223,7 km  Szczucin – Rynek
Siedziba gminy wita nas widokiem na dawno niewidziane bloki mieszkaniowe. Skręcamy 
przy nich w prawo razem z główną drogą, którą dotychczas podróżowaliśmy. Przejeżdża-
my tory i jedziemy ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Cały czas towarzyszy 
nam wzmożony ruch spaliniarzy. Jeśli na skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja skręcimy w prawo, 

to za około 1 km zobaczymy charakterystyczne wieże Muzeum Drogownictwa. Jednak 
my jedziemy prosto, kierując się na Rynek z zabytkowym kościołem, za którym skręcamy 
w prawo – na główną, zatłoczoną drogę na Mielec. Jest to ruchliwa ulica Wolności, której 
kontynuacją opuścimy województwo małopolskie.

226,5 km  Świdrówka
Świdrówka kończy się 1,33 km dalej – nic nowego, kolejne zabudowania za nami. Znów 
wjeżdżamy w krajobraz rolniczy.

228,8 km  Wola Szczucińska – kościół
Cały czas podróżujemy drogą powiatową numer 982, pomimo odnóg odchodzących od 
niej i kuszących brakiem ruchu samochodowego. Płaski asfalt wiedzie nas w kierunku 
modernistycznego kościoła, za którym kontynuujemy kierunek.

231,8 km  Słupiec
Słupiecki asfalt krzyżuje się z innym po 2,26 km, a po kolejnym kilometrze dalej rozwidla 
się – tutaj wybieramy lewą alternatywę. Po 530 m gmina Szczucin żegna nas lekką górką. 
Z Małopolski wyjeżdżamy ze stanem licznika zbliżonym do  235,3 km.
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Wiśliska to nie tylko ostoja przyrody ale często i... wędkarzy, fot. M. Karetta



Wisła za Puszczą Niepołomicką, fot. M. Karetta

Trasa 2 
południowo-zachodnia

Słupiec (gmina Szczucin) →
Kraków → Jawiszowice  

(gmina Brzeszcze)



Jesienne wiślisko, fot. M. Karetta

Rynek w Szczucinie, fot. M. Sośnicki

Mędrzechów – obelisk ku pamięci wszystkich ofiar 
wojny, fot. M. Karetta

Szczucin – kościół pw. św. Marii Magdaleny, fot. M. Sośnicki

Trasa południowo-zachodnia
Słupiec (gmina Szczucin) → Kraków →  
Jawiszowice (gmina Brzeszcze)
0,0 km  Granica województwa małopolskiego

3,5 km  Słupiec
Do Małopolski wjeżdżamy paradnie, zjeżdżając z lekkiej górki. Przy pomyślnych wiatrach 
nawet fakt, że do końca województwa małopolskiego będziemy się wznosić, traci na zna-
czeniu. Znajdujemy się na wysokości około 169 m n.p.m. i podróżujemy drogą wojewódz-
ką numer 982, z prawej strony płynie Wisła. Wkrótce zbliżymy się do jej meandru, ale na 
krótko, gdyż drogę budowano w optymalnej odległości od tej największej polskiej rzeki 
na wypadek powodzi. 530 m za wjazdem do Małopolski przecinamy na wprost jedno-
stronne skrzyżowanie i tak samo postępujemy z następnymi skrzyżowaniami.

6,4 km  Wola Szczucińska – kościół
Po minięciu kilku świątyń przejeżdżamy obok modernistycznego kościoła, cały czas kon-
tynuując kierunek zachodni płaskim asfaltem, który jednak lekko się wznosi – obecnie 
znajdujemy się na wysokości około 171 m n.p.m., a wraz z biegiem naszej trasy będziemy 
się wznosić do wysokości około 240 m n.p.m. – na szczęście różnica poziomów jest rozcią-
gnięta na ponad 250 km powierzchni Małopolski.

8,7 km  Świdrówka
Pokonanie tej miejscowości nie nastręcza większych problemów – kontynuujemy kieru-
nek zachodn,i jadąc prosto drogą wojewódzką numer 982.

11,5 km  Szczucin – Rynek
Do Szczucina wjeżdżamy kontynuacją drogi powiatowej, czyli ulicą Wolności, która dopro-
wadzi nas na rynek z kościołem. Istnieje tutaj możliwość zwiedzenia nowoczesnego Mu-

zeum Drogownictwa – wystarczy za rynkiem skręcić w lewo na ulicę 3 Maja i po kilometrze 
jazdy tym ruchliwym asfaltem wypatrzyć po lewej stronie drogi dwie charakterystyczne 
wieże. My jednak przecinamy rynek i, kierując się na lewo, wjeżdżamy w ulicę Piłsudskie-
go. Przecinamy tory i razem z głównym asfaltem skręcamy w lewo obok bloków, po czym 
opuszczamy Szczucin.

13,7 km  Lubasz
Jedziemy wzdłuż nieczynnej trakcji kolejowej, która biegnie po naszej lewej stronie. Jak więc 
dostać się do Szczucina z rowerem? Jeśli nie dysponujecie samochodem z odpowiednim ba-
gażnikiem, warto zadzwonić do firmy transportowej obsługującej ten teren i zarezerwować 
przejazd z rowerem – bez rezerwacji w tych stronach kierowca może was nie zabrać.

16,6 km  Delastowice – kościół
Mijamy Dom Kultury w Delastowicach, następnie cmentarz w Delastowicach i 600 m za 
nim możemy wybrać wariant.

Wariant do Odmętu – wydłuża trasę o 1,9 km
W prawo odchodzi asfaltowa droga, która prowadzi do chaty ojczyźnianej w Odmę-
cie. Po jej zwiedzeniu kierujemy się na Kupienin i Mędrzechów, gdzie łączymy się 
z podstawową wersją trasy. Wystarczy w Mędrzechowie skręcić w prawo na Bolesław.

22,3 km

Jeśli jednak nie skręcicie w prawo, to jedziemy prosto i po 400 m opuszczamy gminę Szczu-
cin, a po zignorowaniu jednostronnego skrzyżowania w prawo, 2,5 km dalej wjedziemy do 
Mędrzechowa.

22,3 km  Mędrzechów – kościół
Po jeździe przez lasy i pola czeka na nas 
cywilizacja w postaci domów jednoro-
dzinnych, sklepu, kościoła i skrytego 
za drzewami z prawej strony dworku. 
Tę spokojną miejscowość przetniemy na 
wprost, kontynuując kierunek główną 
drogą do Bolesławia.

26,1 km  Bolesław – kościół
Bolesław odróżnimy od innych skupisk 
ludzkich dzięki nietypowej dzwonnicy 
służącej jako część ogrodzenia świątyni. 
Za kościołem i dzwonnicą dobijamy do 
jednostronnego skrzyżowania i wybiera-
my lewą wersję drogi, a 300,m dalej odbijamy w prawo. 3 km jazdy prosto doprowadzi nas 
do Samocic, o ile będziemy ignorowali odchodzące w prawo i lewo drogi.

29,8 km  Samocice – kościół
Dobijamy do skrzyżowania z kościołem w Samocicach i skręcamy w lewo. Następnie nasz 
asfalt sam skręca w lewo wśród pól i zabudowań, po czym wygina się w prawo. Ignoru-
jemy dwa jednostronne odgałęzienia naszej drogi i jedziemy prosto. Dobijamy do po-
przecznego asfaltu i skręcamy w lewo, by na pobliskim rozwidleniu wybrać prawy wariant 
drogi. Opuszczamy gminę Bolesław.
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Zaborów - dzwonnica, fot. M. Karetta
Stara zabudowa na rynku w Uściu Solnym,  
fot. M. Karetta

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej, fot. M. Karetta

Zalipie, fot. B. Czerwiński

34,0 km  Zalipie
Zalipie to miejscowość w gminie Ole-
sno, zwana „Malowaną Wsią”. Zrozumie-
cie to, gdy zobaczycie zalipiańskie chaty. 
Można zwiedzić taki dom - filię Muzeum 
Tarnowskiego, które dom pani Curyło-
wej uczyniło swoim oddziałem. Dopro-
wadzą was tam znaki informacyjne. My 
jednak na jednostronnym skrzyżowaniu 
przed muzeum skręcamy w  prawo, by 
po 200 m odbić w  lewo i opuścić gmi-
nę Olesno. Jest tutaj miejsce, w którym 
znajdujemy się najbliżej Kłyża w gmi-
nie Żabno, do którego doprowadzono 
oznakowanie Szlaku Bursztynowego.

36,5 km  Żelichów – kościół
Nasz asfalt wygina się w lewo przed mostkiem, który przejeżdżamy i kontynuujemy do-
tychczasowy kierunek. Po 2 km (od muzeum) jazdy asfaltem wśród pól dotrzemy do skrzy-
żowania z główną drogą, gdzie skręcimy w prawo do drewnianego kościoła w Żelichowie. 
Gdy go miniemy, to kolejne skrzyżowanie przetniemy na wprost i zjedziemy w spokojną 
uliczkę. Na pobliskim rozwidleniu wybieramy lewą alternatywę drogi, której kontynuacją 
będzie ubity szuter. Wkrótce zmieni się on w wyboistą drogę wśród pól, która jednocze-
śnie stanowi skrót do Siedliszowic, niestety pozbawiony asfaltu. Wyjeżdżamy z Żelichowa 
i jadąc prosto pomiędzy dziurami w nawierzchni dotrzemy w okolice Centrali Siennej. 
Wystarczy trzymać się jednej zasady – jechać prosto główną, czyli najbardziej wyjeżdżoną 
drogą; ignorujemy wszelkie drogi odchodzące na boki i kontynuujemy kierunek.

41,3 km  Siedliszowice
Dobijamy do poprzecznego asfaltu przy sklepie w Siedliszowicach i skręcamy w lewo na 
ulicę Pasieka. 200 m dalej odbijamy w prawo, by wjechać na wał i wolno, ostrożnie zjechać 
do promu. Uprzedzam – zjazd i wjazd na prom jest tutaj bardzo stromy.

42,3 km  Prom na Dunajcu
Prom ten kursuje, gdy tylko pojawi się chętny, ale tylko od 6.00 do 18.00.

43,9 km  Wietrzychowice – kościół
Asfalt za promem wjeżdża na wał, kręci się i doprowadza nas do poprzecznego asfaltu, 
gdzie skręcamy w prawo. Główną drogą mijamy kościół, Dom Kultury oraz Urząd Gminy. 
Kontynuacją głównej drogi zmierzamy do Miechowic Wielkich. No chyba, że chcecie zrobić 
zapasy w pobliskim sklepie.

45,0 km  Miechowice Wielkie
W Miechowicach nasza asfaltowa droga skręca w lewo pod kątem prostym i dobija do 

poprzecznego asfaltu, gdzie skręcamy w lewo. 
Wjeżdżamy pomiędzy miechowickie zabudo-
wania, a następnie między pola. 1,9 km póź-
niej dobijamy do poprzecznego asfaltu, gdzie 
skręcamy w prawo, na most zbudowany z be-
tonowych płyt.

48,7 km  Jadowniki Mokre – kościół
Za mostem na Kisielinie znajduje się rozwidle-
nie. Wybieramy lewą odnogę drogi, czyli głów-
ny asfalt, który za 370 m skręci w prawo pod 
kątem prostym, a my z nim. Mijamy zabudo-
wania jadownickie, przecinamy skrzyżowanie 
i wjeżdżamy do lasu. Wznosimy się razem z as-
faltem wśród dębów, sosen i brzóz - do wyso-
kości 179 m n.p.m. Za lasem nasz asfalt skręca 
w lewo  i wjeżdżamy do Zaborowa.

52,3 km  Zaborów – kościół
Przejeżdżając obok cmentarza, zmierzamy 
w kierunku zabytkowej dzwonnicy. Jeśli chce-
cie odpocząć, to niedaleko znajduje się mały 
ryneczek z ławkami (szkoda, że bezdrzewny 

i zaraz obok asfaltu) - potem wróćcie na trasę główną. Na wysokości dzwonnicy, na skrzy-
żowaniu jednostronnym skręcamy w prawo, by 200 m dalej odbić w lewo, przeciąć na-
stępne skrzyżowanie i na rozwidleniu wybrać lewą wersję drogi. Mijamy przystanek busa 
i na kolejnym rozwidleniu razem z głównym asfaltem skręcamy w prawo.

54,2 km  Dołęga – dwór
Przejeżdżamy po mostku nad Rufą i zmierzamy w kierunku dworku, czyli jedziemy pro-
sto. Za dworkiem, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, by na następnym skrzyżowaniu 
odbić w lewo. Po pokonaniu dwóch mostków dobijamy do poprzecznego asfaltu, gdzie 
skręcamy w lewo.

58,0 km  Włoszyn
Po przejechaniu mostku na Uszwicy nasz asfalt skręca w prawo pod kątem prostym, po czym 
rozwidla się to w prawo, to w lewo, lecz my jedziemy prosto główną drogą do Szczurowej. 

60,6 km  Szczurowa – kościół
Znajdujemy się już na wysokości 180,9 m n.p.m. Do Wisły wpada także ten strumyczek, 
który pokonamy dzięki mostkowi, ignorując jednostronne skrzyżowanie w prawo. Dobi-
jamy do poprzecznego asfaltu drogi powiatowej numer 964 o nazwie „Lwowska” i skręca-
my tam w prawo. Tą drogą powiatową pojedziemy prosto aż do Ujścia Solnego, w którym 
znajduje się most pozwalający na pokonanie Raby, kolejnego dopływu Wisły. Przecinamy 
więc skrzyżowanie w Szczurowej i zmierzamy do ronda, które należy ostrożnie przeciąć 
na wprost – uważajcie, pełno tu TIR-ów.

64,1 km  Strzelce Małe
W Strzelcach Małych ignorujemy wszelkie skrzyżowania jednostronne oraz obustronne i je-
dziemy prosto głównym asfaltem, czyli drogą powiatową numer 964. Przejeżdżamy most 
nad Gróbką i po minięciu dwóch przystanków autobusowych opuszczamy Strzelce Małe.

70,1 km  Uście Solne – kościół
Monotonna droga wśród pól uprawnych jest prawie pusta, choć to droga powiatowa. 
W prawo odchodzi asfalt na Barczków, 
ale my jedziemy prosto do rozwidlenia, 
gdzie skręcamy w lewo, tak jak droga 
numer 964. Po przecięciu dwóch skrzy-
żowań w Ujściu Solnym wjeżdżamy 
na most na Rabie i opuszczamy gminę 
Szczurowa.

71,0 km  Niedary – skrzyżowanie
Wjeżdżamy na teren gminy Drwinia. 
740  m za mostem, na skrzyżowaniu 
w Niedarach skręcamy w lewo i głównym 
asfaltem, ignorując odchodzące w prawo  
drogi, jedziemy prosto do Bieńkowic.
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Para oczobarwnic większych na wiślisku, fot. M. Karetta Samiec żagnicy jesiennej, fot. M. Karetta



Drwinia – szyb naftowy, fot. M. Karetta

Rynek w Niepołomicach z fontanną Justyny, fot, B. Czerwiński

Zamek w Niepołomicach, fot. B. Czerwiński

73,4 km  Bieńkowice – skrzyżowanie
Mijamy plantację jabłek i po prawej stronie widzimy ogrodzony park ze zdewastowanym 
dworkiem. Jeszcze w 2006 roku ruiny te przypominały budynek. Za parkiem okalającym 
pozostałości po siedzibie szlacheckiej skręcamy w prawo na jednostronnym skrzyżowaniu.

75,9 km  Wola Drwińska – remiza
Po przejechaniu mostków przecinamy skrzyżowanie, skręcamy pod kątem prostym ra-
zem z drogą i dobijamy do poprzecznego asfaltu, gdzie skręcamy w prawo. Na rozwidle-
niu odbijamy w lewo i zaraz potem przecinamy skrzyżowanie z kapliczką przy remizie 

strażackiej. Wjeżdżamy między 
pola naftowe, co potwierdza 
szyb wydobywczy znajdujący 
się po prawej stronie drogi. Do-
bijamy do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką numer 965 przy 
krzyżu i skręcamy w lewo.

77,0 km  Drwinia
Mijamy sklep i cmentarz, kon-
tynuując kierunek południowy. 
Poruszamy się po płaskim jak 
stół terenie rolniczym drogą wo-
jewódzką numer 965.

79,4 km  Dziewin – pomnik
Po prawej stronie widzimy pół-
nocno-wschodni skraj Puszczy 
Niepołomickiej, w kierunku któ-
rej zmierzamy, cały czas konty-
nuując kierunek południowy 
wyżej wymienioną drogą wo-
jewódzką.

80,7 km  Mikluszowice – 
wjazd do Puszczy  
Niepołomickiej
Jedziemy wzdłuż Puszczy Nie-
połomickiej, po lewej mijając 
zabudowania Mikluszowic. To 
ostatnia okazja, by zaopatrzyć 
się w sklepie przed wjechaniem 
w kontrolowaną przez człowie-
ka ułudę dziczy. Gdy miniemy 
przystanek PKS, po prawej stro-

nie zobaczymy niegdyś żółte, teraz mocno spłowiałe budynki oraz nieczynny kiosk. Skrę-
camy tam w prawo w Puszczę Niepołomicką.

88,1 km  Puszcza Niepołomicka – zjazd z Żubrostrady;  89,1 km  – Droga Królewska
Pojedziemy prosto asfaltem wśród brzóz, sosen i dębów przez niewiele ponad 7 kilome-
trów. Zaczynamy tę przeprawę na wysokości 193,5 m n.p.m. Po minięciu dwóch szop, 
2,75 km za kioskiem, dołączą do nas czarne piktogramy Salina Cracoviensis, które płyn-
nie zmienią się na niebieską wersję tego szlaku. 1,2 km dalej asfalt wśród drzew oznako-
wanych niebieskimi piktogramami przebiega obok ogrodzenia Ośrodka Zachowawczej 
Hodowli Żubrów (zwiedzanie zabronione). Powinno ono znajdować się po naszej lewej 
stronie. Pod koniec ogrodzenia, po lewej stronie widzimy gajówkę Poszynkę, a z pra-
wej strony mijamy rezerwat Gibiel, przez teren którego przepływa Traczówka. 800 m 
za mostkiem na tym strumieniu, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i opuszczamy nie-
bieski szlak Salina Cracoviensis. Kilometr dalej, na kolejnym asfaltowym skrzyżowaniu  
z szopą, odbijamy w prawo na szutrową drogę, którą niegdyś król jeździł na polowania. 
2,76 km dalej, niedaleko leśniczówki Przyborów, dobijamy do skrzyżowania z asfaltem, 
które przecinamy kontynuując kierunek. Znajdujemy się na wysokości 194,4 m n.p.m. 
i w końcu zjedziemy sobie z lekkiej górki obok resztek dębu Augusta II. Od leśniczów-
ki towarzyszy nam zielony szlak PTTK – trzymamy się go pomimo rozgałęzień drogi  
i skrzyżowań, jadąc cały czas prosto. Kręcimy się razem z asfaltem i przecinamy skrzy-
żowanie, gdzie zaczyna się czerwony i czarny szlak PTTK, lecz my nadal podążamy zie-

lonym szlakiem. Po prawej stronie mijamy zabudowania Sitowca. 2 km dalej nasz asfalt 
się rozwidla – w lewo odchodzi szuter oznakowany zielonym szlakiem PTTK, ale my wy-
bieramy prawą alternatywę, czyli asfalt, którym wjedziemy na Osiedle Królowej Bony.

99,9 km  Niepołomice – Rynek
Jedziemy Drogą Królewską obok Zajazdu Królewskiego, który powinien znajdować się po 
naszej prawej stronie. Przecinamy ruchliwą drogę krajową numer 75 i kontynuujemy kie-
runek ulicą Droga Królewska, dopóki nie dobije ona pod kątem ostrym do ulicy Bocheń-
skiej, gdzie skręcamy w prawo. Znów towarzyszy nam zielony szlak PTTK, który na tym od-
cinku łączy się z niebieskim 
szlakiem PTTK. Wjeżdżamy 
na Rynek i po zwiedzeniu 
zamku to właśnie z  Rynku 
kierujemy się w stronę ron-
da za ratuszem, które prze-
cinamy. Ulicą Kościuszki 
kontynuujemy kierunek do 
skrzyżowania, gdzie skrę-
camy w prawo, by zaraz na 
rozwidleniu odbić w lewo 
na ulicę Grunwaldzką. Mi-
jamy Kopiec Grunwaldzki  
i  dobijamy do ulicy Pła-
szowskiej, gdzie skręcamy 
w prawo. Kontynuacja Pła-
szowskiej nazywa się Grabska, a następnie zmienia nazwę na Krakowską – dla nas nie ma 
to znaczenia, bo jedziemy cały czas prosto. Przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, za 
którym przecinamy skrzyżowanie i na rozwidleniu wybieramy prawą alternatywę drogi, 
by przejechać po mostku z Podłężanką.

106,2 km  Grabie – kościół
Wjeżdżamy na teren gminy Wieliczka kontynuacją ulicy Krakowskiej, która w Grabiach 
nazywa się tak samo. Ignorujemy jednostronne skrzyżowanie i przecinamy następne 
na wprost. Dobijamy do poprzecznego asfaltu przy zabytkowym drewnianym kościele 
w Grabiu. Skręcamy w lewo, by na rozwidleniu odbić w prawo.

110,3 km  Brzegi – most
Jedziemy kontynuacją ulicy Krakowskiej obok przystanku autobusowego w Brzegach. 
Gdy za zignorowanym, jednostronnym skrzyżowaniem w prawo nasz asfalt skręca pod 
kątem prostym, a następnie się rozwidla – wybieramy prawą wersję drogi. Na kolejnym 
rozwidleniu odbijamy w lewo. Jest to ulicą Łutnia, którą wjedziemy do Krakowa.
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Wawel, fot. B. Czerwiński

Bulwar Kurlandzki, fot. M. Sośnicki Tyniec, fot. M. Sośnicki

114,2 km  Kraków – ul. F. Wrobela;  124,5 km  – Most Grunwaldzki; 
135,1 km  – Obwodnica Krakowa

Do królewskiego miasta wjeżdżamy w dzielnicy Podgórze ulicą Łutnia. Początkowo jedzie-
my przez pola, lecz szybko wchłania nas podmiejska zabudowa rozrastającego się Krakowa.  
Po 1,31 km dobijamy do skrzyżowania z ulicą Rączną i skręcamy w lewo, by zaraz, na rozwidle-
niu, również skręcić w lewo na ulicę Feliksa Wrobela. Po 500 m doprowadzi nas ona do ruchliwej 
dwupasmowej ulicy Christo Botewa, wzdłuż której miasto Kraków zbudowało dla nas spełnia-
jącą europejskie standardy drogę rowerową, odgrodzoną miejscami od drogi głównej ekra-
nami wyciszającymi. Skręcamy w prawo i po 1,5 km widzimy drogowskaz, iinformujący nas, że 
aby podziwiać zakon cystersów, należy udać się w prawo, my jednak jedziemy prosto. Nasza 
dwupasówka zmieni nazwę na ulicę Rybitwy, potem Jana Surzyckiego, a następnie na Lipską, 
podczas gdy my zaliczymy kilka skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, przejechanych na prosto. 

Drogą rowerową podróżujemy niecałe 6 km, 
po czym przenosimy się na drugą stronę drogi, 
przy skrzyżowaniu z ul. Józefa Rzebika, nieda-
leko stacji paliw. Gdybyśmy pojechali w lewo, 
moglibyśmy wykąpać się w Zalewie Bagry, ale 
nasza trasa wiedzie wzdłuż ulicy Lipskiej, którą 
mamy teraz po prawej stronie. Lipska razem 
z nami skręca w prawo i przeradza się w ulicę 
Klimeckiego. Tutaj miastu Kraków zabrakło na 
drogę rowerową, więc jedziemy starą drogą,  
a następnie drogą rowerową lub poboczem. 
Po lewej mijamy Centrum Handlowe Tandeta, 
za którym znajduje się Staw Płaszowski. Cały 
czas towarzyszą nam skrzyżowania z sygnali-
zacją miejską, które przejeżdżamy na prosto, 

wzdłuż ulicy Klimeckiego. Mijamy rondo z ulicą Powstańców Wielkopolski, przejeżdżamy 
tory i zmierzamy w stronę mostu Kotlarskiego. Po skorzystaniu z czerwonej drogi rowerowej 
na moście skręcamy w lewo i zjeżdżamy w dół na przystosowany dla rowerzystów Bulwar 
Kurlandzki. Przejeżdżamy pod mostem kolejowym oraz dwoma mostami drogowymi, by na 
trzecim moście – Grunwaldzkim, z 1972 roku – przejechać na drugą stronę Wisły.

Wariant do krakowskiego Rynku: 1 km
Jeśli chcecie zobaczyć duże zagęszczenie unikatowych zabytków na relatywnie nie-
dużym areale, nie przejeżdżajcie mostu, tylko jedźcie prosto do nieodległego par-
kingu, za nim skręćcie w prawo na ulicę Powiśle, 480 m dalej skręćcie w lewo na ulicę 
Grodzką, którą to wjedziecie na Rynek Główny. Można na nim jeździć na rowerze, 
lecz z poszanowaniem wszystkich pieszych (a jest ich całe mnóstwo) i tych spalinia-
rzy, którym udało się wjechać na ten teren. Nie zostawiajcie roweru bez opieki i nie 
zapinajcie go do słupów na ryku – Straż Miejska zaraz takie zachowanie omandatu-
je. Żeby nie komplikować, powrót należy wykonać po własnych śladach i przejechać 
most Grunwaldzki, by złączyć się z trasą główną.

124,5 km

Z tej strony lepiej widać całokształt Wawelu oraz Salwatora. 2,5 km dalej jedziemy kon-
tynuacją Bulwarów, czyli wyasfaltowanym dla rowerzystów wałem. Zaliczamy przejazd 

pod kładką, a 200m dalej zjeżdżamy z wału na piaszczystą ścieżkę wzdłuż Wisły, zmie-
niającą się w kamienistą drogę, którą znów wjeżdżamy na asfaltowy wał (twórcy Trasy 
Wiślanej chcieli, żebyśmy zetknęli się z naturą). Gdy ten się skończy, jedziemy kontynu-
acją kierunku wzdłuż ulicy Widłakowej, za którą znajduje się asfaltowa droga rowerowa 
na wale. Przez 3,6 km będzie nas ona prowadziła do toru kajakowego, stopnia wodnego 
„Kościuszko” i mostu autostrady A2, pod którym przejedziemy, by skonstatować, że asfalt 
się skończył. Odtąd jedziemy szutrową nawierzchnią na wale wiślanym, który wiedzie do 
opactwa benedyktynów w Tyńcu. Za parkingiem opactwa trzeba odszukać zielony szlak 
PTTK biegnący pod skałkami i na skałkach, po których prowadzimy rower. Zielony szlak 
PTTK doprowadzi nas do kolejnego wału, utwardzonego szutrem – kontynuujemy nim 
kierunek południowy. Gdy wykoszony wał skończy się, pojedziemy wyjeżdżoną ścieżką 
na nieskoszonym wale. To ciągle jest Kraków, który kończy się dopiero wraz z wałem. Zali-
czamy ostry, lecz krótki zjazd z wału i szukamy następnego wału po prawej stronie – może 
to oznaczać brodzenie po chaszczach.

141,4 km  Skawina – most na Skawince
Kontynuujemy kierunek ścieżką na następnym wale, która za 800 m dobija do asfaltu 
z  mostem na Skawince. Odtąd aż do Łączan nie będziemy opuszczać tej południowej 
strony Wisły, a na promy będziemy tylko spoglądać.

Wariant od Skawiny Centrum: 6,4 km
Nie skręcamy na most, tylko jedziemy prosto wałem wzdłuż ulicy Tynieckiej, która 
skręca w prawo i przecina tory kolejowe. Następnie dobija do drogi krajowej nr 44, 
noszącej imię Adama Mickiewicza - my skręcamy tam w lewo i razem ze wszystkimi 
spaliniarzami trafiamy na skawiński rynek, gdyż włodarze tego miasta postanowili 
umieścić cały ruch kołowy na rynku, tuż obok średniowiecznych zabytków. Powrót 
na trasę: stojąc przed ratuszem na rynku, z twarzą skierowaną w stronę siedziby 
władz miejskich, należy skierować się w lewo i wjechać na teren parku. Znajdziecie 
tam pomnik i pałacyk, a za pomnikiem Kazimierza Wielkiego odnajdziecie znajomą 
drogę nr 44 i przejazd przez tory na ul. Tyniecką.

142,2 km

Zaraz za drewnianym przystankiem przejeżdżamy most na Skawince i jedziemy głównym 
asfaltem o nazwie Piastowska, która przeradza się w Żwirową. Można skorzystać z sze-
rokiego chodnika przy naszym głównym asfalcie. Po prawej w górę wznoszą się kominy 
elektrowni Skawina. Po dobiciu do poprzecznego asfaltu skręcamy w prawo.

144,4 km  Kopanka – kanał
Mijamy czynną budkę telefoniczną i przystanki na żądanie, jadąc drogą z pierwszeństwem 
przejazdu. Potem asfalt się kiepści, jedziemy wśród zabudowań Kopanki i przejeżdżamy 
most na Kanale Łączany- Skawina, rejestrując po prawej stronie prom na Wiśle, kursujący od 
5.00 do 23.00. Podróżujemy wzdłuż wału wiślanego, o ile nie przekraczamy wagowo 7 ton. 
Warto zwrócić uwagę na kapliczkę z 1871 roku, znajdującą się po lewej stronie drogi. Gdy 
skończy się teren zabudowany, nieliczni tutaj spaliniarze będą mijać nas z większa prędko-
ścią. Po llewej stronie widzimy dwa kominy, a następnie szkieletową budowlę, która łączy 
elektrownię Skawina ze śluzą w Borku Szlacheckim. Kołujemy nadal głównym asfaltem, mi-
jając po drodze podjazdy z płyt betonowych, po prawej cały czas mamy wał wiślany, a po 
lewej – pola. Gdy asfalt skręca w lewo, my też to robimy i 200m dalej opuszczamy Kopankę.

151150 Małopolskim Szlakiem WisłyPrzewodnik przyrodniczo-krajoznawczy

Sł
up

ie
c 

(g
m

. S
zc

zu
ci

n)
 →

 K
ra

kó
w

 →
 J

aw
is

zo
w

ic
e 

(g
m

. B
rz

es
zc

ze
)

151

Trasa 2    płd.-zach.

Małopolskim Szlakiem Wisły



Czernichów – popiersie Franciszka Stefczyka, 
fot. M. Karetta

Prom w miejscowości Przewóz, fot. M. Karetta

Stopień wodny w Łączanach, fot. M. Karetta

Studnia w Kamieniu, fot. M. Karetta

149,0 km  Ochodza – dwór
Wjeżdżamy pod górkę, by pokonać wał, a 900 m dalej, na rozwidleniu, wybieramy lewą 
odnogę ignorując kolejny wał. Po prawej stronie mijamy stawy ochodzkie i 1 km dalej, po 
prawej stronie, widzimy kamienny parkan, za którym kryje się, odremontowany kosztem 
równym wybudowaniu osiedla mieszkaniowego, dwór Strzemeckich z I połowy XIX wie-
ku. Okrążamy ten niemal 200-letni zabytek, gdyż zaraz za dworem skręcamy w lewo na 
Facimiech. Przejeżdżamy po mostku, gdzie kończy się teren zabudowany i na rozwidleniu 
ze znakiem „Ochodza 1” wybieramy lewą alternatywę drogi.
151,6 km  Facimiech – kościół
Mijamy przedszkole samorządowe i kościół, za którym nasza droga skręca w prawo. Wciąż 
jedziemy głównym asfaltem, ignorując rozwidlenie na wał, który powinien się znajdować 
po naszej prawej stronie.
154,5 km  Pozowice
Pokonujemy wał, wciąż podróżując głównym asfaltem i razem z nim skręcamy, aby mieć 
przed oczami górę Chełm (278m n.p.m.), która znajduje się za Wisłą. Ignorujemy dojazd 
do gospodarstwa odchodzący w lewo i kierujemy się w prawo. Na następnym rozwi-
dleniu również skręcamy w prawo, mijając 
po lewej stronie kremowo-żółtą świetlicę. 
Naszym asfaltem pokonujemy wał i konty-
nuujemy kierunek wzdłuż wału wiślanego, 
który wciąż widzimy po prawej stronie.
156,7 km  Jaśkowice
Dobijamy do rozwidlenia i skręcamy w pra-
wo, na dziurawą polną drogę, na której 
dziury zasypane są kamieniami. Biegnie ona 
wzdłuż wału, który wciąż widzimy po prawej 
stronie. Pojedziemy nią zaledwie 900  m – 
pocieszcie się, że niektórzy jeżdżą tędy co-
dziennie do szkoły w Czernichowie.
158,0 km  Pasieka, okolice Promu Czerni-
chów – Brzeźnica
Dobijamy do asfaltu, z którego nie skorzysta-
my i kontynuujemy kierunek polną dwupa-
smówką na wale, aby po chwili dobić do tego 
samego asfaltu, przeciąć go i pojechać marze-
niem rowerzysty – koroną wału, po drobnym 
żwirku ubitym na szerokości 1m i długości 
4,1 km. Zrelaksujemy się trochę, pooglądamy 
widoki i stadninę koni, ale nie liczcie na cień.

161,7 km  Chrząstowica Dolne
Dobijamy do asfaltu i widzimy, że dalszy ciąg naszego wału znajduje się za rzeczką, więc 
skręcamy w prawo i zjeżdżamy w dół asfaltem i szukamy wjazdu na wał. Uwaga! Od razu 
możemy wjechać na wał, sęk w tym, że wygląda on początkowo, jakby odchodził w prze-
ciwnym kierunku do naszego kierunku jazdy. Spokojnie, on zaraz skręci, by biec wzdłuż 
Wisły aż do samych Łączan.

164,4 km  Łączany – stopień wodny

Tutaj w końcu zmienimy stronę! Zrobimy to dla pięknych widoków, darmowego przeby-
cia Wisły (następna taka okazja w Podolszu za ok. 21 km), ptaków, wapieni, wyludnionego 
rynku, skansenu, zakonserwowanych ruin, strażaków i pałacu. Zaraz za mostem skręcamy 
w lewo, na drogę z płyt betonowych biegnącą po nieskoszonym wale. Jest to szlak orni-
tologiczny i wał jest zarośnięty (pewnie po to, żeby ptaki nie widziały ornitologów), ale 
gdy beton się skończy, zobaczycie wyjeżdżoną ścieżkę. Wał nie zarasta niczym kłującym, 
tylko trującym wrotyczem pospolitym. Poznacie go po żółtych główkach. Mijamy białe, 
kamienne walce, umieszczone tu antyspalinowo, które jednak uparci spaliniarze omija-
ją, by nad Wisłą urządzać sobie pikniki. Po zaliczeniu zarośniętą ścieżką kilku tablic dla 
ornitologów i niecałych 2 km dobijemy do szutrowej drogi, którą kontynuujemy kieru-
nek. Wjeżdżamy na teren Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, który opuścimy dopiero 
w Alwerni przy osiedlu Chemików.

167,6 km  Kamień
Szuter wzdłuż Wisły doprowadzi nas do zoba- 
czonego wcześniej wzgórza z wapiennikiem, 
czyli piecem do wypalania wapienia. Konty-
nuujemy kierunek, mijając piec tak, żeby zo-
stał po naszej prawej stronie. Po lewej widzi-
my ławkę, na której można odpocząć, a za nią 
kontynuować trasę kamienistą drogą oznako-
waną niebieskim szlakiem rowerowym. 400 m  
za piecem, na rozwidleniu, wybieramy lewą 
odnogę i nie zjeżdżamy do Wisły, tylko kieru- 
jemy się w prawo czymś, co kiedyś było as-
faltem, by po 300 m skręcić w lewo na piasz-
czystą, a następnie kamienistą, polną drogę. 
Za  200 m zobaczymy piktogramy czarnego 
i niebieskiego szlaku rowerowego, przy dom- 
kach wypoczynkowych ze zgrają sympaty- 
cznych piesków. Znajdziemy tam tablicę rowerową „Kamień – Bagienna” i wybieramy „ła-
twiejszą” opcję, czyli kontynuację kierunku. Skręcamy w prawo przed niebieskim domem. 
Pniemy się pod górę, najpierw intensywnie, potem niezbyt stromym wąwozem. Po 200 m 
nasza ścieżka, oznaczona piktogramami z niebieskim rowerem, skręca w lewo i dobija do 
poprzecznej drogi pokrytej liśćmi. Z lewej strony w dole płynie strumyk. Skręcamy w lewo 
i  dobijamy do poprzecznej ścieżki stromo schodzącej w dół. Jesteśmy na górze i lepiej 
zsiądźmy z roweru, gdyż trzeba go będzie prowadzić na dół – jest tak stromo, że aż niebez-
piecznie. Na dole kierujemy się piktogramami niebieskiego szlaku rowerowego, a gdy czar-
ny szlak skręca, my jedziemy prosto kamienistą, polną drogą, na szczęście już po płaskim.
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Alwernia – kościół oo. Bernardynów, fot. M. Karetta

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie,  
fot. M. Sośnicki

Mętków – zabytkowy kościół przeniesiony w 1973 r. z Niegowici, 
w którym wikariuszem był Karol Wojtyła, fot. M. Karetta

170,3 km  Podłęże
Za mostkiem z rzeczką Studzienną skręcamy w prawo na ulicę Studzienną i po 1,2 km 
dobijamy do asfaltu, by na rozwidleniu z kapliczką skręcić w lewo na ulicę Letnią, która 
wznosi nas w górę. Dobijamy do ulicy Wapiennej i wraz z niebieskim szlakiem rowero-
wym skręcamy w lewo.

171,4 km  Mirów
Do Mirowa przyjechaliśmy dla pięknych widoków. 200 m za skrętem spójrzcie w dół po le-
wej stronie – teraz widać Wisłę najlepiej. Na rozwidleniu skręcamy w ulicę Winnica razem 
z niebieskim szlakiem rowerowym. Po lewej stronie wznosi się wzgórze Winnica o wyso-
kości 314 m n.p.m.  – daje nam to wyobrażenie, na ile metrów w górę wjechaliśmy. 300 m 
dalej żegnamy się z asfaltem przy kapliczce i zjeżdżamy w dół utwardzoną drogą leśną.

172,9 km  Okleśna
Okleśna wita nas ulicą Soswica i asfaltem. Jedziemy w dół i na rozwidleniu skręcamy w lewo.

175,7 km  Alwernia – Belwender
Kontynuacją Soswicy jest ulica Belweder. Jedziemy pod górkę. Po prawej mijamy Zalew 
Skowronek z kąpieliskiem i polem namiotowym. Na rozwidleniu z kapliczką skręcamy 
w lewo na ulicę Krasickiego, by po 375 m odbić w prawo na drogę pożarową do lasu, 

o numerze 13. Wjeżdżamy na kamie-
nistą drogę, która mija parking i za-
ledwie przez 100 m pnie się do góry. 
Skręcamy wtedy w  lewo na drogę 
pożarową numer 13, a zagrodzoną 
szlabanem, który omijamy. Jedziemy 
ścieżką przyrodniczo-leśną „Belwen-
der”, a towarzyszy nam niebieski szlak 
rowerowy oraz tablice informacyjne 
nadleśnictwa Krzeszowice. Jest tro-
chę z górki i trochę pod górkę. Opusz-
czamy las i dobijamy do asfaltowej 
ulicy Spacerowej, która doprowadzi 
nas do drogi wojewódzkiej numer 
780. Należy ją ostrożnie przeciąć 
i  kontynuować kierunek ulicą Marii 
Skłodowskiej-Curie, oznakowaną 
niebieskim szlakiem PTTK. Wznosimy 
się wzdłuż osiedla Chemików, mija-
my szkołę i bank. Nasz asfalt zmienia 
patrona na Gęsikowskiego, a my cały 
czas pniemy się w górę. Na rozwi-
dleniu skręcamy w lewo i w końcu 
osiągamy rynek, obrośnięty zielenią 
i przecięty parkową alejką. Zaniedba-
ną zabudowę drewnianą rekompen-
suje nam Muzeum Pożarnictwa - wy-

starczy kontynuować kierunek, patrząc w prawo. Za nim miniemy budynki OSP i Policji. 
Naprzeciwko siedziby stróżów porządku znajduje się parking, a za nim ulica Klasztorna, 
którą możecie dotrzeć do klasztoru bernardynów. My mijamy Policję i zaraz za nią roz-
poczynamy ostrożny zjazd pokręconą ulicą Korycińskiego. Zjazd jest stromy, a zakręty 
ostre, piłujmy więc klocki hamulcowe, gdyż, według statystyk miejscowych policjantów, 
niejednego już stąd zbierano. Towarzyszą nam żółty i czarny szlaki rowerowy.

178,3 km  Regulice – ul. Alwerniańska
Za zakolami ulicy Korycińskiego zaczynają się Regulice. Asfaltem o nazwie „Chrzanowska” 
pojedziemy 380 m, po czym gdy grunt się spłaszczy, skręcimy na ulicę Alwerniańską.

180,6 km  Alwernia – DW 780
Ponownie jesteśmy w Alwerni i jedziemy ulicą Bolesława Prusa do drogi numer 780 przez 
tory, gdzie skręcamy w lewo, by znów przejechać tory. Odbijamy w prawo na ulicę Ol-
szewskiego i pod kątem prostym skręcamy z tą ulicą w prawo, ponownie przecinamy tory, 
mijamy hotel i jedziemy kontynuacją ulicy Olszewskiego – ulicą Kulawą, którą wyjeżdża-
my z Alwerni, falując razem z podłożem. Teraz cały czas, aż do Babic, towarzyszy nam 
niebieski szlak Greenway.

184,2 km  Rozkochów – ul. Cisowa
Mijamy kapliczkę przy drodze polnej, która przecina nasz asfalt o nazwie „Chemików”, 
po prawej stronie rejestrujemy OSP oraz kolejną kapliczkę i na rozwidleniu skręcamy 
w prawo, w ulicę Cisową. Cisowa skręca w lewo i zmienia patrona na Kopernika. Po do-
biciu do poprzecznej drogi, przy następnej kapliczce, kręcimy w prawo, na ulicę Babicką. 
Wjeżdżamy w las.

188,4 km  Babice – DW 950
Kto wie jak długo żyje wirus? Właśnie mijamy cmentarz choleryczny z 1855 roku, co ozna-
cza, że okoliczne miejscowości nawiedziła wtedy cholera i jej ofiary pochowano jak najdalej 
od siedzib ludzkich. A my jedziemy kontynuacją Babickiej, zwanej tu „Piastowską” i cholera 
nas się nie ima. Na rozwidleniu wybieramy prawą alternatywę i przecinamy skrzyżowanie 
na wprost, by za 1,1 km skręcić w lewo na ulicę Spółdzielczą. Po przejechaniu na wprost 
skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 950, którą poznamy po większym udziale spa-
liniarzy, po 600 m dobijemy do poprzecznego asfaltu przy stacji paliw. Skręcamy w lewo  
i jedziemy prosto do lasu, na drogę zwaną „Babicką”. Czeka nas 4 km relaksu.

Wariant do Wygiełzowa: 2,8 km
Jeśli chcecie zobaczyć skansen i zakonserwowane ruiny, to 200m za stacją paliw 
skręćcie w prawo, na jed-
nostronnym skrzyżowaniu. 
Jedźcie prosto 600 m, skręć-
cie w lewo, a 250 m dalej 
w  prawo i ostrożnie prze-
tnijcie drogę powiatową nu-
mer 780. Na poprzecznym 
asfalcie za 250 m skręćcie 
w lewo do skansenu na ulicę 
Lipowiecką. Całą tę operację 
pomogą wam wykonać pik-
togramy zielonego szlaku 
Greenway. Po zwiedzeniu 
zabytków (uprzedzam, do 
ruin trzeba iść sporo pod 
górkę żółtym szlakiem 
PTTK), po własnych śladach 
możecie wrócić do trasy 
głównej.

189,0 km

194,5 km  Mętków – kościół
Na tym kilometrze zielony szlak 
Greenway proponuje nam skręt 
w lewo. Skorzystamy, by po 510 m 
skręcić w prawo na ulicę Karola 
Wojtyły i po 1 km osiągnąć widok 
na drewniany kościół Matki Bożej 
Częstochowskiej. Za kościołem 
z  drewnianą dzwonnicą konty-
nuujemy kierunek, przejeżdżamy 
skrzyżowanie na wprost i jedzie-
my drogą oznakowaną zielonym 
szlakiem Greenway, niebieskim 
szlakiem rowerowym oraz czer-
wonym szlakiem PTTK. Na ulicy 
Chechlanej możemy zaobser-
wować malowaną na niebiesko, 
drewnianą chatę. Za mostkiem 
na rzeczce Chechło kończy się 
Mętków i gmina Babice, o czym 
informuje nas dekoracyjna tablica 
informacyjna.
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Bobrek – zabytkowe czworaki dworskie, fot. M. Karetta

Bobrek – oficyna przypałacowa, fot. M. Karetta

Oświęcim – most Piastowski nad Sołą, fot. M. Karetta

Oświęcim. Auschwitz-Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945), 
fot. M. Sośnicki

196,0 km  Bębenki – most na Chechle
Za mostkiem na Chechle jest rozwidlenie – słabo zauważalne, lecz jeśli je przegapicie, 
pojedziecie prosto do Żarek. Na tym rozwidleniu trzeba skręcić w lewo, a gdy skończy się 
asfalt, kontynuować kierunek polną drogą znajdującą się za domami, oznakowaną czer-
wonym szlakiem PTTK i zielonym Greenwayem. Po lewej widzimy Wisłę, a przed sobą pik-
togramy szlaków na wierzbach, do których dołączył czerwony szlak rowerowy. Na rozwi-
dleniu, około 1,7 km za Mętkowem, skręcamy w prawo, a 900 m później pokonujemy wał.

202,3 km  Gromiec – skrzyżowanie
Dobijamy do asfaltu ulicy Długiej, którą opuścimy 800 m później, skręcając w prawo na ulicę 
Michała Wołodyjowskiego, a 300 m dalej kontynuujemy jazdę ulicą Wita Stwosza, która za-
raz dobija do ulicy Traugutta. Rozpoznacie to miejsce po kapliczce, którą można zaobserwo-
wać po prawej stronie. My jednak skręcamy w lewo i następne skrzyżowanie przejeżdżamy 
na wprost. 1,4 km dalej dobijamy do poprzecznej drogi i skręcamy w prawo na ulicę Gra-
niczną. Gdy po 200 m skończy się asfalt, kontynuujemy kierunek przez 400 m polną drogą, 
po czym skręcamy w lewo. Towarzyszy nam czerwony szlak Południowy PTTK.

206,2 km  Bobrek – Park
700 m od ostatniego skrętu dobijamy do asfaltu i kontynuujemy kierunek przez mostek 
i obok Domu Opieki ulicą Kasztanową. Po dobiciu do poprzecznego asfaltu o nazwie 

„Nadwiślańska” mamy wybór: w lewo do 
spichlerza lub w prawo do czworaków. 
Skręcamy w prawo, a gdy dojedziemy 
do obszernego, ceglanego budynku ze 
sklepem i pocztą (to właśnie są dawne 
czworaki, droga za nimi prowadzi do ko-
ścioła parafialnego w Bobrku), skręcamy 
w lewo, w parkową alejkę opatrzoną łań-
cuchem i kłódką, które na wzór okolicznej 
ludności omijamy, by wjechać do parku 
(gdzie schowany jest pałac). 200 m da-
lej, na rozwidleniu, skręcamy w lewo. Na 
następnym rozwidleniu za 200 m powta-
rzamy ten manewr. Ścieżka oznakowana 
czerwonym szlakiem PTTK opuszcza park 

i wiedzie nas przez pola do asfaltowej ulicy Nowej, która zaraz dobija do asfaltu ulicy Parko-
wej. Skręcamy w lewo i 780 m dalej, na poprzecznym asfalcie, skręcamy w prawo i zmierza-
my do głównej drogi z mostem na Wiśle, znajdującym się o 900 m i jeden skręt w lewo stąd.

209,2 km  Broszkowice
Pokonamy tę miejscowość ruchliwą drogą wojewódzką numer 933 o nazwie „Krakow-
ska”, co ma tą jedną zaletę, że będziemy mogli zaobserwować punkt zerowy Wisły, czyli 
miejsce, od którego można spłynąć tą największą polską rzeką. Stamtąd startował Marek 

Kamiński, który popłynął kajakiem aż do Gdańska. Punkt zerowy znajduje się za mostem 
kolejowym, który można zaobserwować z mostu drogowego. Następnie kontynuujemy 
jazdę ulicą Krakowską przez 2,6 km do Oświęcimia.

214,4 km  Oświęcim – Muzeum–Obóz
Gdy przejedziemy tory, ulica Krakowska zmieni się w ulicę Marii Konopnickiej. Na ron-
dzie skręcamy w lewo na ulicę Nideckiego, którą dotrzemy do drogi krajowej numer 44 
o nazwie „Konarskiego”. Skręcamy w lewo i znosimy tę ruchliwą ulicę przez 450 m, by 
na rondzie skręcić w trzecią ulicę w lewo (czyli nie w prawo, nie prosto, tylko w lewo) 
o nazwie „Cicha”. Jej kontynuacją jest kładka przez Wisłę, za którą skręcimy w prawo na 
bulwary sołeckie. Razem z Eurovelo R4 i Greenwayem zielonym (które odtąd będą nam 
sporadycznie towarzyszyć), bulwarami dojedziemy do następnej kładki dla pieszych, na 
którą trzeba wprowadzić rower po schodach, a następnie sprowadzić go po stopniach 
po drugiej stronie Soły. Po wykonaniu tego manewru kontynuujemy kierunek, który 
wskazała nam kładka, ścieżką wzdłuż srebrnego rurociągu. Pokonujemy wał i dobijamy 
do asfaltu biegnącego obok boiska. Dobijamy do drogi głównej, którą ostrożnie przeci-
namy i jedziemy prosto ulicą Polną przez 250 m, po czym skręcamy w lewo na ulicę Obo-
zową. Gdy asfalt niedługo potem skręca w prawo, my jedziemy prosto na chodnik obok 
cmentarza ofiar ewakuacji obozu w 1945 roku. Dobijamy do poprzecznej ulicy Więźniów 
Oświęcimia, przecinamy ją i kierujemy się na godzinę 11.00, gdzie znajduje się bramka 
Muzeum (Uwaga! Nocą nie da się przejechać przez bramkę, gdyż jest ona wtedy zamknię-
ta). Przejeżdżamy nią przez parking, a za jego bramą przecinamy ostrożnie skrzyżowanie 
z ulicą Leszczyńskiej. Powoli przecinamy tory, które w czasie II wojny światowej łączyły 
Auschwitz z Birkenau i jedziemy prosto ulicą Spółdzielców, by za kolejnymi torami skręcić 
w lewo i przejechać obok szkoły wyższej imienia Witolda Pileckiego. Po 200 m skręcamy 
w prawo i ostrożnie przecinamy ulicę Kolbego, by kontynuować kierunek ulicą Ostatni 
Etap. Mijamy wodociągi miejskie i opuszczamy Oświęcim.
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Brzezinka. Auschwitz-Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945), 
fot. B. Czerwiński

Siedziba zakonu Franciszkanów w Harmężach, fot. M. Karetta

Brzeszcze – nadwiślańska  
kapliczka, fot. M. Karetta

Wyszlifowane koryto Wisły w Nazieleńcach, fot. M. Karetta

Pomnik ofiar obozu w Jawiszowicach, 
fot. M. Karetta

217,2 km  Brzezinka
Przejeżdżamy strzeżony przejazd kolejowy i 500 m później skręcamy w prawo razem ze 
szlakiem Greenway i R4. Dotrzemy w ten sposób do Muzeum dawnego obozu Birkenau, 
który możecie zwiedzić, jednak nasza trasa skręca w lewo przed ogrodzeniem muzeum, 
tak by jadąc widzieć je po prawej stronie, jadąc ulicą Kombatantów. Po 750 m dobijamy 
do poprzecznego asfaltu, gdzie skręcimy w lewo.

218,6 km  Pławy
Od tej pory będzie nam towarzyszył nie tylko Greenway lecz także niebieski szlak Ewa-
kuacji Więźniów Oświęcimia PTTK. Po 250 m, na rozwidleniu, wybieramy prawy wariant 
i zaliczamy zjazd. Jedziemy do końca ulicy Zacisznej, mijając rząd dębów. Po dobiciu do 
poprzecznego asfaltu przy przystanku skręcamy w prawo.

220,2 km  Harmęże
Jedziemy ulicą Borowskiego, droga skręca w prawo przy kapliczce, aby następnie odbić 
w  lewo. Zaraz za tym łukiem skręcamy w prawo na spokojną uliczkę generała Sosn-
kowskiego. Jedziemy wśród zabudowy, nasz asfalt szybko spotyka się z poprzecznym 
asfaltem, gdzie skręcimy w prawo, dobijamy do rozwidlenia i wybieramy lewy szutrowy 
wariant drogi. Droga ta, oznakowana niebieskim szlakiem PTTK, okrąża staw Bliźniak 
po prawej stronie. Gdy nasza droga skręci w lewo, wjedziemy pomiędzy dwa stawy – 
za szuwarami schował się staw Cyranka. Slalomem mijamy dziury wypełnione gruzem 
i wjeżdżamy pod górkę. Dobijamy do asfaltu przy kapliczce i jedziemy prosto do czyn-
nej trakcji kolejowej.

222,1 km  Bór
Kiedyś tę przestrzeń porastał bó,r a teraz mijamy tartak i za torami zjeżdżamy z górki ulicą 
Strażacką do skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo na ulicę Bór. Ta asfaltowa ulica, krę-
cąc się wśród zabudowy, doprowadzi nas do stawów.

224,3 km  Nazieleńce
Asfalt się kończy i między stawy Olusia i  Przeborek wjeżdżamy po szutrowej drodze. Za 
Przeborkiem po lewej zaczyna się staw Przebór. Następny mały staw po prawej to Lesisko, 
a po lewej już na koniec zobaczymy staw Frydrychowski. Przecinamy szutrowe skrzyżowa-
nie i wjeżdżamy do lasu, za którym skręcamy w lewo na ulicę Nazieleńce.

229,3 km  Brzeszcze – Obóz
Po 200 m skręcamy w prawo na ulicę Młyńską, mijamy stadninę koni i jedziemy prosto do 
łuku drogi, gdzie ulica nazywa się już Olszynki i okrąża staw. 
Jedziemy do końca tej ulicy, a gdy skończy się asfalt, konty-
nuujemy kierunek szutrową drogą wśród pól, która wznosi 
się i opada do skrzyżowania z betonowymi płytami. Na tym 
skrzyżowaniu wśród pól skręcamy w prawo, do lasu i kamie-
nista droga wyprowadzi nas na wał zbiornika retencyjnego 
Kopalni Brzeszcze. Wał skręca w lewo i otwiera przed nami 
widok na Beskid Mały. Ścieżką na wale podróżujemy prosto 
na południe, w stronę gór, a po prawej stronie, w dole płynie 
Wisła. Gdy wał znów skręci w lewo, my też to zrobimy, by 
zaraz zjechać na drogę szutrową, skręcić w prawo i konty-
nuować podróż ścieżką na wale wiślanym aż do drogi po-
wiatowej numer 933, którą ostrożnie przecinamy. Za głów-
ną drogą też jest wał, którym skręcamy w lewo i zdążamy 
w stronę drzew. Dobijamy do poprzecznej asfaltowej drogi 
oznakowanej niebieskim szlakiem rowerowym. Skręcamy 
w prawo na ulicę Lisica i falujemy wzdłuż torów, a gdy asfalt 
się skończy, robimy to nadal szutrem.

230,9 km  Jawiszowice – ul. Kusocińskiego
Po pokonaniu kolejnej górki na rozwidleniu 
wybieramy prawą alternatywę i przejeżdżamy 
piaszczystą drogą obok tablicy przyrodniczej 
dotyczącej starorzecza Wisły, które znajduje 
się poniżej. My jednak kontynuujemy kierunek 
piaszczystą drogą wzdłuż torów (które znajdu-
ją się po lewej tronie) i pól rozciągających się 
po prawej. Na następnym rozwidleniu można 
wybrać dowolną drogę, gdyż one się schodzą. 
Wznosimy się i opadamy, po czym dobijamy 
do poprzecznego asfaltu ulicy Kusocińskiego 
i obok wiaduktu skręcamy w prawo. Na rozwi-
dleniu wybieramy prawą alternatywę i jedzie-
my do końca ulicy Trzciniec gładkim asfaltem. 
Dobijamy do ulicy Jaźnik, skręcamy w prawo  
i obok stacji Jawiszowice – Jaźnik razem z dro-
gą skręcamy w prawo. Znów otworzy się nam 
widok na góry, stawy i pomnikowe drzewa – 
jest to zapowiedź województwa śląskiego. 

234,7 km  Koniec Małopolski
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Wiślisko w Broszkowicach pokryte szczelnie kożuchem rzęsy drobnej, fot. M. Karetta



Dziedziniec Zamku w Niepołomicach, fot. B. Czerwiński

Wybrane  
imprezy cykliczne  

i informacje  
teleadresowe



Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, fot. B. Czerwiński

Święto Karpia w Zatorze w ramach Festiwalu Doliny Karpia, fot. M. Karetta

Alwernia
Strzelanka „Alwernijska” – odpust w klasztorze oo. bernardynów w niedzielę oktawy Bo-
żego Ciała, zwany tak ze względu na dawny zwyczaj strzelania z moździerzy; Dni Alwerni 
– czerwiec 

Brzeszcze
Rock – Reggae Festival – sierpień 

Bieg o Złote Gacie – marzec

Czernichów
Hubertus na terenie Szkoły Rolniczej w Czernichowie – październik

Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłą z Czernichowa do Krakowa – wrzesień

Święto Kiełbasy Lisieckiej w Czernichowie – wrzesień

Dolina Karpia
Imprezy w ramach Festiwalu Doliny Karpia w gminie: 
Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator  
– czerwiec – październik. Szczegóły na www.dolinakarpia.org

Dołęga
Koncert w Nadwiślańskim Soplicowie, dworek w Dołędze – czerwiec

Drwinia
Turniej bilardowy – marzec

Dni Gminy Drwinia – lipiec

Kraków
Była stolica Polski ma tak wiele imprez kulturalnych, że najlepiej będzie, jeśli zajrzycie na 
stronę: www. infokrakow.pl 

Lipowiec
Zlot Wiedźm i Czarownic – wrzesień

Turniej Rycerski – sierpień

Mędrzechów
Turniej tenisa stołowego „O Błękitną Wstęgę Wisły” – marzec

Turniej piłki nożnej Oldboye – wrzesień 

Mętków
Koncert Papieski w zabytkowym kościele – listopad

Koncerty z cyklu „Muzyka Zaklęta w Drewnie” – lipiec

Niepołomice
Ogólnopolska Wystawa Ogrodnicza – maj

Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych im. E. Maja – czerwiec

Europejski Festiwal Ballady – lipiec

Nowe Brzesko
Gminny Dzień Strażaka „Florianki” – maj

Festyn ludowy – lipiec / sierpień

Oświęcim
Life Festival – maj

Tydzień Kultury Beskidzkiej – lipiec – sierpień

Rajsko
Rocznica bitwy pod Rajskiem – 3 września

Regulice
Dni Regulic i Nieporazu – lipiec

Skawina 
Dni Skawiny – czerwiec

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – wrzesień

Otwarte Mistrzostwa Polski - Wystawy Modeli Budowli Kartonowych – październik
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Malowane kwiaty na chacie zalipiańskiej, fot. M. Sośnicki

Szczucin
Wianki nad Wisłą – czerwiec

Szczurowa
Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. J. Cierniaka 
„Krakowski Wianek” – maj

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów – lipiec

Strzelce Małe
Piknik Modelarski – wrzesień

Wietrzychowice
Konkurs Pisanki Wielkanocnej – marzec / kwiecień

Wawrzeńczyce
Dni otwarte POLAN, Festiwal Warzyw i Kwiatów – sierpień

Piknik Rodzinny „Pamiętajmy o ogrodach” – wrzesień

Małopolskie Święto Warzyw – wrzesień

Wygiełzów
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – od połowy sierpnia do końca września

Konkurs Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole” – czerwiec

Powiatowe Święto Miodu – sierpień

Przegląd Zespołów Obrzędowych „Po krakowsku” – maj

Zalipie
Konkurs „Malowana Chata”, Dom Malarek w Zalipiu – czerwiec

Zator
Święto Karpia – pierwszy weekend lipca

Baza noclegowa,  
wypoczynkowa
(gmina, adres)

Restauracja-Noclegi - GALA
Alwernia, Kwaczała, Krakowska 2
tel. 12 282-81-04
tel. kom. 604-185-434

Agro-ekoturystyka - Aurelka
Alwernia, Okleśna, Młoszowa 9
tel. kom. 697-722-013

Zajazd Flamingo
Alwernia, Poręba Żegoty 533
tel. 12 452-62-28

Hotel Babel
Brzeszcze, Ofiar Oświęcimia 52 
tel. 32 211-11-66
tel. kom. 605-091-467

Pensjonat Alba
Brzeszcze, św. Anny 4
tel. 77 461-54-25

Pałac Paszkówka 
Brzeźnica, Paszkówka 37
tel. 33 872-38-00

Pokoje gościnne
Brzeszcze, Skidzin, Ślepa 8
tel. 32 211-13-02
tel. kom. 602-683-481

Gospodarstwo agroturystyczne – U 
Drwali
Drwinia 202
tel. 12 281-73-20, tel. kom. 604-993-181

Ekologiczne gospodarstwo rolne  
– Leśne Zacisze 
Drwinia, Ispina 44 
tel. 12 281-75-23

Gospodarstwo agroturystyczne
Drwinia, Świniary 80 
tel. 12 281-70-43

Pokoje gościnne
Kazimierza Wielka, Krzyszkowice 73
tel. kom. 504-229-732

Gospodarstwo agroturystyczne 
Łubnice, Szczebrzusz 7
tel. 15 865-93-05

Agroturystyka – Przytulisko pod Strzechą
Mędrzechów, Wola Mędrzechowska 61
tel. 14 657-50-41

tel. kom. 601-148-414
Hotel Novum
Niepołomice, Grunwaldzka 15H
tel. 12 279-89-00

Hotel Zamek Królewski
Niepołomice, Zamkowa 2
tel. 12 261-98-00

Gospodarstwo agroturystyczne 
Niepołomice, Na Tamie 2B
tel. kom. 504-336-292

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy  
– Przyborowo 
Niepołomice, Wola Batorska 879
tel. kom. 501-642-744

Hotel Zajazd Celtycki
Niepołomice, Zakrzów 343
tel. 12 251-18-16

Hotel Maria
Nowe Brzesko, Targowa 2
tel. 12 385-01-10

Hotel św. Norberta 
Nowe Brzesko, Hebdów 10
tel. 12 386-04-20

Pałac Śmiłowice 
Nowe Brzesko, Śmiłowice 31
tel. 12 385-92-04

Gospodarstwo agroturystyczne  
– Dom Pod Sosną
Olesno, Pilcza Żelichowska 116
tel. 14 673-11-17, tel. kom. 501-502-714

Zajazd Wiśniewskich
Opatowiec, Kraśniów 25
tel. 41 351-84-44

Hotel Galicja
Oświęcim, Dąbrowskiego 119
tel. 33 843-61-15

Hotel Olimpijski
Oświęcim, Chemików 2A
tel. 33 842-38-41

Willa Pierrot
Oświęcim, Jagiełły 2
tel. kom. 662-049-377   

Pokoje gościnne Kołodziej
Oświęcim, Brzezinka, Brzozowa 58
tel. 33 843-40-73, tel. kom. 694-499-390

Pokoje gościnne – Noclegi przy kominku
Oświęcim, Brzezinka, Łubinowa 1
tel. 33 843-16-84
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Basen w Brzeszczach, fot. M. Karetta

tel. kom. 508-837-699
Pokoje gościnne
Oświęcim, Brzezinka, Pastwiskowa 8
tel. kom. 886-176-450
tel. kom. 600-505-983

Pensjonat agroturystyczny – A-PRIM
Oświęcim, Grojec, Beskidzka 15 
tel. 33 842-81-24
tel. kom. 881-048-948

Gospodarstwo agroturystyczne  
– Dom ze Smakiem
Oświęcim, Grojec, Główna 15a
tel. 33 842-84-85
tel. kom. 601-082-208

Agroturystyka - Imprezy Grojec
Oświęcim, Grojec, Skotnica 4
tel. 33 842-81-23
tel. kom. 694-275-051

Centrum św. Maksymiliana
Oświęcim, Harmęże, Franciszkańska 12
tel. 33 843-07-11  

Pokoje gościnne WiR
Oświęcim, Poręba Wielka, Wadowicka 44
tel. 33 842-84-51
tel. kom. 502-501-863

Dom noclegowy
Oświęcim, Rajsko, Pszczyńska 20
tel. 33 843-12-75
tel. kom. 601-090-612 

Pokoje gościnne – Pod Orzechem
Oświęcim, Rajsko, Pszczyńska 6a
tel. 33 843-14-50
tel. kom. 691-362-212

Gospodarstwo agroturystyczne  
– Radek
Pacanów, Książnicka 2
tel. 41 376-52-73
tel. kom. 608-202-241

Agroturystyka - Dom Kultury
Pacanów, Rynek 22
tel. kom. 600-831-872

Hotel Tomi
Skawina, Ogrody 6A
tel. 12 256-97-00

Hotel Dworek Skawiński
Skawina, Kublińskiego 4
tel. 12 276-03-40

Hostelik Minor
Skawina, Ogrody 21

tel. 12 276-50-55
Bz Guliwer
Skawina, Jagielnia 13
tel. 12 276-78-78

Noclegi u Beaty
Skawina, Piastowska 18a
tel. kom. 692-726-860

Pokoje do wynajęcia
Skawina, Borek Szlachecki 43
tel. kom. 695-625-898

Gospodarstwo agroturystyczne  
– Słoneczna Łąka
Skawina, Jaśkowice 7
tel. kom. 504-901-939

Pensjonat i gospodarstwo  
agroturystyczne – U Henryka
Solec-Zdrój, Szkolna 12
tel. 41 377-61-59, tel. kom. 698-944-324

Gospodarstwo agroturystyczne
Solec-Zdrój, Słoneczna 14
tel. 41 377-62-50

Pokoje gościnne – U Danusi
Solec-Zdrój, Słoneczna 15
tel. 41 377-61-10

Willa Kalina
Solec-Zdrój, Słoneczna 11
tel. 41 377-65-19, tel. kom. 500-031-078

Pensjonat Solanna
Solec-Zdrój, Targowa 2
tel. 41 377-61-80

Dom Wypoczynkowy – Helena
Solec-Zdrój, Krakowska 9
tel. 41 377-64-82

Hotel Malinowy Zdrój
Solec Zdrój, Leśna 7
tel. 41 370-40-00

Dwór Dziekanów
Solec Zdrój, Zielonki 33
tel. 41 377-63-27
tel. kom. 502-577-385

Hotel Mateo
Stopnica, Piotrowskiego 41
tel. 41 377-94-09
tel. kom. 509-527-677

Gospodarstwo agroturystyczne  
– Stajnia Grudki
Tomice, Woźniki, Kolejowa 21
tel. 33 879-46-86

tel. kom. 660-463-179
Restauracja Myśliwska
Zator, Rynek 11
tel. 33 841-21-25
tel. kom. 696-433-863

Ośrodek Wypoczynkowy-Rekreacyjny  
– River Park
Zator, Parkowa 8
tel. 33 841-22-61
tel. kom. 601-587-222

Ośrodek Wypoczynkowy – Zator
Zator, Parkowa 9
tel. 33 841-22-61
tel. kom. 695-037-706

Pokoje do wynajęcia
Zator, Wadowicka 28
tel. kom. 693-994-723

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy  
– Karpik
Zator, Graboszyce 192
tel. 33 841-20-50 
tel. kom. 600-281-211

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
Zator, Grodzisko 100
tel. 33 841-22-78 

Warto zajrzeć,  
zwiedzić, skorzystać
(gmina, adres)

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa
Alwernia, Korycińskiego 10
tel. 12 283-17-52 

Osobliwość geologiczna  
– arkoza kwaczalska, skamieniałe pnie
Alwernia, Kwaczała

Stadnina – Rancho pod Łysą Górą
Alwernia, Pręty 11
tel. kom. 602-587-246

Nadwiślański Park Etnograficzny  
i Zamek Lipowiec
Babice, Wygiełzów, Podzamcze 1
tel. 32 613-40-62
 
Basen kąpielowy
Brzeszcze, Ofiar Oświęcimia 39
tel. 32 737-42-39

Hala sportowa, ścianka wspinaczkowa
Brzeszcze, Ofiar Oświęcimia 49
tel. 32 716-56-71

Stadnina Koni
Brzeszcze, Nazieleńce 1
tel. kom. 605-741-485

Izba Regionalna
Czernichów, Kamień 1
tel. 12 280-34-96

Szyby naftowe
Drwinia

Szkolna Izba Pamięci mjr Henryka  
Sucharskiego
Gręboszów 136, tel. 14 641-60-12

Muzeum Archeologiczne
Igołomia 32 – pałac
tel. 12 287-30-09 
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Obserwacje ptaków wodnych, fot. M. Karetta

Muzeum św. Brata Alberta
Igołomia 32, tel. 12 287-30-08 

Rezerwat archeologiczny
Igołomia, Zofipole
Na południe od drogi nr 79,  
w polu, zabudowany.

Stadnina Koni Burzany
Kalwaria Zebrzydowska, Zarzyce Małe 13
tel. 33 876-45-44 

Zespół Sportowo-Rekreacyjny, basen 
Liszki, Piekary 2
tel. 12 280-70-97

Chata Ojczyźniana
Mędrzechów, Odmęt 41
tel. 14 643-75-61 

Zamek Królewski 
Gabinet Włodzimierza Puchalskiego
Niepołomice, Zamkowa 2
tel. 12 281-30-11

Ośrodek Sportu i Rekreacji, basen 
Niepołomice, Korczaka 5
tel. 12 281-39-65

Muzeum Fonografii
Niepołomice, Zamkowa 4 
tel. 12 357-34-65 

Izba Regionalna
Niepołomice, Zamkowa 5
tel. 12 281-34-03

Zagroda Felicji Curyłowej
Olesno, Zalipie 135
tel. 14 641-19-12

Dom Malarek
Olesno, Zalipie 128A
tel. 14 641-19-38 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim, Stanisławy Leszczyńskiej 11
tel. 33 844-80-99 

Muzeum Zamek
Oświęcim, Zamkowa 1, tel. 33 842-44-27

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pływalnia
Oświęcim, Legionów 15
tel. 33 843-43-39

Muzeum Żydowskie
Oświęcim, Ks. J. Skarbka 5
tel. 33 844-70-02

Stajnia Angloarab 
Oświęcim, Babice, Spacerowa 40
tel. kom. 602-644-626

Skansen pszczelarstwa
Oświęcim, Grojec, Ogrodowa 43
tel. 33 842-84-37

Średniowieczny gródek stożkowaty
Oświęcim, Łazy

Stadnina Koni Wiśnicz
Rzezawa, Dąbrówka 1
tel. kom. 608-323-828

Centrum Kultury i Sportu, basen
Skawina, Żwirki i Wigury 11
tel. 12 276-24-12

Muzeum Zabytków Techniki  
Drogownictwa
Szczucin, 1 Maja 39
tel. 14 643-63-81

Hala Sportowa Szczucin
Szczucin, Rudnickiego 12
tel. 14 643-64-56

Dwór w Dołędze
Szczurowa, Dołęga 10
tel. 14 671-54-14 

Bociania Wioska  
– 7 gniazd bociana białego
Szczurowa, Niedzieliska

Stajnia Grudki
Tomice, Woźniki, Kolejowa 21
tel. 33 879-46-86
tel. kom. 660-463-179

Loty motolotnią nad Doliną Karpia
Zator 
tel. 33 879-55-07
tel. kom. 604-576-200  

Galeria Rzeźby Ludowej  
– Wilczy Pysk
Zator, Smolice 150
tel. 33 841-06-48 

Informacja  
turystyczna
Gminne Centrum Informacji  
Czernichów 2 
tel. 12 270-26-09 
gci@ug.czernichow.pl 
www.czernichow.pl

Gminne Centrum Informacji
Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 160
tel. 12 287-40-03
e-mail: gci-igwaw@op.pl
www.republika.pl/ugigolomia_wawrzenczyce

Informacja Turystyczna 
Niepołomice, Zamkowa 2
tel. 12 281-11-17
e-mail: itniepol@op.pl
www.itniepolomice.republika.pl

Centrum Informacji Turystycznej
Oświęcim, St. Leszczyńskiej 12
tel. 33 843-00-91
e-mail: it.oswiecim@msit.malopolska.pl
www.it.oswiecim.pl

Gminne Centrum Informacji
Szczurowa, Rynek 4
tel. 14 671-40-50
e-mail: gci@szczurowa.pl
www.szczurowa.pl

Centrum informacji turystycznej 
„Doliny Karpia”
Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
tel. 33 84-12-219
e-mail: citdk@zator.pl
www.citdk.zator.pl

Lokalne Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo na Jurze”
Chrzanów, Focha 3
tel. 32 720-65-02, tel. kom. 795-456-259
e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl
www.partnerstwonajurze.pl

Stowarzyszenie „Dolina Soły”
Oświęcim, Rajsko, Edukacyjna 9 
tel.  33 843-60-28
e-mail: biuro@dolinasoly.eu
www.dolinasoly.eu

Stowarzyszenie „Blisko Krakowa”
Skawina, Żwirki i Wigury 23, tel. 12 256-02-31
e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl
www.bliskokrakowa.pl

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
Szczurowa, Rynek 4 
tel. 14 671-40-70, tel. 14 671-41-13
e-mail: eocenoma@interia.pl, www.cenoma.pl

Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” 
Wieliczka, Henryka Sienkiewicza 2 
tel. 12 288-00-95, tel. kom. 509-479-759 
e-mail: info@wielickawies.pl  
www.wielickawies.pl

Stowarzyszenie „Dolina Karpia”
Zator, Rynek 2
tel. 33 841-18-87, tel. 33 841-05-84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org

Lokalna Grupa Rybacka  
„Dorzecze Soły i Wieprzówki”
Oświęcim, Rajsko, Edukacyjna 9
tel. 33 843-60-17
e-mail: biuro@dsiw.pl, www.dsiw.pl
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Nadwiślański rezerwat Przeciszów, fot. M. Karetta



Starorzecze Oko w Spytkowicach fot. M. Karetta
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Zimowa Wisła, fot. M. Karetta



Wydra licznie zasiedla Wisłę, fot. M. Karetta Bóbr europejski szeroko rozprzestrzeniony nad Wisłą, fot. M. Karetta

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) jest ogólnopolską organizacją ekologiczną. Organi-
zacja powstała w 1989 roku jako nieformalna grupa pn. Federacja Zielonych-Oświęcim. 
W 1994 roku grupa została zarejestrowana i do 1997 roku jej działalność koncentrowała 
się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w skali lokalnej. 
Począwszy od 1997 roku, pod obowiązującą do chwili obecnej nazwą, prowadzi działania 
na terenie całego kraju. Od 2004 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. 

Najważniejsze cele statutowe Towarzystwa to: zachowanie, ochranianie i odtwarzanie dzie-
dzictwa przyrodniczego, pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształ-
towanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywatel, ochrona 
zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń, działanie na rzecz 
zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarowania 
odpadów, upowszechnianie wiedzy oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ekologicz-
nych metod ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania naturalnej retencji, ułatwianie do-
stępu do informacji o środowisku oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji 
lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, 
przeciwdziałanie korupcji, a także upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka.

Wydaliśmy ponad 70 publikacji popularno-naukowych, nakręciliśmy ponad 30 filmów TV 
w ramach cyklów „Natura się o(d)płaca” i „Milion ton śmieci” (wszystkie można obejrzeć 
na naszym kanale internetowym www.youtube.com/user/Naturasieodplaca). Obecnie 
prowadzimy następujące projekty: „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności. i wykorzy-
stanie walorów starorzeczy, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza 
ekologicznego”, „Najlepsze krajowe i zagraniczne przykłady gospodarki odpadami”, „Pro-
mocja pozaprodukcyjnych walorów stawów karpiowych” i „Ochrona rybitwy w Dolinie 
Górnej Wisły”. Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie „Improving waste preven-
tion in V4 countries” - wymianie doświadczeń związanych z promowaniem przyjaznych 
środowisku rozwiązań w gospodarce odpadami między organizacjami z Czech, Słowacji, 
Węgier i Polski. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych z zakresu spraw ochrony środo-
wiska dla społeczności lokalnych. Monitorujemy inwestycje stwarzające zagrożenie dla 
środowiska, w szczególności inwestycje hydrotechniczne. 

Towarzystwo na rzecz Ziemi

ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel/fax: 33 844-19-34, 33 842-21-20, fax: 33 486-98-92
www.tnz.most.org.pl, www.wisliska.pl 
http://www.youtube.com/user/Naturasieodplaca TNZ

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody PAN jest wyspecjalizowaną placówką naukową działającą na 
rzecz ochrony przyrody, jedną z nielicznych tego typu w Europie. Misją Instytutu jest 
wyznaczanie standardów w dziedzinie szeroko pojętej ochrony przyrody żywej i nie-
ożywionej poprzez:

• Prowadzenie badań naukowych na międzynarodowym poziomie.  Tematyka badawcza 
dotyczy utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, zachowania różnorodności 
gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich 
i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych, ochrony wód powierzchnio-
wych, naturalnych krajobrazów i powierzchni ziemi oraz tzw. biologii konserwatorskiej 
i społecznego wymiaru ochrony przyrody (ang. Human Dimensions).

• Dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej. W Instytucie powsta-
ły najważniejsze dzieła dotyczące tej problematyki: „Polska Czerwona Księga Roślin” 
(1993, 2001), „Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce” (1992, 2001), „Polska Czer-
wona Księga Zwierząt. Bezkręgowce” (2004), „Gatunki obce w faunie Polski” (2012). 
Obecnie realizowane są: „Atlas ssaków Polski” i „Atlas płazów i gadów Polski”.

• Wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki. Wychodząc naprzeciw zapotrzebo-
waniu instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody w Polsce (m. in. Ministerstwa 
Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska) Instytut współtworzy najważniejsze w ostatnich latach programy 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w naszym kraju, np. sieć NATURA 2000.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej 
ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowa-
dzenie badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biolo-
gicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki. Problematyka badawcza 
dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i pod-
staw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych 
i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. bio-
logii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody. 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. 12 632 22 21; 12 370 35 14, 12 370 35 00
fax 12 632 24 32 
www.iop.krakow.pl 
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