
WyŜyna Krakowsko-Częstochowska 
WyŜyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) nazywana równieŜ Jurą Krakowską i Jurą Polską to wschodnia 
część WyŜyny Śląsko-Krakowskiej, o długości ok. 80 km, która rozciąga się od Krakowa po Częstochowę gdzie pas 
wzgórz wznosi się od 300-515 m n.p.m. Pomiędzy Częstochową a Wieluniem nie ma juŜ wzgórz tej wysokości, 
pomimo tego niekiedy uŜywa się nazwy: WyŜyna Krakowsko-Wieluńska. 

WyŜyna Krakowsko-Częstochowska dzieli się na: 

• WyŜynę Częstochowską 
• WyŜynę Olkuską 
• Rów Krzeszowicki 
• Grzbiet Tenczyński 

Geologia  

Obszar Jury ma bardzo ciekawą przeszłość geologiczną. Stanowił niejednokrotnie w swojej historii dno morza, przez 
co powstało wiele warstw skał (dolomity, margle, wapienie). Dominującymi skałami są jednak wapienie 
górnojurajskie. Charakterystyczne są skały wapienne pocięte dolinami erozyjnymi, a takŜe zjawiska krasowe m.in. 
jaskinie ze stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami. W kierunku ObniŜenia Górnej Warty występuje strome 
obniŜenie o wysokości ok. 100 m. Od południa uskok tektoniczny Rów Krzeszowicki oddziela WyŜynę Olkuską. 
Rejon na południowy wschód od Częstochowy jest miejscem, gdzie znajduje się najwięcej jaskiń w Polsce. MoŜemy 
zobaczyć skamieniałe organizmy, które przywędrowały z obszaru równikowego (m.in. amonit), powstałą poprzez 
wyŜłobienie Dolinę Prądnika, ostańce czyli twardsze fragmenty skał, które nie podlegają rozpuszczaniu (m.in. 
Maczugę Herkulesa). Zachodziły tu takŜe ruchy górotwórcze, co równieŜ dało ciekawy efekt. Najwięcej wzniesień 
jest w okolicach Krakowa. Dzięki róŜnorodności skał występują tu specyficzne gatunki roślin. 

PołoŜenie  

W dwóch rejonach WyŜyna wznosi się powyŜej wysokości 500 m n.p.m. NajwyŜsze miejsce znajduje się na terenie 
Ogrodzieńca – Góra Zamkowa lub Góra Janowskiego (515,6 m n.p.m. wg najnowszych pomiarów, na starszych 
mapach podawana jest niewłaściwa wysokość – 504,5 m n.p.m.). Drugi rejon gdzie WyŜyna przekracza 500 m 
n.p.m., to wzgórze Skałka (Grodzisko) – 512,8 m n.p.m.) w Jerzmanowicach. Ku zachodowi opada stromo do 
WyŜyny Śląskiej, na wschodzie przechodzi łagodnie w Nieckę Nidziańską. Południowa część WyŜyny Krakowsko-
Częstochowskiej tworzy Grzbiet Tenczyński, który jest oddzielony od pozostałej jej części Rowem Krzeszowickim. 
Rów Krzeszowicki stanowi drogę przejścia ze Śląska do Małopolski. 

WyŜyna Krakowsko-Częstochowska jest połoŜona na południu Polski. Graniczy: 

• od północy z Niziną Wielkopolską i WyŜyną Woźnicko-Wieluńską 
• od zachodu z WyŜyną Śląską i Niziną Śląską 
• od południa z Kotliną Sandomierską 
• od wschodu z WyŜyną Małopolską. 

Rzeki  

Na WyŜynie Krakowsko-Częstochowskiej swój początek biorą rzeki i potoki: Warta, Biała Przemsza, Czarna 
Przemsza, Pilica, Dłubnia, Szreniawa, Czarka (śarki-Letnisko), Prądnik, Wiercica, Rudawa, Chechło, Dulówka, 
Kluczwoda, Sanka, Rudno, Będkówka, Kozi Bród. 

Klimat  

Klimat wyŜyny jest nieco odmienny od otaczających ją obszarów. Pokrywa śnieŜna zalega tu przez 80 dni w roku, a 
od kwietnia do września trwają okresy burzowe. Roczne sumy opadów mieszczą się w granicach 650-700 mm i są 



nieco wyŜsze niŜ w rejonach przyległych, a średnie temperatury niŜsze o od 0,5 do 1,0 °C. Średnia temperatura latem 
wynosi 19 °C, zaś zimą -3 °C. 

Flora  

Wg prof. Władysława Szafera pozostająca pod wpływem klimatu oceanicznego WyŜyna Krakowsko-Częstochowska 
tworzy odrębną krainę geobotaniczną. Dominują tu ciepłolubne rośliny charakterystyczne dla Europy Zachodniej. 
Stwierdzono występowanie ok. 1600 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 60% całej liczby gat. tych roślin w 
Polsce. 

Osobliwości flory Jury 

Endemity i gatunki rzadkie: brzoza ojcowska (w Dolinie Bolechowickiej i Kobylańskiej), warzucha polska 
znaleziona w Olkuszu, warzucha tatrzańska (endemit tatrzański), ostróŜka tatrzańska (subendemit tatrzański), 
przytulia krakowska, modrzew polski. Z rzadszych roślin wymienić naleŜy takŜe gatunki: ostnica Jana, ostnica 
włosowata, goździk siny, aster gawędka, wisienka stepowa, kruszczyk drobnolistny, szałwia łąkowa, rojnik górski, 
macierzanka pospolita, kłokoczka południowa, kwitnące okazy bluszczu, 10 gatunków storczyków, fiołek bagienny. 

Lasy 

W zbiorowiskach leśnych występują głównie grądy, mieszane bory sosnowo-dębowe z domieszką jodły lub buka, 
świetliste dąbrowy. Sporadycznie występuje buczyna sudecka i buczyna karpacka z domieszką jodły. W runie tej 
ostatniej występuje lepięŜnik biały, Ŝywiec gruczołowaty, paprotnik kolczysty, parzydło leśne. W okolicach Ojcowa i 
Olkusza występują reliktowe lasy górskie -jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym. Wśród drzew dominują: 
grab, sosna, buk, brzoza, dąb, jodła. Wczesną wiosną przed rozwojem liści przez drzewa w runie leśnym zakwitają 
masowo: przylaszczka pospolita, zawilec gajowy i Ŝółty, miodunka ćma, szczyr trwały, śledziennica skrętolistna, 
zdrojówka rutewkowata, złoć Ŝółta, groszek wiosenny, pierwiosnek lekarski i wyniosły. Spotkać moŜna teŜ 
śnieŜyczkę przebiśnieg, wawrzynka wilczełyko, konwalię majową. Często występuje kopytnik pospolity, pomocnik 
baldaszkowy, borówka czarna i brusznica. W podszycie często występuje dzika porzeczka. 

Inne zbiorowiska 

Ciepłolubne zbiorowiska murawy kserotermicznej reprezentowane są przez około 300 gatunków. Są to m. in: aster 
gawędka, czosnek skalny (poza Jurą nie występujący na niŜu), dziewanna austriacka, ostnica Jana, kostrzewa 
bruzdkowana, oman wąskolistny, przetacznik wczesny, rumian Ŝółty, róŜa francuska, turzyca niska i turzyca Michela, 
wiśnia karłowata. Roślinność pustynna reprezentowana jest przez szczotlichę siwą i wydmuchrzycę piaskową. Co 
ciekawe występuje tu pewna ilość gatunków roślin typowo górskich (szczególnie w południowej części wyŜyny). Są 
one reliktami glacjalnymi, które przetrwały tutaj po ostatnim zlodowaceniu. NaleŜy tu wymienić takie gatunki, jak: 
ciemięŜyca zielona i chaber miękkowłosy ( w Dolinie Prądnika), omieg górski (przy źródłach Białej Przemszy), 
skalnica gronkowa, kozłek trójlistny, zanokcica zielona, zachyłka Roberta (na skałach i piargach). Jeszcze starszymi 
reliktami, bo pochodzącymi z okresu trzeciorzędu są bardzo rzadko spotykane: ostróŜka tatrzańska, wierzba 
lapońska, reliktami jest równieŜ brzoza karłowata, dębik ośmiopłatkowy i znaleziony tylko na dwóch stanowiskach 
paprotnik pstry. Na nieuŜytkach i suchych wapiennych zboczach występują krzaczaste zarośla leszczyny, tarniny, 
dzikiej róŜy, a wśród skał wapiennych licznie występuje jałowiec pospolity. 

Grzyby, glony i porosty 

Liczna jest flora grzybów – ok. 600 gatunków. Z rzadszych gatunków występują: piestrzenica kasztanowata, 
szmaciak gałęzisty, muchomor sromotnikowy, Ŝagiew siarkowa i rosnący pod ziemią jeleniak. Ogromne bogactwo 
glonów (w rzece Pilica doliczono się ich 450 gatunków). Niemal połowę z 420 występujących tu porostów stanowią 
epifity. Występuje tu bardzo ładny skorupiasto-listkowaty porost złotorost ścienny oraz rzadki granicznik płucny. 

Jednym z powaŜniejszych zagroŜeń dla flory Jury jest duŜe skaŜenie powietrza spowodowane bliskim sąsiedztwem 
duŜych zakładów przemysłowych oraz zmiany środowiska spowodowane osuszaniem bagien i torfowisk. 

 



Fauna  

Ze stosunkowo rzadkich zwierząt występują tu: padalec zwyczajny, w tym równieŜ jego rzadka odmiana turkusowa, 
gniewosz plamisty, zaskroniec, Ŝmija zygzakowata, ropucha paskówka. Z owadów największy europejski chrząszcz 
jelonek rogacz, największy polski motyl zmierzchnica trupia główka oraz paź Ŝeglarz.Obszar WyŜyny stanowi 
podobnie jak w przypadku flory odrębną krainę zoogeograficzną pod nazwą Jura Krakowska. Na skutek szkodliwego 
dla środowiska przyrodniczego oddziaływania gospodarki człowieka została tu wytępiona znaczna liczba gatunków 
ssaków i innych rzadkich zwierząt. Dawniej charakterystyczny dla Jury był np. wąŜ Eskulapa, który został wytępiony 
niemal w całej Polsce. Zwiększyła się natomiast liczba zwierząt drobnych, szczególnie bezkręgowców. Obecnie na 
WyŜynie Krakowsko-Częstochowskiej występują zwierzęta typowe dla bardzo ciepłych i silnie zagospodarowanych 
obszarów chociaŜ moŜna tu spotkać równieŜ wiele rzadkich gatunków zwierząt. 

Bezkręgowce, ryby, płazy, ptaki, ssaki  

W wodach Warty, Pilicy i innych jurajskich rzekach bardzo popularne są gąbki. Najpopularniejszym ich gatunkiem 
tu występującym jest nadecznik Spongilla lacustris. Najczęstszym miejscem występowania nadeczników są stare 
konary i pale podwodne. 

Bezkręgowce w znacznej mierze są reprezentantami południowej części naszego kontynentu. Na Jurze stwierdzono 
występowanie aŜ 700 gatunków chrząszczy, 250 gatunków pszczołowatych i prawie 100 gatunków mięczaków. Na 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego Ŝyje stonoga Trachelipus nodulosus. Do tej pory zaledwie jeden raz udało 
się zanotować jej obecność na Jurze, a najbliŜsze tereny gdzie spotkano ten gatunek to Niecka Nidziańska i Pieniny. 
RównieŜ na terenie OPN zanotowano występowanie pluskwiaka – strojnicy włoskiej, której pancerz pokryty jest 
przemiennie leŜącymi czerwonymi i białymi pasami. Z chrząszczy najbardziej niezwykłym gatunkiem na jaki tu 
natrafiono podczas badań jest ryjkowiec pontyjski pochodzący z północnej Turcji. Oprócz niego na uwagę zasługuje 
równieŜ kózka purpurówka, niewielka zielarka (Phytoecia unicinata) oraz jelonek rogacz – największy europejski 
chrząszcz. Uwagę warto zwrócić równieŜ na gatunki arktyczno-alpejskie, z których naleŜy przynajmniej wymienić: 
chrząszcza niestrudka (Bembidion tibiale), rynnicę lapońską. Elementami borealno-górskimi są trzmiele i tak np. 
Bombus jonellus spotykany najczęściej na Górze Zborów. Spośród ślimaków prawdziwą atrakcją jest poczwarówka 
prąŜkowana. 

Na WyŜynie Krakowskiej obok wymienionych wyŜej bezkręgowców występuje aŜ 1200 gatunków motyli z 25 
rodzin. Badania nad nimi prowadzono juŜ w XIX w. a najsłynniejszym badaczem tych zwierząt na Jurze był T. 
śebrowski. Tereny naskalne zamieszkiwane są przez pazia królowej podlegającego całkowitej ochronie. W tym 
samym środowisku zamieszkują równieŜ modraszki takŜe kraśnik (Zagaena trifolli). Na terenach polnych Ŝyją m.in. 
kniejowce i mieniaki. Spośród motyli nocnych warto wspomnieć o nastroszu półpawiku, wstęgówce i sówkach, które 
tutaj występują najliczniej. Niezwykle interesujący jest równieŜ występujący tu motyl zmierzchnica trupia główka 
zaliczany do największych motyli zamieszkujących Polskę. 

Spośród ryb na Jurze stwierdzono występowanie aŜ 25-30 gatunków. Najpopularniejszymi rybami są tu: szczupak 
pospolity, płoć, leszcz, karp, pstrąg potokowy, strzebla potokowa, głowacz białopłetwy i troć. 

Zamieszkuje tu 21 gatunków płazów (14 gatunków) i gadów (7 gatunków) w tym: grzebiuszka, ropucha paskówka, 
padalec turkusowy, Ŝółw błotny (w stawach i bagniskach Puszczy Dulowskiej), gniewosz plamisty, zaskroniec i 
Ŝmija zygzakowata. 

Z ptaków, których naliczono tu ponad 170 gatunków (niektóre źródła podają 200 gatunków), licznie występują sowy, 
w tym rzadko – puchacze (znajdujące na swoje siedliska jaskinie i szczeliny skalne), orliki krzykliwe, pustułki,pliszki 
górskie, bociany czarne, dzięcioły czarne, cietrzewie, kulony (w północnej części WyŜyny), nagórniki, zimorodki i 
białorzytki. Spotkano tu gatunki pochodzące z kontynentu azjatyckiego: kruk, wrona, dzięcioł zielonosiwy, 
mysikrólik, jak i stanowiące element zachodnioeuropejski: kulczyk, kląskawka, słowik rdzawy oraz dzięcioł zielony. 
Gatunkami typowo śródziemnomorskimi są: nagórnik oraz dzierzba rudogłowa. Popularnie spotykane są tu natomiast 
jastrzębie. 

Z ssaków (na Jurze zanotowano występowanie 50 gatunków) występują tu zwierzęta rzadko spotykane w Polsce 
m.in.: łoś (w Puszczy Dulowskiej) i bobry (w Pilicy k. Szczekocin, Młyny k. Kostkowic). Najliczniej ssaki są 
reprezentowane przez: mysz leśną, wiewiórkę, zająca szaraka, kunę leśną, sarnę, lisa i dzika. 



Na szczególna uwagę wśród ssaków zasługują nietoperze, których na WyŜynie Krakowsko-Częstochowskiej Ŝyje 17 
gatunków m.in. rzadkie: nocek orzęsiony (w Jaskini Wierzchowskiej Górnej i Jaskini Racławickiej – jedyne 
występowanie w Polsce), podkowiec duŜy (stwierdzony w Polsce tylko w Jaskini Nietoperzowej), gacek wielkouchy, 
podkowiec mały (w Sokolich Górach) oraz mroczek posrebrzany 

Endemitami wśród fauny są tu: jelonek rogacz, paź królowej i paź Ŝeglarz. Do endemitów naleŜy zaliczyć równieŜ 
chrząszcze jaskiniowe (Choleva lederina gracilenta, Catops tristis inferus). 

W wodach źródeł krasowych (m.in. w Dolinie Sąspówki) zachował się relikt z epoki lodowcowej, przedstawiciel 
fauny bezkręgowej – wypławek alpejski (planaria alpina). 

Turystyka  

Dzięki korzystnej rzeźbie terenu tereny WyŜyny Krakowsko-Częstochowskiej były dobrym miejscem do budowy 
warowni obronnych. Wybudowano tu wiele zamków, które tworzą tzw. "Szlak Orlich Gniazd". Jest tu duŜo obiektów 
do zwiedzania. Znajdują się tu tereny wspinaczki skałkowej czy trasy dla quadów. 
Ze względu na piękno krajobrazu WyŜyna naleŜy do najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Jura jest 
stolicą wspinaczkową Polski. Znajduje się tu wiele ścianek oficjalnie do tego przeznaczonych oznaczonych w skali 
od II do 6.8 co do stopnia trudności. Dla plaŜowiczów teŜ coś się znajdzie. Jest tutaj Jezioro Porajskie. Ostatnio 
zbudowano wyciągi narciarskie. 

HISTORIA ZAMKU (Pieskowa Skała) 
 
Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był waŜnym ogniwem w 
łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś 
naleŜy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest duŜą 
atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd. 
  
Najstarsza historia zamku tkwi w pomroce dziejowej. Tradycja mówi, Ŝe w 
okresie wczesnego średniowiecza istniał tu lub na przeciwnej górze Bukowiec 
drewniany ogród. Są to tylko przypuszczenia, bowiem jego śladów nie 
stwierdzono. Natomiast pierwsza wzmianka o zamku w Pieskowej Skale 
pochodzi dopiero z 1315 r., kiedy to Władysław Łokietek zezwala niejakiemu 

Mikołajowi lokować wieś między Kosmolowem, Sułoszową a zamkiem w Pieskowej Skale. Niewykluczone równieŜ, 
Ŝe załoŜenie grodu przez Henryka Brodatego w 1228 r. wiązane przez niektórych historyków z Grodziskiem dotyczy 
właśnie Pieskowej Skały (zob. s. ). Wg Długosza powstanie zamku wiąŜe się z okresem panowania Kazimierza 
Wielkiego i jego oŜywioną działalnością budowlaną. Przypuszcza się jednak, Ŝe relacja ta dotyczy przebudowy 
istniejącego tu załoŜenia obronnego. Długosz podaje, Ŝe w 1377 r. Ludwik Węgierski nadał zamek Piotrowi 
Szafrańcowi z Łuczyc dla złagodzenia sporu powstałego między węgierskimi dworzanami króla a Piotrem 
Szafrańcem, który w konsekwencji bójki miał zostać ranny i stracić ucho. Pełne prawo własności zamku uzyskali 
Szafrańcowie dopiero w 1422 r. od Władysława Jagiełły, który za wierną słuŜbę i udział w bitwie pod Grunwaldem 
nadał zamek Piotrowi Szafrańcowi, podkomorzemu krakowskiemu (od tego bowiem czasu zamek w Pieskowej Skale 
stanowił własność Korony). Jak podaje Długosz Piotr Szafraniec dowodził pod Grunwaldem wystawioną przez siebie 
chorągwią. W dokumencie Jagiełły spisanym na Świętym KrzyŜu w 1422 r. czytamy: My Władysław, z BoŜej łaski 
król polski (...) rozwaŜywszy wierne posłuszeństwo, niezmordowaną pracę, szlachetne pochodzenie męŜa Piotra 
Szafrańca podkomorzego krakowskiego naszego rycerza wiernego i ulubionego zwaŜywszy, Ŝe w róŜnych wojnach, 
zjazdach, konfliktach, obronie granic i jakichkolwiek opresjach, które na nas i nasze królestwo spadały od czasu 
kiedy włoŜyliśmy koronę królewską, w pilnym niepokoju, wiernej odwadze, cichym, poŜytecznym i zdatnym zawsze 
się okazywał (...) pragnąc tego Piotra Szafrańca obdarzyć naszą łaską specjalną i oddać do nowych usług (...) jako 
przykładowi wielu cnót i jego dzieciom i prawowitym następcom zamek nasz Pieskową Skałę wraz z wsiami 
Sułoszową, WielmoŜą, Milonki i Wola i młynami na rzece Prądniku w ziemi krakowskiej połoŜonych z dawna 
naleŜących do tego zamku (...) nie rezerwując sobie niczego z własności i panowania jak tylko 2 grosze podatku od 
ziemi, z łaskawości nam przyrodzonej (...) to wszystko dajemy na własność i uŜytek z prawem sprzedaŜy, zamiany, 
nadania i wiecznego posiadania, jak się wyda lepszym i poŜyteczniejszym Piotrowi Szafrańcowi i jego następcom. 
Warto przypomnieć, Ŝe wieś WielmoŜa naleŜała do klasztoru Klarysek z nadania księcia Bolesława Wstydliwego; 
zajęli j ą jednak Szafrańcowie i fakt ten potwierdził Jagiełło w cytowanym wyŜej dokumencie. Zamek Pieskowa Skała 
wraz z wymienionymi dobrami spoczął w rękach rodziny Szafrańców aŜ do 1609 r. 



  
W 1442 r. zmarł Piotr Szafraniec (syn seniora). Odtąd zrywają się kontakty Szafrańców z dworem królewskim, a ich 
następcy (Piotr, jego syn równieŜ Piotr i wnuk Krzysztof) zajmowali się alchemią, czarną magią i rozbójnictwem, 
napadając na wędrujących kupców. Szczególnie Piotr Szafraniec (zm. w 1458 r.) wielką i sromotną hańbą w tej 
mierze słynął - czytamy w Kronice Marcina Kromera, a Krzysztof w 1484 r. z rozkazu króla Kazimierza 
Jagiellończyka został ścięty w Baszcie Senatorskiej na zamku krakowskim. 
  
Z powodu braku materiałów źródłowych i przekazów ikonograficznych nie wiadomo jak wyglądał zamek w XV w. 
Na podstawie rekonstrukcji XV-wiecznego zamku wg prof. Alfreda Majewskiego uwaŜa się, Ŝe zabudowa wzgórza 
zajmowała dwa poziomy. WyŜej, 38 m nad dnem Doliny Prądnika i drogą, znajdowała się kwadratowa wieŜa 
straŜnicza z dwoma budynkami mieszkalnymi i małym dziedzińcem wewnętrznym, niŜej zaś - na poziomie 
dzisiejszego dziedzińca arkadowego - studnia i zabudowania gospodarcze, do których przylegał mur obronny. 
  
Ze średniowiecznym zamkiem gotyckim wiąŜe się legenda, która wspomina, Ŝe w jego baszcie była więziona jedna z 
córek Toporczyków, Dorotka, kochająca giermka - lutnistę, przemocą wydana za starego Szafrańca. Po pewnym 
czasie zjawił się wybawca kochanek, przebrany w zakonny habit, pragnąc ją stamtąd wydostać. Obydwoje zostali 
jednak schwytani przez słuŜbę i otrzymali średniowieczne wyroki: giermka rozszarpały konie, włócząc go po stokach 
góry, a Dorotka znalazła śmierć głodową w baszcie zamkowej. Podobno przez pewien czas jej ulubiony pies, 
wiedziony instynktem, z trudem wdrapywał się na wysoką skałę (nazywaną w związku z tym niekiedy - Pieskową) i 
do baszty przynosił resztki jedzenia. Miejsce, na którym znajdowało się legendarne więzienie nazywa się Skałą 
Dorotki. 
  
Od 1542 r. zamek był w posiadaniu Hieronima Szafrańca, który podobno miał podjąć się jego przebudowy w 1 poł. 
XVI w., z prawdopodobnym udziałem włoskiego architekta Mikołaja Castiglione i współpracującego z nim Gabriela 
Słońskiego z Krakowa, jednak brak przekazów źródłowych nie pozwala na określenie zakresu podjętych wówczas 
prac. MoŜna tylko przypuszczać, Ŝe H. Szafraniec pełniąc funkcję sekretarza króla Zygmunta I Starego i jednocześnie 
będąc świadkiem wielkiej przebudowy królewskiej rezydencji na Wawelu, wprowadził pewne elementy renesansowe 
do wnętrz zamkowych w Pieskowej Skale. 
  
Córka Hieronima i jego drugiej Ŝony Zofii Zborowskiej, Zofia - Ŝona Mikołaja Oleśnickiego - była uwaŜana za 
pierwszą polską poetkę i autorkę pieśni religijnej zatytułowanej Pieśń nowa, w której jest podziękowanie Panu..., 
wydanej drukiem w 1556 r. w Krakowie*. 
  
* Utwór ten przypisywano Oleśnickiej, poniewaŜ w jego zwrotki został wpisany akrostych "Zofia Olesnicka z 
Pyeskowey Skali", a ponadto anonimowy autor wypowiada poetycką modlitwę ustami kobiety. Według Stanisława 
Kota autorem utworu jest Cyprian Bazylik, poeta i tłumacz związany z rodziną Oleśnickich. 
  
W 1557 r. zamek odziedziczył stryjeczny brat Hieronima, Stanisław, który dokonał przebudowy gotyckiego zamku w 
stylu renesansowym, wzorując się na wawelskiej rezydencji. Franciszek Siarczyński pisze, Ŝe Stanisław Szafraniec z 
Pieskowej Skały zamek wspaniały wystawił, ogrody zasadził, stawy i zwierzyńce załoŜył. Dom tak był sprzętami 
ozdobiony, iŜ go z królewskim równano, a potomkowie jeszcze i w następnym wieku w tymŜe go stanie bez odmiany 
dla pamiątki utrzymywali. Data "1578" wykuta we fryzie obramienia okiennego przed wejściem na dziedziniec 
wewnętrzny dotyczy prawdopodobnie zakończenia przebudowy zamku. 
  
S. Szafraniec, jako gorący zwolennik reformacji, w swych posiadłościach zakładał zbory kalwińskie i ariańskie (m.in. 
w sąsiedniej Sułoszowej). Otaczał się ludźmi nauki i pióra, a wyrazem jego literackich zainteresowań były przyjazne 
kontakty z Mikołajem Rejem, który w swej twórczości niejednokrotnie podkreślał zasługi Szafrańców. 
  
Ostatnim właścicielem zamku z rodziny Szafrańców był Jędrzej, syn Stanisława. Po jego bezpotomnej śmierci w 
1608 r. zamek ciągle zmieniał właścicieli. Początkowo był w posiadaniu Macieja Łubnickiego, a później 
Zebrzydowskich (jeden z nich - Mikołaj był inicjatorem i przywódcą rokoszu przeciwko Zygmuntowi III Wazie). W 
1640 r. zamek przeszedł w ręce Michała Zebrzydowskiego (syna Jana), starosty lanckorońskiego, który przede 
wszystkim wzmocnił system fortyfikacyjny i w pewnym stopniu zmienił sylwetkę budowli. Od strony wsch., z której 
zamek był ciągle naraŜony na ataki nieprzyjaciela, M. Zebrzydowski zbudował dwa potęŜne bastiony połączone 
kurtyną z bramą wjazdową pośrodku. Zamek uzyskał w ten sposób drugi dziedziniec, tzw. zewnętrzny. System 
obronny wprowadzony przez Zebrzydowskiego, wzmocniony ponadto drugą fosą przed elewacją kurtyny, 
reprezentował nowowłoski typ fortyfikacji, wykształcony we Włoszech w poł. XVI w. Był on wówczas 
nowoczesnym załoŜeniem budzącym szeroki podziw. 



Wywódź zacny marszałku! wiecznie trwałe mury, 
  
- pisze w jednej ze swoich fraszek Wespazjan Kochowski - 
  
Łamiąc odwaŜnym kosztem upornej natury 
Twardym lity kamieniem wzgórek okazały 
Mocniąc i zdobiąc kasztet twój Pieskowej Skały. 
Przewaga twoja większych rzeczy dokazuje, 
Gdy skała skałę mocni i fortyfikuje, 
Herb twój widząc Szwedzi, z chorągwią i z krzyŜem 
Rzekną: wiecznie się skało pod cię nie przybliŜem. 
  
Zebrzydowski zbudował ponadto nad bramą wjazdową od strony dziedzińca wewnętrznego, wysuniętą ryzalitowo 
loggię oraz barokową kaplicę św. Michała na II piętrze. 
  
W l. 1655-57 zamek zajęli Szwedzi, którzy dokonali w jego wnętrzach duŜych zniszczeń. 
  
W 1667 r. zamek przeszedł w ręce rodziny Wielopolskich herbu Starykoń. Pierwszy z nich, Jan Wielopolski, 
kanclerz koronny, starosta krakowski i poseł królewski, jeszcze w 1655 r. sprawując poselstwo króla Jana Kazimierza 
do cesarza rzymskiego Ferdynanda III w sprawie uzyskania pomocy na potrzeby wojny ze Szwedami, uzyskał od 
Ferdynanda III przywilej uŜywania tytułu hrabiego na Pieskowej Skale. Tytuł ten zachowali takŜe następni 
członkowie rodu Wielopolskich aŜ do 1842 r., bowiem do tego czasu zamek był w ich posiadaniu. 
  
Pod koniec XVII w. wzmocniono nieznacznie obronę zamku przez wprowadzenie dział z hakownicami z siedziby 
Wielopolskich w śywcu. Mimo to na pocz. XVIII w. został on ponownie oblęŜony przez Szwedów, a w 1718 r. uległ 
poŜarowi, który stawił prawie cały zamek, z wyjątkiem części gotyckiej koło Skały Dorotki. 
Wielopolscy (szczególnie Jan oraz Franciszek, wojewoda sieradzki), pełniąc wysokie urzędy w hierarchii 
państwowej rzadko przebywali w Pieskowej Skale, toteŜ zamek pozbawiony stałej opieki popadł w ruinę, którą 
zapoczątkowały wojny ze Szwedami i wspomniany poŜar. 
  
Dopiero jeden z ostatnich reprezentantów Wielopolskich - Hieromin, koniuszy koronny, a od 1768 r. starosta 
krakowski, wykazał większe zainteresowanie Pieskową Skałą. Opuściwszy swą siedzibę w Oborach pod Warszawą 
przeniósł się tu wraz z Ŝoną Urszulą Potocką na stałe i dokonał wielkiej przebudowy zamku, w wyniku której zatracił 
on swój renesansowy charakter i stał się bryłą pozbawioną wyraźnych cech stylowych. Zamurowano wówczas loggię 
widokową, a kruŜganki dla lepszego ogrzania wnętrz zamieniono w ciąg oszklonych korytarzy. Przebudowano takŜe 
prawie wszystkie wnętrza, ościeŜa okienne i drzwiowe, pokrywając je dekoracją malarską. Barwną polichromią 
pokryto takŜe wsch. elewację zamku i wszystkie elementy dziedzińca arkadowego. Zbudowano drugie piętro nad 
budynkiem oficyny, a w miejscu gdzie dzisiaj jest ogród włoski powstał budynek o trzech kondygnacjach: najniŜej 
były stajnie, do których wjazd prowadził pod mostem arkadowym przed bramą w wieŜy zegarowej, na poziomie 
dzisiejszego dziedzińca zewnętrznego załoŜono wozownie, zaś I piętro zajmowały pomieszczenia dla słuŜby 
łowieckiej. W tym czasie zamek prawdopodobnie uzyskał takŜe dwa barokowe hełmy, jeden na baszcie okrągłej, 
drugi zaś na wieŜy Dorotki, co wskazuje akwarela Zygmunta Vogla z końca XVIII w. Pomimo tak gruntownej 
przebudowy, Wielopolski przywrócił jednak zamkowi splendor rezydencji magnackiej. Jako człowiek postępowy i 
mający zamiłowania kolekcjonerskie, zgromadził zbiór cennych dzieł sztuki, stając się w ten sposób właścicielem 
"muzeum Polski", urządzonego na wzór gabinetów holenderskich, tureckich i chińskich. Bogactwo wyposaŜenia 
zamku podkreślają zachowane do dziś inwentarze z 1778 r. Zamek był wówczas odwiedzany przez znane osobistości, 
m.in. gościł w nim August III Sas, zanim został koronowany na króla Polski oraz Stanisław August Poniatowski. 
Ostatni nasz monarcha odwiedził zamek w 1787 r., juŜ po śmierci Hieronima Wielopolskiego i po powrocie jego 
Ŝony do Obór pod Warszawą, co świadczy o randze zamku i jego dobrym utrzymaniu, mimo Ŝe był on juŜ coraz 
rzadziej zamieszkiwany. 
  
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa odwiedzając w 1826 r. Pieskową Skałę wątpi (...) aby mógł być w całej Polsce 
równie dawny pomnik lepiey zachowany, nie tylko zniszczenia Ŝadnego, ale w tych stu pokojach, w tych obszernych 
kruŜgankach, które od dziedzińca na dwóch są piętrach, w tych lochach podziemnych, nigdzie cienia zaniedbania lub 
nieporządku dostrzec nie moŜna; wszędzie dowody staranney i troskliwey ręki, które mnie razem i ucieszyły i 
rozczulały. 
  
 



W tym stanie zamek i dobra pieskoskalskie zakupił w 1842 r. Jan Mieroszewski, a po nim w 1846 r. przeszły w ręce 
jego syna Sobiesława Augusta Mieroszewskiego. Od tego czasu zamek przeŜywał trudne chwile. Podczas poŜaru 
latem 1850 r. spłonęły drewniane stropy oraz urządzenia komnat, natomiast wskutek kolejnego poŜaru w 1853 r. 
runęła wieŜa na Skale Dorotki niszcząc sąsiednie zabudowania. Z powodu znacznych strat Mieroszewski rozebrał 
resztę starego zamku oraz budynek stajni i wozowni. 
  
W czasie powstania styczniowego w 1863 r. zamek słuŜył powstańcom z oddziału Mariana Langiewicza za czasowe 
schronienie i miejsce odpoczynku. Powstańcy znaleźli się wówczas w zasięgu działania dowódców rosyjskich: mjr 
Medena w Olkuszu, mjr Stolzenwalda w Miechowie oraz gen. ks. Szachowskiego w Myszkowie. Na wieść o 
zbliŜaniu się Ŝołnierzy Medema od strony Sułoszowej Langiewicz nakazał swojemu oddziałowi opuszczenie zamku i 
udanie się w kierunku Wolbromia. Tam stoczono bój z oddziałami Szachowskiego, a później oddział Langiewicza 
wycofał się w kierunku Skały. Tymczasem na zamku w Pieskowej Skale (który w 1863 r. czasowo słuŜył takŜe za 
szpital) pozostało tylko ok. 50 powstańców, których zadaniem było jak najdłuŜsze wstrzymywanie oddziału Medema. 
Rosjanom zadano pewne straty, po czym na rozkaz Langiewicza załoga opuściła zamek i dołączyła do jego oddziału. 
  
Dotychczas istnieją nieścisłe informacje odnośnie walk powstańczych w marcu 1863 r. na zamku. W świetle nowych 
badań Anny Borkiewicz, dotyczących przebiegu walk powstania styczniowego w okolicach Pieskowej Skały, front 
bitew w marcu 1863 r. ominął zamek. Większy bój stoczyli powstańcy w okolicy cmentarza w Skale, natomiast w 
zamku mogło znajdować się kilku Ŝołnierzy Langiewicza nie biorących udziału w walce. 
  
Kolejną bitwę stoczono jeszcze w sierpniu 1863 r. pod Pieskową Skałą; moŜe wówczas zamek poniósł nieznaczne 
straty. Miejscowa tradycja wspomina o tragedii, jaką przeŜyła grupa powstańców pozostałych na zamku. OtóŜ 
podobno 27 młodzieńców ukryło się przed Rosjanami w studni zamkowej opuszczając się w głąb na linie. Wskutek 
zdrady lina została przecięta i powstańcy ponieśli śmierć. 
  
S. A. Mieroszewski w l. 1863-77 dokonał odbudowy zamku po poŜarach przywracając mu stan z czasów 
Wielopolskich. Wnętrza uzyskały wtedy, jak się przypuszcza, wygląd eklektycznym. W tym czasie zbudowano takŜe 
dwie dekoracyjne neogotyckie wieŜe w naroŜach bastionów od strony dziedzińca zewnętrznego, drewnianą altanę w 
Parku Zamkowym, kilka wieŜyczek obserwacyjnych w bastionach i nadbudowano wieŜę obok bramy wjazdowej, 
wieńcząc ją ostrosłupowym dachem (ponad dzisiejszą loggią). Zamek w tym stanie znalazł się w 1887 r. w rękach 
ostatniego z członków rodziny Mieroszewskich - Krzysztofa, który juŜ w 1896 r. sprzedał dobra pieskoskalskie 
Michałowi Wilczyńskiemu z Warszawy, wywoŜąc cenniejsze sprzęty i dzieła sztuki do Krakowa. Był to w zasadzie 
koniec świetności dawnej rezydencji magnackiej. 
  
Majątek pieskoskalski zmniejszył się wielokrotnie, na wierzchowinie wycięto lasy i rozebrano okoliczne folwarki. 
Pod koniec XIX w. zamek nabył adwokat Chmurski z Krakowa, który u jego stóp wybudował wille, nadając 
Pieskowej Skale charakter letniskowy na wzór Ojcowa. Jednocześnie cały majątek został zadłuŜony do tego stopnia, 
Ŝe wiosną 1902 r. została ogłoszona licytacja zamku. 
  
Wśród wielu osób przyjeŜdŜających do powstającego w tym czasie letniska znalazł się Adolf Dygasiński, który na 
łamach "Kuriera Warszawskiego" rzucił hasło ratowania zaniedbanego zamku. Do jego apelu przyłączył się takŜe 
Józef Zawadzki - lekarz i autor przewodnika po Pieskowej Skale. Dzięki ich głosom udało się odroczyć licytację i 
uzyskać kwotę 60 tys. rubli na wykupienie zamku. ZałoŜona z ich inicjatywy spółka (od 1905 r. Towarzystwo 
Akcyjne Zamek Pieskowa Skała) wykupiła zamek juŜ w 1903 r., w rok po śmierci Adolfa Dygasińskiego. 
  
Towarzystwo Akcyjne, na czele którego stanął dr Henryk Dobrzycki, przystąpiło do odremontowania zamku i jego 
adaptacji na pomieszczenia letniskowe. ZałoŜono tam równieŜ muzeum archologiczno-przyrodnicze, które jednak 
uległo zniszczeniu w czasie I wojny światowej. 
  
W nowej funkcji zamek przetrwał do 1939 r. Podczas okupacji hitlerowskiej słuŜył za czasowe schronienie dla setek 
osieroconych dzieci, głównie Zamojszczyzny i Wołynia oraz uchodźców po powstaniu warszawskim. Po wojnie na 
krótko pozostawał w gestii Ministerstwa Rolnictwa i mieścił zarząd spółdzielni rolniczych. 
  
Od 1949 r. pod kierownictwem prof. dr Alfreda Majewskiego prowadzono w zamku prace badawcze i 
konserwatorskie. Głównym celem tych prac, zakończonych ostatecznie w 1970 r., było przywrócenie budowli 
zamkowej autentycznych cech architektury renesansowej. Odkryto wówczas kruŜganki arkadowe, maszkarony i 
kartusze herbowe na dziedzińcu, obramienia okienne, drzwiowe i loggię widokową. 
Do naszych czasów jednak nie zachowało się nic z autentycznego wyposaŜenia zamku. W latach 60. urządzano tu 



czasowe wystawy poświęcone dziejom zamku, powstaniu styczniowemu i sztuce renesansu. W 1970 r. w 
odrestaurowanych komnatach staraniem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu otwarto muzeum, którego profil 
ekspozycyjny i prezentowana tematyka wystawowa nie miały Ŝadnego związku z historią zamku. Było to muzeum 
poświęcone przemianom stylowym w sztuce europejskiej od XIV do poł. XIX w. (rzeźba, malarstwo, meblarstwo, 
tkactwo, ceramika, wyroby przemysłu artystycznego). W zamku znajduje się ponadto biblioteka Sapiehów z 
Krasiczyna, licząca ok. 28 tys. tomów. 
  
Muzeum jest oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. 
  
Zwiedzanie zamku.  
Główne wejście na dziedziniec zewnętrzny zamku znajduje się od strony wsch., w kurtynie łączącej dwa bastiony. 
PowyŜej bramy i pod wieŜyczkami straŜniczymi na naroŜach bastionów znajdują się kartusze z herbami 
Zebrzydowskich: "Radwan" - herb rodziny Zebrzydowskich, "Śreniawa" - herb Ŝony Michała Zebrzydowskiego, z 
domu Stadnickiej oraz "Gryf" i "Herburt" naleŜące do jego dziadków po mieczu i po kądzieli. 
  
W jednym z bastionów, na lewo od wejścia mieści się stylowa kawiarnia "Zamkowa", otwarta w 1970 r. Z jej tarasu 
malownicza panorama Doliny Prądnika i widok na zamek. 
  
Z bramy wejściowej o rustykowanym obramieniu wchodzi się na obszerny dziedziniec zewnętrzny; w głębi jest 
widoczny budynek zamku ujęty po prawej stronie okrągłą gotycką basztą, zbudowaną z wapienia jurajskiego 
najprawdopodobniej pod koniec XV w., w której na dziesięciu poziomach jest rozmieszczonych 57 otworów 
strzelniczych, a po lewej wieŜą zegarową (nakrytą zrekonstruowanym hełmem barokowym) i ryzalitowo wysuniętą 
dwukondygnacyjną loggią renesansową zwieńczoną attyką. Do baszty przylega z prawej strony XVIII-wieczny 
budynek oficyny, sięgający do bastionu pn.-wsch. PoniŜej dziedzińca zewnętrznego, od strony pd., znajduje się ogród 
włoski z bukszpanowymi Ŝywopłotami, zrekonstruowany przez prof. Gerarda Ciołka w latach 50. XX w. W l. 1985-
87 podczas silnych mrozów znaczna część bukszpanów wymarzła; ostatnio ogród został ponownie zrekonstruowany. 
  
Przed bramą wejściową na wewnętrzny dziedziniec arkadowy, po lewej stronie zachowały się renesansowe 
obramienia okienne. We fryzie jednego z nich widnieje napis wycięty w kamieniu: Mnie tu dla obrony zbudowano a 
Bogu w opiekę podano gdiŜ bez ratunku jego nie obroni nikt niczego; na drugim zaś tylko kilka czytelnych słów i 
data zakończenia przebudowy zamku przez S. Szafrańca - 1578. 
  
Przez ostrołukowy gotycki portal w bramie wchodzimy do sieni załoŜonej na kole o średnicy ok. 6 m. Jest to dolna 
kondygnacja XIV-wiecznej baszty, z zachowanym do dziś piecem chlebowym, której wyŜsza część została 
przebudowana w XVI w. Naprzeciwko pieca jest wmurowana tablica upamietniajaca przemarsz wojsk z Piłsudskim 
na czele w 1914 r 
  
Przez kolejny portal ujęty pięknym obramowaniem gotyckim prowadzi wejście na dziedziniec arkadowy, zbliŜony 
kształtem do nieregularnego trapezu. Wokół dziedzińca na poziomie dwóch wyŜszych kondygnacji biegną filarowo-
arkadowe kruŜganki wysunięte ryzalitowo od strony bramy. W kruŜgankach, w tzw. trójkątach sferycznych znajduje 
się 21 maszkaronów (stylizowane głowy ludzkie i zwierzęce), które są refleksem sztuki niderlandzkiej. Na ścianie 
zach. zamku, na poziomie I piętra widoczne są dwa kartusze z herbami "Starykoń" Szafrańców i "Rawicz" (panna na 
niedźwiedziu) - Ŝony Stanisława Szafrańca. 
  
W gotyckiej arkadzie na poziomie parteru znajduje się wykuta w skale studnia o głębokości 45 m, sięgająca dnem 
poziomu Prądnika, pochodząca prawdopodobnie z XIV w. Wg legendy ponieśli w niej śmierć powstańcy w 1863 r. 
Drewnianą obudowę studni, w tym takŜe zębate koło umoŜliwiające czerpanie wody, wykonano w ramach prac 
restauracyjnych juŜ po II wojnie światowej (obecnie studnia jest nieczynna, wodę zamek pobiera z ujętego źródła). 
  
Resztki malowideł zachowane na ścianach zewnętrznych pod kruŜgankami i na maszkaronach świadczą, Ŝe w okresie 
renesansu kruŜganki i maszkarony były pokryte polichromią. 
  
Na prawo od wejścia do muzeum nad drugim podestem (na poziomie I piętra) znajduje się XIX-wieczny napis w 
języku francuskim:  
On a beau sa maison bâtir, Si le Seigneur n'y met la main on ne peut que bâtir en vain, informujący, Ŝe bez udziału 
Boga buduje się na próŜno. 
  
 



We wnętrzu zamku, w trakcie wsch., pd. i zach., mieszczą się amfiladowo połączone komnaty, do których z 
dziedzińca arkadowego prowadzi do głównego wejścia dębowa klatka schodowa obramiona Ŝelazną kratą z XVIII w. 
Komnatom oraz ościeŜom okiennym i drzwiowym przywrócono kształty i wymiary z okresu renesansu. Do 
naroŜnych komnat obu pięter od strony wsch. przylega loggia renesansowa, z której roztacza się piękny widok na 
Dolinę Prądnika i na tę maczugę Herkula czy Krakusa, która (...) tego zamku strzeŜe i rękę niszczącą czasu od niego 
odwraca - pisze Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. (Uwaga: wejście na loggię z II piętra wystawy po uzyskaniu 
zgody kierownictwa zamku). Na ścianach loggii i w komnatach odkryto równieŜ resztki XVI-wiecznej polichromii, 
niestety zniszczonej w czasie poŜarów. Stropy parteru, I i II piętra nie zachowały się do naszych czasów. Wszystkie 
są zrekonstruowane z drzewa modrzewiowego. 
  
Od strony pn. dziedziniec zamyka parawanowy mur, nie mający traktu mieszkalnego. Na poziomie I piętra do muru 
przylega Skała Dorotki, na której stoi drewniana altana zbudowana juŜ po wojnie. 
  
Z kruŜganków II piętra prowadzi wejście do kaplicy św. Michała, zbudowanej na rzucie kwadratu, sklepionej 
półkolistą kopułą z latarnią u szczytu. Polichromia pochodzi z okresu międzywojennego. Przedsionek kaplicy ma 
doskonałe właściwości akustyczne; szepty wypowiadane w jednym jego końcu moŜna słyszeć w drugim, stąd nazwa 
"sień podsłuchowa". W krypcie znajdują się cztery cynowe manierystyczne sarkofagi, dzieła Jana Pfistera, z 
wyobraŜeniem członków rodziny Sieniawskich z BrzeŜan (nie związanych z Pieskową Skałą) - Adama Hieronima i 
jego trzech synów: Michała, Aleksandra i Prokopa. 
  
Po zwiedzeniu zamku i muzeum sztuki europejskiej na I i II piętrze wychodzimy przez bramę główną. Na wsch. od 
niej rozciąga się wspomniany Park Zamkowy z okazałymi drzewami. W odległości ok. 50 m widoczna jest 
neogotycka altana, a po przejściu asfaltową alejką ok. 200 m mijamy po prawej niewielki parking, a za nim resztki 
XIX-wiecznych zabudowań folwarcznych. Obecnie trwa konserwacja tych obiektów na trwałą ruinę i ich adaptacja 
na cele usługowe dla turystów. 
  
Po wyjściu z zamku skręcamy w lewo, idąc początkowo wzdłuŜ murów jednego z bastionów, a następnie ścieŜką (po 
schodach) w dół do skrzyŜowania dróg u stóp zamku. Przed wejściem na schody moŜna w głębi dostrzec stromą 
skałę, na której wznosił się zamek gotycki i legendarne więzienie Dorotki; jest to tzw. Skała Dorotki z widoczną na 
niej drewnianą altaną. 
 
 
 
 
OJCOWSKI PARK NARODOWY  
Ojcowski Park Narodowy leŜy w pd. części WyŜyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje środkową część Doliny 
Prądnika o długości 12 km (od Pieskowej Skały do Prądnika Korzkiewskiego), dolną i środkową część doliny 
Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Jego powierzchnia, po zmianach 
dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 ha do 2145,62 ha.  
Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 23 km. Niektóre z nich biegną 
wspólnie, dając łączną długość 35 km. NajdłuŜszy, czerwony, będący fragmentem Szlaku Orlich Gniazd, wiedzie 
dnem Doliny Prądnika. Niebieski szlak Warowni Jurajskich przebiega z Rudawy Doliną Będkowską, fragmentem 
wierzchowiny jurajskiej, następnie skrajem Ojcowskiego Parku Narodowego od strony zach. Parku, dalej końcowym 
odcinkiem wsi Czajowice, wąwozem Ciasne Skałki i od Krakowskiej Bramy Doliną Prądnika przez Ojców do 
Grodziska i Skały. Szlak Dolinek Jurajskich (znaki Ŝółte) biegnący z Krzeszowic przez większość sąsiednich dolin 
wchodzi na teren OPN od strony Murowni (zach.), we wsi Prądnik Korzkiewki. Na dnie Doliny Prądnika łączy się z 
czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd i biegną razem w górę Doliny przez Ojców; tu Ŝółty szlak Dolinek Jurajskich 
odchodzi w lewo i Doliną Sąspowską przez miejscowość Sąspów, a następnie Kalinów dociera do Pieskowej Skały. 
W Dolinie Sąspowskiej odchodzi przez Złotą Górę do Jaskini Ciemnej i na wzgórze Okopy szlak zielony 
wyznakowany w 1992 r. Na Złotej Górze, obok restauracji "Zajazd" bierze początek czarny szlak (lokalny) do Jaskini 
Łokietka. W Prądniku Korzkiewskim, w odległości ok. 1 km na pd. od granic Parku, Dolinę Prądnika przecina 
niebieski szlak Zabierzów - Korzkiew - Bibice. Punkt wyjścia dla wszystkich tras opisanych w przewodniku znajduje 
się w Parku Zamkowym (Zdrojowym) w Ojcowie. 
 
OJCÓW 
Miejscowość uzdrowiskowa z XIX wieku połoŜona na dnie malowniczej Doliny Prądnika w sercu Ojcowskiego 
Parku Narodowego. W obrębie miejscowości znajdują się m.in Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z II poł. 



XIV wieku, Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera, budynki uzdrowiskowe Hotel po Łokietkiem i Hotel pod 
Kazimierzem.  
Idealna baza wypadkowa do okolicznych atrakcji: Groty Łokietka, Jaskini Ciemnej, Bramy Krakowskiej, Igły 
Deotymy i wielu innych. 
 
 
MACZUGA HERKULESA  

Jest najbardziej osobliwą skałką na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, powstałą w 
wyniku krasowej działalności wód i nierównomiernej odporności na wietrzenie wapienia 
skalistego. Maczuga wyróŜnia się w krajobrazie swą oryginalną, izolowaną formą i stanowi 
bodaj najpiękniejszy akcent krajobrazowy w całej Dolinie Prądnika. Maczuga stoi na 
niewielkim spłaszczeniu, odpowiadającym poziomowi najniŜszej terasy skalnej, której 
wysokość w Pieskowej Skale wynosi ok. 8-12 m. Spłaszczenie to nazywa się Fortepian. 
Szczyt Maczugi znajduje się nieco poniŜej poziomu wierzchowiny jurajskiej, a jej wysokość 
wynosi ok. 25 m. Była ona trzykrotnie zdobyta w l. 1933, 1935, 1936. Pierwsze wejście na 
jej szczyt, którego w lipcu 1933 r. dokonał Leon Witek z Katowic, zostało upamiętnione 
przez zdobywcę postawieniem metalowego krzyŜa o wysokości 2 m. 
 

 
KOŚCIÓŁ I PUSTELNIA BŁ. SALOMEI  
Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z pocz. XIII w., z okresu walk o opiekę nad małoletnim Bolesławem 
Wstydliwym, a tym samym o tron krakowski między księciem wrocławskim Henrykiem Brodatym a księciem 
mazowieckim - Konradem. Wg Jana Długosza i niektórych późniejszych historyków gród obronny, który miał 
zabezpieczać Kraków wzniósł tutaj Henryk Brodaty. Pogląd na temat budowy w tym miejscu grodu przez Henryka 
Brodatego utrzymuje się w literaturze i wyraŜają go np. M.Baliński, T.Lipiński, G.Leńczyk, W.Zin i in. W świetle 
ostatnich badań Stanisława Kołodziejskiego informacja ta dotyczy jednak Sułoszowej, gdzie na wzgórzu Kocica, w 
pobliŜu zamku Pieskowa Skała powstał obronny gród na początku XIII w. (zob.s.).Bolesław Wstydliwy objął w 1243 
r. panowanie nad dzielnicą krakowską (senioralną), a kilkanaście lat później nadał Grodzisko wraz z przyległymi 
wioskami i późniejszą Skałą swej siostrze Salomei, która po śmierci męŜa, króla Halicza - Kolomana, wstąpiła w 
1252 r. do klasztoru Klarysek i w 1262 r. przeniosła się tu z Zawichostu wraz z zakonem. 

 
 
 
GROTA ŁOKIETKA 
 
LeŜąca ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej, jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku 
jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja -7 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch duŜych sal: Rycerskiej i 
Sypialni oraz dwóch mniejszych, z których jedna znajduje się zaraz na początku Korytarza Głównego (na lewo po 
zejściu betonowymi schodami), a druga, zwana Kuchnią leŜy pomiędzy salą Rycerską a Sypialnią. PołoŜenie na 
znacznej wysokości nad dnem Doliny Prądnika jest dowodem, Ŝe jaskinia była wyŜłobiona przez wody podziemne 
znacznie wcześniej niŜ jaskinie połoŜone niŜej, a więc wówczas, gdy dno doliny (Prądnika i Sąspowskiej) 
znajdowało się na poziomie dzisiejszego wejścia do jaskini. Przed wejściem znajduje się kasa biletowa, tam równieŜ 
czekają na zwiedzających przewodnicy. Jaskinia jest czynna w okresie V-X w godz. 9-18 (jesienią krócej); 
zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. W 1987 r. jaskinia została oświetlona elektrycznie, wcześniej zwiedzano ją 
ze świecami. 
Inaczej Jaskinia Królewska czy Jaskinia Czajowska to najpopularniejsza grota w Polsce, udostępniona dla 
turystów. Znajduje się w Ojcowie, w obrębie malowniczego Ojcowskiego Parku Narodowego. Według legendy 
ukrywał się w niej Władysław Łokietek przed wojskami Wacława II - króla czeskiego, a uratował go pająk, który w 
otworze uwił sieć, blokując dostępu. Stąd wzięły się nazwy Sypialnia, Kuchnia Łokietka czy ŁoŜe Łokietka, a 
brama prowadząca do podziemi przedstawia sieć pajęczą.  Zwiedzanie jaskini odbywa się tylko z przewodnikiem, po 
zakupie biletu. Wprawdzie w jaskini zainstalowane jest elektryczne oświetlenie, ale własne źródło światła równieŜ 
nie zawadzi, w ten sposób moŜna dostrzec więcej szczegółów. 
 
ZAMEK OJCÓW  



Po raz pierwszy królewska warownia w Ojcowie wymieniona została w kronikach Jana z Czarnkowa jako 
jednen z elementów wchodzących w poczet majątku 
zarządzanego przez lokalnego burgrabiego Zaklikę. 
Zbudowano ją prawdopodobnie w połowie XIV wieku z 
fundacji Kazimierza Wielkiego, o czym w sposób 
pośredni informuje dokument z 1354 roku, na mocy 
którego król polski uzyskał w drodze zamiany z 
biskupem krakowskim wieś Smardzowice i na jej 
gruntach wzniósł murowaną warownię. Warowni tej dał 
nazwę Ociecz, być może na pamiątkę czasów, gdy jego 
ojciec Łokietek ukrywał się w okolicznych lasach i 
grotach, przygotowując do zmagań o Kraków z czeskim 
władcą Wacławem II. Utworzone z dóbr ojcowskich 
starostwo niegrodowe pozostawało najczęściej pod 
zarządem królewskich wierzycieli, zaś funkcję starostów 
pełnili przedstawiciele wpływowych rodów 

małopolskich. W roku 1400 starostwo ojcowskie, w zamian za pożyczone królowi 500 grzywien (ok. 100 kg 
srebra), otrzymał syn (albo wnuk) Zakliki Jan z Korzkwi. Po jego śmierci wierzytelności przejął Hinczka 
z Rogowa oraz gospodarz Pieskowej Skały Piotr Szafraniec. Za każdym razem zmiana starostwa 
wymagała zgody króla, który mając zobowiązania u potencjalnych właścicieli, dzierżawił im warownię w 
zamian za niespłacone długi. Od Szafrańców majątek odkupił w 1406 podczaszy, Jan Mężyk, który 
wsławił się tym, że jako sekretarz królewski 15 lipca 1410 na polach Grunwaldu przetłumaczył 
Władysławowi Jagielle zuchwałe słowa krzyżackich posłów. W XV i XVI wieku w Ojcowie zasiadali możni 
herbu Jastrzębiec, Topór, Wieniawa i Zadora, a także sławny ród Bonarów. W latach 1536-1556 
właścicielem zamku była Bona Sforza d'Aragona, czyli po naszemu królowa Bona. 
 
 
W XVI stuleciu zamek wiele stracił ze swojej wcześniejszej świetności, a jego fatalny stan dokumentuje 
tekst lustracji z 1620: zamek ojcowski bardzo spustoszały. Rok wcześniej kasztelan sądecki Mikołaj 
z Pilczy Koryciński rozpoczął nieśmiało prace remontowe, własnym kosztem odbudowując 
podniszczone mury. Prace owe kontynuowali synowie: Mikołaj i Stefan. Podczas "potopu" Szwedzi niczego 
nie zniszczyli, urządzając tutaj magazyny broni oraz żywności. W 1676 właścicielem Ojcowa został 
Stanisław Warszycki, który kupił go dla swojego nieudanego synka Jana Kazimierza. Janek 
powszechnie uchodził za ułomnego psychicznie oraz wyjątkowego seksistę, czego dowodem może być fakt, 
że jego pierwsza żona Anna Stanisławska z Dunajgrodu, zmamiona wielkim majątkiem Warszyckich, już w 
dniu ich ślubu zapragnęła rozwodu i uciekła do klasztoru. Bardziej odporna okazała się druga żona Janka, 
niejaka Domicela Wierzbowska, która przeżyła małżonka. Nie dała też żadnych szans swoim dwóm 
następnym mężom i wreszcie została sama, stając się w ten sposób dożywotnią posesorką Ojcowa. W XVIII 
stuleciu właścicielami w Ojcowie byli m.in. Męcińscy, Morscy, Ponińscy, Załuscy i Łubieńscy 
(Bogusław Łubieński dosłużył się stopnia majora muszkieterów na dworze Ludwika XIV, a jego syn 
Zygmunt był generałem-majorem wojsk polskich). 5.VII.1787 na zamku gościł, przyjęty przez ostatniego 
polskiego starostę Teofila Załuskiego, Stanisław August Poniatowski. Po klęsce Napoleona Ojców 
znalazł się w Królestwie Kongresowym i został znacjonalizowany. Niezamieszkany zamek zaczął popadać w 
ruinę, a w 1826 roku jedna ze ścian budynku zawaliła się i zsunęła ze skały. W roku 1829 rząd zaborczy 
sprzedał warownię Konstantemu Wolickiemu, który kazał rozebrać jej mury, pozostawiając jedynie 
wieżę i bramę wjazdową. 
 

 

W roku 1835 zamek kupił na licytacji Wojciech Prędkowski. Chciał odbudować go w stylu neogotyckim, 
ale nic z tego nie wyszło. Kolejny właściciel - Aleksander Przeździecki również planował rekonstrukcję 
budowli, lecz prace remontowe przerwał wybuch Powstania Styczniowego. Kontynuowali je Jan Zawisza i 
Ludwik Krasiński. W 1893 zlikwidowali most zwodzony, kazali zasypać fosy oraz - ze względów 
bezpieczeństwa - obniżyli wieżę. Po śmierci Krasińskiego nowa właścicielka Ludwika Czartoryska 
pokryła wieżę świeżym dachem i odnowiła bramę wjazdową. W 1958 roku podjęto amatorskie próby 
remontowe, wstrzymane jednak przez konserwatora zabytków, natomiast w latach 1980-82 już zupełnie 
legalnie przeprowadzono remont wieży oraz budynku bramnego. Dziesięć lat później odkryto resztki baszt. 
Ostatnią, jak dotąd, inwestycją na zamku (1999) było wycięcie części drzew porastających jeden ze stoków 
Góry Zamkowej, dzięki czemu stojący tuż u jej podnóża zagubiony wczasowicz nie musi już pytać 
miejscowych, czy to jeszcze daleko. 



 
 
Zamek położony jest na wysokiej skarpie, na prawym brzegu Prądnika. Budowniczy oddzielili teren od 
reszty wzniesienia sztucznie wykopaną głęboką fosą, przez którą przerzucony był zwodzony most. Po 
moście tym, przez umocnioną bramę, można się było dostać na wewnętrzny dziedziniec. Trzon 
średniowiecznego założenia tworzyła oktogonalna wieża ostatniej nadziei, która pierwotnie miała około 13 
metrów wysokości. Mur obwodowy biegł po krawędziach wzgórza, wydzielając obszerny dziedziniec, od 
zachodu nieregularny, a w części wschodniej na planie prostokąta. Przebudowany przez Korycińskich 
zamek XVII-wieczny składał się z budynku bramnego z przejazdem na dole i izbą na górze. Do bramy 
prowadził most drewniany wsparty na trzech parach murowanych filarów. Na wysuniętym na południe 
cyplu skalnym wznosił się podpiwniczony i dwukondygnacyjny okazały gmach mieszkalny. W kierunku 
północno-wschodnim rozciągał się rozległy dziedziniec, opasany budynkami gospodarczymi przylegającymi 
do murów obwodowych. Na środku dziedzińca wykuto w skale studnię o głębokości ok. 50 metrów. Nad 
całym założeniem górowała, mało już przydatna w tym czasie, stara wieża. 
 
Ze średniowiecznej warowni pozostała już dzisiaj tylko malownicza ruina, na którą składają się resztki 
murów obronnych i budynków mieszkalnych, brama wjazdowa, ośmioboczny obniżony stołp oraz 
przykryta kratą studnia (obecnie już tylko 20-metrowa). W budynku bramnym zorganizowano niewielką 
wystawę p.t. "Dzieje zamku ojcowskiego", na której można zapoznać się z historią twierdzy i jej właścicieli 
oraz obejrzeć makietę budowli z przełomu XIV/XV stulecia. Bilet wstępu kosztuje jeden złoty pięćdziesiąt 
groszy (w 2001). 
 
Obiekt znajduje się w centralnej części wsi, około 500 metrów na południe od kaplicy na wodzie i 2 km na 
północ od jaskini Łokietka. Do Ojcowa docierają autobusy PKS z kierunków Krakowa i Olkusza (mapa). 
Pod Zamkową Górą funkcjonuje nie strzeżony parking ze złodziejską stawką 10 zł (ale chyba tylko w 
sezonie). Parkowanie na dziko, szczególnie w weekendy, może być utrudnione ze względu na dość wąską 
drogę. (2004) 
 
KAPLICA NA WODZIE 

Pod koniec XIX wieku, w czasach zaborów, Ojców pełnił rolę miejscowości 
uzdrowiskowej, w której brakowało świątyni. W zwiąku z zakazem cara na 
jej budowę, postanowiono przerobić łazienki zdrojowe połoŜone na rzece 
Prądnik.  
 
W ten sposób powstała kaplica na wodzie, ukończona w 1901 r. Wszystkie 
prace stolarskie wykonali miejscowi robotnicy, Kapliczkę wieńczy aŜurowa 
wieŜyczka, pięknie odnowiona w 1996 roku. 
 

Kaplica pw. św. Józefa Robotnika, zwana Kaplicą Na Wodzie pochodzi 
z 1901 r. Zbudowana na planie krzyŜa, na filarach zamocowanych na dnie 
Prądnika. We wnętrzu oryginalne ołtarze w kształcie szczytów chat 
chłopskich.  

Kaplica przebudowana została na obiekt sakralny w 1901 r. z dawnych 
łazienek zdrojowych z 1894 r.  

Według tradycji, usytuowanie kaplicy nad Prądnikiem związane było 
z zarządzeniem cara Mikołaja II, który zabronił budowania obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, wobec czego 
kaplicę wzniesiono "na wodzie”.  

Kaplica jest eklektyczna z elementami zdobniczymi charakterystycznymi dla tzw. stylu szwajcarsko-ojcowskiego 
i stylu zakopiańskiego. 

W II połowie XIX i na początku XX w. właściciele Ojcowa dokładali starań, aby w Ojcowie powstało uzdrowisko, 
jednak wobec powstających w latach dwudziestych XX w. planów utworzenia w Dolinie Prądnika rezerwatu, starania 
te nie przynosiły zamierzonych rezultatów. Wybudowane na potrzeby uzdrowiska obiekty adoptowano wówczas do 
innych celów, a Ojców przekształcał się powoli w miejscowość wczasową. Działań zmierzających do utworzenia w 



Ojcowie uzdrowiska zaniechano całkowicie po II wojnie światowej, gdy Polska uzyskała wiele ośrodków 
uzdrowiskowych na ziemiach zachodnich, i gdy w 1956 r. utworzono Ojcowski Park Narodowy. 

W 1901 r., z inicjatywy ówczesnego dyrektora zakładu hydropatycznego, dr Stanisława Niedzielskiego, budynek 
łazienek zdrojowych został przebudowany na kaplicę, która otrzymała wezwanie św. Józefa Robotnika. Kaplica 
usytuowana jest nad potokiem, na betonowych podporach, stąd jej nazwa – Kaplica na Wodzie. Jest to budynek 
drewniany, dekorowany motywami zaczerpniętymi z modnego w tamtym czasie stylowego budownictwa alpejskiego. 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej WspomoŜenia namalowany w 1901 r. przez jedną z 
kuracjuszek. 

 
 
 
 


