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1. Charakterystyka Doliny Prądnika 
 

1.1. Położenie terenu wycieczki 

Obiektem naszej wycieczki krajoznawczej była Dolina Prądnika, która leży w pasie Wyżyn 

Polskich rozciągających się  w południowo-środkowej Polsce. 

Dolina Prądnika rozcina Wyżynę Ojcowską (341.323), która jest częścią mezoregionu Wyżyny 

Olkuskiej (341.32), a ta z kolei jest częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (341.3) 

Teren naszej wycieczki położony jest w województwie małopolskim, ok. 20km od północnych 

granic Krakowa. 

 Na terenie Doliny Prądnika i jej dopływu Sąspówki utworzono Ojcowski Park Narodowy. 

Współrzędne geograficzne: Dolina Prądnika w Parku Zamkowym w Ojcowie (50°12’35’’N, 

19°49’44’’E, 322 m n.p.m.) 

 

Mapa1. Położenie i rzeźba Wyżyny Olkuskiej – geoportal.gov.pl 

1.1.1.Położenie Doliny Prądnika na tle podziału J.Kondrackiego na 

regiony fizycznogeograficzne Polski  

PROWINCJA - 34 Wyżyny Polskie   

PODPROWINCJA - 341 Wyżyna Śląsko-Krakowska  

MAKROREGION - 341.3 Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
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MEZOREGION - 341.32 Wyżyna Olkuska (zwana czasem  Wyżyną Krakowską)  

MIKROREGION  - 341.323 Wyżyna Ojcowska  

1.2. Ukształtowanie powierzchni 

Wyżyna Ojcowska jest rozciętym przez Prądnik i jego dopływy płaskowyżem, położonym na 

wysokości  400 – 480 m.n.p.m. Nad Płaskowyżem Ojcowskim wznoszą się skałki ostańcowe 

zbudowane z bardziej odpornych na erozję wapieni skalistych. Wysokości względne skałek 

dochodzą zwykle do około 10 metrów. Jednym z wyższych ostańców jest skałka Grodzisko o 

wysokości bezwzględnej 502 m.n.p.m. 

 

Zdj.1 DOLINA PRĄDNIKA fot. Agnieszka Chrząstowska 

Płaskowyż Ojcowski rozcięty jest gęstą siecią głębokich i wąskich dolin krasowo – 

przełomowych. Część z nich ma charakter wąwozów skalnych. Dolina Prądnika wcina się około 

100 metrów w wapienie jurajskie budujące Wyżynę Ojcowską.  

W stromych zboczach Doliny Prądnika wyróżnia się trzy poziomy skalnych terasów erozyjnych 

powstałych od pliocenu do plejstocenu. Widoczne są one jako spłaszczenia, będące 

fragmentami teras skalnych związanych z kolejnymi etapami rozwoju dolin. W Ojcowie 

znajdują się one na wysokości ok. 30-40 i 80 m nad dnem Doliny Prądnika, a w górnym odcinku 

Doliny koło Pieskowej Skały, wysokość ich wynosi ok. 12 i 40 m. Na zachowanych poziomach 

terasowych wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale. 

Rzeźbę dzisiejszej Doliny Prądnika w dużej mierze ukształtowały procesy krasowe. Fragmenty 

wspomnianych teras skalnych wypreparowane przez procesy krasowe tworzą malownicze 

bramki, iglice skalne i inne formy skałkowe (np. Brama Krakowska, Igła Deotymy). 
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Zdj.2 BRAMA KRAKOWSKA fot. www.ojcowskiparknarodowy.pl 

W rzeźbie omawianego obszaru można wyróżnić dwie zasadnicze grupy form: dolinne i 
wierzchowinowe. Do pierwszej zalicza się doliny o charakterze jarów (wcięte na ok. 100 m), 
małe doliny krasowe: wąwozy i wciosy, a także terasy, stożki napływowe i usypiskowe. Zaś do 
drugiej z grup należą rozsiane na wierzchowinie jurajskiej ostańce otoczone utworami 
czwartorzędowymi. Wierzchowina Płaskowyżu Ojcowskiego jest lekko falista i wznosi się 
średnio na ok. 450 m n.p.m. Nazywana jest Paleogeńską Powierzchnią Zrównania.  
 
Dolina Prądnika i Sąspówka to główne i stale odwadniane jary krasowe o prostopadłych, 
skalistych zboczach i płaskim dnie, do których uchodzą mniejsze doliny o różnym charakterze, 
najczęściej bezwodne. U wylotu bocznych dolin tworzą się nieraz charakterystyczne stożki 
napływowe, które powodują często "spychanie" potoków w dolinach pod przeciwległy brzeg. 
Są to m.in. stożki u wylotów wąwozów: Jamki, Za Krakowską Bramą, Korytania. Wyloty kilku 
dolinek mają charakterystyczne bramy skalne. 

 

Mapa 2. Mapa rzeźby wykonana w programie QGIS 
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Mapa3. Mapa wykonana w programie QGIS 

1.3. Geologia 

Teren Płaskowyżu Ojcowskiego to w głównej mierze pozostałości po morzu jurajskim, 

oblewającym te tereny ponad 150 mln lat temu. Ze znacznej ilości szczątków organizmów 

powstały tu wapienie górnojurajskie o jasnym zabarwieniu. Dzielą się one na dwa typy - 

skaliste oraz ławicowe.  Oprócz wapieni płaskowyż budują dolomity i margle górnojurajskie.  

Skały jurajskie spoczywają na utworach paleozoicznych. Nierówną jurajska powierzchnię 

wapienną przykrywają osady kenozoiczne, głównie gliny i płaty lessów. W dolinach zalegają 

osady aluwialne. 

 

Mapa 4. Mapa geologiczna. https://geologia.pgi.gov.pl 

Skały z 

okresu 

kredy 

Skały z 

okresu 

jury 



7 

 

 

W wapieniach można znaleźć ciekawe skamieniałości zwierząt żyjących w jurajskim morzu. 

Spotyka się tu między innymi: amonity, belemnity, jeżowce, gąbki, małże. 

W okresie paleogenu część Wyżyny Ojcowskiej długo podlegała procesom denudacyjnym, 

dzięki czemu możemy dzisiaj podziwiać wysoką na około 450 metrów nad poziomem morza 

paleogeńską powierzchnię zrównania, a nad nią skałki zbudowane z wapieni skalistych. 

Wapienie skaliste są odporne na wietrzenie i tworzą ostańce krasowe. 

Cała Wyżyna Krakowsko-Częstochowska obfituje w powierzchniowe i podziemne formy 

krasowe. 

 

 

 

 

 

 

 

W Dolinie Prądnika występują formy krasu podziemnego w postaci jaskiń ze starą szatą 

naciekową, ponieważ w większości jaskiń nie płyną wody. Najbardziej znane jaskinie to: 

Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka. Form krasu powierzchniowego znajdziemy na tym 

obszarze całe mnóstwo. Są to  między innymi; żłobki i żebra krasowe, leje krasowe, ostańce i 

bramy krasowe w postaci fantazyjnych skałek. Najbardziej znane ostańce i bramy to Brama 

Krakowska,  Zamkowe Skały, Skały Panieńskie, Rękawica, Igła Deotymy czy najbardziej 

rozpoznawalna Maczuga Herkulesa. 

PROCESY KRASOWE 

To rodzaj wietrzenia chemicznego skał zawierających węglan wapnia. Obecny w 

powietrzu CO₂ powoduje zakwaszenie wód opadowych. Powstały słaby kwas węglowy 

reaguje z węglanem wapnia. Powstaje kwaśny węglan wapnia. Skały wapienne są 

rozpuszczane na powierzchni i wgłębi ziemi, gdzie wodne roztwory dostają się 

szczelinami skalnymi. Nadmiar węglanu wapnia w postaci kalcytu strącany jest w 

postaci szaty naciekowej w jaskiniach oraz w postaci martwic wapiennych i 

trawertynów u wylotu niektórych źródeł i wywierzysk. 
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Mapa 5. Mapa geologiczna (litologiczna i zjawisk geologicznych) https://geologia.pgi.gov.pl 

1.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

1.4.1 Dorzecze Prądnika i wody powierzchniowe 

Dolina Prądnika leży w dorzeczu Prądnika, który jest lewym dopływem Wisły, do której 

wpływa w Krakowie pod nazwą Białucha. 

Dorzecze Prądnika wyróżnia się małą ilością potoków oraz dolin stale odwadnianych oraz 

znacznie większą ilością mniejszych dolin i wąwozów odwadnianych okresowo. Jest typowym 

obszarem krasowym. Innymi słowy teren jest ubogi w wody powierzchniowe. Gęstość sieci 

rzecznej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego wynosi 0,29 km/km² 

 Rzeka Sąspówka jest jego jedynym stałym dopływem na terenie Ojcowskiego Parku 

Narodowego. Całe dorzecze Prądnika zajmuje 195,2 km2 powierzchni. Około 20 źródeł 

szczelinowo- krasowych (wywierzysk) zaopatruje w wodę potoki: Prądnik i Sąspówka. Woda w 

źródłach charakteryzuje się niską temperaturą i wysokim poziomem czystości. 

. 

1.4.2 Wody podziemne i źródła  

Cała Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest zasobna w wody podziemne, aczkolwiek główne 

zbiorniki wód podziemnych położone są raczej głęboko pod powierzchnią ziemi. 
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W okolicach Ojcowa wody podziemne układają się w trzech piętrach wodonośnych. Najbardziej 

zasobnym z nich jest piętro jurajskie. Znacznie mniej  piętro kredowe i czwartorzędowe.  

Jurajski poziom wodonośny drenowany jest w Dolinie Prądnika przez około 20 źródeł 

szczelinowo-krasowych. Źródła, naturalne wypływy wód podziemnych cechują się w tym 

terenie sporą mineralizacją (100-700mg/dm³).  Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe,  

średnio twarde i twarde. Większość źródeł ma wydajność około 1 dm³/s -7 dm³/s, a 

temperatura wód waha się w granicach 8,5°C-10°C 

Przykłady źródeł w Dolinie Prądnika to miedzy innymi Źródło Miłości czy Młynnik o 

znaczniejszej wydajności około 12dm³/s 

W ostatnim czasie spada nie tylko wydajność źródeł, ale również zmniejsza się przepływ 

potoków. 

 

Mapa 6. Mapa hydrogeologiczna. Zbiorniki wód podziemnych. Obiekty hydrogeologiczne. 

https://cbdgportal.pgi.gov.pl 

 

Mapa 7. Mapa hydrogeologiczna. Wydajność potencjalna. Hydroizohipsy. https://cbdgportal.pgi.gov.pl 
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1.4.3. Zanieczyszczenia wód 

Prądnik jest stale zanieczyszczony na całej swej długości. Występują w nim nawet rośliny 

charakterystyczne dla silnie zanieczyszczonych wód. Natomiast wody Sąspówki są czyste. 

Nadzieję na poprawę jakości wody w Prądniku daje wybudowana kilka lat temu oczyszczalnia 

ścieków.  

1.4. Klimat 
Klimat jest umiarkowany ciepły przejściowy o odmianie wyżynnej Klimat Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej jest nieco odmienny od  klimatu otaczających ją obszarów. Jest 

to Małopolski Region klimatyczny.  

Średnie temperatury powietrza są niższe i wynoszą 7,5°C-7,6°C. Średnia temperatura 

powietrza latem wynosi 19°C, a zimą -3°C. Roczne sumy opadów wynoszą 700 mm i są 

trochę wyższe niż na terenach przylegających do wyżyny. Większość opadów (65%) 

przypada na okres letni. Pokrywa śnieżna zalega tu przez 80 dni w roku. 

1.6. Gleby 

Obszar Wyżyny Ojcowskiej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gleb. Zależy to przede 

wszystkim od skał macierzystych, na których one się tworzą. Na zwietrzelinach wapiennych 

powstają rędziny – gleby urodzajne, ale kamieniste a więc trudne w uprawie. Na glinach 

występują gleby brunatne i płowe, na płatach lessów niewielkie ilości czarnoziemów a na 

nanosach rzecznych mady. 

W Dolinie Prądnika gleby układają się pasowo. W samym dnie, wzdłuż rzeki znajdziemy mady, 

na słabiej nachylonych zboczach doliny rędziny, a na wierzchowinie gleby brunatne, płowe. 

 

1.6. Roślinność  

Duże zróżnicowanie roślinności Wyżyny Ojcowskiej wynika z różnorodności rzeźby terenu, 

gleb i stosunków wodnych. Z naturalnej szaty roślinnej na wierzchowinach praktycznie nic nie 

zostało, ponieważ tereny te zostały zajęte pod uprawy rolne. 

Miejscami występują bory mieszane z jodłami i bukami lub wielogatunkowe lasy liściaste z 

grabami i lipami. Koło Ojcowa występuje reliktowy las jaworowy. Gdzieniegdzie można też 

spotkać buczynę. W dnie Doliny Prądnika występują resztki łęgów nadrzecznych. 

Charakterystycznymi drzewami są też brzozy ojcowskie. 
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Na suchych, słonecznych, wapiennych siedliskach występuje roślinność kserotermiczna z 

wiśnią karłowatą, różą francuską, ostnicą Jana, turzycą stepową czy macierzanką. Roślinność ta 

tworzy zarośla kserotermiczne lub murawy kserotermiczne. 

Przyroda obszaru jest chroniona na wiele sposobów, jednym z nich jest Ojcowski Park 

Narodowy (OPN). 

Ojcowski Park Narodowy pomimo bycia najmniejszym parkiem narodowym w Polsce 

charakteryzuje się bardzo dużym bogactwem florystycznym. Na jego terenie możemy znaleźć 

około 1050 gatunków roślin naczyniowych, 230 mchów i wątrobowców, 1200 gatunków 

grzybów oraz prawie 200 porostów. Wyjątkowym gatunkiem jest brzoza ojcowska, wiśnia 

karłowata a także gatunek wodolubka Hydrurus foetidus (relikt z okresu schyłku 

zlodowacenia). Lasy zajmują ponad 1500 ha powierzchni parku. Bogata flora OPN daje nam 

możliwość zobaczenia gatunków takich jak : ostnica Jana, macierzanka pospolita, kłokoczka 

południowa, języcznik zwyczajny, ułudka leśna oraz wawrzynek wilcze łyko. Z grzybów 

możemy wymienić gatunki sromotnika bezwstydnego, gwiazdosza czteropromiennego oraz 

soplówki jodłowej. W lasach oprócz drzew typu jodła, buk czy brzoza w runie leśnym rosną 

przylaszczki pospolite, miodunki ćmy a także złoć żółta.  

 

 

1.7. Zwierzęta 

Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem tego regionu jest nietoperz, występujący zresztą 

w logo Ojcowskiego Parku Narodowego. Żyje tu 17 gatunków nietoperzy. 

Wyżyna Ojcowska słynie z pięknych motyli. Można tu spotkać pazia królowej czy pazia 

żeglarza. 

Występuje tu wiele gatunków ptaków (np. bociany czarne, dzięcioły, cietrzewie, orliki 

krzykliwe) oraz płazów i gadów (ropuchy, padalce turkusowe i inne). 

W Prądniku żyją pstrągi potokowe. 

 

1.8. Zagospodarowanie terenu 

Teren Doliny Prądnika jest słabo zagospodarowany głównie ze względu na ochronę przyrody, 

którą są objęte duże jej obszary. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego otulinie 

występują głównie lasy. 
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Poza terenami chronionymi jest to przede wszystkim obszar rolny. Gospodarstwa są 

niewielkie, a rozdrobienie pól ogromne, co świetnie widać na ortofotomapie. Tereny rolne 

użytkuje się głównie, jako grunty orne i łąki. W Ojcowie w latach 30tych XX wieku utworzono 

stawy rybne, w których do dziś hoduje się pstrągi. 

 

Zdj.3. Stawy rybne w Ojcowie słynące z hodowli pstrągów. J. Partyka 

Sieć osadnicza to przede wszystkim małe wsie np. Ojców, Wola Kalinowska, Czajowice, Sąspów, 

Smardzowice. Niewielkim miasteczkiem jest Skała. 

 

Sieć komunikacyjna to głównie niewielkie drogi. Dnem Doliny Prądnika poprowadzona jest 
lokalna droga Po zachodniej stronie terenu biegnie droga krajowa nr 94. 
Najlepiej rozwiniętym sektorem gospodarki jest tu turystyka, Dolina Prądnika ma wiele 
walorów przyciągających turystów. Możne być zwiedzana pieszo, lub na rowerze, spływ 
kajakiem nie jest możliwy. Parkingi dla samochodów osobowych znajdują się: pod zamkiem w 
Ojcowie na Złotej Górze, w Czajowicach i w Pieskowej Skale. Baza noclegowa oferuje   
usługi na różnych poziomach od pola namiotowego na Złotej Górze, przez agroturystykę, 
pensjonaty do hoteli 3 gwiazdkowych. 
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Mapa 8 . Ortofotomapa. Użytkowanie terenu. geoportal.gov.pl 

Lista atrakcji turystycznych jest długa. Do największych należą: 
 
- Zamek w Pieskowej Skale 
- Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego 
- Jaskinia Łokietka,  
-Jaskinia Ciemna  
-Kaplica na Wodzie 
 
Warta zobaczenia jest również Maczuga Herkulesa oraz Brama Krakowska, które także są 
bardzo spektakularne i niezwykłe. 
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2. Opis tras wycieczek 
 

2.1. Wycieczka do Pieskowej Skały 
 
Wyruszyliśmy czerwonym szlakiem na północny zachód z Pustelni błogosławionej 
Salomei z Grodziska. Zeszliśmy do Doliny Prądnika, a potem wspięliśmy się na 
Słoneczną i idąc lasami cały czas czerwonym szlakiem dotarliśmy do Zamku w 
Pieskowej Skale. Po zwiedzeniu zamku zeszliśmy obok parkingu i idąc paręset metrów 
na południowy wschód doszliśmy do ikony tego terenu, czyli do Maczugi Herkulesa – 
wielkiego wapiennego ostańca. Naszą wycieczkę kontynuowaliśmy żółtym szlakiem 
mijając kolejno Skałki Mickiewicza i skałkę Napoleon. Po odejściu szlaku żółtego szliśmy 
na południowy wschód ulicą Prądnicką będącą drogą nr 773. Minęliśmy Skałę 
Wernyhory i przy dojściu do naszej drogi szlaku czarnego szliśmy za nim najpierw szosą 
a potem skręciliśmy na zachód i potem północny zachód w suchą dolinkę Młynnik. 
Dotarliśmy do czerwonego szlaku biegnącego Słoneczną. Skręciliśmy ostro na 
południowy wschód i czerwonym szlakiem wróciliśmy do naszej bazy noclegowej w 
Grodzisku. 
 

   
 

Mapa 9. Mapa szlaków turystycznych z zaznaczonymi punktami i trasą  
https://mapa-turystyczna.pl/jura-krakowsko-czestochowska 

 

https://mapa-turystyczna.pl/jura-krakowsko-czestochowska
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Profil 1. Trasa pierwszej wycieczki klasy IIA 

 
Mapa 10. Mapa topograficzna z punktami obserwacyjnymi. Wykonana w QGIS. 
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Mapa 11. Mapa geologiczna z punktami obserwacyjnymi. Wykonana w QGIS 

 
 
 
 
 

2.2. Wycieczka do Jaskini Ciemnej 
 
Trasa wycieczki biegła z Grodziska od Pustelni błogosławionej Salomei, szlakiem czerwonym 
przez Dolinę Prądnika do Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Widzieliśmy po drodze 
drewnianą Kaplicę na Wodzie. Po zwiedzeniu muzeum nasza grupa wyruszyła szlakiem 
zielonym do Jaskini Ciemnej. Po drodze z ciekawością patrzyliśmy na rozmaite skałki 
wapienne, między innymi Igłę Deotymy. Mijaliśmy też położone w dolinie tzw. Pstrągarnie, 
czyli stawy rybne, w których hoduje się pstrągi. 
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Mapa 12. Mapa szlaków turystycznych z zaznaczonymi punktami i trasą wycieczki  

https://mapa-turystyczna.pl/jura-krakowsko-czestochowska 
 

 
Profil 2. Profil drugiej wycieczki klasy IIA 

https://mapa-turystyczna.pl/jura-krakowsko-czestochowska
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Mapa 13. Mapa topograficzna z punktami obserwacyjnymi. Wykonana w QGIS. 

 

Jaskinię Ciemną zwiedziliśmy z przewodnikiem. Po wyjściu z jaskini podziwialiśmy 
skałkę wapienną Rękawicę. Po zejściu do Doliny Prądnika zielonym szlakiem skręciliśmy 
na północ i szlakiem czerwonym mijając Źródło Miłości doszliśmy do szlaku niebieskiego, 
w którym podążyliśmy na północny zachód. Na chwilę zatrzymaliśmy się przy skalnej 
Bramie Krakowskiej, a potem wspinaliśmy się zboczami Góry Chełmowej, minęliśmy jej 
szczyt po prawej stronie i zeszliśmy czarnym szlakiem pareset metrów do Jaskini 
Łokietka zwanej też czasem grotą. Po zwiedzeniu jaskini udaliśmy się w drogę powrotną 
najpierw zeszliśmy czarnym szlakiem do Doliny Prądnika a później czerwonym szlakiem 
poszliśmy do naszego miejsca noclegowego zlokalizowanego obok pustelni 
błogosławionej Salomei. 
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Zdj.4. Skałka Rękawica Agnieszka Chrząstowska 

 

3. Opis ciekawych punktów obserwacyjnych w 
Dolinie Prądnika 
 

3.1. Źródło Miłości w Ojcowie 

Źródło Miłości leży na dnie Doliny Prądnika, na zachód od Jaskini Ciemnej i na wschód od 

Bramy Krakowskiej. To słynne wywierzysko nazwano Źródełkiem Miłości. Jeśli przyjrzeć się 

uważnie, to da się zauważyć pod wodą wymurowane serce. Jest to wypływ wody oraz źródło 

grawitacyjne położone na wysokości 308 m n.p.m. Temperatura wody wynosi 9,2 °C . 

Mineralizacja 400g/l. Odczyn lekko zasadowy 7,3 pH.  Brak roślinności wodnej. Źródło jest 

otoczone naokoło kamieniami, a na samym środku źródła widać wymurowane serce. 

Zakochani nie mogą ominąć tego magicznego miejsca, bo według legendy, każda para, która 

wspólnie zakosztuje wody ze źródełka, zostanie cudownie połączona niegasnącą, wielką 

miłością. 

Powiem tylko tyle, że po tylu godzinach chodzenia to źródełko było wybawieniem dla nas 

zwiedzających (zważywszy na to, jak bardzo gorąco było). Źródełko Miłości bardzo mi się 

podobało i miało na mnie swój wpływ.  
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3.2. Jaskinia Łokietka 

Jaskinia Łokietka jest największą jaskinią krasową powstałą na terenie Ojcowskiego Parku 

Narodowego. Sięga 7 metrów pod powierzchnią ziemi, a jej długość liczy 320m. 

Posiada cztery pomieszczenia, dwa większe zostały nazwane Salą Rycerską i Sypialnią. 

Ciekawym elementem jest ‚Orzeł’ - piękny, duży słup naciekowy. 

W Jaskini Łokietka odkryto ślady pradawnej działalności ludzkiej (znaleziono m.in. ostrza 

jerzmanowickie) jak również szkielety niedźwiedzi jaskiniowych. Co ciekawe, podczas 

pierwszej wojny światowej Jaskinia Łokietka służyła okolicznej ludności, jako schron. 

ZDJ. 5.WIATA KOŁO JASKINI ŁOKIETKA FOT. JULIA PEST 

 

3.3. Maczuga Herkulesa  

Stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Doliny Prądnika, jeśli nie całej Jury 

Krakowsko Częstochowskiej. 

Za jej powstanie odpowiada krasowa działalność wód nasyconych dwutlenkiem węgla. Jest to 

ostaniec krasowy zbudowany z górnojurajskich wapieni skalistych. Mieści się on na Pieskowej 

Skale na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i mierzy 25 metrów wysokości. 

 

Nie trudno zauważyć specyficzną budowę skały - wedle legendy to Twardowski zlecił diabłu 

postawienie jej, właśnie w taki sposób. Pierwszym człowiekiem, któremu udało się zdobyć 

szczyt Maczugi Herkulesa był Leon Witka w 1933 roku. 
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Zdj. 6 MACZUGA HERKULESA FOT. JULIA PEST 

 

3.4. Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego 

Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego działa od 1965 roku, choć ze zmienioną siedzibą. Od 

1972 roku mieści się na terenie dawnego „Hotelu pod Łokietkiem”. Muzeum prezentuje 

eksponaty przedstawiające historię od czasów prehistorycznych po dziś dzień, faunę i florę 

Doliny Prądnika, jak również hydrologię czy geologię - w ramach, której wykonano 

zrekonstruowaną jaskinię. Dodatkowo, zbiory zawierają eksponaty świadczące o ludzkiej 

obecności na tych terenach sięgających okresu sprzed 120 tysięcy lat. 

                 

3.5. Jaskinia Ciemna 

Położona na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na zboczu Doliny Prądnika, w 

masywie Góry Koronnej. Jaskinia Ciemna zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk 

archeologicznych w Polsce. Stanowi fragment dawnego systemu podziemnych korytarzy i 

komór. Są tam ślady obecności człowieka i wskazują na okres dolnego paleolitu. Jaskinia 

Ciemna składa się z obszernej komory przechodzącej dalej w zwężający się korytarz. Jej 

długość wynosi prawie 90m, szerokość ok.20m a wysokość dochodzi miejscami do kilkunastu 

metrów. Dno jaskini jest wyścielone gruba warstwą osadów. Od wejścia pod lewą ściana jaskini 

widać masywne stalagmity, z których jeden swym kształtem przypomina lwa. Dalszy odcinek 

komory się niego obniża. W stropie widoczne są tu koliste zagłębienia tzw. Kotły wirowe 

powstałe w warunkach całkowitego wypełnienia kanału krasowego przez wodę. Jeden ze 
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stropów jaskini jest pokryty dużą ilością małych nacieków – stalaktytów rurkowych tzw. 

makaronów. Wnętrze jaskini jest wilgotne. Temperatura wynosi ok + 7°C -  -8 °C. Z fauny oprócz 

owadów bezskrzydłych można spotkać ćmy i białe wije, zimują także nietoperze. 

Jeśli chodzi o ciekawostki to korytarze Jaskini Ciemnej nie są oświetlone, mimo, że jest 

udostępniona dla turystów i zwiedzanie odbywa się przy świeczkach, co dodaje całej sprawie 

niezwykłego smaczku i klimatu. 

Jaskinia mi się podobała, jednak nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak Jaskinia Łokietka. 

Przeraziły mnie pająki, które były jadowite. 

 

Zdj. 7. WEJŚCIE DO JASKINI CIEMNEJ FOT. JULIA PEST 

3.6. Igła Deotymy 

Położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, stojący w pięknej i malowniczej Dolinie 

Prądnika, pomiędzy Panieńskimi Skałami i Skałami Kawalerskimi. Jest to ostaniec w Ojcowskim 

Parku Narodowym. Jest to charakterystyczna, zbudowana z jurajskich wapieni skalistych 

smukła igła skalna. Powstała w wyniku procesów krasowych.  Jest zbudowana z jurajskich 

wapieni skalistych. Opleciona jest winobluszczem . Igła Deotymy ma kształt smukłej iglicy, stąd 

jeden człon nazwy, drugi natomiast pochodzi od słowa Deotyma, literackiego pseudonimu 

Jadwigi Łuszczewskiej - poetki, która przebywała w Ojcowie w 1853 roku. Ponoć mieszkała ona 

właśnie w willi "Pod Koroną", stojącą tuż obok Igły Deotymy i to właśnie w cudnej Dolinie 

Prądnika tworzyła swe wiersze. Pięknie wyglądał ten bluszcz wokół niej. 
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Zdj. 8. IGŁA DEOTYMY  FOT. JULIA PEST 

              

 3.7. Kaplica „Na Wodzie” 

Kaplica na wodzie pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika została zbudowana w roku 1901 na 

miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Położona jest na terenie Ojcowskiego Parku 

Narodowego, u podnóży skał zwanych Prałatkami. Budynek ma kształt krzyża długości 11 m a 

szerokości 5 m, zbudowany jest na palach. Wnętrze zbudowane jest w tutejszym stylu 

ojcowskim. W środku świątyni znajdują się trzy ołtarze w kształcie szczytów chłopskich chat. 

Na ołtarzu głównym umieszczono słońce a pod nim figury pięciu świętych. Po bokach ołtarza są 

dwa orły nad trzema unoszącymi się ku górze wężami symbolizującymi zaborców Polski. Sam 

budynek ma bardzo ciekawą legendę powstania. Pod koniec XIX wieku Ojców będący wtedy 

przede wszystkim uzdrowiskiem nie cieszył się posiadaniem kościoła ani kaplicy na swoim 

terenie. W związku z zakazem cara na jej budowę, przerobiono łazienki uzdrowiskowe na rzece 

Prądnik, co pominęło zakaz. Według słów cara nie można było zbudować kaplicy „na ojcowskiej 

ziemi”, co wyminięto budując świątynie na palach na wodzie. Sam budynek bardzo mi się 

spodobał, środek niestety widoczny był jedynie zza krat. Niezaprzeczalnie jest to jedna z 

ciekawszych budowli na terenie Doliny Prądnika. 



24 

 

Zdj. 9. KAPLICA NA WODZIE  FOT. JULIA PEST 

 3.8. Skałka Rękawica  

Rękawica to ostaniec krasowy zbudowany z jurajskich wapieni skalistych. Znajduje się w 

środkowej części doliny Prądnika w masywie Góry Koronnej około 85 m nad dnem doliny 

niedaleko Jaskini Ciemnej. Jak nazwa ostańca wskazuje przypomina on wyglądem wystawioną 

dłoń. Opis powstania tego ostańca opisuje pewna legenda. Podczas jednego z najazdów 

Tatarów na Polskę mieszkańcy okolicy musieli się schronić w Jaskini Ciemnej przed oprawcami. 

Tatarzy idąc dalej w głąb terenów dotarli już do skał, kiedy to sama ręka Boga zasłoniła wejście 

do jaskini. Gdy ludzie wyszli z jaskini zobaczyli, że z góry wyrosła ogromna skała w kształcie 

dłoni. Co prawda jest to jedynie piękna legenda, ostaniec powstał w wyniku erozji, jednak 

pomimo powstania w sposób naturalny jest to bardzo ciekawa historia.  

 

Zdj. 10 RĘKAWICA  FOT. JULIA PEST    
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 3.9. Brzozy Ojcowskie 

Jest to odmiana brzozy brodawkowatej, po raz pierwszy opisana w 1809 r. przez polskiego 

botanika Wilibalda Bessera. Roślina objęta jest ochroną ścisłą, wpisana jest to Czerwonej Księgi 

Karpat Polskich.  Rośnie na brzegach lasów, przy polnych drogach, często w miejscach 

wilgotnych lub podmokłych. Brzoza ta przez długi czas uznawana była za endemit. Po pewnym 

czasie okazało się jednak, że roślinę te możemy znaleźć także w zachodnich Czechach, 

południowej części Szwecji, Danii, południowej Polsce, na Ukrainie w okolicach Lwowa, w Rosji 

koło Kujbyszewa oraz w Rumunii. W samej Polsce brzozę ojcowską znaleźć możemy na 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Wyżynie Sandomierskiej i jedyne stanowisko w 

Karpatach Polskich w Beskidzie Wyspowym na Skiełku. W Dolinie Prądnika Brzozy rosną na 

jednej z łąk mijanych po drodze do Bramy Krakowskiej niedaleko jednego z zamieszkałych 

domów na terenie Parku Narodowego. 

 

Zdj. 11 BRZOZY OJCOWSKIE  FOT. JULIA PEST 

 

3.10. Brama Krakowska  

Jedna z kilku skalnych bram w Ojcowskim Parku Narodowym. Znajduje się w Dolinie Prądnika i 

zamyka wylot Wąwozu za Krakowską Bramą do tej doliny. Jest klasycznym przykładem bram 

skalnych. Jej nazwa wywodzi się od tego, że dawniej drogą przez Dolinę Prądnika biegł szlak 

handlowy z Krakowa na Śląsk. W 1928 roku wmurowano na niej tablicę pamiątkową z okazji 

wybudowania nowej drogi z Krakowa do Ojcowa, biegnącej dnem Doliny Prądnika, jednak z 
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powodu protestów przyrodników tablicę usunięto w 1935 roku. Kolumny Bramy Krakowskiej 

zbudowane są z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalistych o wysokości ok. 

15 m, lewa kolumna jest wyższa. Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które 

intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach 

dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne. W skałach bramy dostrzec można 

płaszczyzny spękań pionowych oraz poziome powierzchnie uławicenia wapieni. W lewej 

kolumnie bramy zamontowany jest obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Obok Bramy 

Krakowskiej rosną dwa cisy (nasadzone). Skały tworzące bramę pokrywa murawa 

kserotermiczna, w której dominuje kostrzewa blada, liczne są też kolonie porostów nadające jej 

miejscami czarne, białe lub ceglaste wybarwienia. Dawniej przy jednej ze skał bramy 

wypływało źródło odwadniające dolinę za bramą. Później jego ujście obudowano i przesunięto 

poniżej drogi, a przewodnicy nadali mu nazwę Źródło Miłości. Bramę Krakowską utrwalił w 

swoich wierszach Józef Cyra (Sonety Ojcowskie). W odległości około 100 m od Bramy 

Krakowskiej (w kierunku Ojcowa) znajduje się przy drodze biegnącej Doliną Prądnika duży 

schron zwany Jaskinią Krowią. W 1989 r. w okolicach Bramy Krakowskiej odkryto nowy 

gatunek ślimaka przodoskrzelnego. Nazwano go niepozorką ojcowską.  Prawdopodobnie jest 

endemitem i ze względu na rzadkość występowania znajduje się Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt. 

Zdj. 12. BRAMA KRAKOWSKA FOT. JULIA PEST 

 

 



27 

 

 

3.11. Zamek Pieskowa Skała  

Zamek położony jest na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, 

położony w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Zamek po raz pierwszy wzmiankowany jest jako Peskenstein w dokumencie wydanym w 

1315 r. przez Władysława Łokietka.  

Zdj. 13. ZAMEK PIESKOWA SKAŁA FOT. JULIA PEST 

W pierwszej połowie XIV w. Kazimierz III Wielki wybudował w tym miejscu zamek, element 

łańcucha obronnych Orlich Gniazd, składający się z dwóch części: górnej i dolnej. Górna, 

niezachowana, wzniesiona była na niedostępnej skale zwanej „Dorotką”. Obecny budynek 

zamku to efekt przebudowy po pożarze z 1718 roku i późniejszych renowacjach. 

 

 

3.12.Grodzisko i Kościół Najświętszej Maryi Panny 

 

Grodzisko to skalny cypel zbudowany z wapieni jurajskich. Na skale górującej nad Doliną 

Prądnika w 1228 roku Henryk Brodaty wzniósł gród z zamkiem, romańskim kościołem i 

klasztorem. Klasztor był powierzony klaryskom  do 1320 roku. W kolejnych wiekach gród 

popadał w ruinę. W XVII wieku odbudowano sakralną część dawnego założenia. 

 

Kościół nosi ślady trzech stylów:  

• Romańskiego: zewnętrzna prostokątna bryła, 

• Renesansowego: sklepienie kolebkowe z lunetami i dekoracją kasetonową, 

• Barokowego: wykrój okien, wnętrze kościoła (dekoracje rzeźbiarskie i malarskie), portal 

i hełm wieży. 
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Wnętrze kościoła zostało poszerzone przez zastosowanie sztucznej perspektywy, za pomocą 

zmniejszających się filarów w głównym ołtarzu oraz zagęszczającej się w kierunku ołtarza 

posadzki. Kościół ma trzy ołtarze. Ołtarz główny zbudowany jest z jasnego i czarnego 

marmuru; w środkowej jego części znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a w górnej 

obraz Koronacji Matki Boskiej autorstwa Franciszka Smuglewicza. Ołtarze boczne są wykonane 

z jasnego marmuru; w ołtarzu lewym znajduje się figura świętego Józefa, w prawym – świętego 

Sebastiana, patrona fundatora. 

Pustelnia Błogosławionej Salomei - mieści się na zachód od grot modlitewnych. Zbudowana 

została w XIII wieku, a w XVII uzupełniona cegłą. Schodzi się do niej krętymi schodami, 

zwanymi Stopniami różańcowymi. W skład pustelni wchodzą trzy pomieszczenia, z ołtarzykiem 

błogosławionej Salomei, obrazem Góry Kalwarii i Grobu Chrystusa oraz kamiennym łożem 

błogosławionej Salomei. Widoczne są dwa napisy: Ubi est thesaurus ibi est cor meum („Gdzie 

jest skarb mój tam serce moje”) oraz Quid est somnus – Gelidae mortis imago („Czym jest sen – 

obrazem chłodnej śmierci”).  

Błogosławiona Salomea przeżyła w pustelni 8 lat; zmarła w opinii świętości 17 listopada 1268 

roku. Jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice Franciszkanów w Krakowie. Została 

beatyfikowana 17 maja 1672 roku przez papieża Klemensa X. 
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