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KLASY IV 

1. ZABYTKI MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

 

Zamek królewski w Niepołomicach 

 

Zamek wzniesiony został przez króla Kazimierza Wielkiego. W latach 1550 – 1570 

przebudowany został przez króla Zygmunta Augusta na renesansową rezydencję.  Przez cały 

czas swojej świetności zamek był miejscem wypoczynku królów i książąt, którzy 

odpoczywali w nim m.in. między łowami w Puszczy Niepołomickiej. Ze względu na 

renesansowy wygląd zamku nazywano go „drugim Wawelem”. Rezydencja składała się z 

trzech wież, natomiast kwadratowy dziedziniec otoczony został krużgankami. W narożniku 

wschodnim zachowała się sala zwana Skarbcem, a w południowym piętrowa sala 

„akustyczna”. Kres świetności zamku położył najazd szwedzki w 1655 roku. Zamek stał się 

magazynem żywności, a miasteczko zostało złupione. Kolejni władcy starali się rezydencję 

odremontować. W 1772 roku, po pierwszym rozbiorze Niepołomice przypadły Austrii, która 

na zamku urządziła koszary, rozebrali drugie piętro. Do końca I wojny światowej (1918 rok), 

rezydencja pełniła funkcję magazynową oraz mieszkalną. W czasie wojny zamek był pod 

władzą niemiecką i niestety popadł w ruinę. Dawną rezydencję królewską zaczęto 

odbudowywać dopiero w 1991 roku stopniowo przywracając jej blask. Obecnie zamek jest 

otwarty dla turystów. 

 

Legenda: 

Istnieje legenda, opowiadająca o duchu królowej Bony, który nocą przechadza się po zamku 

strzegąc zakopanych w nich swoich klejnotów.  

Źródło: E. Stadtmüller, A. Chachulska „Kraków i okolice”  

                   

                                             



2. PRZYRODA MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

         Puszcza Niepołomicka  

 Kompleks leśny znajdujący się w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, ok. 20 km na 

wschód od Krakowa. Nazywana jest „Zielonymi Płucami Krakowa”. Zajmuje teren położony 

w widłach Wisły i Raby. Składa się z kilku oddzielnych kompleksów, niegdyś stanowiących 

jedną całość. Nazwa Puszczy Niepołomickiej wywodzi się od staropolskiego słowa 

"niepołomny", czyli niemożliwy do pokonania, zniszczenia, wytrzebienia. Dawniej puszcza 

"niepołomna" byłaby lasem trudnym do wykarczowania, do zagospodarowania rolniczego, 

bardzo niedostępnym. 

W północnej części Puszczy występuje znacznie większe  zróżnicowanie gatunków roślin, niż 

w części południowej. Na północnych obszarach, oprócz dominujących grądów, spotkać 

można lasy łęgowe i olsy. Spacerując po tej części Puszczy Niepołomickiej najłatwiej natknąć 

się na takie gatunki, jak: trzmielina zwyczajna, trzmielina brodawkowata, kokorycz pełna, 

żurawinę błotną. Występują tu również gatunki chronione - bluszcz pospolity, kopytnik 

pospolity, przytulia wonna. 

Na terenach południowych w drzewostanie króluje sosna zwyczajna, w runie zaś - sałatnik 

leśny, borówka czarna i borówka brusznica. Na licznych mokradłach, które znajdują się w tej 

części Puszczy spotkać można borówkę bagienną, modrzewnicę zwyczajną, grążel żółty, 

grzybień północny, salwinię pływającą, kotewka orzecha wodnego oraz bagno zwyczajne. 

W Puszczy występują również ciekawe gatunki roślin górskich: gęsiówka Hallera i 

przetacznik górski. Las jest również atrakcyjnym kąskiem dla grzybiarzy - jesienią często 

można spotkać spacerowiczów z koszami pełnymi borowików szlachetnych, maślaków 

zwyczajnych i podgrzybków brunatnych. Niemal na każdym kroku można zobaczyć różne 

gatunki purchawek, muchomorów, a także wiele innych grzybów. 

W Puszczy Niepołomickiej stwierdzono występowanie ponad trzydziestu gatunków roślin 

chronionych. Cała Puszcza została objęta programem Natura 2000, mającym zapewnić 

szczególną ochronę między innymi takim roślinom jak: konwalia majowa, kukułka 

szerokolistna, goździk pyszny, kruszczyk siny, śnieżyczka przebiśnieg, listera jajowata, 

podkolan biały, pierwiosnek wiosenny oraz kalina koralowa. 

W obrębie Puszczy Niepołomickiej znajduje się największy kompleks bagienny w całej 

Małopolsce –Wielkie Błoto. Do najciekawszych roślin bagiennych występujących na tym 

obszarze zalicza się: modrzewnicę zwyczajną, żurawinę błotną. 

W puszczy można spotkać ok.170 gatunków kręgowców. Zachowało się też wiele gatunków 

zwierząt o charakterze reliktowym, np.: puszczyk uralski, pustułka, kobuz, bocian czarny. 

Spośród ssaków możemy spotkać sarny, jelenie, dziki.  

Tytuł króla puszczy przypada żubrowi. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli 

Polski na świecie. W uroczysku Poszyna, w samym sercu Puszczy Niepołomickiej, znajduje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak�w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis�a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raba_(dop�yw_Wis�y)
http://natura2000.gdos.gov.pl/


się Ośrodek Hodowli Żubrów. Został on założony w 1925 roku a głównym jego celem jest 

ochrona gatunkowa zagrożonego wyginięciem żubra. 

Puszcza Niepołomicka  obfituje w różnorodne gatunki płazów. Można spotkać tu ropuchę 

zieloną, ropuchę szarą, żabę moczarową, żabę trawną, rzekotkę. 

W Puszczy Niepołomickiej znajdują się cztery oznakowane szlaki turystyczne - zielony, 

czerwony, niebieski i czarny - których łączna długość wynosi ponad 33 km. Las poprzecinany 

jest gęstą siecią leśnych dróg - zarówno pieszych, jak i rowerowych. 

3. ATRAKCJE MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

          Kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach 

Kopiec w Niepołomicach usytuowany na najwyższym wzniesieniu miasta - Wężowej Górze 

(212 m n.p.m.). Sypanie kopca rozpoczęto 3 marca 1910roku, by upamiętnić 500. rocznicę 

bitwy pod Grunwaldem. Do jego budowy użyto m.in. ziemi przywiezionej spod Grunwaldu,  

z pól bitewnych wszystkich zaborów oraz ziemi z mogił zmarłych w Ameryce emigrantów 

polskich ( w 1914r. przywieziono 500 woreczków tej ziemi). Sypanie kopca zakończono w 

1915r. Ma on 14 metrów wysokości, średnica u podstawy to 30 metrów. Zwieńczony jest 

pomnikiem z krzyżem. Teren wokół kopca stanowi miejsce odpoczynku oraz plac zabaw dla 

dzieci. Z kopca rozciąga się panorama na Puszczę Niepołomicką, dolinę Wisły oraz Kraków. 

Wadowice 

Obecnie jest to ważny ośrodek pielgrzymkowy jako miasto rodzinne Karola Wojtyły, 

późniejszego papieża Jana Pawła II. Wadowice leżą na terenie Pogórza Śląskiego, 

stanowiącego część Beskidu Małego, nad rzeką Skawą. 

Zabytki miasta: 

 Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z cudownym obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy (stoi w centrum Wadowic, przy Placu Jana Pawła II; to tutaj Karol 

Wojtyła przyjmował chrzest i I komunię) 

 Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II – muzeum papieża Jana Pawła II, mieszczące się 

w jego domu rodzinnym przy ul. Kościelnej 7, obok bazyliki 

 Klasztor Ojców Karmelitów Bosych  

 kamienice przy Placu Jana Pawła II 

Każdego roku, 18 maja, w dzień urodzin Jana Pawła II, rozpoczynają się Dni Wadowic, 

podczas których odbywają się koncerty i inne formy rozrywki. Wtedy, jak i przez cały rok, 

zakosztować można słynnych na całym świecie wadowickich kremówek – ulubionych ciastek 

papieża. 
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4. FOLKLOR MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ  

Strój krakowski                               

                                                   

 



    
Kuchnia krakowska 

 

Zjeść po krakowsku, to tyle, co zjeść na bogato i do syta. To małopolska bohema i atmosfera 

Galicji ukształtowała regionalną kuchnię, pachnącą świeżymi warzywami prosto z targów . 

Do typowych małopolskich potraw należą m.in.: maczanka po krakowsku, którą 

przygotowuje się z wieprzowiny i pieczywa z sosem kminkowym, flaczki na bogato i kaczka 

po krakowsku, serwowana z kaszą i grzybami. Najbardziej charakterystycznym pieczywem są 

precle, bajgle i obwarzanki. Nie sposób zapomnieć o chlebie prądnickim, którego recepturę 

odtwarzano na podstawie zapisków literackich i wspomnień mieszkańców Prądnika 

(dzisiejsza dzielnica Krakowa). Specjalnościami regionu są kiełbasy: krakowska i lisiecka. Z 

kolei typowo małopolskim deserem jest babka z kaszy manny z bakaliami, która należała 

do przysmaków Anny Jagiellonki oraz buchta - ciasto drożdżowe zawijane z powidłami 

śliwkowymi.  

 

 


