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1. ZABYTKI MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

 

Zamek w Pieskowej Skale 

 

Zamek wzniesiony został przez króla Kazimierza Wielkiego w Dolinie Prądnika, jako 

element „Orlich Gniazd”. W 1377roku darowany został Piotrowi Szafrańcowi przez króla 

Ludwika Węgierskiego. W rodzinie Szafrańców pozostał do roku 1608. Przez lata zamek był 

wielokrotnie przebudowywany. W XVI wieku Hieronim Szafraniec uczynił z nie go 

renesansową rezydencję, w kolejnym stuleciu Michał Zebrzydowski dobudował do nie go 

system fortyfikacji bastionowych. Zamek uległ zniszczeniu w czasie „potopu” szwedzkiego, 

pozostając w szwedzkich rękach przez dwa lata.  W 1718 roku uległ pożarowi, odbudowany 

został jako rezydencja rodu Wielkopolskich. Rodzina ta podjęła się odrestaurowania 

zamkowych krużganków i wnętrz w stylu barokowym. Zamek gościł króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Kolejne prace remontowe, prowadzone już przez Jana 

Mieroszewskiego, przerwane zostały pożarami oraz powstaniem styczniowym. Opuszczony 

w XX wieku zaczął podupadać w coraz większą ruinę. Odnowa nastąpiła po II wojnie 

światowej, gdy rezydencja przeszła w ręce Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zamek jest obecnie 

odnowiony i pełni funkcję muzealną. 

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

                                                    

 

 



Zamek Rycerski „Ogrodzieniec” 

Zamek w stylu gotyckim został wzniesiony na Górze Janowskiego z inicjatywy Kazimierza 

Wielkiego w XIV  wieku. W roku 1386 Władysław Jagiełło podarował zamek Włodkowi z 

Charbinowic herbu Sulima. Zamek często zmieniał właścicieli, aż w wieku XVI stał się 

własnością wielkiego wówczas rodu Bonerów. Za sprawą Seweryna Bonera zamek został 

przebudowany w stylu renesansowym i stał się jedną z piękniejszych warowni w ówczesnej 

Rzeczpospolitej. Niestety po wygaśnięciu linii męskiej Bonerów, zamek kilkakrotnie zmieniał 

właścicieli. Nie ominęły go też najazdy nieprzyjacielskie m.in. stacjonowały w nim wojska 

arcyksięcia Maksymiliana, który ubiegał się o tron w 1587 roku, a także wojska szwedzkie 

podczas „potopu”. W tych latach zamek uległ co najmniej dwa razy pożarowi. Kolejni 

właściciele zamku nie potrafili przywrócić dawnej mu świetności   

Obecnie ruiny zamku stanowią jedna z najpiękniejszych i największych budowli na szlaku 

Orlich Gniazd. 

Źródło:  http://www.orlegniazda.pl/ 

 
 

 

 

 
 

 

 



Kościół św. Franciszka z Asyżu w Krakowie 

Znajduje się na ulicy Franciszkańskiej. Fundatorem kościoła był najprawdopodobniej książę 

Henryk II Pobożny. Świątynia została przez nie go wzniesiona w latach 1237 – 1269 dla 

zakonu franciszkanów, których sprowadził do Polski. Kościół św. Franciszka był świadkiem 

wielu wydarzeń historycznych: ukrywał się w nim książę Władysław Łokietek (późniejszy 

król Polski), według legendy w tym miejscu przyjął chrzest Władysław Jagiełło. W Kościele 

pochowany jest książę Władysław Wstydliwy oraz jego siostra – błogosławiona Salomea.  

Świątynia jest też jedną z pierwszych ceglanych budowli miasta. W klasztorze zachowane są 

XV – wieczne krużganki oraz fragmenty malowideł przedstawiających życie świętego 

Franciszka, również pochodzące z tego okresu. W kościele podziwiać można witraże 

zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego, ukazujące m.in. św. Franciszka, bł. 

Salomeę, żywioł ognia, żywioły wody, żywioł powietrza. Nad chórem znajduje się wg 

niektórych najpiękniejszy witraż polski: „ Stań się”, przedstawiający Boga Ojca. Stanisław 

Wyspiański jest też autorem polichromii prezbiterium oraz transeptu. Stację Męki Pańskiej, 

wykonał inny wybitny artysta związany z Krakowem, Józef Mehoffer.  

Źródło:  J. Adamczewski - „Kraków od Ado Z”  

                   

 

                                       



 

2. PRZYRODA MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

Ojcowski Park Narodowy 

 

Jeden z 23 parków narodowych w Polsce, utworzony został w 1956 r. Znajduje się on w 

województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, około 16
 
km od Krakowa. Leży w 

południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje: środkową część Doliny 

Prądnika, część Doliny Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. 

Stworzono go w celu ochrony krajobrazu krasowego, w tym kilkuset jaskiń oraz głębokich 

dolin  stromych zboczach, na których znajdują się malownicze skałki wapienne. 

 

Rośliny  

 

Na bogactwo flory składa się ok. 950 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków 

mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200 rodzajów porostów. Występują tu 84 

gatunki roślin prawnie chronionych, wśród nich m.in.: róża alpejska, brzoza ojcowska, 

kruszczyk błotny i rdzawoczerwony, rokitnik zwyczajny, skrzyp olbrzymi, zerwa kulista. 

Przedstawicielami flory stepowej są wiśnia karłowata, aster gawędka, ostnica Jana. Florę 

górską reprezentuje jodła, grab, tojad smukły, tojad mołdawski, chaber miękkowłosy, żywiec 

gruczołowaty.  Największą powierzchnię zajmują lasy i zarośla, a wśród nich: grądy dębowo-

lipowe, buczyna karpacka, jaworzyna górska, bory sosnowe, lasy mieszane. Wiosną przed 

rozwojem liści przez drzewa w ich runie masowo zakwitają: przylaszczka pospolita, 

miodunka ćma, zawilec gajowy i żółty. Na skałach występują murawy kserotermiczne, a na 

dnach dolin las łęgowy. Wilgotne skały porośnięte są glonami, wśród których występuje 

reliktowy gatunek wodolubka. Z rzadkich grzybów warto wymienić purchawicę olbrzymią, 

sromotnika bezwstydnego, soplówkę jodłową. 

 

Zwierzęta 

 

Bardzo charakterystyczną dla OPN grupą zwierząt i będącą jego symbolem są zamieszkujące 

jaskinie nietoperze – występuje ich tutaj aż 17 gatunków (w całej Polsce jest 25 gatunków), 

najczęstszymi są nocek duży i podkowiec mały. Z większych ssaków występują: sarna, zając 

szarak, dzik europejski, lis rudy, kuna leśna, tchórz zwyczajny, gronostaj, bóbr europejski, 

borsuk, orzesznica, piżmak. Stwierdzono występowanie 120 gatunków ptaków, w tym 94 

lęgowe, m.in. są to: bocian czarny, pluszcz, zimorodek, puszczyk, jastrząb gołębiarz, sowa 

uszata, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy, dzikie gołębie (gołąb grzywacz 

i turkawka), mysikrólik. Na zimę przylatują: czeczotki, jemiołuszki i kwiczoły.  

Na niewielkim obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego występuje 7 gatunków płazów i 5 

gatunków gadów. Płazy reprezentują gatunki pospolite w całym kraju, a więc traszka 

zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropuchy: szara i zielona, żaba trawna i rzekotka 

drzewna. 

Z gadów natomiast występują: padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka oraz żmija 

zygzakowata, zaskroniec zwyczajny i gniewosz plamisty. Gady to zwierzęta ciepłolubne. 

Występują najczęściej na silnie nasłonecznionych stokach wąwozów porośniętych sucholubną 
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roślinnością, na rumowiskach skalnych, ale też w lasach liściastych i w środowiskach 

wilgotnych. Wśród płazów i gadów OPN brak jest gatunków górskich. 

 

Najpospolitszymi gatunkami ryb są żyjące w wodach Sąspówki oraz Prądnika pstrąg 

potokowy i pstrąg tęczowy. Z rzadkich ślimaków warto wymienić dużego pomrowa 

błękitnego i wielkiego. Najliczniejsze są owady (opisano ich tu ponad 5 tys. gatunków). 

Zabytki i inne obiekty na obszarze Ojcowskiego PN 

 Ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie 

 Późnorenesansowy Zamek w Pieskowej Skale 

 Kaplica "Na Wodzie" 

 Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Władysława Szafera 

 Maczuga Herkulesa 

 Jaskinia Łokietka 

 

  Ostnica Jana 

 

3. ATRAKCJE MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ 

 

Grota Łokietka w Ojcowie 

 

Grota Łokietka w Ojcowie, zwana inaczej Jaskinią Królewską czy Jaskinią Czajowską, to 

najpopularniejsza jaskinia w Polsce, udostępniona dla turystów. Znajduje się w obrębie 

malowniczego Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to największa spośród wszystkich 

znanych jaskiń w Parku. Jej długość wynosi 320 m. 

Według legendy w grocie tej ukrywał się Władysław Łokietek przed wojskami Wacława II - 

króla czeskiego. Łokietka miał uratować pająk, który w otworze jaskini uwił sieć, dzięki 

czemu wydawała się niezamieszkana i zapomniana. Dlatego w grocie w Ojcowie komory 

noszą nazwy związane z Łokietkiem, np. Kuchnia Łokietka, Sypialnia czy Łoże Łokietka. Na 

pamiątkę tej legendy krata zamykająca dziś wejście do jaskini ma kształt pajęczyny. 

Zwiedzanie Jaskini Łokietka w Ojcowie odbywa się od kwietnia do października, tylko  

z przewodnikiem, po zakupieniu biletu. Jaskinia jest łatwa do przejścia. Jest tu zainstalowane 

elektryczne oświetlenie. Należy pamiętać o stosownym ubraniu w letnie upały, gdyż 

temperatura w grocie wynosi około 10 stopni Celsjusza. 

          

 Pustynia Błędowska 

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy miejscowościami Klucze, Chechło i 

Błędów, znajduje się niecodzienna atrakcja - Pustynia Błędowska. Obszar ten zwany "Polską 
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Saharą" to największy teren występowania piasków śródlądowych w Europie i choć dzisiaj 

powoli zarasta i otwartych połaci piasku nie ma już zbyt wiele, nadal jest niezwykle 

interesujący.  

Legenda mówi, że Pustynia Błędowska powstała za sprawą samego diabła. Ponoć chciał on 

zasypać kopalnie srebra w Olkuszu, bo bardzo zbliżały się już do jego siedziby, leciał więc  

nad Olkusz z olbrzymim worem pełnym piachu nabranym znad morza, ale u kresu drogi, 

przypadkiem zahaczył o wysoką wieżę kościoła w Błędowie i wór pękł, a cały piach rozsypał 

się po okolicznych polach, tak oto powstała unikatowa pustynia w środku Europy. 

 

Powstanie Pustyni Błędowskiej 
Odsłonięcie piasków na tym obszarze nastąpiło w XIII wieku, kiedy rozwój górnictwa 

przyczynił się do wykarczowania lasów i odsłonięcia luźnych piasków lodowcowych 

nawianych tu znad Bałtyku. Ponadto na tym terenie poziom wód gruntowych opadł do tego 

stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. Rozpoczęły się tutaj typowe dla pustyni procesy 

eoliczne, czyli działalność wiatru, w efekcie czego powstały wydmy. Co ciekawe, na Pustyni 

Błędowskiej jeszcze niecałe 100 lat temu obserwowano nawet burze piaskowe i zjawisko 

fatamorgany. 

 

Pustynia Błędowska dzisiaj 

W latach 60-tych XX wieku obszar piasków sztucznie zalesiono, jednak nadal rośnie tu wiele 

gatunków typowych dla nadmorskich wydm oraz rośliny pustynne. Następowało stopniowe 

zarastanie pustyni drzewami i krzewami, ale w ostatnim czasie przeprowadzono ich wycinkę. 

Część północna pustyni to dawny poligon wojskowy, nadal teren ten należy do wojska. W tej 

części pustyni panuje zakaz wchodzenia, choć dostępny jest tutaj punkt widokowy Dąbrówka. 

 

Zwiedzanie Pustyni Błędowskiej 

Popularny punkt widokowy na Pustynię Błędowską to góra Czubatka (382 m n.p.m.), 

znajdująca się w Kluczach. Drugim punktem widokowym na Pustynię Błędowską jest 

Dąbrówka w Chechle (355 m n.p.m.), tu widok jest znacznie ciekawszy. 

 

Ciekawostki 
W czasie II wojny światowej na Pustyni Błędowskiej ćwiczyły oddziały Afrika Korps gen. 

Erwina Rommla. Po wojnie pustynia stała się poligonem polskich oddziałów wojskowych.  

W latach 60-tych XX wieku Pustynia Błędowska stała się plenerem do filmu Jerzego 

Kawalerowicza "Faraon", a w 1999 roku ćwiczyły tu wojska NATO. 

 

4. FOLKLOR MAŁOPOLSKI ŚRODKOWEJ  

Strój krakowski                               

                                                   



 

 



Strój rzeszowski 

Strój męski  

składał się z płóciennej koszuli i portek zrobionych z sukna tzw. sukieniaki  w kolorze 

niebieskim. Kawalerowie na udach mieli naszyte trapezowe oblamówki w kolorze 

czerwonym. Na koszule zakładano kamizolę. Kamizola (kamizelka) wykonana była z tego 

samego niebieskiego sukna co spodnie. Kamizelka ta sięgała poniżej bioder. Zdobieniem 

kamizelki były przyszywane wzdłuż guzików małe kolorowe pompomiki tzw. srokate 

kocasie. Na wierzch wkładano brązową sukmanę. Białe spodnie wkładano do czarnych 

butów. Rzeszowiacy na głowach nosili słomiane kapelusze oraz czarne kapelusze tzw. 

makowe. 

Strój damski 

Rzeszowianki nosiły białe koszule z haftami, zdobione kołnierzykami. Wkładały spódnice 

zakrywające kolana, w różnych odcieniach granatu lub zieleni, zdobione u dołu tasiemkami. 

Na koszulę zakładano czarny, sznurowany gorset, który był ozdabiany różnokształtnymi i 

barwnymi cekinami. Na szyi noszono czerwone korale. Przepasywało się białym fartuchem z 

naszytymi kolorowymi koronkami. Panny nosiły na głowie wianki a mężatki kolorowe 

chusty. 

 

                                    

 

Produkty kuchni krakowskiej i rzeszowskiej 

 

Tradycyjna kuchnia świętokrzyska  była prosta i praktycznie bezmięsna. Jej podstawę 

stanowiły ziemniaki, kasza czy mleko. W kuchni świętokrzyskiej nie mogło też zabraknąć, 

popularnej w innych częściach Polski, kiszonej kapusty. Charakterystyczne dla regionu jest 

wykorzystanie jej do barszczu białego, który gotowano z okazji różnych świąt. 
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Zalewajka świętokrzyska 

Była to potrawa chłopska, ze względu na swą prostotę i sytość. Z czasem zaczęła być też 

popularna w kieleckim i na Kujawach. W Jędrzejowskim i Pińczowskim zalewajką nazywano 

(...) „lurę” z dzikiego zielska . 

 

 

 

Prazoki  

 

Brak jest informacji dotyczących pochodzeniem prazoków. W materiałach źródłowych, na 

temat pożywienia mieszkańców Kielecczyzny, pojawiają się potrawy z ziemniaków i mąki 

lub z samej mąki pod nazwą: prożuchy, prażaki lub prażuchy.  

Produkty (ziemniaki i maka)  były łatwo dostępne i znajdowały się w każdym gospodarstwie. 

Mąka mogła być pszenna razowa lub pytlowa, czasem dosypywano mąki żytniej oraz 

tatarczanej. Często prażono ją w piecu dla uzyskania lepszego smaku, stąd nazwa prazoki. 

 

 

 

 
 

Pokrzywianka 

http://3.bp.blogspot.com/-tO6XnV4Kei8/UlKRumRrYbI/AAAAAAAABew/Y-4myoVXqbQ/s1600/03-zalewajka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BhQ9af3si9s/UlKRvPhvC5I/AAAAAAAABfg/m-MKgZ-EwF8/s1600/04-prazoki_2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-C5aV9pX1Ro4/UlKRvZ5CBII/AAAAAAAABfM/OrvP2Yq1nRw/s1600/05-pokrzywianka.jpg


Kuchnia rzeszowska podobna do świętokrzyskiej – prosta, oparta na podstawowych 

składnikach: ziemniaki, mąka, ser biały. Dzisiaj znana z takich potraw jak: zalewajka, flaczki 

po rzeszowsku, śledź po rzeszowski. 

 

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.  

 


