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Wstęp

Kiedy po krótkiej wspinaczce po wyślizganych wapiennych 
skałach weszliśmy na Skałę Jonaszówkę, ujrzeliśmy 
rozpościerającą się przed nami panoramę Doliny Prądnika. 
Białe, wapienne skały na zboczach doliny kontrastowały z 
soczystą, wiosenną zielenią, a w centralnej części panoramy, 
na wapiennym wzgórzu, górowała kamienna wieża 
ojcowskiego zamku. Wracaliśmy w to miejsce regularnie, a 
ten obrazek, niczym w kalejdoskopie, zmieniał się o każdej 
kolejnej porze roku. Przychodziliśmy i nadal przychodzimy 
go podziwiać - i tak już od kilku dobrych lat.

W czasie każdych odwiedzin odkrywaliśmy kolejne punkty 
widokowe i fascynujące historie Ojcowa. Włóczyliśmy się 
po szlakach, przemierzaliśmy najbliższą okolicę rowerem, 
a także próbowaliśmy lokalnych smaków.

Efektem fascynacji tym najmniejszym polskim parkiem 
narodowym, o rzut kamieniem od Krakowa, stała się 
seria artykułów na blogu Polska Po Godzinach. Takiego 
internetowego przewodnika z wieloma praktycznymi i 
interesującymi informacjami brakowało nie tylko nam, ale 
i innym odwiedzającym Ojcowski Park Narodowy. To był 
strzał w dziesiątkę! Nasze relacje, pełne zarówno pięknych 
zdjęć, jak i pomocnych wskazówek, do dziś cieszą się 
ogromną popularnością wśród Czytelników.

Nie wszystko jednak udało nam się opisać. Format bloga 
ma swoje ograniczenia, zarówno dla nas, twórców, jak i 
dla Czytelników poszukujących informacji. Poczuliśmy 
potrzebę stworzenia profesjonalnego i spójnego 
przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym, który w 
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jasny i przystępny sposób ułatwi zaplanować wycieczkę po 
parku i pobyt w jego okolicy.

Nie znajdziesz w tym przewodniku wyliczanki miejsc, które 
,,warto zobaczyć”. Wolimy opowiedzieć Ci o historii, ludziach 
i miejscach, tworzących niezwykły klimat Ojcowskiego 
Parku Narodowego. Nie zabraknie także odpowiedzi na 
najczęściej zadawane nam pytania, praktycznych map, 
rekomendacji kulinarnych oraz gotowych propozycji 
wycieczek pieszych i rowerowych - ułożonych pod kątem 
różnych oczekiwań oraz możliwości.

Przed Tobą piękna przygoda!

Zaczynamy?

Kasia i Tomek
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Dlaczego napisaliśmy ten przewodnik?

W Twoje ręce oddajemy wyjątkowy przewodnik - efekt 
wielu wycieczek po Ojcowskim Parku Narodowym (OPN), 
jednym z naszych ulubionych parków w Polsce! Zapraszamy 
na wspólne odkrywanie jego najpiękniejszych zakątków!

Napisaliśmy ten przewodnik, bo…

 » chcemy pokazać, jak wiele wspaniałych miejsc kryje ten 
najmniejszy park narodowy. Większość turystów spędza 
w nim raptem kilka godzin, a według nas Ojcowski Park 
Narodowy i  najbliższa okolica zasługują na więcej uwagi.

 » brakowało nam ciekawego i praktycznego przewodnika 
po Ojcowskim Parku Narodowym, który pokazywałby 
informacje w intrygujący, a także przystępny sposób.

 » udowadniamy, że Ojcowski Park Narodowy można 
poznawać na wiele sposobów - oczywiście pieszo, ale 
także rowerem, przygotowaliśmy więc propozycje 
wycieczek rowerowych.

 » umiemy zaplanować udaną wycieczkę nie tylko tym, 
którzy jadą do OPN-u pierwszy raz, ale także ,,stałym 
bywalcom”.

 » obeszliśmy i objechaliśmy rowerami wszystkie szlaki, 
więc nasze wskazówki są sprawdzone i praktyczne.

 » wierzymy, że OPN warto odwiedzić o każdej porze roku, 
nie tylko latem.
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O Autorach

Hej, hej!

Tu Kasia i Tomek, razem od 2015 roku prowadzimy blog 
Polska Po Godzinach - jeden z największych blogów o po-
dróżach po Polsce. Można powiedzieć, że podróżowaliśmy 
po Polsce, zanim to było modne... :

Kochamy aktywne podróże na łonie natury, ale interesują 
nas także kultura i historia odwiedzanych miejsc. W czasie 
naszych wycieczek nie lubimy się spieszyć, za to chętnie 
gubimy się w bocznych dróżkach.

Nasz blog to bogate źródło inspiracji do podróży po Polsce. 
Znajdziesz nas także na Facebooku, Instagramie i YouTubie, 
gdzie na bieżąco dzielimy się podróżniczymi relacjami. 
Wokół nich zrzeszamy wspaniałą społeczność - cieszymy 
się, że do niej dołączasz!

Choć na co dzień pracujemy na etacie, każdą chwilę ,,po 
godzinach” spędzamy na odkrywaniu Polski. Napędza nas 
ten miły dreszczyk emocji, który towarzyszy poznawaniu 
czegoś nowego.

Kiedy akurat nie podróżujemy, pochłaniamy dziesiątki 
książek i drugie tyle smacznego jedzenia. Spotkacie nas w 
kawiarniach, muzeach a ostatnio także na placu zabaw.

No i w Ojcowie, rzecz jasna :). Polecamy się przy planowa-
niu niezapomnianych wycieczek po Polsce!

Kasia i Tomek

https://polskapogodzinach.pl/
https://www.facebook.com/polskapogodzinach/
https://www.instagram.com/polska_po_godzinach/
https://www.youtube.com/channel/UCxrWw94_VFaVCUTd4Tm7mUA
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Napisanie tego przewodnika było fantastyczną przygdą, ale 
także sporym wysiłkiem, w który włożyliśmy tonę energii i 
drugie tyle serca :).

Prosimy, uszanuj naszą pracę - nie kopiuj tej książki*.

Dziękujemy!

*według prastarej ojcowskiej legendy, turyści, którzy naruszają prawa 
autorów, zostają w ojcowskich jaskiniach na zawsze…. ;)
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Rozdział 1
Ojcowski Park Narodowy w pigułce
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„Gwoździem programu” tego 
szlaku jest wizyta w Jaskini 
Ciemnej i możliwość wdrapania 
się na jeden z piękniejszych 
punktów widokowych, z którego 
spektakularną skałę Rękawicę 
widać… jak na dłoni!

Jaskinia Ciemna
Jaskinia Ciemna jest wyjątkowa z dwóch 
powodów. Po pierwsze to jaskinia z 
największą komorą nie tylko na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego, ale i całej 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po drugie 
stanowi ona niezwykle cenne stanowisko 
archeologiczne neandertalczyka. 

Właśnie w niej odkryto najstarsze kości tego 
kuzyna człowieka, datowane na 115 000 lat! 
Tysiące lat temu, kiedy obecny teren parku 
porastała uboga roślinność, z okolicy jaskini 
łowcy mieli doskonały widok na całą dolinę.

Pierwsze informacje o eksplorowaniu jaskini 

pochodzą z XVII wieku, a od XVIII można 
mówić o jej sławie. Zwiedzali ją król Stanisław 
Poniatowski, Stanisław Staszic, Fryderyk 
Chopin i wiele innych znamienitości. 

Niestety, Jaskinię Ciemną, podobnie jak 
Jaskinię Łokietka, pozbawiono szaty nacie-
kowej, zniszczonej przez niekontrolowaną 
turystykę w XIX wieku. Mimo to, co roku 
odwiedzają ją tysiące turystów, spragnionych 
opowieści o neandertalczyku. 

Po obejrzeniu jaskini polecamy kontynuować 
spacer zielonym szlakiem dla jednych z 
najpiękniejszych widoków w Ojcowskim 
Parku Narodowym.

Skała Rękawica
Skała ta zwana jest również Białą Ręką lub 
Pięciopalcówką. Choć pięć kolumn, przypo-
minających pięć palców, dostrzec można już 
z Doliny Prądnika, skała najpiękniej prezentuje 
się z punktu widokowego na zielonym 
szlaku, który prowadzi przez Jaskinię Czarną 
i Górę Okopy. Najszybsza droga to ta od kas 
biletowych do Jaskini Ciemnej.

Jaskinia praktycznie
Godziny otwarcia

Od 18 IV do 14 XI
• 9:00 - 16:00 (IV-VIII)

Cena

• 14 zł normalny
• 7 zł ulgowy

Uwagi

• wejście o pełnej godzienie
• godzina zamknięcia jest godziną 

ostatniego wejścia 
• zakup biletu możliwy tylko w kasie 

oddalonej 200 metrów na północ od 
Bramy Krakowskiej

• temperatura w jaskini przez cały rok 
utrzymuje się na stałym poziomie 
około 7-8°C
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Potężna Maczuga Herkulesa, a za 
nią renesansowe mury zamku z 
charakterystycznym, patynowym 
hełmem - to chyba najbardziej 
ikoniczny kadr z okolic Ojcowa. 
Wycieczka do Ojcowskiego Parku 
Narodowego byłaby niekompletna 
bez wizyty na ,,małym Wawelu” 
czy pamiątkowego zdjęcia przy, 
na pierwszy rzut oka przeczącej 
prawom fizyki, Maczudze Herku-
lesa.

Zamek w Pieskowej Skale

Początki

Zamek Pieskowa Skała wzniesiono w XIV 
wieku, a przez kolejne stulecia regularnie 
rozbudowywano w różnych stylach. Jego złoty 
okres przypada na XVI wiek, kiedy przemienił 
się w piękną renesansową rezydencję, 
ochrzczoną mianem ,,małego Wawelu”. Zamek 
stanowił część sieci warowni i zamków 
tworzących Szlak Orlich Gniazd (więcej: 
Rozdział 4: Ojcowski zamek).

Pod koniec XIV wieku zamek trafił do rodu 
Szafrańców, w rękach których utrzymał się 
aż do roku 1608. Ciekawostką jest fakt, że w 
rodzie Szafrańców pojawiło się kilka nietuzin-
kowych postaci, które zapisały się zarówno 
czarną i biała legendą. Znajdziemy wśród nich 
Piotra, próbującego swoich sił w alchemii i 
jego syna Krzysztofa, który z kolei upodobał 
sobie rabowanie kupców na szlaku - co 
raczej rzadko zdarzało się wśród tak dobrze 
urodzonych. Nie wyszło mu to na dobre - 
słynny rycerz-rabuś za swe czyny trafił pod 
topór… 

Z rodu Szafrańców wywodzili się również 
niezwykle zaufani urzędnicy królewscy. Jeden 
z nich, Hieronim, wziął za żonę córkę króla 
Zygmunta Starego. Jak na królewskiego zięcia 
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Wycieczka 2

Przez Dolinę Sąspowską z opcją 
kontynuowania wycieczki do 
Zamku Pieskowa Skała

Orientacyjna długość: 9 km do 
Zamku Pieskowa Skała

Suma podejść: 305 metrów

Czas przejścia: 3 godziny

Początek: na wysokości Baru 
Sąspówka, ul. Ojców 34

Oznakowanie szlaku. Trasa 
wycieczki biegnie szlakiem 
żółtym.

Atrakcje na trasie. To przede 
wszystkim propozycja przyjem-
nego spaceru poza utartym 
szlakiem, wśród zieleni i w pobliżu 
szumiącego potoku Sąspówki. 
Zabytkowe wille, bobrze żeremia 
i miejsca pamięci z czasów II 
wojny światowej.

Inne warianty wycieczki:
• przejść kilka kilometrów i 

wrócić tą sama drogą
• zrobić pętlę, skręcając w szlak 

zielony prowadzący przez 
Złotą Górę do Ojcowa

• złapać busa do Krakowa w 
Sąspowie

• szlak można potraktować 
również jako szlak dojściowy 
do Ojcowa. W tym celu trzeba 
złapać busa w Krakowie i 
wysiąść na wysokości wsi 
Sąspów.

325 m

364 m

0 km 9,3 km

Kościół w Sułoszowej Zamek 
Pieskowa SkałaWilla KoziarniaSkrzyżowanie 

szlak zielony

1,9 km
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Za Willą Koziarnia szlak prowadzi po otwartej 
przestrzeni wśród łąk, by później przejść w 
wąską dróżkę wśród drzew. Mijasz pojedyncze 
zabudowania po prawej i skałki po lewej. 

Ostatnie kilkaset metrów na terenie parku 
biegnie szeroką utwardzoną drogą w bezpo-
średnim sąsiedztwie Sąspówki, po czym 
zaczyna się droga asfaltowa prowadząca do 
Sąspowa.

Po 800 metrach, za szkołą, znajduje się nieduży 
plac zabaw, na terenie którego, w drewnianej 
obudowie, zabezpieczone jest Źródło Sąspówki. 

Nad całością góruje wapienna skałą, na 
szczycie której widać Kościół pw. Świętej 
Katarzyny - to kolejny cel. By dostać się 
na szczyt, podążaj dość stromą, trawiasto-
-asfaltową ścieżką, wychodzącą prosto ze 
wspomnianego terenu rekreacyjnego.

Kościół w Sąspowie wybudowano w roku 1760 
w stylu barokowym z drewnianą dzwonnicą. 
Sama świątynia nie wyróżnia się niczym 
specjalnym, ale z tarasu od strony głównego 
wejścia roztacza się dobry widok na okolicę. 

Z kościoła kieruj się żółtym szlakiem 
biegnącym asfaltową drogą wśród pól w 
kierunku wschodnim. Droga nie ma chodnika, 

,,Trzęsienie ziemi” 
w Dolinie 
Sąspowskiej

Od roku 1990 do 2014 w budynku mieściło 
się Obserwatorium Sejsmologiczne im. 
Maurycego Piusa Rudzkiego Instytutu 
Geofizyki PAN. 

Dziś, dzięki postępowi technologicznymi, 
działa jedynie automatyczna aparatura 
pomiarowa w pobliskiej Jaskini Koziarnia 
(zamkniętej kratą), która jest w stanie 
wyłapać najmniejsze wstrząsy świadczące 
o trzęsieniach ziemi w tak odległych 
zakątkach świata, jak np. Japonia czy 
Kalifornia. 

Wcześniej sprzęt umiejscowiony był na 
Wzgórzu Wawelskim, jednak nasilający 
się ruch samochodowy i szynowy w 
mieście nie służył pomiarom. Zapadła więc 
decyzja o przeniesieniu urządzeń 30 km na 
północ od Krakowa, do spokojnej Doliny 
Sąspowskiej.
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Dawny kirkut

Cmentarz 
choleryczny

Cmentarz

Ruiny zamku 
w O jcowie

Rynek w Skale - 
przystanek busów

© Autorzy OpenStreetMap

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Jej wymiary imponują - długość wynosi prawie 

1000 metrów, a skąpane w ciemnościach 

korytarze i sale, o nazwach takich jak Sala 

Balowa czy Hotelik, dodają wizycie atrakcyj-

ności. Nic dziwnego, że to miejsce służyło jako 

schronienie naszym neolitycznym przodkom, 

a paleontolodzy odkryli w jaskini również 

liczne kości zwierząt ery epoki lodow-

cowej. Choć jaskinię udostępniono do ruchu 

turystycznego już w XIX wieku, w jej wnętrzu 

zachowała się szata naciekowa. 

Jaskinia Mamutowa

Jaskinia Mamutowa, nazywana też Jaskinią 

Wierzchowską Dolną, to ogólnodostępna 

jaskinia we wsi Wierzchowie. Jej nazwa 

pochodzi od znalezionego tam ciosu mamuta. 

Nie jest tak spektakularna jak dwie poprzednie, 

ale dzięki charakterystycznemu łukowi, 

szerokiemu wejściu i dużej komorze przyciąga 

miłośników fotografii. Dodatkowo to jedno 

z ulubionych miejsc amatorów wspinaczki, 

oferujące inne, niż typowo pionowe skały, 

drogi wspinaczkowe.

Grodzisko (Skała lub Wzgórze 
502)

Grodzisko leży około kilometra od drogi nr 

94 Olkusz-Kraków we wsi Jerzmanowice 

i jest drugim pod względem wysokości 

wzniesieniem na całej Jurze Krakowsko-

-Częstochowskiej (uwaga: nie mylić z 

opisywanym wcześniej Grodziskiem koło 

Skały!). Skały same w sobie są imponujące, a 

wysokie wapienne ściany przyciągają rzesze 

wspinaczy. Poza tym ze szczytu roztacza się 

świetna panorama na okolicę, a przy dobrej 

pogodzie widać podobno zarys Tatr. Na szczyt 
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Prawa autorskie, licencje i uwagi końcowe

Wersja e-booka

Najnowsze wydanie

Podkłady mapowe

Ikony

1 lipca 2022

Dostępne w Sklepie Polska Po Godzinach

Autorstwa OpenStreetMap® rozpowszechniane na licencji Open Data 
Commons Open Database License (ODbL)

W e-booku użyte zostały ikony ze strony www.flaticon.com następują-
cych twórców:
• Freepik
• Ridho Imam Prayogi
• Apien
• Vectors Market
• Justicon
• Darius Dan
• Hogr
• Flat Incons

Podczas pracy nad przewodnikiem korzystaliśmy z naszej wiedzy i doświadczeń zdobytych 
przez ostatnie kilka lat oraz literatury i stron internetowych wymienionych w bibliografii. 
Przewodnik powstawał przez długie miesiące, a my dopełniliśmy wszelkich starań, aby zawarte 
w nim informacje były aktualne. 

Wszystkie informacje i linki są aktualne na dzień 01 lipca 2022 roku. 

Jeśli zauważysz, że jakaś informacja uległa zmianie - z góry przepraszamy! Daj nam znać, chętnie 
poprawimy to w kolejnym wydaniu. Także w przypadku wykrycia błędów lub nieprawidłowości 
prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego.

https://sklep.polskapogodzinach.pl/
https://www.openstreetmap.org/
http://www.flaticon.com
https://www.flaticon.com/authors/freepik
https://www.flaticon.com/authors/ridho-imam-prayogi
https://www.flaticon.com/authors/apien
https://www.flaticon.com/authors/vectors-market
https://www.flaticon.com/authors/justicon
https://www.flaticon.com/authors/darius-dan
https://www.flaticon.com/authors/flat-icons
https://www.flaticon.com/authors/flat-icons
https://polskapogodzinach.pl/o-nas/kontakt/

