
Szlak Orlich Gniazd. Trasa nr 6 

Szlak Orlich Gniazd posiada ogromne możliwości zwiedzania. 

Wyruszmy jedną z tras turystycznych Szlaku Orlich Gniazd, wiodącą przez: Sułoszowę, 

Pieskowa Skałę, Skałę, Ojców, Jerzmanowice, Korzkiew. 

Punktem wyjścia jest Olkusz, z którego jedziemy  na Kraków. 

Dojeżdżamy do Sieniczna. Stąd jedziemy do Sułoszowej – najdłuższej wsi w Polsce. Trasa 

Sieniczno-Sułoszowa jest niezwykle malownicza. Wiedzie przez Dolinę Prądnika. To właśnie 

ze Sułoszowej wypływa rzeka Prądnik – znajdują się tutaj jej źródła. Po drodze mijamy 

piękne skały wapienne – tak charakterystyczne dla Ojcowskiego Parku Narodowego, do 

którego należy  południowa część Sułoszowej. 

Dojeżdżamy do wysokiej skały, na której  widnieje zjawiskowy zamek – Zamek w Pieskowej 

Skale. Za panowania króla Kazimierza Wielkiego był on gotycką strażnicą,  położoną jeszcze 

wyżej – na skale Dorotce.  

Król Ludwik Węgierski przekazał zamek rodzinie Szafrańców w 1377 r., która była w jego 

posiadaniu do 1608 r. 

Na przestrzeni tychże lat, zamek rozbudowano i stał się on renesansową rezydencją 

magnacką. 

W 1640 r. zamek przeszedł w ręce Michała Zebrzydowskiego, który dokonał jego fortyfikacji. 

W 1718 r. zamek uległ pożarowi ale kolejny właściciel – Hieronim Wielopolski, odbudował  

budowlę w ok. 1778 r. (60 lat po pożarze). 

Następni właściciele – Mieroszewscy, po pożarze, dokonali remontu zamku w II poł. XIX w.  

Po II wojnie światowej zamek odrestaurowano i przywrócono jego dawne piękno. 

Zamek posiada piękne ogrody, jest otoczony parkiem a u podnóża znajdują się stawy. 

Za zamkiem, również na terenie Sułoszowej,  widnieje najpiękniejsza skała Jury Krakowsko-

Czestochowskiej – Maczuga Herkulesa. Została ona po raz pierwszy zdobyta w 1933 r. przez 

Leona Witka. Na jej wierzchołku znajduje się żelazny krzyż. 

Z Maczugą Herkulesa są związane legendy,  w których jest ona nazywana: Maczugą Kraka, 

Sokolą Skałą, Czarcią Skałą, Skałą Twardowskiego. 

Oto owe legendy. 

Maczuga Kraka - książę Krak zabił maczugą smoka i umieścił ją ku przestrodze każdego, kto 

by miał złe zamiary wobec Krakowa i poddanych. 



Sokola Skała –niesprawiedliwie uwięziony na Zamku w Pieskowej Skale kmieć ze Skały, prosił 

włodarza zamku, aby go uwolnił. Ten z kolei, w zamian za uwolnienie, zażądał, aby kmieć 

dostarczył mu pisklęcia ze szczytu Maczugi Kraka. Było to niemożliwe do wykonania. Jednak 

w nocy do okna w więziennej wieży, wleciało 12 sokołów, które chwyciwszy więźnia 

szponami, zaniosły go na szczyt Maczugi Kraka i dały mu pisklę. Kmieć przekazał  je 

włodarzowi a ten uwolnił więźnia. 

Czarcia Skała – czarnoksiężnik Twardowski podpisał cyrograf z diabłem, według którego bies 

miał spełnić trzy polecone przez Twardowskiego zadania. Jedną z tych prac, było 

przeniesienie jednej ze skał do Doliny Prądnika i ustawienie jej „do góry nogami” tj.  szpicem 

do dołu. Diabeł wykonał polecenie, stąd Czarcia Skała stoi tam do dzisiaj. 

Za Maczugą Herkulesa znajdują się Skały Wernyhory – punkt widokowy na Zamek w 

Pieskowej Skale. 

Jedziemy w kierunku Ojcowa. Po drodze mijamy Ojców - Grodzisko. Znajduje tu się Kościół  i 

pustelnia bł. Salomei w Grodzisku.  

Kościół jest zbudowany w stylu barokowym, ale zewnętrzna, prostokątna bryła przypomina 

styl romański. Wnętrze z kolei jest renesansowe. Ołtarz główny jest wykonany z marmuru. 

Do kościoła przylega „Grota Ogrodu Getsemańskiego”. Przed kościołem stoi dom 

prebendarza z końca XVII w.  

Kompleks jest otoczony murem, w którym widnije brama półkolista i trzy mniejsze. Na murze 

stoją figury przedstawiające: Henryka Brodatego, jego małżonkę św. Jadwigę Trzebnicką, 

Bolesława Wstydliwego, bł. Kunegundę – małżonkę Bolesława Wstydliwego, króla Kolomana 

Węgierskiego – brata bł. Salomei. 

Za kościołem znajduje się: budynek z trzema grotami:  św. Marii Magdaleny, Zaśnięcia NMP i 

św. Jana Chrzciciela. 

Stoi tu także cenny obelisk zbudowany na wzór rzymskiego kościoła Santa Maria Sopra 

Minerva. 

Za posągiem znajduje się zbudowana w 1624 r. w miejscu klasztory Klarysek, pustelnia bł. 

Salomei, w której wnętrzu można zobaczyć m. in. ołtarzyk bł. Salomei, Grób Chrystusa 

kamienne łóżko bł. Salomei. 

Żegnamy kompleks i udajemy się stronę Skał Wdowich (znajdują się one w połowie drogi 

pomiędzy Zamkiem w Pieskowej Skale a Ojcowem – Grodziskiem). Są one podobne do 

kobiet, trzymających dzieci na rękach. 

Nieopodal skrzyżowania widnieją skałki o nazwach: Wędrowiec i Pochylec, a za nimi – Skały 

Ciche. Stąd drogą udajemy się do Skały. 



Skała to jedno z najstarszych miast Małopolski. Był to ważny ośrodek handlowo-gospodarczy. 

Znajduje się tu kościół z XVII w. 

Wracamy na poprzedni szlak i jedziemy do Ojcowa. W Ojcowie wita nas słynna, zabytkowa, 

drewniana  Kaplica „Na Wodzie” św. Józefa Robotnika,  z 1901 r., posiadająca kształt krzyża, 

dł. 11 m. a szer. 5 m. Została ona zbudowana na betonowych podporach „na rzece” Prądnik, 

ponieważ car Mikołaj II zabraniał budować kościołów na ziemi ojcowskiej. Reprezentuje ona 

styl architektoniczny szwajcarsko-ojcowski. Wyposażenie kaplicy, to: trzy ołtarze 

przypominające szczyty chłopskich chat, ołtarz główny posiada na szczycie słońce i figurki 

pięciu świętych, po bokach dwa orły, wznoszące się pod trzema wężami symbolizującymi 

zaborców, w centrum obraz Matki Boskiej Wspomożenia z 1901 r. 

Za kaplicą na skale, znajdują się ruiny ojcowskiego zamku. 

Ojcowski zamek został prawdopodobnie wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Rezydowali 

tu m. in. Jan Boner, rodzina Korycińskich, a w XVIII Łubieńscy oraz Załuscy. 

Zamek składał się z budynku mieszkalnego i dziedzińca ze studnią oraz wieży. W połowie XVII 

w. dobudowano budynek mieszkalny. Do zamku wchodzono przez pomost i wieżę bramną. 

W połowie XIX w. przebudowano zamek, ale rekonstrukcji nie dokończono.  Ostała się do 

dzisiaj tylko baszta i wieża bramna. W latach 2016 – 2019 wykonano szereg prac 

remontowych w ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, z Funduszu Leśnego oraz 

środki własne Ojcowskiego Parku Narodowego (m. in. remont wież, remont baszty).  

U podnóża góry zamkowej w XIX w. istniało uzdrowisko. 

W Ojcowie można wędrować szlakami turystycznymi.  

Udajemy się do Krakowskiej Bramy. To skalna brama w Dolinie Prądnika. 

Od Bramy Krakowskiej dochodzimy do kolejnych skał, a są to: Skały Panieńskie (według 

legendy pod tymi skałami schroniły się Siostry Norbertanki, przed najazdem tatarskim w 

1241 r. i zostały cudownie ocalone) i Igła Deotymy (Deotyma to literacki pseudonim Jadwigi 

Łuszczewskiej - poetki, która mieszkała tu w 1858 r.  w willi „Pod Koroną”. 

Kilka metrów dalej znajduje się Jaskinia Ciemna – dostępna dla celów turystycznych. 

Rowerem możemy spod Bramy Krakowskiej pojechać wzdłuż Prądnika a samochodem 

trzeba cofnąć się na parking pod ojcowski zamek, stąd pojechać na Złotą Górę i dojechać do 

Jerzmanowic. Tu można zwiedzić Jaskinię Nietoperzową i  Jaskinię Wierzchowską. 

Z Jerzmanowic jedziemy w kierunku Krakowa. Dojeżdżamy do Białego Kościoła a stąd przez 

Prądnik Korzkiewski jedziemy do Korzkwi. 

Przez Korzkiew przepływa Potok Korzkiewski (Korzkiewka). 



W Korzkwi znajduje się zamek rycerski. Pierwsze wzmianki dotyczące zamku, pochodzą z 

1352 r. i świadczą o tym, ze zamek został zbudowany przez ród Syrokomlów. Kolejne losy 

zamku: należał do mieszczanina Piotra Krupki, rodziny Ługowskich, w XVI przebudowany, 

zniszczony podczas  Potopu Szwedzkiego, odbudowany w II poł. XVII w., następnie należał do 

Wodzickich, Dębowskich i Czackich, od 1720 r. do końca XIX w. pełnił funkcję rezydencji 

myśliwskiej, po II wojnie światowej popadł w ruinę. Od końca  lat 90. jest w rękach 

prywatnych. 

To już ostatnia trasa na „Jurajskim Szlaku”. Warto go odwiedzać, bo jest niepowtarzalny i 

jest to nasza mała ojczyzna. 
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