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spacer z cyklu „Szlak bohaterów o wolność i niepodległość”

KRÓLEWSKIE ŚLADY
W DOLINIE OĆCA
25 października 2020 r.
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Start: Czajowice (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Smardzowice (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 210 z Bronowic Małych
Jak wrócić? autobus KMK nr 267 ze Smardzowic
Czajowice (KMK) – Grota Łokietka – Dolina Prądnika – Ojców (zabytkowe młyny,
ruiny zamku kazimierzowskiego) – restauracja „Pod Nietoperzem” – Zamkowa Droga –
Smardzowice (KMK)
trasa ok. 8 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnik Jury: 8 + 5 (zwiedzanie) = 13

Warte zobaczenia:
góra Chełmowa - Grota Łokietka
Wznosząca się nad Doliną Prądnika, wylesiona i ofiarująca piękne
widoki na niedaleki Kraków, Beskidy a nawet Tatry góra Chełmowa
(473 m n.p.m.) była dawniej jednym z ulubionych punktów widokowych dla odwiedzających Ojców. Była miejscem patriotycznych uniesień, zwłaszcza w pamiętnym w obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej 1910 r. To tutaj płakali Ci, którym nie pozwolono przekroczyć
granicy zaborów i nie mogli uczestniczyć w uroczystościach.
Pod samym szczytem znajduje się jedna z największych jaskiń ojcowskich udostępnionych do zwiedzania - Jaskinia Łokietka, zwana też
Grotą Łokietka. Mierzy ona 320 metrów długości i 7 m deniwelacji.
To tutaj Władysław Łokietek skrył się przed wojskami czeskimi króla
Wacława, a miłosierny pająk zasnuł otwór gęstą pajęczyną. Trochę
strach tu wchodzić, gdy nad głowami widać korzenie drzew, które
przebiły strop.

Dolina Prądnika
Po podziemnych emocjach czas zejść do zbiegu potoków Sąspówki
i Prądnika. „Polska Szwajcaria" - tak XIX-wieczni turyści określali
przełomową część Doliny Prądnika. Łagodny klimat, duże nasłonecznienie, brak gwałtownych wiatrów, bujne lasy, źródła wód radioaktywnych przyciągały miłośników pięknych widoków i kuracjuszy
leczących mniej lub bardziej poważne choroby. Dzięki bystremu nurtowi, Prądnik ma charakter potoku górskiego i dlatego był wykorzystywany do napędu zlokalizowanych na nim młynów, tartaków, foluszy, a nawet prochowni. Do dzisiaj możemy podziwiać pozostałości
kilkunastu z nich.

zamek w Ojcowie
Przed nami na Górze Zamkowej widać basztę kazimierzowskiego
zamku. Zbudowany został w II-poł. XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Jego rolą było zabezpieczenie Krakowa przed Luksemburczykami i ochrona kupców podążających szlakiem handlowym
prowadzącym z Krakowa na Śląsk. Fundator na cześć swojego ojca
Łokietka i jego przygód, nazwał go zamkiem "U Ojca skały" (według
innej wersji „Ociec u Skały”). Z dawnej budowli zamkowej pozostało
do dziś tylko malownicze ruiny, na które składają się resztki murów
obronnych i części mieszkalnych, wieża i brama wjazdowa. Z ruin
zamku można obejrzeć ładną panoramę Doliny Prądnika.

Ojców
Dolina Prądnika się rozszerza i jesteśmy w Ojcowie. Tu w czasie
Powstania Styczniowego istniał obóz wojskowy, gdzie gromadzili się
i szkolili powstańcy, by walczyć z rosyjskim zaborcą. Tu znajdują się
także najbardziej znane obiekty ojcowskiego uzdrowiska: Dom pod
Łokietkiem i Dom pod Kazimierzem. Dziś służą celom muzealnym
i edukacyjnym.
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