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spacer z cyklu „Małopolskie miasta i miasteczka”

W STARODAWNYM SPA –
JAK DAWNIEJ NERWY KOJONO?
25 października 2020 r.
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Start: Smardzowice (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Czajowice (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 267 z Krowodrzej Górki
Jak wrócić? autobus KMK nr 210 z Czajowic
Smardzowice (KMK) – czerwonym szlakiem – Dolina Prądnika – źródło Miłości –
Brama Krakowska –  Ojców (zabudowa uzdrowiskowa, Kaplica na Wodzie) –
restauracja „Pod Nietoperzem” – Wąwóz Ciasne Skałki – Czajowice (KMK)
trasa ok. 10 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 10 + 5 (zwiedzanie) = 15

Warte zobaczenia:
Smardzowice
to mała miejscowość w gminie Skała, licząca ok. 600 mieszkańców.
Jej historia sięga XIII w. - już w 1325 r. istniał tutaj drewniany kościół
parafialny pw. św. Małgorzaty, który spłonął w 1570 r. W jego miejsce
w 1571 r. wybudowano drugi kościół drewniany, modrzewiowy, który
w 1938 r przeniesiono do wsi Mostek k/Miechowa (stoi tam do dzisiaj). Obecny kościół jest neogotycki, trójnawowy, wybudowany z kamienia wapiennego i cegły w latach 1908-1918, znajduje się w nim
zabytkowe wyposażenie z poprzednich kościołów.

Dolina Prądnika
to najdłuższa jurajska dolina. Wody biegnącego doliną potoku zasilane są przez kilka źródeł krasowych tzw. wywierzysk, główne źródło
stanowiące początek potoku znajduje się w miejscowości Sułoszowa.
Bystry nurt powoduje, że Prądnik ma charakter potoku górskiego
i dlatego był wykorzystywany do napędu kilkunastu młynów, tartaków, foluszy, a nawet prochowni. Swoją urokliwość dolina zawdzięcza
znajdującym się na jej zboczach białym wapiennym skałom o fantastycznych kształtach, uformowanych działaniem przyrody (woda,
mróz, wiatr).

źródło Miłości
to wywierzysko pierwotnie wypływające przy lewym filarze Bramy
Krakowskiej. W okresie międzywojennym ujęte zostało w celu wykorzystania wody do wytwórni wód gazowych, a po jej likwidacji wykonano ładną obudowę wtórnego ujęcia. Źródło zasila wody Prądnika,
a jego nazwa pochodzi z legendy.

Ojców - uzdrowisko
to wieś położona w dolinie Prądnika, której nazwa pochodzi od zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego (nazwanego Ociec
u Skały - na cześć swojego ojca Władysława Łokietka). Z uwagi na
swoje położenie, otaczający krajobraz i łagodny klimat dobrze wpływający na samopoczucie, od połowy XIX w. do połowy XX w. Ojców
posiadał status uzdrowiska. Leczono tu głównie choroby dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, przyjeżdżali tu również ludzie
zdrowi - literaci, artyści, uczeni, aby „ukoić skołatane nerwy”. Powstało w tym czasie wiele budynków uzdrowiskowych, jak np. dom zdrojowy „Goplana” czy łazienki do tzw. „kąpieli falistych” (na potoku
Prądnik).

Kaplica „Na Wodzie”
Kaplica p.w. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) znajduje się w miejscu dawnych łazienek zdrojowych, które przerobiono na obiekt sakralny w 1901 r. Usytuowana jest ponad potokiem na betonowych
podporach, co według miejscowej tradycji ma związek z zarządzeniem cara Mikołaja II, zabraniającym budowy obiektów sakralnych
na ziemi ojcowskiej, wobec czego kaplicę zbudowano "na wodzie".
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