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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

ENKLAWY OJCOWSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
12 września 2021 r.
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Start: Smardzowice (przystanek autobusowy)
Meta: Wielka Wieś (przystanek autobusowy)
Jak dojechać? autobusem KMK nr 267 z Krowodrzej Górki
Jak wrócić? autobusem KMK nr 210 z Wielkiej Wsi
Smardzowice (KMK) – Stadnina „Robson” – Enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego Cianowice (dwór z XIX w.) – „Lisie Jamy” – enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego – Dolinki Mały Dół
i Wielki Dół – Stara Wieś – Przygórze – Grębynice – Prądnik Korzkiewski - Wielka Wieś (KMK)

trasa ok. 8 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 8

Warte zobaczenia:
Smardzowice
to wieś w pobliżu wschodniej granicy Ojcowskiego Parku Narodowego, zbudowana jako tzw. ulicówka. Wzmiankowana jest już w 1322 r.
Nazwa pochodzi zapewne od smardzy - grzybów, które rosły w tutejszych lasach. Początkowo wieś była własnością biskupstwa krakowskiego, a od połowy XIV w. weszła w skład starostwa ojcowskiego. We
wsi znajduję się kościół p.w. M.B. Różańcowej i św. Małgorzaty. Jest to
trzeci z kolei kościół (dwa pierwsze były drewniane). Obecny neogotycki pochodzi z lat 1917-1918, wybudowany został z kamienia wapiennego i cegły. We wnętrzu znajduje się część wyposażenia z poprzedniego kościoła.

Cianowice
to wieś położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w otulinie
Ojcowskiego Parku Narodowego. Znajduje się tutaj zespół pałacowoparkowy, wybudowany przez rodzinę Dobieckich - Bronisława i syna
Artura, w 1890 r. według projektu architekta Teodora Talowskiego
o bardzo interesującej architekturze. W 1945 r. został przejęty przez
Skarb Państwa, a obecnie nakazem wyroku sądowego został zwrócony spadkobiercom.

Enklawy Ojcowskiego Parku Narodowego
to niewielkie obszary o dużej wartości przyrodniczej należące do Ojcowskiego Parku Narodowego, ale nie połączone integralnie z Parkiem. Jedną z nich jest wąwóz Lisie Jamy (lub też Lisie Doły) w Smardzowicach, stanowiący początek Doliny Korzkiewki.

Dolina Korzkiewki
Zwana też Podsłowiczem, rozciąga się na długości około 5 km, od
wąwozu Lisie Jamy w Smardzowicach po ujście do Doliny Prądnika
pod Korzkwią. Charakterystyczna dla niej jest duża zmienność krajobrazu, będąca wynikiem jej krętego biegu oraz asymetrii zboczy. Najbardziej malowniczy jest środkowy odcinek na wysokości Brzozówki,
użytkowany tylko rolniczo, zadrzewiony, o stromych zachodnich zboczach, z ukazującymi się pośród lasu skałkami górno jurajskich wapieni. W dalszej części jest ona słabo dostępna z uwagi na brak ciągłości dróg i ścieżek umożliwiających przejście do Korzkwi.

Grębynice
są małą wsią, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1356 r. Były one
wsią szlachecką, a ich właścicielem był sędzia krakowski Jan Syrokomla.
Od XVIII w. należały do klucza korzkiewskiego i kolejnych jego właścicieli. Znajduje się tutaj zabytkowa kapliczka z 1863 r. p.w. św. Rozalii.

Prądnik Korzkiewski
Wieś w dolinie potoku Prądnik, wzmiankowana w 1783 r. jako mały
przysiółek. Znajduje się tutaj zespół folwarczny, którego zabudowania
datowane są na XVIII – XX w., a także dawna kuźnia (na zdjęciu).
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