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Kościół w Koniuszy Wnętrze kaplicy w Dalewicach
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34,9 km
średnia

Trasa naszej wycieczki przebiega przez okolice Racławic, jedną z najciekawszych i naj-
piękniejszych części Wyżyny Miechowskiej. Miejsce to zawdzięcza swoją sławę znanej 
z podręczników szkolnych bitwie pod Racławicami, którą upamiętnia kopiec Kościusz-
ki w Janowiczkach. Poznamy także interesujące rezerwaty przyrody z roślinnością ste-
pową. Warto odwiedzić także znajdującą się na trasie winnicę Dosłońce.
Trasa nie należy do szczególnie wyczerpujących, ale nie jest pozbawiona stromych, 
choć krótkich podjazdów. Niemal na całej długości prowadzi drogami o niewielkim i 
znikomym ruchu samochodowym. Wyjątkiem jest 1,4-kilometrowy odcinek bardziej 
ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 783. Trasa niezwykle widokowa, zwłaszcza na od-
cinkach biegnących szerokimi wierzchowinami wśród pól i niewielkich zadrzewień. 
Na początkowym etapie poprowadzona została po rowerowym szlaku kościuszkow-
skim – niestety, praktycznie nieoznaczonym w terenie.

Przebieg trasy:
0,0  Janowiczki. A  Miejsce rozpo-

częcia i zakończenia trasy. Dogodny 
parking. Obok zadbany park przed 
pomnikiem Głowackiego i kopcem 
Kościuszki – miejsce częstych uroczy-
stości historycznych związanych z te-
matyką kościuszkowską.

Kopiec Kościuszki – pomnik ziemny w 
formie piramidy o wys. 13,8 m usypany 
na wzgórzu Zamczysko dla upamięt-
nienia zwycięstwa Polaków w bitwie 
pod Racławicami. Prace przy sypaniu 

kopca trwały 7 lat, od 1926 do  1934 
r. Pomysł usypania kopca narodził się 
podczas wielkiej manifestacji niepod-
ległościowej w 100 rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki.

Pomnik Wojciecha Bartosza Głowac-
kiego – odsłonięty 22 maja 1994 r. w ra-
mach obchodów dwusetnej rocznicy 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Autorem 
dzieła jest Marian Konieczny, znany 
rzeźbiarz, profesor krakowskiej ASP. 
Pomnik został odlany w brązie, waży 9,3 
tony, a jego wysokość wynosi 10,5 m.

Dwór w Janowiczkach – wraz z otacza-
jącym go parkiem powstał na przełomie 
XVIII i XIX w. Początkowo był budynkiem 
drewnianym, krytym gontem. Wielo-
krotnie przebudowywany, ostateczną 
formę nadano mu w w 1836 r. Obecnie 
stanowi własność gminy Racławice. Bar-
dzo zniszczony, przygotowany do całko-
witego remontu.

Willa Walerego-Sławka – wybudowana 
w latach 1934-35 z przeznaczeniem na 
dom letni płk. Walerego Sławka, premie-
ra Polski w latach międzywojennych.

1,1  Dziemięrzyce – skrzyżowanie dróg. 
B  Wysoki drewniany krzyż znajdujący 

się w miejscu, gdzie Jan Styka szkico-
wał teren do swojej panoramy. Obecny 
krzyż został ustawiony w 1886 r. z okazji 
udostępnienia do zwiedzania Panora-
my Racławickiej we Wrocławiu.

1,7  C  Dwie mogiły kosynierów poło-
żone na dziemięrzyckim wzgórzu, upa-
miętniające parę kosynierów poległych 
w bitwie racławickiej.

6,8  Nasiechowice D  kościół św.  Wita, 
Modesta i Krescencji zbudowany na 
przeł. XIX i XX w. Przed kościołem wolno 
stojąca drewniana dzwonnica z ok. 1740 r.

Od tego miejsca rozpoczyna się kilometr 
dość stromego podjazdu, szczególnie 
uciążliwego w pobliżu przysiółka Doły.

13,6  Klonów E  Rezerwat Przyrody 
Dąbie – ścisły rezerwat stepowy, pow. 
2,11 ha, utworzony w 1955 r. Położony 
na stromym stoku wzniesienia zbudo-
wanego z margli i wapieni kredowych. 
Przedmiotem ochrony jest roślinność 
muraw kserotermicznych, którą tworzą 
między innymi orlik pospolity, waw-
rzynek wilczełyko, len złocisty, zawilec 
wielkokwiatowy, miłek wiosenny, dzie-
więćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, 
obuwik pospolity.

17,6  F  Pomnik ku czci żołnierzy z od-
działu „Skrzetuski” 106. Dywizji Piecho-
ty AK walczących z niemieckim okupan-
tem od wiosny 1944 r. do styczniowej 
ofensywy wojsk radzieckich w 1945 r. 
oraz dwóch mieszkańców Gór Miechow-
skich, zabitych w 1946 r. przez UB.

27,1  Grzymałów G  Dwór w Jabłonio-
wym Sadzie – dawna gajówka i osada 
leśna założona na początku XVIII w. przez 
Raszowskich herbu Grzymała. Obecni 
właściciele przeprowadzili gruntowny 
remont obiektu, któremu nadano wygląd 
dawnego dworu ziemiańskiego. Oprócz 
komercyjnego wynajmu na wesela i inne 
imprezy okolicznościowe, organizowane 
są tu również imprezy kulturalne: kon-
certy, spotkania artystyczne, warsztaty 
malarskie.

29,8  Winnica Dosłońce
Winnica Dosłońce liczy sobie zaledwie 
0,22 hektara powierzchni, ale w przyszło-
ści zostanie powiększona do około jedne-
go hektara. Obecna skromna plantacja 
jest swego rodzaju pilotażem służącym 

testowaniu różnych metod uprawy i od-
mian winorośli. Winnica jest zlokalizowa-
na na ciepłym, południowo-zachodnim 
zboczu, a typowa dla tych okolic lessowa 
gleba na podłożu margli zapewnia dobry 
drenaż i chroni krzewy winorośli przed 
nadmierna wilgocią. Uprawiane szczepy: 
bianca, jutrzenka, seyval blanc i muszkat 
na wina białe oraz regent, rondo, leon mil-
lot, marechal foch, cabernet dorsa, roesler 
i rubinet na wina czerwone.
Winnica prowadzi warsztaty winiarskie, 
prezentacje siedliska (tematyka do wy-
boru), plenery artystyczne.
Kontakt: Winnica Dosłońce
Dosłońce 34, 32-222 Racławice
tel. 504 855 046 
www.winnicadoslonce.pl 

30,5  Dosłońce H  drewniana wieża wi-
dokowa o wysokości ok. 15 m. Z tarasu 
można podziwiać rozległą panoramę 
okolicy – typowe dla Wyżyny Miechow-
skiej pagóry i padoły. Obok zadaszone 
miejsce odpoczynkowe.

31,2  I  Ścisły rezerwat przyrody Wały, 
pow. 5,82 ha, utworzony w 1958  r. Po-
łożony na stromym stoku wzgórza zbu-
dowanego z górnokredowych osadów 

wapienno-marglistych. Występuje tu naj-
większe w Polsce siedlisko dziewięćsiła 
popłocholistnego, gatunku wpisanego 
do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Po-
nadto występuje tu szereg gatunków cie-
pło i sucholubnych: len włochaty, ostro-
żeń panoński, dwulistnik muszy, storczyk 
kukawka i inne.

34,0  J  Kościół murowany w Racławi-
cach pw. Apostołów Piotra i Pawła, 
zbudowany w 1778 r. w stylu późnoba-
rokowym. Wg legendy modlił się w nim 
Tadeusz Kościuszko przed bitwą. Obok 
kościoła drewniana dzwonnica z XVIII w.

2 Koniusza  Łyszkowice  Koniusza  Piotrkowice Małe   
Jazdowiczki  Gniazdowice  Rzędowice  Dalewice   
Błogocice  Radziemice  Ibramowice  Kowary   
Rzędowice  Chorążyce  Przesławice  Koniusza

32,0 km
średnia

Kolejna trasa na Wyżynie Miechowskiej, tym razem w jej południowo-wschodniej czę-
ści, na pograniczu z Płaskowyżem Proszowickim. Dominuje tu krajobraz pagórkowaty, 
rolniczy. Tereny wybitnie otwarte, bezleśne – co z kolei gwarantuje nam rozległe i uro-
kliwe widoki, nie tylko na najbliższe okolice, ale także na odległe Beskidy Wyspowy, 
Makowski, Żywiecki, Mały i Tatry. To także kolejna trasa biegnąca po śladach powstań-
ców kościuszkowskich zmierzających w kierunku Racławic. Na pamiątkę tego wydarze-
nia kilkanaście lat temu wyznaczono rowerowy szlak kościuszkowski prowadzący do 
Racławic. Będziemy nim podążali na odcinku Radziemice – Koniusza. W chwili obecnej 
oznakowanie tego szlaku, niestety również pozostałych, w zasadzie nie istnieje. Miejmy 
nadzieję, że ten ciekawy szlak zostanie w niedalekiej przyszłości odnowiony.

Przebieg trasy:

0,0  Wycieczkę rozpoczynamy w cen-
trum Koniuszy. Miejsce postojowe dla 
samochodu znajdziemy w pobliżu szko-
ły i urzędu gminy po przeciwnej stronie.

0,2  A  Kościół w Koniuszy św. Piotra 
i Pawła, wielokrotnie przebudowywa-
ny, obecnie w stylu późnobarokowym 
z zachowanymi elementami architektu-
ry gotyckiej. Wewnątrz warto zwrócić 
uwagę na herb Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, od XV w. proboszczami parafii 
bowiem były osoby związane z uczel-
nią. Należeli do nich Bernard Wapow-
ski, kartograf – autor pierwszej mapy 

Polski, oraz Hugo Kołłątaj, współtwór-
ca Konstytucji 3 Maja.

Przed kościołem XVIII-wieczna drewniana 
dzwonnica. W najbliższym sąsiedztwie 
znajduje się stara plebania. W  otaczają-
cym ją ogrodzie kamienny stół. Wg trady-
cji podczas postoju w drodze na Warsza-
wę zasiadał przy nim Tadeusz  Kościuszko.

1,4  Winnica Koniusza

To niewielka, rodzinna winnica założona 
w 2006 r. Usytuowana jest na łagod-
nym stoku o południowo-zachodniej 
ekspozycji, na wys. 280 m. Jej podłoże 
stanowią urodzajne gleby wytworzone 
na lessach i rumoszu skał węglanowych. 
Zajmuje pow. ok. 0,7 ha. W winnicy upra-
wiane są krzewy winorośli odmian czer-
wonych – głównie rondo, regent oraz 
odmian białych – solaris, johaniter. Pro-
dukcja wina odbywa się w sposób trady-
cyjny: stosowany jest zbiór ręczny oraz 
segregacja gron. Wino dojrzewa w becz-
kach z dębu węgierskiego i  w  zbiorni-
kach ze stali nierdzewnej. Właściciele 
oferują zwiedzanie winnicy w lecie oraz 
weekendowe degustacje w plenerze, 
połączone z rozmowami o  produkcji 
wina i prowadzeniu winnicy.

Kontakt: Winnica Koniusza,  
Łyszkowice 46, 32-104 Koniusza
tel. 12 412 86 66, 502 673 820
www.winnicakoniusza.pl

2,5  Stąd, na skraju wsi, odchodzi 
w lewo polna droga prowadząca do inte-
resującego miejsca pamięci.

B  Pomnik pomordowanych tutaj 28 
mieszkańców Łyszkowic i Posądzy. 
Zbrodni dokonali Niemcy 28 stycznia 
1944 r. Powodem tej największej pacy-
fikacji na ziemi proszowickiej w czasie 
II wojny światowej był odwet za napad 
partyzantów na pociąg wiozący wódkę, 
stanowiącą niemiecki kontyngent.

3,0  C  Dwór w Łyszkowicach – zabyt-
kowy, murowany dwór z 1884 r. W roku 
1923 ówcześni właściciele – rodzina Woź-
niakowskich przekazała ten obiekt Żeń-
skiej Szkole Rolniczej. Obecnie mieści się 
w nim dom pomocy społecznej. W archi-
tekturze wyróżnia się czterokolumnowy 
ganek z charakterystycznym zegarem 
w górnej części. Przed dworem popiersie 
Adama Chmielowskiego, patrona DPS-u.

12,6  D  Obelisk ku czci Wojciecha 
Bartosza Głowackiego, urodzonego w 
Rzędowicach, który wsławił się brawu-
rowym zdobyciem armat rosyjskich w 
bitwie pod Racławicami 4  IV 1794  r. Za 
męstwo i odwagę naczelnik Tadeusz 
Kościuszko mianował go chorążym Gre-
nadierów Krakowskich. Zmarł w wyniku 
odniesionych ran w bitwie pod Szczeko-
cinami w lipcu 1784 r.

14,2  Z tego miejsca warto zjechać z tra-
sy, by zobaczyć drewnianą kaplicę w Da-
lewicach. W tym celu skręcamy w  lewo 

przed widoczną remizą strażacką. Prze-
jeżdżamy przez most na Ścieklcu aż 
do skrzyżowania, na którym skręcamy 
w lewo. Niespełna 100 m dalej w prawo, 
obok krzyża, odchodzi ostro w górę as-
faltowa wąska droga, a w zasadzie chod-
nik, do interesującego nas zabytku.

E  Drewniana kaplica pw. Nawiedze-
nia i Zwiastowania NMP –  malowni-
czo położona na wzgórzu w otoczeniu 
drzew i nad doliną rzeki Ścieklec. Po-
wstała w połowie XVII w. Od tego czasu 
nie zmieniono pierwotnego kształtu 
kaplicy, poza dobudowaniem niewiel-
kiej zakrystii w 1914 r. Wewnątrz na 
ścianach i stropach cenna polichromia 
figuralna i roślinna z XVII i XVIII w.

17,7  F  Radziemice. Kościół św. Stani-
sława Biskupa z I poł.  XVII  w. Obiekt 
murowany, orientowany o  skromnych 
cechach architektury barokowej. Kościół 
bezwieżowy, jedynie z wieżyczką na sy-
gnaturkę nad nawą.

23,2  Skręcamy w prawo, w wąską drogę 
asfaltową. To pierwsza przecznica od 
ostatniego skrzyżowania z drogowska-
zem na Błogocice.

31,2  G  Dąb Kościuszki – potężne drze-
wo o wysokości ponad 20 m i obwodzie 
565 cm, pomnik przyrody. Jak niesie 
wieść gminna, w cieniu tego drzewa na-
czelnik powstania Tadeusz Kościuszko 
odbierał defiladę od sformowanych tu 
oddziałów chłopskich, które następnie 
wyruszyły do Racławic. Tam, wraz z inny-
mi kosynierami, stoczyli zwycięską bitwę 
z wojskami rosyjskimi.

32,0  Koniusza. Koniec trasy.
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