
Pałac w Mogilanach

Winnica Gaj

Kaplica w Kopalni Soli w Wieliczce Zamek Żupny w Wieliczce

Kościół św. Sebastiana w Wieliczce

W Winnicy Srebrna Góra
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To dość atrakcyjna trasa w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, wyznaczona na Pogó-
rzu Wielickim. Wprawdzie znaczna jej część prowadzi drogami przez zurbanizowane 
fragmenty pogórza, ale ku naszemu zaskoczeniu ruch samochodowy jest tu zupełnie 
umiarkowany, więc czujemy się bezpiecznie, a sama jazda jest w miarę komfortowa. 
Dużymi atrakcjami są przejazd przez Las Bronaczowa oraz liczne miejsca widokowe. 
Trasa dość trudna z uwagi na znaczne przewyższenie. Pojedziemy w większości dro-
gami asfaltowymi, ale nie zabraknie też szutrowych odcinków, a nawet zjazdu leśną 
ścieżką gruntową, więc wskazany jest rower górski. Na początek trasy wyznaczamy 
Mogilany. Łatwo tu dojechać Zakopianką, a w centrum wsi, przy głównej ulicy, obok 
kościoła znajduje się wygodny parking. Biegnie tędy pętla zielonego szlaku rowerowe-
go, wzdłuż którego wiedzie pierwsza część trasy.

Mogilany  Las Bronaczowa  Radziszów  Buków   
Skawina  Gaj  Wrząsowice  Konary  Mogilany 30,7 km

trudna

Przebieg trasy:
0,0  Mogilany, ruszamy z parkingu.

A  Zespół dworski Konopków w  Mo-
gilanach – obecny późnoklasycystyczny 
obiekt powstał w miejscu drewnianego 
dworu z  XVI w., wybudowanego przez 
kasztelana krakowskiego Wawrzyńca 
Spytko Jordana. Tutaj w 1558 r. Mikołaj 
Rej napisał „Żywot człowieka poczciwe-
go”. Pod koniec XVIII w. wzniesiono mu-
rowaną rezydencję na planie prostokąta 
z portykami arkadowymi. Przebudowa-
ny i  wyremontowany obiekt służy dziś 
Polskiej Akademii Nauk.

1,4  Przed nami ekscytujący zjazd 
w kierunku lasu Bronaczowa.

B  Las Bronaczowa – zwarty kom-
pleks leśny usytuowany na Pogórzu 
Wielickim, pozostałość dawnej Pusz-
czy Karpackiej. Jego nazwa pochodzi 
od nieistniejącej już wsi Bronaczowa. 
Teren ten jest mocno zróżnicowany 
pod względem ukształtowania po-
wierzchni. Przecinają go liczne jary, 
wąwozy i  strumienie. Przez las prze-
biega utwardzona droga dostępna dla 
ruchu pieszego i rowerowego.

5,1  Miejsce wypoczynkowe z  wia-
tą. Za czerwonym szlakiem odbijamy 
w prawo, po czym zjeżdżamy w kierun-
ku Radziszowa.

7,6  Rozpoczynamy długi mozolny pod-
jazd na widokowy grzbiet przysiółka 
Wyczyszczek, skąd zobaczymy panora-
mę Beskidów z prawej i widok na Ska-
winę z lewej.  

14,2  C  Skawina, rynek – wytyczony 
w czasach średniowiecza był świadkiem 
wielu wydarzeń historycznych. Tutaj 
w 1683 r. król Jan III Sobieski odebrał de-
filadę husarii. Zabudowę rynku stanowią 
zabytkowe kamienice i ratusz. W 2012 r. 
rynek przeszedł rewitalizację.

16,3  D  Korabniki, zespół dworski – 
renesansowy dwór obronny z  XVI w. 

z rozciągającym się wokół zabytkowym 
parkiem; obecnie w rękach prywatnych.

16,8  Rozpoczynamy trudny podjazd, 
czeka nas bowiem przewyższenie pra-
wie 70 m, które musimy pokonać na 
odcinku 1 km.

19,9  Przekraczamy Zakopiankę – na dru-
gą stronę przejedziemy nowoczesną 
kładką, na którą wyjedziemy…windą.

Winnica Gaj
położona jest w  miejscowości Gaj koło 
Mogilan. Znany krakowski przedsiębior-
ca, Andrzej Barański, kupił tu niegdyś 
stary drewniany dom z ogromnym ogro-
dem i w 2004 roku posadził przy nim parę 
rzędów winorośli. Z  czasem uprawa ta 
rozrosła się do obecnej powierzchni kil-
kudziesięciu arów. Obok winnicy powsta-
ła imponująca – jak na tak niewielką skale 
produkcji – zagłębiona w zboczu kamien-
na piwnica. Jej stylowe, wyłożone czer-
woną cegłą wnętrze służy do wyrobu i le-
żakowania wina, a także mieści obszerną 
salę degustacyjną zdolną pomieścić 
kilkadziesiąt osób. Poza winem w gospo-
darstwie tym powstają także znakomite 
cydry ze starych odmian jabłek oraz naj-
różniejsze nalewki owocowe.

Kontakt: Winnica Gaj
ul. Latochówki 5, 32-031 Mogilany
tel. 608 591 960
www.facebook.com/winnicagaj

E  Gaj, Sanktuarium Narodzenia 
NMP – do XIX w. było to jedno z głów-
nych miejsc pielgrzymkowych w  całej 
Małopolsce. Strzelistą bryłę kościoła 
wzniesiono w  1626 r., a  przebudowa-
no w  XIX stuleciu. We wnętrzu prze-
chowywany jest cudowny obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, namalowany na 
desce w XV w.

28,2  Przed nami ostry zjazd do głębo-
kiej doliny, a  po przekroczeniu potoku 
kładką dla pieszych, czeka nas stro-
my podjazd, zmuszający początkowo 
do wypychania roweru pod górę.

Wieliczka  Grabówki  Siercza  Pawlikowice   
Koźmice Małe  Raciborsko  Dobranowice  Biskupice   
Tomaszkowice  Lednica Górna  Wieliczka

Dosyć wymagająca trasa poprowadzona w całości czerwonym szlakiem rowerowym z Wie-
liczki. Pojedziemy wśród malowniczych wzgórz Pogórza Wielickiego. Jak przystało na pofa-
lowany teren pogórza, przyjdzie nam się zmierzyć z licznymi podjazdami i zjazdami. Niektóre 
z nich będą długie i strome, jak np. podjazd do Dobranowic. Jadąc w większości w zabu-
dowanym terenie, pozbawionym lasów (wyjątek – Las Wielki), obserwować będziemy, co 
chwilę wyłaniające się rozległe panoramy: w kierunku północnym – na Kraków oraz w kie-
runku południowym – na Beskid Wyspowy. Jazdę ułatwiać będzie asfaltowa nawierzchnia. 
W  kilku miejscach czekają nas jednak krótkie terenowe odcinki poprowadzone drogami 
gruntowymi, a nawet ścieżkami. Po drodze można zwiedzić: Wieliczkę z Zamkiem Żupnym 
i Kopalnią Soli, klasztor w Sierczy, zabytkowe kościoły oraz winnicę w Pawlikowicach.

24,9 km
trudna

0,0  Wieliczka, startujemy z  centrum 
miasta. Po minięciu kopalni soli czeka nas 
podjazd w kierunku Sierczy.

A  Wieliczka, Kopalnia Soli – sól ka-
mienną warzono w  Wieliczce już 3500 
lat p.n.e., a  nieprzerwane wydobycie 
trwa od XIII  w. Kopalnia jest w  istocie 
podziemnym miastem wpisanym na Listę 
UNESCO. W litych skałach solnych górni-
cy wyrzeźbili 2040  komór na dziewięciu 
poziomach, z czego 224 uznano za zabyt-
kowe. Znajdują się tu wspaniałe kaplice, 
urokliwe podziemne jeziora, oryginalne 
urządzenia i sprzęt.

B  Wieliczka, Zamek Żupny – w 2013 r. za-
mek został wpisany na Listę UNESCO jako 
rozszerzenie wpisu dotyczącego kopalni 
soli. Jest to dawna siedziba zarządu kopalń 
Wieliczki i Bochni, które niegdyś tworzyły 
jedno wielkie solne gospodarstwo. W XVIII 
w. wokół budowli urządzono ogród, który 
do dzisiaj jest miejscem spotkań i  odpo-
czynku mieszkańców i  turystów. Obecnie 
odrestaurowany zamek stanowi siedzibę 
Muzeum Żup Krakowskich. 

2,5  Wieliczka, cmentarz żydowski z XVI 
w. W tym miejscu w czasie II wojny świa-
towej Niemcy rozstrzelali około 1000 
Żydów.

3,3  Punkt widokowy na Kraków.

3,6  C  Siercza, dwór – dawna własność 
Lubomirskich, przebudowana przez kolej-
nych właścicieli Sierczy. Aktualnie znajduje 
się on w  posiadaniu Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek, które przejęły go w  1921 r. 
Obok dworu wzniesiono kaplicę, która peł-
ni obecnie funkcję kościoła parafialnego.  

7,3  Winnica Wieliczka
Założona w  2013 r. znajduje się w  miej-
scowości Pawlikowice, zaledwie 3 km 
na południe od solnego miasta, które 
użyczyło jej swojej nazwy. Poza samym 
winem i  degustacją winnica oferuje 
bardzo rozbudowany i  nietuzinkowy 
program enoturystyczny z  możliwością 
osobistego zaangażowania się w  prace 
przy uprawie winnicy i  produkcji wina. 

Całe to ambitne przedsięwzięcie zostało 
wymyślone i  jest realizowane przez naj-
bardziej znaną w świecie polską enoloż-
kę, Agnieszkę Wyrobek Rousseau oraz 
śląskiego winiarza, Piotra Jaskółę. Biody-
namiczna uprawa realizowana jest na wy-
niosłym widokowym zboczu wzniesienia 
zwanego Laskowiec, górującym nad daw-
nymi zabudowaniami dworskimi w  Paw-
likowicach. Jeśli chodzi o  odmiany to 
wybór padł na szlachetne odmiany Vitis 
vinifera. Ponadto winnica oferuje świet-
ne cydry, a  także naturalne kosmetyki 
robione na bazie wytłoków z  winogron 
i innych uprawianych tu roślin.
Kontakt: Winnica Wieliczka
Pawlikowice 1a, 32-020 Pawlikowice
tel. 12 350 61 16
www.winnicawieliczka.com
info@winnicawieliczka.com

9,6  Początek długiego podjazdu do  Do-
branowic.

D  Biskupice, kościół pw. św. Marcina – 
malowniczo usytuowana na wzgórzu go-
tycka świątynia datowana jest na XV w. 
W XVIII w. przebudowano ją w stylu neogo-
tyckim. Wnętrze głównie późnobarokowe.

20,8  Tomaszkowice, dwór z XIX w., odre-
montowany, obecnie własność prywatna.

20,8  E  Wieliczka, kościół pw. św. Seba-
stiana – drewnianą świątynię wzniesio-
no w 1581 r., a przebudowano w XVIII w. 
Z  tego okresu pochodzi obraz św. Seba-
stiana, który umieszczono w  rokokowym 
ołtarzu głównym.

Kraków: Tyniec  Skotniki  Kostrze  Dębniki   
Zwierzyniec  Przegorzały  Bielany  Tyniec

To jedyna trasa na terenie Krakowa, w jego zachodniej części, stosunkowo mało zur-
banizowanej, a uchodzącej za jedną z piękniejszych. Na znacznej długości prowadzi 
drogami przeznaczonymi dla rowerów i odseparowanymi od ruchu samochodowego, 
położonych na wałach przeciwpowodziowych Wisły. Przedmiotem naszego zaintere-
sowania nie będą najbardziej znane zabytki krakowskie takie jak Zamek królewski 
na Wawelu, chociaż będziemy go mieli nieomal na wyciągnięcie ręki. Poznamy inne 
ciekawe miejsca kojarzone ze stolicą Małopolski: forty Twierdzy Kraków, zabytkowe 
klasztory w Tyńcu, Zwierzyńcu i na Bielanach.
Trasa jest łatwa oraz rekreacyjna, ale nie pozbawiona krótkich podjazdów.

29,0 km
łatwa

0,0  Tyniec. Brzeg Wisły, dawna prze-
prawa przez rzekę, obecnie parking, 
przystanek tramwaju wodnego, lokale 
gastronomiczne. 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu A  
to najstarszy z istniejących klasztorów w 
Polsce. Wybudowany został już w XI w. na 
wyniosłym, skalnym wzgórzu. 

Na terenie opactwa znajdują się: niewiel-
kie muzeum, kawiarnia, restauracja, skle-
pik z pamiątkami oraz dom gości.

5,3  B  Fort Skotniki 52 1/2 (północny) 
wybudowany przez Austriaków w  latach 
1897–1898. Stanowił pd.-zach. narożnik 
obronny Twierdzy Kraków. Niedostępny 
do zwiedzania. Po drugiej stronie ul. Ko-
zienickiej bliźniaczy Fort Skotniki 52 ½ 
(południowy).

Skręcamy w lewo, w ul. gen. Jana Kar-
cza. Poniżej fortu północnego w prawo 
odchodzi ścieżka do cmentarza żołnierzy 
radzieckich z II wojny światowej.

Ulicami Unruga, Laurową, Winnicką dojeż-
dżamy do ul. Tynieckiej. Za szkołą skręcamy 
w ul. Falistą, następnie ul. Pustelnia  prowa-
dzi nas do Uroczyska Kostrze.

9,0  C  Uroczysko Kostrze – cenny 
obszar przyrodniczy – murawy sucho-  
i ciepłolubne oraz miejsce występowa-
nia rzadkich motyli. To także wspaniały 
punkt widokowy na centrum Krakowa, 
Babią Górę, a nawet Tatry.

Rozpoczyna się kamienista droga prowa-
dząca do kolejnego obiektu Twierdzy Kra-
ków – Fortu nr 53 Bodzów.

10,5  Wjeżdżamy na drogę przeznaczoną 
dla rowerzystów i udajemy się w kierunku 
centrum Miasta. Przebiega tędy Wiślana 
Trasa Rowerowa, będąca osią nowocze-
snego systemu dróg rowerowych biegną-
cych wzdłuż największych rzek wojewódz-
twa małopolskiego.

15,5  Most Dębnicki. Przejeżdżamy lub 
przeprowadzamy rower na drugi brzeg 
Wisły. Zjeżdżamy do bulwaru nad Wisłą 
(zjazd przed karczmą Smily). Następnie 
osiągamy ul. Kościuszki, którą jedziemy 
w kierunku zachodnim.

16,8  D  Klasztor Norbertanek na Zwie-
rzyńcu. Początki tego opactwa sięgają  
2 poł XII w. Wielokrotnie niszczony, mię-
dzy innymi w 1241 r. przez Tatarów. Obec-
ny wygląd w stylu barokowym nadano mu 
w trakcie XVII-wiecznej przebudowy.

18,1  Początek drogi rowerowej na  wale 
przeciwpowodziowym Wisły.

21,3  E  Zamek w Przegorzałach – wi-
doczny na skraju Lasu Wolskiego i po-

sadowiony nad Skałami Pienińskimi jest 
jednym z niewielu dzieł architektury III 
Rzeszy na terenie Krakowa. Obecnie 
przekształcany w  nowoczesny ośrodek 
hotelowy z restauracją.

F  Klasztor Kamedułów na Bielanach 
(dzielnica Krakowa) – malowniczo położo-
ny w Lesie Wolskim, na wzgórzu zwanym 
Srebrną Górą. Wzniesiony został na po-
czątku XVII  w. To jeden z dwóch klaszto-
rów w Polsce  tego zgromadzenia, słynące-
go z surowej reguły i pustelniczego życia.

Winnica Srebrna Góra
Winnica położona jest w Krakowie, u stóp 
klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach. 
Jest jedną z największych winnic w Pol-
sce, malowniczo położoną w dolinie Wi-
sły. Obejmuje obszar 26 ha i składa się z 
dwóch 13 hektarowych parceli: Winnicy 
Bielany i Winnicy Sikornik. Winnica na-
wiązuje do sięgającej początku X  w. hi-
storii krakowskich upraw winorośli oraz 
klasztornych tradycji wytwarzania wina. 
Powstają one w zabytkowych pomiesz-
czeniach gospodarczych kamedulskiego 
klasztoru. Rokrocznie powstaje tu rów-
nież młode wino, zwane świętomarciń-
skim, związane z końcem zbiorów i świę-
tem patrona winiarzy. Przy Alei Wędrow-
ników 2 znajduje się sklepik winnicowy.
Kontakt: Winnica Srebrna Góra
al. Konarowa 1, 30-248 Kraków
tel. 507 123 895
www.winnicasrebrnagora.pl

25,6  Od tego miejsca budowany jest kolejny 
odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej w stronę 
Tyńca. Po ukończeniu inwestycji możliwy 
będzie przejazd pod autostradą.

29,0  Tyniec – koniec wycieczki

Rowerem ze Wzgorza 
Srebrnej Gory  

na Pogorze Wielickie
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