Malopolski Szlak Winny

Przez Las Zwierzyniecki
Krzeszowice (stacja PKP) Tenczynek
Baczyn Sanka Grojec Rudno
(stacja PKP)
Suma podjazdów: 700 m
Przewyższenie: 125 m
Drogi przez las: 12,2 km

Drogi asfaltowe: 37,4 km
Drogi utwardzone
i gruntowe: 0,6 km

las Zwierzyniec Frywałd
Tenczynek Krzeszowice
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Oznaczenie trasy w terenie:
22 km
6,8 km
5 km
2,1 km
bez szlaków: 2,1 km

38,0 km
średnia

N Winnica Goja

Położona jest tuż przy granicy z Ojcowskim Parkiem Narodowym, na lekko nachylonym południowym zboczu,
które opada stromą skarpą ku głębokiej w tym miejscu Dolinie Prądnika.
Rozciąga się stąd majestatyczny widok na Kraków, a przy dobrej pogodzie dojrzeć można Tatry. Podstawę
nasadzeń winnicy stanowią „klasyczne” dla tych okolic szczepy winorośli:
seyval blanc i solaris na wina białe oraz
leon millot, marechal foch i regent
na wina czerwone. Uzupełnieniem

Winnica Goja
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www.malopolskiszlakwinny.pl

działalności winiarskiej jest niewielka
szkółka winorośli. Gospodarze prowadzą także działalność enoturystyczną,
oferując zwiedzanie plantacji oraz
degustacje win.
Kontakt: Winnica Goja
Burów 98, 32-083 Balice,
Winnica: Smardzowice koło Ojcowa,
tel. 501 210 397, 12 28 55 270
www.winnicagoja.pl
poczta@winnicagoja.pl
O Winnica św. Jana
Winnica leży na wzgórzu o nachyleniu
południowo-zachodnim na glebach
gliniasto-piaszczystych o podłożu wapiennym. Pierwsze prace związane
z przygotowaniem gruntu pod winnicę zostały wykonane w święto Jana
– 27 grudnia 2013 roku. Kilka miesięcy później zostały posadzone krzewy
winorośli odmian: Marechal Foch,
Leon Millot, Solaris, Regent, Swenson Red. Kolejnymi odmianami były:
Jutrzenka, Seyval Blanc, Johanniter.
Łącznie uprawianych jest ponad 2600
krzewów na 60 arach. Produkcja wina
odbywa się w niewielkiej, lecz dobrze
wyposażonej przetwórni urządzonej
w domu gospodarzy, kilka kilometrów
od winnicy.
Kontakt: Winnica Św. Jana
Maszyce 55a, 32-077 Smardzowice
tel. 605 271 945, 505 298 121
www.winnicaswjana.pl
dm.kufta@gmail.com
andrzejmatoga@op.pl
P Winnica Słońce i Wiatr, str. 28

Wycieczka ta jest propozycją poznania niezwykle interesującego i urozmaiconego
obszaru Garbu Tenczyńskiego – południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na jej trasie znajduje się kilka obiektów zabytkowych, spośród których
najbardziej znanym są ruiny zamku Tenczyn. Znaczna część trasy przebiega przez
lasy Orlej i Zwierzyniec – miejsca polowań właścicieli zamku Tenczyn, a później
Potockich z Krzeszowic. Te leśne tereny, chętnie odwiedzane przez mieszkańców
Krakowa i okolic, szczególnie polecane są rowerzystom. Tam bowiem istnieją asfaltowe drogi wyłączone z ruchu samochodowego oraz dobrze zachowane szlaki rowerowe. Interesujące są także tereny otwartych pól, z pięknymi widokami
na dolinę Wisły i Beskidy. Po drodze można zwiedzić dwie winnice: Zagrabie i Jurę.
Przebieg trasy:
0,0 Krzeszowice stacja kolejowa – dogodne miejsce rozpoczęcia wycieczki,
zwłaszcza dla osób, które zamierzają
przyjechać tu pociągiem. Zmotoryzowani mogą skorzystać ze znajdującego
się obok stacji bezpłatnego parkingu.
Patrząc w kierunku zachodnim, dostrzeżemy duży wiadukt wznoszący się ponad torami kolejowymi. Prowadzi przez
niego droga, którą udajemy się do Tenczynka – kolejnej miejscowości na trasie.
1,8 Skrzyżowanie ulic Zwierzynieckiej i Pareńskiego, stara willa Eliza. A
Obiekt ten, obecnie mocno zdewastowany, na przełomie XIX i XX w. należał
do lekarza i profesora Uniwersytetu
Jagielońskiego Stanisława Pareńskiego. Częstymi gośćmi Elizy był przyjaciel
profesora, Stanisław Wyspiański oraz
późniejszy zięć – Tadeusz Boy-Żeleński.
Niespełna 100 m dalej w kierunku lasu
widoczna stąd charakterystyczna zabytkowa Brama Zwierzyniecka, jedna
z czterech strzegących wjazdu na tereny łowieckie Potockich z Krzeszowic.
4,1 Kolejne miejsce górnicze na terenie Tenczynka. Stąd na wprost znajduje się czynna kopalnia Niedźwiedzia

Brama Zwierzyniecka

Góra, w której eksploatuje się diabaz –
skałę wulkaniczną, często wykorzystywaną jako materiał budowlany i drogowy. Tu również istniała kopalnia węgla
kamiennego Krystyna I B należąca
do Potockich w latach 1895-1929.
13,0 Sanka. Przekraczamy na wprost
przebiegającą po łuku szeroką szosę.
C Barokowy kościół św. Jakuba
z początku XVIII w. W ołtarzu głównym
uważany za cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, która podaje swojemu synowi złote jabłka. W 2019 r.
kościół otrzymał status Sanktuarium
Matki Boskiej Pani Saneckiej, Matki
Oczekiwanego Macierzyństwa.
www.malopolskiszlakwinny.pl

Winnica Zagrabie, Winnica Jura

Winnica św. Jana

Na wina białe uprawia się tu odporne
krzyżówki, jak: aurora, seyval blanc,
kristaly i swenson red, a także swojską
jutrzenkę. Na terenie winnicy znajduje się wygodne miejsce do degustacji
w przebudowanej na winiarnię starej
stodole.
Kontakt: Winnica Krokoszówka Górska
ul. Spacerowa 7, 32-077 Smardzowice
tel. 501 210 873
www.krokoszowka-gorska.pl
poczta@krokoszowka-gorska.pl
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Malopolski Szlak Winny
15,0 Wielka Góra z masztem telefonii

komórkowej. Na południe rozciąga się
szeroka panorama m.in. na dolinę Wisły
i Beskidy: Makowski, Mały i Żywiecki.
Za ostatnimi zabudowaniami Sanki,
a przed masztem skręcamy w polną drogę w lewo, na południe. Odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem rowerowym.
19,0 Rybna – Nowy Świat. Skręcamy
w prawo, ale jadąc dalej na wprost,
możemy dotrzeć do Winnicy Zagrabie
(ok. 800 m).
D Winnica Zagrabie
Niewielka lokalna winnica znajdująca
się w miejscowości Rybna. Zajmuje
powierzchnię około 1 ha. Winorośl
porasta tu stok opadający w kierunku południowo-zachodnim, na glebach gliniastych, wykształconych na
lessach na wapiennej podbudowie.
Uprawia się tu stosunkowo odporne
selekcje winorośli, które już dobrze
sprawdziły się w małopolskich warunkach. W niewielkiej odległości od
winnicy, w rodzinnych zabudowaniach
właścicieli, znajduje się budynek winiarni, gdzie odbywa się cały przerób
winogron i produkcja wina.

Winnica Zagrabie

Winnica Jura

w rodzinnym gospodarstwie pani Joanny w Sance.
Kontakt: Winnica Jura
ul. Winnica, 32-061 Rybna
tel. 509 788 676, www.winnicajura.pl
krakow@gmail.com

Informacje praktyczne
Najbliższe sklepy i serwisy
rowerowe:
SportNora, ul. Krakowska 11a,
32-065 Krzeszowice
Sklep i Serwis rowerowy Bikehelp
Cyganka 12, 32-065 Nawojowa Góra,
www.bikehelp.info, tel. 530 557 215
Najbliższa stacja kolejowa
do miejsca startu:
Krzeszowice
Najbliższe trasy: 6. Szlakiem Podkrakowskich Dolinek, str. 29
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23,5 Opuszczamy szlak niebieski, od
tego miejsca trzymamy się zielonego
szlaku rowerowego. F Rezerwat przyrody Doliny potoku Rudno (95 ha) położony w lesie Orlej i obejmujący fragment doliny potoku Rudno. Porośnięty
jest zróżnicowanymi zbiorowiskami
leśnymi, w tym łęgiem olszowym. W obrębie rezerwatu znajduje się nieczynny
kamieniołom porfiru „Orlej”.
32,5 Parking obok ścieżki prowadzącej do ruin zamku Tenczyn w Rudnie
G . Zamek wzniesiony na szczycie dawnego wulkanu. Dokonał tego w XIV w.
jeden z najzamożniejszych i najbardziej
wpływowych rodów w Polsce – ród Tęczyńskich. W XVI w. warownię przebudowano, nadając jej cechy magnackiej
rezydencji z bastionami arkadowymi
i krużgankami. W 1656 r. zamek został
spalony w czasie potopu szwedzkiego.

Kontakt: Winnica Zagrabie
ul. Miodowa 4, 32-061 Rybna
tel. 691 404 747
www.winnicazagrabie.pl
winnica.zagrabie@gmail.com
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21,8 Winnica Jura E Aby dojechać do
niej, należy skręcić z Drogi Skotnickiej
w prawo w drogę polną.
Winnica o powierzchni niemal 4 hektarów, położona na zachodnim skraju
miejscowości Rybna. 70% powierzchni zajmują odmiany winorośli na wina
białe. Najliczniejszą jednak odmianą
jest cabernet cortis przeznaczona na
wino czerwone. Uprawa ta od samego początku prowadzona jest metodą
organiczną i obecnie uzyskała certyfikat winnicy ekologicznej. Przerób
winogron i produkcja wina odbywa się
www.malopolskiszlakwinny.pl

Zamek Tenczyn w Rudnie

34,5 Kościół w Tenczynku H pw. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowano
w 1742 r. Wewnątrz świątyni w ołtarzu
głównym umieszczony jest obraz Przemienienia Pańskiego, będący kopią obrazu Rafaela Santi. Przed kościołem stoi
wolno stojąca dzwonnica drewniana.
38,0 Krzeszowice – stacja kolejowa, koniec trasy.
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