
BLIŻEJ NATURY- PROPOZYCJA WYCIECZKI  

 

Pierwszego majowego dnia pomimo deszczowej pogody razem z moją rodziną 

postanowiliśmy pojechać na wycieczkę.  Wybór miejsca nie był łatwy, ponieważ ciągnęło nas 

w góry . Jednak mocno padało i trzeba było rozsądnie wybrać trasę odpowiednią  do 

warunków meteorologicznych . Wtedy przypomniałam sobie, że jako nastolatka byłam  

z rodzicami i moją siostrą na spacerze w jednej z Dolinek Podkrakowskich. Wspomnienia jak 

przez mgłę, ale pamiętałam, że było tam bardzo ładnie. Zaufaliśmy moim wspomnieniom  

i wyruszyliśmy w stronę Krakowa. Po przejechaniu  około 70  kilometrów samochodem   

byliśmy już w innej krainie. Wszędzie rozpościerały się rzepakowe żółciutkie pola, kwitły 

kwiaty a zieleń trawy i liści była tak soczysta. Przepiękne krajobrazy, a kiedy 

powędrowaliśmy do Dolinki Bolechowickiej to widoki zaparły nam dech w piersiach. Nie 

ważne że totalnie zmokliśmy, naprawdę było warto . Deszcz dodawał jeszcze większej 

tajemniczości. Dlatego postanowiliśmy zwiedzić drugą dolinkę – Kobylańską.  

Tutaj wędrowaliśmy osuszani przez słońce, po deszczu rozśpiewały się ptaki.  

Było cudownie. Naprawdę zachęcam Was do odwiedzenia tych terenów   

 

Kilka informacji z internetu: 

 

https://mynaszlaku.pl/dolinki-podkrakowskie-co-warto-o-nich-wiedziec/ 

ttps://mynaszlaku.pl/jura-krakowsko-czestochowska-dolina-bolechowicka-i-dolina-

kobylanska/ 

https://mynaszlaku.pl/jura-krakowsko-czestochowska-dolina-bolechowicka-i-dolina-

kobylanska/ 

 

 

Dolinki Podkrakowskie to jedne z największych atrakcji, z jakimi można się spotkać na 

terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Każda z nich ma swój niepowtarzalny 

charakter, każda z nich może stać się wspaniałym celem wycieczki dla miłośników przyrody  

i aktywnego wypoczynku. Warto zatem lepiej poznać tę część Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej i poświęcić nieco czasu na wędrowanie tutejszymi szlakami. 

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” jest całkiem spory. Zajmuje powierzchnię ponad 

20 tysięcy hektarów. Całość znajduje się w województwie małopolskim. 

 Krajobrazowego wchodzi siedem dolin. Mają postać zagłębienia o wąskim dnie i stromych 

zboczach.. Ponadto odnajdziecie tutaj liczne ostańce, bloki skalne, jaskinie, a dnem wiją się 

potoki. Całość tworzy naprawdę imponujące kompozycję. Gdybyście chcieli przejść 

wszystkie dolinki na raz, to są one połączone żółtym szlakiem. Zaczyna się on w Chrzanowie, 

kończy w Pieskowej Skale. Bagatelka 85 km. Warto również wspomnieć,  

że w przeprowadzonym w roku 2013 plebiscycie miesięcznika National Geographic Traveler 

na “7 nowych cudów Polski” Dolinki Krakowskie wygrały bezapelacyjnie. Natomiast dla 

nas numerem jeden jest Dolinka Kobylańska, zapraszamy na spacer! 

 

  

https://mynaszlaku.pl/dolinki-podkrakowskie-co-warto-o-nich-wiedziec/
https://podroze.onet.pl/polska/7-nowych-cudow-polski-2013-wyniki-i-zwyciezcy-plebiscytu-national-geographic-traveler/b8271pd#slajd-1
https://hasajacezajace.com/dolina-kobylanska-przewodnik-po-dolince/


 

OTO MOJA FOTORELACJA Z WYCIECZKI. 

 

 

 

 
 

 

Dolina Bolechowicka znajduje się około 15 kilometrów od Krakowa. Jest to jedna  

z najkrótszych dolinek mierząca 1,5 km. Mimo to jest ona bardzo atrakcyjna widokowo. 

Wejście do niej stanowi Brama Bolechowicka. W dolinie można obejrzeć: Mur Pokutników, 

Ostrą Turniczkę, Filar Abazego oraz kaskady na Bolechówce.  

 

 

 

https://mynaszlaku.pl/jura-krakowsko-czestochowska-dolina-bolechowicka-i-dolina-kobylanska/


 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dolina Kobylańska liczy sobie 4 km długości, choć większość turystów skupia się tu na 

skupisku skałek znajdujących się przy wlocie doliny, tuz przy wsi Kobylany. Urwiste skały 

kuszą ciekawymi trasami wspinaczkowymi oraz nazwami, które mogą zaintrygować każdego. 

Żabi Koń, Jastrzębia Turnia-oto wybrane nazwy, jakie pojawiają się na dokładniejszych 

planach tej dolinki. 

 

 
 

 

 

 

 


