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- Cześć Misiu! – pisnął radośnie nietoperz Gacek, po 
czym szeroko ziewnął.

- Cześć Gacku – powiedział Misio, po czym zaskoczo-
ny zapytał przyjaciela – a dlaczego właściwie Ty śpisz 
w dzień i to do góry nogami? 

- My nietoperze zawsze tak śpimy. Umożliwiają nam 
to nasze łapki, które doskonale chwytają się krawę-
dzi skał i pozwalają nam zwisać wygodnie, kiedy śpi-
my lub hibernujemy.

- Misie też hibernują, ale żeby do góry nogami? Cieka-
we… - zastanawiał się głośno Misiak.

- Szkoda czasu, ruszajmy! Chcę Ci dziś pokazać Ojców 

– najpiękniejszą część Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej! – rzucił nietoperz, po czym poderwał się zwin-
nie ze skały i poleciał w kierunku wyjścia z jaskini.

OJCOWSKI PARK OJCOWSKI PARK 
NARODOWYNARODOWY

Spośród 25 gatunków nietoperzy żyjących  
w Polsce, na terenie Ojcowskiego  

Parku Narodowego spotkasz aż 17.
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Misiak z lekkim trudem dogonił swojego zwinnego przyja-
ciela u wylotu jaskini.

- Powiem Ci Gacku – cieszę się, że opuszczamy już Twoją 
jaskinię. Nie chcę być niegrzeczny, bo wiem, że to Twoje le-
gowisko, ale tak tam ciemno i wilgotno. My Misiaki lubimy 
latem pogrzać trochę futro.

- To prawda! W jaskiniach panuje ciemność i taki miły chło-
dek – ucieszył się Gacek - Dlatego my, nietoperze tak je lu-
bimy. Ale nie tylko my. Czasem przychodzą tu turyści, a do 
niektórych jaskiń nawet paleontolodzy – czyli badacze ja-
skiń. Jaskinie w Ojcowie są szczególnie ciekawe, bo mają 
też swoje historie. Na przykład ta tutaj to Jaskinia Łokietka. 
Wiąże się z nią legenda o królu - Władysławie Łokietku, któ-
ry schronił się w niej na okres około 6 tygodni po ucieczce z 
Krakowa przed wojskami czeskiego króla Wacława II. Życie 
uratował mu pająk, który zasłonił otwór jaskini pajęczyną, 
wprowadzając w błąd pościg. Pamiątką po tym wydarzeniu 
są nazwy: jaskini oraz poszczególnych jej komór, a także 
brama w kształcie pajęczej sieci, zamykająca wejście.

- A to dlatego… Bardzo to wszystko ciekawe! – odparł Misiak 
chrupiąc paluszki.

- Czas na nas chodźmy pokażę Ci inne ciekawe miejsca! – po-
wiedział wesoło nietoperz i już leciał dalej, zataczając koła 
nad naszym bohaterem.

OJCOWSKIE  OJCOWSKIE  
JASKINIEJASKINIE

Na obszarze Jury Krakowsko 
-Częstochowskiej występuje aż 1500 jaskiń. 

To jedyny tak bogaty w jaskinie  
obszar w Polsce.
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- Gacku, a co to za skały? Wyglądają jak wieeelka brama! – 
zakrzyknął podekscytowany Misiak.
- Masz wiele racji przyjacielu! Tę formację skalną nazywa-
my Bramą Krakowską, bo pozwala wejść do parku naro-
dowego i Doliny Prądnika wszystkim tym, przybywającym 
tu od strony Krakowa – objaśnił Gacek.
- Ale podobnych skał macie tu w Ojcowie pod dostatkiem 
– powiedział Misiak pewny siebie.
- To też prawda, Misiu. Dawno, dawno temu teren Ojco-
wa i całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej stanowił dno 
wielkiego morza. W okresie jury na jego dnie osadziły się 
grube warstwy skał wapiennych. Z czasem morze wy-
schło, ale piękne wapienne skały możemy podziwiać do 
dziś – dodał Gacek.
- O, o tak jak na przykład ta! – ucieszył się Misiak – Po-
patrz, wygląda jak wielka maczuga! – zaśmiał się.
- I to nie byle kogo! Samego mitycznego herosa – Herku-
lesa! Tak przynajmniej zwykło się mówić. Mamy tu inne 
ciekawe skały, jak Igła Deotymy – dodał Gacek.

Ojcowski Park Narodowy 
to najmniejszy 

park narodowy w Polsce?

PRZEZ PRZEZ 
BRAMĘ KRAKOWSKĄ BRAMĘ KRAKOWSKĄ 

W GŁĄB DOLINYW GŁĄB DOLINY
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- A tam, na tej skale, co to za dziwny kształt? – zapytał Misiak?
- Zaraz, jak się zbliżymy sam zobaczysz – to ruiny zamku w Oj-
cowie, bardzo piękna i stara warownia – powiedział nietoperz 
z dumą.
- Gacku, cały czas w trakcie naszego spaceru słyszę jakby plusk 
wody, skąd ten dźwięk? – zapytał zaintrygowany bohater.
- To rzeka Prądnik, cały czas idziemy jej doliną. Spójrz w bok,  
a zobaczysz naszą Kapliczkę „Na Wodzie”.
- Gacku, ona stoi na rzece! – zaaferował się Misiak.
- No prawie, jej fundamenty zbudowane są tak, że łączą oba 
brzegi rzeczki Prądnik, a jej wody przepływają pod zabytkową 
kaplicą – wytłumaczył Gacek.

Misiak bardzo dobrze bawił się z Gackiem, ale jego chęć przy-
gody podpowiadała mu, że czas już ruszyć dalej. Misiak poże-
gnał się z przyjacielem Misiakowym uściskiem, zostawił mu 
w prezencie Beskidzkie przekąski i ruszył ku kolejnej przygo-
dzie! Wyprawa Misiaka trwa dalej, a wy odkrywajcie Polskę ra-
zem z naszym małym bohaterem! Ciąg dalszy już za tydzień. 

KAPLICZKA KAPLICZKA 
„NA WODZIE”„NA WODZIE”

Zamek w Ojcowie należy 
do zamków z tzw. 

Szlaku Orlich Gniazd. 

TO JESZCZE NIE KONIEC!  
Czekają na Was gry i zabawy od Misiaka!

Misiakowa zabawa to super sprawa! 
Sprawdź się i rozwiąż nasze zadania!
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PSZCZO  ŁAMO TY LEK

LIS         
Sy la bo wa nie 

MI  SIU 

NIE  TO  PERZ
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Państwo Miasto Zwierzę Owoc Rzecz Roślina Suma Państwo Miasto Zwierzę Owoc Rzecz Roślina Suma

Taka gra to nie nuda! 
Każdemu w domu  

się uda!


