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S t r e s z c z e n i e  

W artykule zwrócono uwagę na znaczenie doliny rzeki Wilgi w kształtowaniu krakowskiej przestrzeni 
metropolitalnej. Współcześnie dolina ta jest przykładem obszaru o szczególnych walorach przyrodni-
czych i kulturowych, pozostającego równocześnie pod silną presją inwestycyjną. Podkreślono, że dla 
zachowania tych walorów szczególnie istotne jest podjęcie kompleksowych działań, które powinny za-
owocować opracowaniem zawierającym wskazania dotyczące zarówno form i zasad ich ochrony, jak 
i zakresu ich udostępniania i ekspozycji w strukturze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Dolina 
Wilgi ma szansę stać się istotnym elementem jego tożsamości. 
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A b s t r a c t  

The paper highlights the significance of the river Wilga valley for the shaping of Kraków Metropolitan 
Area. The valley is currently an example of an area of unique natural and cultural values, which, at the 
same time, is under pressure from investors. It has been pointed out that some complex activities should 
be taken up for the qualities to be preserved and they ought to result in a report that would lay out some 
principles of protection but also specify how and to what extent they can be made available and exposed 
in the structure of Kraków Metropolitan Area. The Wilga valley has a chance of becoming a significant 
element of its identity. 
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O roli i znaczeniu dolin rzecznych w obszarach zurbanizowanych decydują ich walory 
przyrodnicze i kulturowe1. Doliny rzeczne stanowią przestrzeń o charakterze liniowym 
łączącą tereny o różnym lub podobnym sposobie użytkowania, zarówno w układzie 
poprzecznym, jak i wzdłużnym do płynącej wody. Zgodnie z wizją miasta XXI w., które 
ma „harmonijnie łączyć środowisko zurbanizowane ze środowiskiem przyrodniczym”2, 
zwrócenie uwagi na te obszary wydaje się być w pełni uzasadnione.  

W strukturze przestrzennej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego3 doliny rzeczne 
zajmują istotne miejsce jako element budujący szkielet jego systemu przyrodniczego. 
Wśród prawobrzeżnych dopływów Wisły, wpływających do niej w granicach administra-
cyjnych Krakowa, na szczególną uwagę zasługuje Wilga4, która, płynąc z okolic Wieliczki 
w kierunku zachodnim, zbiera wody licznymi dopływami z zalesionych wzniesień Pogórza 
Świątnickiego. W połowie biegu, w okolicach Wróblowic, zmienia kierunek na północny 
i wpływa w obszar zainwestowania miejskiego Krakowa, uchodząc do Wisły w środkowym 
odcinku bulwarów wiślanych. Jest to miejsce szczególne, miejsce ekspozycji cennych 
zabytków i panoramy Krakowa, miejsce styku niegdyś odrębnych miast: Podgórza, 
Kazimierza i Krakowa. O znaczeniu tego obszaru w kształtowaniu tożsamości miasta 
świadczy fakt, że w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krakowa, został on wyodrębniony jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego, 
również jego znaczenie dla kształtowania tożsamości miasta jest mocno akcentowane 
w sporządzanym obecnie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru 
Bulwary Wiślane, gdzie podkreśla się także jego metropolitalne znaczenie.     

Dolina Wilgi wraz z dopływami, zgodnie z zapisem we wspomnianym powyżej 
studium, znalazła się w ,,strefie kształtowania środowiska przyrodniczego miasta i ma być 
objęta ochroną w formie parku rzecznego”5. Na liście rankingowej inwestycji miejskich 
w zakresie zieleni6 znalazły się cztery parki rzeczne, które są fragmentami Parku Rzecz-
nego Wilgi. Są to parki rzeczne: „Wilga–Rydlówka”, „Jana Pawła II”, „Potok Siarczany” 
i „Ludwinów”. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dopiero z chwilą sporządzenia 
dla tych obszarów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie 
w planach tych, które zostały opracowane lub są w trakcie opracowywania w Biurze Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, rzeka Wilga stanowi najczęściej frag-
ment granicy opracowania. Tak jest w przypadku obowiązujących planów obszarów 
„Opatkowice–Wschód” oraz „Ruczaj Zaborze”. Rzeka Wilga znalazła się także na granicy 
opracowywanych planów obszarów: „Zbydniowice”, „Swoszowice–Południe” i przylegają-
cego do ujściowego odcinka Wilgi obszaru „Krasickiego–Orawska”. Tereny nad Wilgą 
wzdłuż ul. Kapelanka stanowią także granice planu dla obszaru ,,Zakrzówek”. Oba brzegi 
obejmuje opracowywany plan obszaru „Swoszowice–Uzdrowisko”, natomiast fragmenty 
przebiegu Wilgi znalazły się w granicach obowiązującego planu obszaru „Ujście Wilgi”. 
Wymienione powyżej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują więc 
zaledwie niewielki fragment doliny Wilgi, co jest niepokojące m.in. ze względu na fakt, że 
współcześnie tereny w bezpośrednim otoczeniu Wilgi pozostają pod bardzo silną presją 
inwestycyjną, która zagraża ich tożsamości. W bliskim sąsiedztwie doliny wzdłuż ul. Za-
kopiańskiej powstało w ostatnich latach wiele obiektów handlowych i produkcyjno-maga-
zynowych, a także zespoły zabudowy wielo- i jednorodzinnej. Duże zmiany zarówno 
w środowisku przyrodniczym, jak i kulturowo-krajobrazowym są wynikiem prowadzonych 
w tym rejonie prac związanych z budową południowej obwodnicy Krakowa, która przecina 
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dolinę Wilgi. Wiele niekorzystnych zmian jest też wynikiem modernizacji układu 
komunikacyjnego w rejonie ulic Zakopiańskiej, Brożka i Kapelanki. 

Doliny Wilgi i jej dopływów to obszary o dużych walorach przyrodniczych. Na walory 
te i potrzebę ich ochrony zwracają uwagę autorzy opracowania Koncepcja ochrony różno-
rodności biotycznej miasta Krakowa7, proponując objęcie różnymi formami ochrony 
zarówno fragmentów doliny, jak i sąsiadujących z nią terenów8. W obrębie doliny Wilgi, 
we wspomnianej powyżej koncepcji, proponowane jest objęcie ochroną w formie użytku 
ekologicznego: łęgu przy stacji PKP w Swoszowicach, ze względu na występującą tu florę 
i faunę oraz rejonu odcinka ujściowego Wilgi w Ludwinowie, w tym „otaczające tereny 
łąkowe wraz z pięcioma stawami, z których część to starorzecza Wilgi”9 oraz fragmentu 
lasu łęgowego, tzw. Lasku Kopty. W formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ma być 
chroniona: Łysa Góra jako teren o szczególnych walorach krajobrazowych i dolina Wilgi 
w Lusinie jako „jeden z najlepiej zachowanych fragmentów doliny tej rzeki w Krakowie”10 
oraz staw przy ul. Smoleńskiego w Opatkowicach, leżący w dolinie potoku stanowiącego 
dopływ Wilgi, którego otoczenie stanowią ,,tereny podmokłe porośnięte przez zarośla 
olszowe”11. Natomiast Park Zdrojowy i dolinę potoku w Swoszowicach ma objąć strefa 
ochrony wartości kulturowych. Ochrona ma dotyczyć drzewostanu parku i jego zabytko-
wego układu, a także znajdujących się w otoczeniu potoku, podmokłych łąk i „pozostałość 
łęgu olszowo-topolowego”12. 

Do szczególnie cennych zasobów środowiska przyrodniczego rozpatrywanego obszaru 
zaliczyć należy złoża wód mineralnych, które stały się podstawą rozwoju dwóch uzdrowisk 
znajdujących się w granicach administracyjnych Krakowa – Swoszowic i Matecznego. 
Kraków jest jedną z nielicznych dużych aglomeracji w Europie, na terenie której występują 
cenne zasoby wód mineralnych stanowiące podstawę rozwoju funkcji uzdrowiskowej13. 
Oba uzdrowiska łączy zielono-wodny korytarz Wilgi, sięgając znajdującego się w rejonie 
jej źródeł trzeciego uzdrowiska – Wieliczki. Ten szczególny, niespotykany układ uzdro-
wisk nie jest czytelnie akcentowany w przestrzeni miasta, można nawet powiedzieć, że jest 
niedostrzegany, a z pewnością jest istotnym elementem jego tożsamości.  

Tereny otaczające dolinę Wilgi to również tereny o unikatowych wartościach kulturo-
wych. Wśród zasobów kulturowych tych terenów należy wymienić niezwykle cenne sta-
nowiska archeologiczne, prehistoryczne i wczesnohistoryczne. W rejonie ujścia Wilgi na 
terenie Krakowa ślady kultury człowieka sięgają paleolitu, liczne są także ślady osadnictwa 
sprzed połowy X w. „na wzgórzu wawelskim, na przyległym doń od północy Okole (...) na 
Stradomiu i Kazimierzu (...). Na prawym brzegu Wisły rejestrujemy je bezspornie przy 
kopcu Krakusa, kościele Św. Benedykta i nad Wilgą, dalej zaś na przyłączonych do Wiel-
kiego Krakowa terenach dawnych wiosek: Woli Duchackiej, Kobierzyna, Borku Fałęc-
kiego”14. Podobnie „w okolicach Wieliczki, jak i w samym mieście znajdowano ślady po-
bytu ludzi już w okresie paleolitu czy mezolitu. Istnieją tu pozostałości kultury lendziel-
skiej, czy łużyckiej (...), zabytki (...) z okresu późnolateńskiego i rzymskiego”15. W rejonie 
źródliskowym dopływu Wilgi odnaleźć można cmentarzysko całopalne w Kosocicach, 
natomiast w okolicach Wieliczki w Biskupicach ślady grodu z VII w. p.n.e., cztery stano-
wiska archeologiczne znajdują się na południe od węzła w Opatkowicach.   

Czasów średniowiecza sięga osadnictwo na terenach otaczających dolinę Wilgi. 
Średniowieczne układy ruralistyczne zachowały wioski: Gołkowice, Siercza, Sygneczów 
i Podstolice, Ochojno, Wrząsowice i Pokrzywnica, Lusina, Libertów, a także znajdujące się 
obecnie w granicach administracyjnych Krakowa historyczne miejscowości: Jugowice, 
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Swoszowice, Opatkowice, Wróblowice, Rajsko, Kosocice, Zbydniowice, Łagiewniki, 
Borek Fałęcki, Ludwinów, Kapelanka, Dębniki. 

Na ich terenie nadal zachowały się fragmenty tradycyjnej zabudowy, czego szczególny 
przykład stanowi zabudowa wsi Podstolice i wiele obiektów zabytkowych. Są to m.in. 
zespoły dworskie: w Gołkowicach z przełomu XIX i XX w., w Sierczy XIX-wieczny dwo-
rek Lubomirskich z zabytkowym parkiem, pochodzący z XVIII w. dworek w Sygneczowie, 
a także położony na wzgórzu ze wspaniałym widokiem na Kraków kompleks dworsko- 
-parkowy w Wrząsowicach (najstarsza drewniana część dworu pochodzi z XVII w.). Wy-
mienić należy również dobrze zachowane dwory i zabytkowe założenia parkowe we Wró-
blowicach i Lusinie, a także w Borku Fałęckim i Libertowie. Natomiast wśród zabytko-
wych obiektów związanych z kultem religijnym na uwagę zasługują: drewniany kościół 
z 1870 r. w Podstolicach, wzniesiony w latach 1889–1893 kościół w Gaju, zbudowany 
w latach 1889–1890 neogotycki kościół i kompleks klasztorno-wychowawczy Zgromadze-
nia SS. Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, pochodząca z XVII w. kaplica św. Bar-
tłomieja na Ludwinowie, wzniesiony w latach 1875–1881 kościół Przemienienia Pańskiego 
we Wróblowicach z pochodzącą z XVIII w. drewnianą dzwonnicą. Nadal stoją przy dro-
gach kapliczki w Sierczy, Sygneczowie, Kosocicach i aż cztery kapliczki w Podstolicach, 
w tym kapliczka Wszystkich Świętych z 1872 r. Szczególne miejsce wśród obiektów 
zabytkowych zajmują budynki zdrojowe uzdrowiska w Swoszowicach oraz położony 
w zabytkowym parku dom zdrojowy uzdrowiska Mateczny. 

Odrębną grupę obiektów zabytkowych stanowią zachowane na tym terenie elementy 
fortyfikacji Twierdzy Kraków16. W XIX w. w sąsiedztwie doliny Wilgi wzniesiono cztery 
forty: Fort 51 1/2 Swoszowice (Wróblowice) (1897–1898), Fort 51 Rajsko (1881–1884) 
jeden z największych w swej klasie fortów w całej monarchii austro-węgierskiej, Fort 52a 
Łapianka (1896–1902) oraz Fort 52 Borek (1885–1886). To właśnie w tym rejonie 
pomiędzy Swoszowicami a Kosocicami znajduje się szczególnie malowniczy odcinek 
wielkiej rokadowej, z którego roztacza się jeden z piękniejszych widoków na Kraków. To 
również tutaj w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na tyłach 
istniejącego tu kiedyś szpitala epidemiologicznego, znajdował się największy samodzielny 
cmentarz twierdzy17. Obecnie w tym miejscu stoi drewniana replika krzyża oraz 
współczesny obelisk upamiętniający pochowanych tu 226 żołnierzy. 

Liniowy charakter dolin rzecznych sprzyjał m.in. prowadzeniu nimi ważnych traktów 
handlowych. Doliną Wilgi wiódł trakt cesarski z Wiednia przez Kraków do Lwowa. 
Współcześnie z jego przebiegiem pokrywa się ul. Zakopiańska. W 1884 r. częściowo doliną 
Wilgi, przecinając ją w okolicy Opatkowic, została przeprowadzona linia kolejowa Kra-
ków–Oświęcim. Otaczające dolinę Wilgi wzgórza to miejsca o szczególnych walorach 
widokowych, stwarzające możliwość podziwiania rozległych panoram zarówno Krakowa, 
jak i Pogórza. Te piękne widoki i zabytki można podziwiać, korzystając z tras turystycz-
nych i szlaków rowerowych. Obecnie w dolinie Wilgi i jej dopływów na odcinku pomiędzy 
Wieliczką a Borkiem Fałęckim funkcjonuje kilka tras rowerowych. Do Swoszowic docho-
dzi szlak Siarczany, zaliczany do najciekawszych szlaków turystycznych okolic Krakowa, 
a także szlaki z okolic Myślenic i Mogilan. Na uwagę zasługuje także tzw. szlak gminy 
Wieliczka, przecina on źródliskowy odcinek Wilgi i jej dopływy liczne w tym rejonie. 
Przez Wieliczkę przechodzą szlak architektury drewnianej i szlak solny. Nadal brakuje tras 
turystycznych i kulturowych wiodących doliną Wilgi od Wieliczki na wiślane bulwary 
w rejon Skałki czy Wawelu.   
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Wody Wilgi, jak również występujące na terenach otaczających dolinę złoża surowców 
mineralnych, stwarzały warunki do rozwoju różnych gałęzi przemysłu i rzemiosła. Przy-
kładem przemysłowego dziedzictwa doliny są młyny wodne i nadal czytelny w przestrzeni 
system stawów i młynówek. Pierwsze młyny wodne wykorzystujące wody Wilgi datuje się 
na XII w. Istniały one w: Koźmicach, Janowicach, Kroczycach, Podstolicach, Gołkowi-
cach, Pokrzywnicy, Lusinie, Opatkowicach, Borku Fałęckim oraz Swoszowicach. Zakła-
dano je także na niewielkich potokach będących dopływami Wilgi, czego przykładem był 
młyn w rejonie dworu w Rzeszotarach i w Zbydniowicach na Gwoźnicy, a także 
w Sygneczowie. W średniowieczu w Biskupicach znajdował się tzw. księży kamieniołom, 
z którego sprowadzono materiał do budowy Zamku Żupnego w Wieliczce. W Swoszowi-
cach w latach 1422–1882 trwała eksploatacja złóż siarki, a w Rajsku funkcjonowała 
wzmiankowana już w 1581 r. huta siarczana. W Łagiewnikach od XVII w. działała papier-
nia. W 1620 r. Stanisław Lubomirski, żupnik solny w Wieliczce, uruchomił na Sierczy wła-
sną kopalnię soli zwaną „Klasno”, „Średniawa” lub „Kunegunda”18. Najsilniejszy rozwój 
przemysłu na tym terenie nastąpił na przełomie XIX i XX w., a związany był z odkryciem 
iłów łupkowych i gipsu w rejonie Łagiewnik. Powstały wówczas na terenie Łagiewnik 
i Borku Fałęckiego liczne cegielnie, młyny do mielenia gipsu, wapienniki. Wśród ówcze-
snych zakładów należy wymienić otwartą w 1905 r. w Borku Fałęckim przez J. Epsteina 
hutę żelaza, przekształconą w 1919 r. w Hutę Żelaza Kraków oraz otwartą w 1906 r. przez 
J. Libana fabrykę sody pod nazwą Pierwsza Galicyjska Fabryka Sody Amoniakalnej S.A., 
którą w 1919 r. wydzierżawił międzynarodowy koncern Solvay i zmienił nazwę na 
Austriackie Zakłady Solvay, znacznie je rozbudowując. W czasie II wojny światowej 
w tych zakładach, które wówczas nosiły nazwę Ostdeutsche Chemische Werke GmbH 
pracował Karol Wojtyła19. Natomiast na Ludwinowie u ujścia Wilgi na przełomie XIX 
i XX w. powstała garbarnia Dłużyńskich, w 1917 r. przekształcona w Krakowskie Zakłady 
Garbarskie. Postępujące uprzemysłowienie w wielu przypadkach skutkowało niestety 
degradacją ekologiczną, funkcjonalną i kompozycyjną tych terenów. Szczególnie nieko-
rzystne skutki w dolinie Wilgi wywołało powstanie osadników poprzemysłowych, tzw. 
białych mórz. 

Znaczące dla kształtowania tożsamości krakowskiej przestrzeni metropolitalnej są 
rejony Łagiewnik i Borku Fałęckiego. Potwierdzeniem tego jest umieszczenie wśród inwe-
stycji wspierających funkcje metropolitalne projektu „Zagospodarowanie terenów wokół 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Centrum JP II «Nie lękajcie się»”20. Centrum ma w myśl 
założeń pozostawać w dialogu przestrzennym i funkcjonalnym z leżącym na drugim brzegu 
Wilgi Sanktuarium. Wyniesione ponad doliną Wilgi, znaczące w skali światowej miejsce 
pielgrzymek, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach to obiekt w szczególny 
sposób wpisujący się w przestrzeń duchową Krakowa. Kraków to „jeden z najważniejszych 
chrześcijańskich ośrodków kultu religijnego w Polsce już od średniowiecza. Ze względu na 
istniejące tutaj liczne miejsca święte, związane zarówno z kultem relikwii, jak i cudownymi 
wizerunkami, w przeszłości i obecnie często nazywany drugim Rzymem”21. W Krakowie 
„ruch pielgrzymkowy zaczął się rozwijać już w XII w. (...) Szczytowy okres pątnictwa 
w Krakowie przypadał na wiek XV, kiedy rejestrowano tutaj 17 loca sacra”. „Obecnie 
wśród wielu obiektów kultowych Krakowa wiodącą rolę odgrywają przede wszystkim: 
katedra wawelska, Skałka, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz sank-
tuarium Krzyża Świętego w Mogile”22. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
znalazło się na „Krakowskim Szlaku Świętych”23 i na pielgrzymkowej trasie „Szlakiem 
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Jana Pawła II”, wiodącym z Krakowa do Wadowic. W bogatą kulturę niematerialną tego 
rejonu wpisują się również zachowane na omawianym terenie obrzędy, tradycje i zwyczaje, 
wśród nich te związane np. z wydobyciem soli, słynne wypiekane od XIX w. w Gołkowi-
cach tzw. gołki czy charakterystyczny dla okolic Wieliczki zwyczaj wielkanocny „Siuda 
Baba”.  

Podsumowanie 

Dolina Wilgi stanowi naturalny zielono-wodny korytarz o niepowtarzalnych warto-
ściach przyrodniczych prowadzący ze śródmiejskiej przestrzeni Krakowa w atrakcyjne 
przyrodniczo i kulturowo tereny Pogórza Wielickiego. Jest elementem łączącym obszary 
o najwyższych walorach kulturowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wpisane na 
listę UNESCO – krakowskie Stare Miasto wraz z Wawelem i dawną żydowską dzielnicą 
Kazimierz oraz z Kopalnią Soli w Wieliczce. Łączy też trzy spośród pięciu uzdrowisk 
leżących w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym: uzdrowiska Mateczny, Swoszowice 
i Wieliczkę. To również tutaj, w bliskim sąsiedztwie doliny Wilgi, znajduje się słynne na 
całym świecie miejsce pielgrzymek – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Tu przybywają także pielgrzymujący „Szlakiem Jana Pawła II” i „Krakowskim Szlakiem 
Świętych”. Dolinę Wilgi przecina ważny w przestrzeni Krakowa pierścień XIX-wiecznych 
fortyfikacji, który wymaga wyeksponowania i włączenia zarówno w system terenów zielo-
nych, jak i szlaków kulturowych miasta.  

Unikatowe wartości przyrodnicze i kulturowe doliny Wilgi oraz jej atrakcyjne poło-
żenie w stosunku do centrum Krakowa mogą stanowić podstawę do stworzenia bardzo 
ciekawej oferty turystycznej. Konieczne jest jednak kompleksowe opracowanie zawierające 
wskazania dotyczące form i zasad ochrony tych wartości. Istotne jest także określenie zasad 
udostępniania dolin Wilgi i jej dopływów dla różnych form turystyki, w tym dostępności 
terenów nadwodnych, wytyczenie przebiegu tras spacerowych i szlaków rowerowych, które 
umożliwiłyby w pełni poznanie walorów tej przestrzeni. Istnieje również potrzeba wytwo-
rzenia przestrzennych powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami kulturowymi tego 
obszaru, a także wyeksponowania walorów zarówno poszczególnych obiektów, jak i całych 
założeń. Niezwykle ważne jest także odpowiednie kształtowanie terenów stykowych. 
Obecnie regulacje prawne i presja inwestorów oraz właścicieli nieruchomości skutkuje 
często degradacją tych cennych przyrodniczo i kulturowo obszarów. 

Dolina Wilgi powinna stać się istotnym elementem tożsamości krakowskiej przestrzeni 
metropolitalnej.   

P r z y p i s y  

1 Na ten problem zwraca uwagę autorka: U. Nowacka-Rejzner, Znaczenie małych cieków wodnych 
dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe, nr 45, seria 
Architektura, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001. 

2 Patrz: „Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku”, Europejska Rada Urbanistów, 
Lizbona 2003, s. 3. 
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3 Krakowski Obszar Metropolitalny został delimitowany w Planie Województwa. Patrz: Plan Zago-

spodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Uwarunkowania rozwoju, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 2003. 

4 Źródła Wilgi znajdują się na wysokości 370 m n.p.m. na Pogórzu Wielickim. Całkowita długość 
rzeki wynosi 21,3 km. Powierzchnia zlewni 101,1 km². Na całej swej długości pozostaje w grani-
cach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z czego 54% całkowitej długości rzeki znajduje się 
w granicach administracyjnych Krakowa. Wilga przepływa przez gminy: Wieliczka, Świątniki 
Górne, Mogilany i Kraków (w obszarze Krakowa przez dzielnice X, XI, VIII, XIII). 

5 Patrz: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, [w:] Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, oprac. R. Kuzianik, UMK 2003, s. 162. 

6 Jednolita lista rankingowa inwestycji miejskich w zakresie zieleni zaopiniowana przez Komisję 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Miasta Krakowa – Opinia nr 174/2006 z dnia 
23.01.2006 r. stanowi wykaz terenów wskazanych do ustanowienia parków oraz podstawę do 
dalszych działań w zakresie rozwoju systemu zieleni. 

7 Patrz: Koncepcja ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa, oprac. J. Kudłek, A. Pęp-
kowska, K. Walasz, J. Weiner, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków 2005. 

8 Dla poszczególnych obszarów została opracowana krótka charakterystyka, zawierająca dane doty-
czące ich lokalizacji, powierzchni, opis fizjograficzny i przyrodniczy, najważniejsze zagrożenia 
oraz proponowane sposoby zarządzania i ochrony. 

9 Patrz: Koncepcja ochrony…, op. cit., s. 167, 168. 
10 Ibidem, s. 143, 144. 
11 Ibidem, s. 137, 138. 
12 Ibidem, s. 146, 147. 
13 Szeroko ten problem omawia: E. Węcławowicz-Bilska, Zdrojowiska w strefie wpływu dużego 

miasta i aglomeracji. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Monografia 226, Wyd. Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1998. 

14 Patrz: M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Kształt średniowiecznego Krakowa, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1975, s. 37. 

15 Patrz: M. Książek, Niektóre aspekty i kierunki rozwoju przestrzennego Wieliczki do końca 
XVIII wieku, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie, t. XVIII, 
Ossolineum, 1984, s. 106.  

16 Układ dróg oraz zabytkowych dzieł twierdzy w dolinie Wilgi i jej dopływów przedstawia 
J. Bogdanowski, Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, 
s. 331, ryc. 178. 

17 Na terenie twierdzy Kraków i jej przedpolu założono 22 cmentarze. Pojedyncze groby żołnierzy do 
niedawna były m.in. w Świątnikach Górnych i Wróblowicach, gdzie nieistniejącą już dziś mogiłę 
zdobił krzyż z napisem „Nieznany żołnierz 1914–1918”. 

18 Wyrobisko zostało włączone do wielickich żup dopiero w drugiej połowie XVII w.  
19 Zakłady jako szczególnie uciążliwe dla środowiska, pomimo dokonanej zmiany profilu, zostały 

ostatecznie zlikwidowane w 1996 r., a zrekultywowany teren przeznaczono na cele handlowo-usłu-
gowe.  

20 16 października 2007 r. został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs na budowę Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie-Łagiewnikach. Przyznano trzy równorzędne nagrody. 
Żadna z nagrodzonych prac nie została zarekomendowana do realizacji. 

21 Patrz: Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, pod red. A. Jackowskiego, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1998, s. 139. 

22 Ibidem, s. 140. 
23 Umieszczenie Sanktuarium na tym szlaku jest związane z kultem św. Siostry Faustyny, kanonizo-

wanej w kwietniu 2000 r. przez papieża Jana Pawła II.   
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The role and significance of river valleys in urban areas is determined both by their 
natural and cultural values1. River valleys are linear spaces which join areas of different or 
similar utility both across and along the water flow. The idea of the city of the 21st century 
“... which is to harmoniously combine urban environment with natural environment ...”2, 
seems to fully justify the attention that is paid to these areas.   

River valleys occupy an important place in the spatial structure of Kraków Metropolitan 
Area3 as elements making up the skeleton of its natural system. Among the right-bank 
tributaries of the Vistula which join it within the administrative boundaries of Kraków the 
Wilga4 is particularly noteworthy. It flows west from somewhere in the vicinity of Wieliczka 
and is joined by many tributaries collecting waters from the forrested hills of Pogórze 
Świątnickie. In mid-stretch, near Wróblowice, it turns north and flows into the urban 
development area of Kraków and joins the Vistula at the middle section of the 
embankments. It is a special place where precious historical monuments and a panorama of 
Kraków are exposed. This point was a junction of Podgórze, Kazimierz and Kraków which 
once used to be separate towns. The significance of the area for the city’s identity is proved 
by the fact that it was singled out as a key area of cultural development in the Study on 
conditions and directions of spatial development of the city of Kraków. Its importance for 
the shaping of the city’s identity and its metropolitan significance have also been stressed in 
the local spatial development plan for the Vistula Embankments which is currently being 
developed.  

The above study delineates the valley of the Wilga and its tributaries as a natural 
environment development zone of the city to be protected in the form of a river park5. The 
rating list of the city investments in the field of greenery6 includes four river parks which 
are elements of the Wilga River Park. These are: “The Wilga–Rydlówka Park”, “Jan Paweł 
II Park”, “The Potok Siarczany Park” and “Ludwinów”. Their implementation will be 
possible when local spatial development plans have been drawn up for the areas. At the 
moment, the Wilga river is included in local development plans that are being drawn up by 
the Spatial Planning Bureau of the City Council mostly as a border of developed areas such 
as “Opatkowice–Wschód” or “Ruczaj Zaborze”, “Zbydniowice”, “Swoszowice–Południe” 
and “Krasickiego–Orawska” which is an area adjacent to the Wilga mouth. The areas on the 
Wilga along Kapelanka street are on the border of the development plan for “Zakrzówek”. 
Both banks are included in the development plan for the area called “Swoszowice– 
–Uzdrowisko”, while a fragment of the Wilga stretch is included in the binding plan for the 
area called “Ujście Wilgi”. The above local spatial development plans include only 
a fraction of the Wilga valley which is worrying because the areas adjacent to the river 
Wilga are currently under pressure from investors which is a threat to their identity. Close 
to the valley, along Zakopiańska street many shopping centres have been built in recent 
years, together with production facilities, warehouses, multi- and single-family housing 
estates. Great changes both in the natural environment and the land- and culture-scape 
result from the works that are under way in connection with Kraków’s southern circular 
road which crosses the Wilga valley. Some unfavourable changes were brought about by 
the modernization of the communication system around the streets Zakopiańska, Brożka 
and Kapelanka. 

The valley of the river Wilga and its tributaries is an area which has a great 
environmental value. This has been pointed out by the authors of the report entitled The 
conception of protecting the biotic variety of the city of Kraków7. They also stress the need 
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to protect it and suggest various ways of protection of both some fragments of the valley 
and the adjacent areas8. According to the above conception, the sites within the Wilga 
valley to be protected as ecological utilities include: the swampy meadows by Swoszowice 
railway station because of the flora and fauna, and the area by the Wilga mouth in 
Ludwinów together with “... the surrounding meadows and five ponds, some of which are 
old river-beds of the Wilga ...”9 and a fragment of a swampy forest called Lasek Kopty. The 
objects to be preserved as natural landscape complexes include: Łysa Góra as an area with 
special landscape qualities and the Wilga valley in Lusina because “... it is one of the best 
preserved fragments of the valley of this river in Kraków ...”10 and the pond in Smolenski 
street in Opatkowice which is situated in the valley of a stream that is a tributary of the 
Wilga and is surrounded by “... swampy grounds with alder overgrowth ...”11. Park 
Zdrojowy, on the other hand, and the valley of the stream in Swoszowice are to be included 
in the cultural values protection zone. Protection is to extend to the trees in the park and its 
historic lay out as well as to the adjoining stream, swampy meadows and “... the remnants 
of alder and poplar swamp ...”12. 

Among particularly valuable natural resources of the area in question are mineral water 
resources which prompted the development of two spas within the administrative 
boundaries of Kraków: Swoszowice and Mateczny. Kraków is one of the few European 
agglomerations with valuable mineral water resources which foster the development of spa 
facilities13. The river Wilga, like a corridor of greenery and water, links both spas reaching 
to the third one, that of Wieliczka, which is situated near the river’s source. This unique 
system of spas is not clearly highlighted in urban space of the city. One might even say it 
remains unnoticed and yet it certainly is an important element of the city’s identity.  

The areas around the Wilga valley also have unique cultural value. Cultural resources of 
the area include precious pre-historic and early historic archeological sites. In the vicinity 
of the Wilga mouth in Kraków, some evidence of paleolithic culture has been found. There 
are also traces of human settlements dating back to mid-10th century “... on Wawel hill, the 
adjacent Okol to the north of it (...) in Stradom and Kazimierz (...). On the right bank of the 
Vistula, such unquestionable evidence has been recorded near Krakus Mound, 
St. Benedict’s church and on the Wilga as well as in the former villages included in Great 
Kraków such as Wola Duchacka, Kobierzyn, Borek Fałęcki ...”14. Similarly “... in the 
vicinity of Wieliczka, and in the town itself traces of paleolithic and Mesolithic human 
culture have been detected. There are also remains of Lendyel and Lusatian cultures (...), 
monuments dating back to the late- Latin and Roman periods ...”15. Near the source of the 
Wilga tributary there is a cremation cemetery in Kosocice while in Biskupice, close to 
Wieliczka, remains of a stronghold dating back to the 7th century BC have been found. 
There are also four archeological sites to the south of Opatkowice junction.   

The settlements around the Wilga valley date back to the Middle Ages. Medieval rural 
layouts can be observed in the villages of Gołkowice, Siercza, Sygneczów and Podstolice, 
Ochojno, Wrząsowice and Pokrzywnica, Lusina, Libertów and also historical locations 
which now lie within the administrative boundaries of Kraków, such as Jugowice, 
Swoszowice, Opatkowice, Wróblowice, Rajsko, Kosocice, Zbydniowice, Łagiewniki, 
Borek Fałęcki, Ludwinów, Kapelanka, Dębniki. 

They still feature fragments of traditional structures, which are exemplified by the 
village of Podstolice in particular, and many other historic objects such as the manor house 
complex in Gołkowice dating back to the turn of the 19th and 20th centuries, the 19th century 
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Lubomirski manor house with an ancient park in Siercza, the 18th century manor house in 
Sygneczów as well as a manor house and a park in Wrząsowice situated on a hill with 
a magnificent view of Kraków (the oldest wooden part of the manor house dates back to the 
17th century). Other well-preserved manor houses and historic parks can be seen in Wró-
blowice and Lusina, as well as Borek Fałęcki and Libertów. Some noteworthy 
representatives of sacred architecture include: a wooden church in Podstolice erected 
in 1870, a church in Gaj built in the years 1889–1893, a neo-gothic church and a complex 
of monastic-educational objects of the Congregation of Sisters Our Lady of Mercy in 
Łagiewniki built in the years 1889–1890, St Bartholomew’s chapel from the 17th century at 
Ludwinów, Transfiguration Church in Wróblowice built in the years 1875–1881 with 
a wooden bell tower from the 18th century. There are the roadside shrines in Siercza, 
Sygneczów, Kosocice and as many as four roadside shrines in Podstolice including the All 
Saints shrine from 1872. Particularly noteworthy historical objects are Swoszowice spa 
facilities and Mateczny spa building together with the surrounding historical park. 

Another group of historical objects comprises the remains of Kraków Fortress that have 
been preserved in the area16. In the 19th century, four forts were raised close to the Wilga 
valley. These were: Fort 51 1/2 Swoszowice (Wróblowice) (1897–1898), Fort 51 Rajsko 
(1881–1884) which was one of the biggest objects in this class in the entire Austrian- 
-Hungarian monarchy, Fort 52a Łapianka (1896–1902) and Fort 52 Borek (1885–1886). 
The part of the great strategic highway between Swoszowice and Kosocice is particularly 
picturesque and the view of Kraków from here is considered one of the most beautiful 
views of the city. Also here, next to the Sanctuary of God’s Mercy in Łagiewniki and 
behind the infectious diseases hospital that used to stand in his place, there was the largest 
cemetary of the fortress17. Currently a wooden replica of the cross and a modern obelisk 
rise on the site to commemorate the 226 soldiers that were buried here. 

Linear character of river valleys favoured establishing important trade routes there. The 
imperial route in the Wilga valley went from Viena through Kraków to Lvov. Modern 
Zakopiańska street follows its direction. In 1884 a railway track from Kraków to Oświęcim 
was built crossing the Wilga valley at Opatkowice. From the hills around the Wilga valley 
one gets sweeping vistas of Kraków and Podgórze. The views and sites can be seen using 
tourist tracks and bicycle paths. In the Wilga valley and near its tributaries between 
Wieliczka and Borek Fałęcki there are several bicycle paths. Swoszowice can be reached 
via Sulphur route which is considered one of the most interesting tourist tracks in the area 
around Kraków as well as routes from the vicinity of Myślenice and Mogilany. Other 
interesting routes include: “szlak gminy Wieliczka” (Wieliczka commune route) which 
crosses the source section of the Wilga and its tributaries in which the area abounds, the 
wooden architecture route and the salt route that pass through Wieliczka. There are as yet 
no tourist or culture-theme tracks leading across the Wilga valley from Wieliczka to the 
Vistula embankments near Skałka (the Rock) or Wawel Hill.   

The Wilga waters and mineral resources deposits in the valley fostered the growth of 
various branches of industry and crafts. Examples of industrial heritage of the valley are 
water mills together with a clearly visible spatial arrangement of ponds and mill races. The 
first water mills powered by the Wilga waters date back to the 12th century. They existed in 
Koźmice, Janowice, Kroczyce, Podstolice, Gołkowice, Pokrzywnica, Lusina, Opatkowice, 
Borek Fałęcki and Swoszowice. They were also set up on small streams that were the 
Wilga tributaries and examples of such mills are the objects near the manor house in 
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Rzeszotary, on the Gwoźnica in Zbydniowice and in Sygneczów. In the Middle Ages, there 
was a “priest’s” quarry in Biskupice which provided stone for the construction of the  
Salt-mine Castle in Wieliczka. In the years 1422–1882, sulphur was mined in Swoszowice 
and sulphur mill dating back to 1581 functioned in Rajsko. Paper-mill started working in 
Łagiewniki in the 17th century. Stanisław Lubomirski, a salt-miner in Wieliczka set up his 
own salt mine in Siercza in 1620. It was known as “Klasno”, “Średniawa” or 
“Kunegunda”18. Industry in the area developed most strongly at the turn of the 19th and 20th 
centuries and was due to the discovery of clay slate and lime near Łagiewniki. As a result, 
numerous brickyards, lime kilns and lime grinding mills were established in Łagiewniki 
and Borek Fałęcki. Other industrial facilities that appeared in the area at the time include 
the ironworks established by J. Epsteina in Borek Fałęcki in 1905 and transformed into 
Kraków Ironworks in 1919, soda manufacturing company set up by J. Liban in 1906 and 
called The First Galician Soda Ash Joint Stock Company which was leased in 1919 to the 
international concern Solvay that changed its name to Austrian Works Solvay and extended 
it significantly. During World War II, Karol Wojtyła worked in the company which was 
then called Ostdeutsche Chemische Werke GmbH19. In Ludwinów, near the Wilga mouth 
the Dłużyński set up a tannery at the turn of the 19th and 20th centuries. It was transformed 
into Kraków Tannery in 1917. Unfortunately, progressing industrialisation in many cases 
resulted in environmental, functional and compositional degradation of the area. The 
establishment of post-industrial settling tanks, the so-called “White seas”, in the Wilga 
valley proved particularly harmful. 

Łagiewniki and Borek Fałęcki are areas that play a significant role in the shaping of 
Kraków’s metropolitan space. It is confirmed by the fact that John Paul II’s Centre “Fear 
not’has become one of the investments supporting the metropolitan function of the project 
called «Development of the area surrounding the Sanctuary of God’s Mercy»”20. According 
to the conceptual assumptions the Centre is to remain in spatial and functional dialogue 
with the Sanctuary on the opposite bank of the Wilga. Rising over the Wilga valley the 
Sanctuary of God’s Mercy in Łagiewniki is a world famous pilgrimage destination which 
has a special place in Kraków’s spirituals space. Kraków has been “... one of the most 
important places of Christian worship in Poland since the Middle Ages. Due to a great 
number of sacred places associated with worship of relics and miraculous images it has 
often been called a second Rome”21. In Kraków “... pilgrimage movement started already in 
the 12th century (...) It reached its peak in the 15th century when 17 loca sacra were 
registered here”. “Currently, the main objects of religious worship include the Wawel 
cathedral, Skałka (the Rock), the Sanctuary of God’s Mercy in Łagiewniki and the 
Sanctuary of the Holy Cross in Mogiła”22. The Sanctuary of God’s Mercy in Łagiewniki 
has been included in the “Kraków Route of the Saints”23 and the pilgrimage route 
“Following John Paul II” that leads from Kraków to Wadowice. The region is rich in 
traditions, customs and rites that are associated with salt mining. Some examples include 
the famous “gołki” which have been baked in Gołkowice since the 19th century or the 
Easter custom called “Siuda Baba” which is typical of Wieliczka and the surrounding 
villages.  
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Conclusion 

The Wilga valley is a natural corridor of greenery and water with unique environmental 
features that leads out of Kraków’s city centre into Pogórze Wielickie with its natural and 
cultural attractions. It connects the places of the highest cultural value which are parts of 
Kraków Metropolitan Area included in the UNESCO World Heritage List such as 
Kraków’s Old Town, Wawel Castle and the Jewish district of Kazimierz with Wieliczka 
salt mine. It also connects three out of five spas situated in Kraków Metropolita Area such 
as Mateczny, Swoszowice and Wieliczka. The area also boasts the world-famous 
pilgrimage destination: Sanctuary of God’s Mercy in Łagiewniki. Other popular pilgrimage 
routes are “Following John Paul II” and “Kraków Route of the Saints”. The Wilga valley is 
crossed by a ring of 19th – century fortifications which is an important element of Kraków’s 
space to be exposed and included in both the system of greenery and culture-theme tracks 
of the city.  

The unique natural and cultural qualities of the Wilga valley together with its attractive 
location in relation to the city centre can be the basis for creation of a very attractive tourist 
offer. However, it is necessary to develop comprehensive guidelines for the ways and 
principles of protection of these qualities. There is also a need for developing the principles 
of making the valleys of the Wilga and its tributaries available for all forms of tourism 
which would involve setting out the rules of access to riverside areas, laying out foot- and 
bicycle paths so that the value of the space could be fully appreciated. It is also essential 
that connections are made between particular cultural elements of the area and that the 
assets of particular objects and entire complexes are exposed. It is equally important to 
properly shape the borderline areas because the binding legal regulations and pressure from 
investors and property owners often results in degradation of this valuable natural and 
cultural space. The Wilga valley ought to become a significant element of the identity of 
Kraków Metropolitan Area.   
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and protection. 

9 See: Koncepcja ochrony …, op. cit., p. 167, 168. 
10 Ibidem, p. 143, 144. 
11 Ibidem, p. 137, 138. 
12 Ibidem, p. 146,147. 
13 The problem is discussed in detail in: E. Węcławowicz-Bilska, Zdrojowiska w strefie wpływu 

dużego miasta i aglomeracji. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Monograph 226, Wyd. 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998. 

14 See: M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Kształt średniowiecznego Krakowa, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1975, p. 37. 

15 See: M. Książek, Niektóre aspekty i kierunki rozwoju przestrzennego Wieliczki do końca 
XVIII wieku, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie, Vol. XVIII, 
Ossolineum, 1984, p. 106.  

16 The system of roads and historical objects of the fortress in the valley of the Wilga and its 
tributaries is presented in J. Bogdanowski, Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1979, p. 331, fig. 178. 

17 22 cemetaries were established in Kraków Fortress and its foreground. Individual soldiers’ graves 
could be found in Świątniki Górne and Wróblowice where there is still a cross with the inscription 
“Unknown soldier 1914–1918”. 

18 The pit was included in Wieliczka salt mine only in the second half of the 17th century.  
19 The company was finalny closed down in 1996 because it was harmful to the environment despite 

having changed its production profile. Shopping facilities and services were built on the 
recultivated land.  

20 On October 16, 2007, the results of the international competition for construction of John Paul II’s 
Centre “Fear not” in Łagiewniki were announced. Three ex-aequo prizes were awarded. None of 
the award-winning works was recommended for implementation. 

21 See: Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, edited by A. Jackowski, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1998, p. 139. 

22 Ibidem, p. 140. 
23 The Sanctuary was included because of the worship of St Faustina who was canonized by Pope 

John Paul II in April 2000.   

L i t e r a t u r a / B i b l i o g r a p h y  

[1]  B o g d a n o w s k i  J., Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1979. 

[2]  B o r o w i e j s k a - B i r k e n m a j e r o w a  M., Kształt średniowiecznego Krakowa, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975. 

[3]  G a c k a - G r z e s i k i e w i c z  E., C i c h o c k i  Z., Program ochrony dolin 
rzecznych w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2001. 



 128

[4]  K u d ł e k  J., P ę p k o w s k a  A., W a l a s z  K., W a j n e r  J., Koncepcja ochrony 
różnorodności biotycznej miasta Krakowa, Kraków 2005. 

[5]  K s i ą ż e k  M., Niektóre aspekty i kierunki rozwoju przestrzennego Wieliczki do 
końca XVIII wieku, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, 
t. XVIII, Ossolineum, 1984. 

[6]  Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, red. J a c k o w s k i  A., Wyd. Znak, 
Kraków 1998. 

[7]  Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miasta XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, 
Lizbona 2003. 

[8]  N o w a c k a - R e j z n e r  U., Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania 
środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe, nr 45, seria 
Architektura, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001. 

[9]  Podział hydrograficzny Polski, część II, mapa 200000, Państwowe Przedsiębiorstwo 
Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1980. 

[10]  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Krakowa, UMK, Kraków 2003. 

[11]  W ę c ł a w o w i c z - B i l s k a  E., Zdrojowiska w strefie wpływu dużego miasta 
i aglomeracji. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Monografia 226, Wyd. Poli-
techniki Krakowskiej, Kraków 1998.   

 




