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calendarium of the Ojców national Park for the years 2017–2018

2017
09.01. – z prywatnym użytkownikiem zawarto umowę dzierżawy nieruchomości „Za-

jazd na Złotej Górze” na okres 10 lat (do 31 grudnia 2026 r.) z przeznaczeniem obsługę 
ruchu turystycznego i edukację ekologiczną. W ramach umowy dzierżawca ma wykonać 
niezbędne prace remontowo-adaptacyjne (m.in. rozbiórkę żelbetowej wiaty, naprawę 
pokrycia dachowego na całym obiekcie, modernizację oczyszczalni ścieków);

21.01. – w Ojcowie odbyły się obchody 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego;
13.02. – ks. dr Zdzisław Sideł, dotychczasowy proboszcz w parafii Wniebowzięcia 

NMP w Czarnocinie został mianowany przez Księdza biskupa Ordynariusza Jana Pio-
trowskiego proboszczem parafii Smardzowice zastępując tym samym ks. dr Grzegorza 
Kaliszewskiego, który był proboszczem tej parafii od 21 listopada 2013 r.;

20.02. – w wieku 97 lat zmarł w Krakowie prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Przemysław 
Szafer (ur. w Krakowie 8 stycznia 1920 r.), syn prof. Władysława Szafera, współorgani-
zator sesji naukowych poświęconych m.in. ochronie Ojcowskiego Parku Narodowego; 
w darze dla OPN przekazał pamiątki po swym ojcu – dyplomy, odznaczenia, zabytkowy 
mikroskop, które się prezentowane w części stałej wystawy poświęconej osobie prof. 
Władysława Szafera;

21–22.02 – wzrost temperatury i opad deszczu w wysokości 14 mm spowodował szyb-
kie topnienie kilkucentymetrowej pokrywy śnieżnej; mimo podwyższonego stanu wody 
w Prądniku nie zanotowano wezbrań ani podtopień;

10.03. – na okres kolejnych 5 lat podpisano umowę z dyrekcją Zapowiednika Miodo-
bory (Ukraina); kontakty z tym Zapowiednikiem zostały nawiązane w 1994 r., a pierwszą 
umową zawarto w 1999 r. 

1 Poprzednie kalendaria zob. – Previous calendaria see: „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody:  
T. 2: 1981, nr 1, s. 91–96; „Prądnik. Prace Muz. Szafera”, T. 10: 1995, s. 193–196, T. 11–12: 1998, s. 397–400,  
T. 13: 2002/2003, s. 253–257, T. 15: 2005, s. 377–380, T. 22: 2012, s. 199–210, T. 26: 2016, s. 275–282.
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16.03. – z prywatnym użytkownikiem zawarto umowę dzierżawy na okres 10 lat (do 
31 marca 2027 r.) drewnianego budynku zwanego „Na Postoju” przy parkingu „Pod 
Zamkiem” w Ojcowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej;

27.03. – biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (bORT) Oddziału PTTK w Ojcowie 
opuściło dom „Na postoju” użytkowany przez nie od 1963 r., w którym przez 54 lata 
miało swoją siedzibę z punktem sprzedaży pamiątek i wydawnictw. Zmiana ta wynikła 
z przetargu ogłoszonego przez Ojcowski Park Narodowy, który w dniu 13 marca 2017 r. 
wygrał inny najemca;

29.03. – w związku z zamiarem przejścia na emeryturę obecnego dyrektora Ojcowskie-
go Parku Narodowego mgr inż. Rudolfa Suchanka Minister Środowiska ogłosił ponowny 
nabór kandydatów na to stanowisko;

31.03. – na emeryturę przeszedł mgr inż. Rudolf Suchanek, dyrektor Ojcowskiego 
Parku Narodowego, który tę funkcję pełnił przez 27 lat (od 1 marca 1990 r.);

01.04. – do pełnienia obowiązków dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego Minister 
Środowiska powołał dr Józefa Partykę;

04.04. – podpisano umowę o współpracy Ojcowskiego Parku Narodowego z Uniwer-
sytetem Lwowskim na kolejne pięć lat (do 31 grudnia 2022 r.);

25.04. – podpisano umowę o współpracy z Parkiem Narodowym KRKA w Chorwacji 
na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w okresie sześciu miesięcy; 

01, 06, 13 i 14.05 – w budynku „Hotel Pod Łokietkiem” w Ojcowie miała miejsce kolej-
na edycja koncertów z cyklu „Muzyczne Majówki w Ojcowie” organizowana z inicjatywy 
Fundacji Kulturalny Szlak. Wykonywano utwory hiszpańskie, polskie, rosyjskie, szkockie 
i niemieckie. Spośród polskich autorów należy wymienić utwory Stanisława Moniuszki 
(Złota Rybka, Dumka Jadwigi), Fryderyka Chopina (Narzeczony, Piosnka Litewska)  
i Karola Szymanowskiego (Daleko został cały świat);

06 i 13. 07. – w Ojcowie i Pieskowej Skale gościła 35-osobowa delegacja uczestników 
41. sesji światowego dziedzictwa World Heritage Centre UNESCO, która odbywała się 
w dniach 3-12 lipca 2017b r. Krakowie;

26.07. – Minister Środowiska powołał na stanowisko dyrektora Ojcowskiego Parku 
Narodowego mgr inż. Tomasza Gierata, dotychczasowego pracownika Gorczańskiego 
Parku Narodowego;  

29.09. – odbyło się 138. Posiedzenie Rady Naukowej OPN poświęcone głównie dyskusji 
nad projektem planu ochrony OPN, zadań ochronnych na lata 2018–2019 i utrzymywania 
strefy ochrony zwierząt łownych;   

07–08. X. – w Ojcowie odbyło się 25. Sympozjum Sacrum i Przyroda pt. „Edukacja 
i duchowość ekologiczna”, poświęcone rozważaniom edukacji ekologicznej w świetle 
encykliki papieża Franciszka Laqudato si.

07–10.X. – w Ojcowie odbył się plener malarski, w którym wzięło udział 10 artystów 
malarzy, a wśród nich Jurij Szerstobitow zawodowo związany w latach 90. XX w. z Do-
liną Prądnika; poplenerowa wystawa obrazów miała miejsce w listopadzie 2017 r. w hali 
widowiskowo-sportowej w Skale;   

18.10. – w wieku 77 lat zmarł dr inż. bronisław Kamiński (ur. 20.02.1940 r.), w latach 
1980–1988 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, od 12 
września 1989 r. do stycznia 1990 r. minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, 
a następnie do 14 grudnia 1990 minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego; w 1986 r. z jego inicjatywy uruchomiono 
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przy budynku Muzeum OPN pierwszą biologiczną oczyszczalnię ścieków typu Sebiofikon 
działającą do października 2009 roku (do czasu oddania do użytku oczyszczalni ścieków 
dla Ojcowa); 

18–19.XI. – w Skale odbywały się uroczystości związane z 750-leciem nadania praw 
miejskich Skale; główną  częścią jubileuszu była uroczystość ogłoszenia błogosławionej 
Salomei Patronką Miasta Skały, w której wziął udział Ordynariusz Kielecki biskup Jan 
Piotrowski;   

18.XII. – odbyło się 139. Posiedzenie Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego 
poświęcone w całości dyskusji nad projektem planu ochrony OPN; 

Grudzień – zanotowano minimalną wydajność wtórnego źródła św. Jana przy kaplicy 
„Na Wodzie w Ojcowie wynoszącą niespełna 0,1 l/sek., podczas gdy zwykle wynosiła od 
0,5 do 1,2 1 l/sek.

2018
26.01. – oddano do użytku obwodnicę Skały o długości 4,6 km w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 794 Kraków – Koniecpol; drogę wybudowano w ciągu 2017 roku; całkowita 
wartość inwestycji wynosi ponad 22,4 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 
17 mln zł. Nową inwestycję otworzyli: marszałek Województwa Małopolskiego Jacek 
Krupa, burmistrz Skały Tadeusz Durłak oraz przedstawiciel wykonawcy, firmy Skanska;

27.01. – odbyły uroczystości 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Ojcowie;
Kwiecień, maj, czerwiec – w ramach ochrony czynnej odsłonięto około 8,5 ha muraw 

kserotermicznych dotychczas porośniętych drzewami i krzewami – ponad 20 masywów 
skalnych, działania koordynowane były przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Krakowie. Prace objęły m. in.: Skałę Krzyżową, Górę Koronną, Skały nad Trzaską  
i Zamkowe w pobliżu zamku w Ojcowie, Prałatki, Górkową, a w Dolinie Sąspowskiej 
Szlachcicową w wąwozie Koziarnia. były to największe działania wykonane w jednym 
roku w historii Parku; 

09.05 – rozpoczęto konserwację ruin Zamku Kazimierzowskiego (zakończenie 15 
listopada). W ramach prac wymieniono pokrycie dachowe na baszcie bramnej oraz na 
wieży obronnej, uzupełniono zaprawą ubytki w murach. Dodatkowo w wieży obronnej 
zrekonstruowano piętra, posadzkę na parterze oraz wykonano nowe schody. Zbudowa-
no także nową kasę biletową przed wejściem do zamku z jednoczesnym doprowadzenie 
mediów;

15.05.2018 – zmarł inż. Alfred Hałasa (ur. 1931 r.), pracownik Ojcowskiego Parku 
Narodowego w latach 1965–1973, który w latach 1970–1973 będąc na stanowisku adiunkta 
pełnił obowiązki zastępcy dyrektora OPN; 

21.05. – zmarł prof. dr hab. inż. Stefan Michalik, wybitny znawca i badacz flory 
Ojcowskiego Parku Narodowego, członek Rady Naukowej OPN w latach 1979–2009, 
przewodniczący Rady Redakcyjnej pisma „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. 
Władysława Szafera”, autor wielu opracowań i publikacji naukowych poświęconych 
florze OPN;  

10.07. – zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Pawłowski, wybitny badacz i znawca bezkrę-
gowców OPN, zwłaszcza chrząszczy, członek Rady Redakcyjnej pisma „Prądnik. Prace 
i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera”, autor wielu opracowań i publikacji 
naukowych poświęconych entomofaunie OPN;
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31.08. – odszedł na emeryturę dr Józef Partyka, pracownik OPN od 15 września 1970 
r., a od 1 maja 1992 r. zastępca dyrektora OPN, kustosz Muzeum Przyrodniczego OPN 
im. Prof. Władysława Szafera w latach 1974–2007;

01.09. – stanowisko zastępcy dyrektora OPN objął mgr inż. Jakub baran, pracownik 
OPN, zarudniony poprzednio w Straży Parku i w Dziale Naukowo-Edukacyjnym;

04.09. – w wyniku obfitych opadów deszczu (około 50 mm) rzeka Prądnik wystąpiła 
z koryta zalewając prywatne posesje w Grodzisku; 

15.09. – w Gminie Jerzmanowice – Przeginia odbył się II Festiwal Nietoperzy z udzia-
łem mieszkańców gminy, lokalnych szkół i pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego;

18.09 – zawalił się most na rzece Prądnik prowadzący na Drewnianą Drogę – w zda-
rzeniu brali udział uczniowie, uczestnicy wycieczki do Ojcowa pod opieką nauczyciela;

25.09–03.10 – wykonano pielęgnację starodrzewia w Parku Zamkowym; wycięto ponad 
70 drzew głównie z objawami chorobowymi, martwych i zagrażających bezpieczeństwu, 
a pielęgnacji poddano około 220 drzew z założeniem wiązań zabezpieczających konary 
przed złamaniem i upadkiem;

28.09 – odbyła się ostatnia edycja Rajdu Neandertalczyka dla szkół gimnazjalnych 
z okolic OPN; był to rodzaj zajęć edukacyjnych dla młodzieży realizowany w latach 
1999–2018;

12.10 – odbyła się 50. jubileuszowa Ojcowska Złota Jesień – zlot młodzieży szkół 
średnich, mający na celu pogłębienie wiedzy z Ojcowskim Parku Narodowym; imprezy 
rozpoczęte w 1969 r. są trwałym elementem działalności edukacyjnej OPN;

Październik – dokonano odbudowy zabytkowej kapliczki w Ojcowie u stóp Skały Wa-
piennik (baraniej) przy dawnej ścieżce do Smardzowic; kapliczka znajduje się na prywatnej 
posesji, ze względu na jej stan techniczny groziła ona zawaleniem i została rozebrana  
w 2015 roku; rekonstrukcji kapliczki dokonał pochodzący z Ojcowa Marcin Gubała;

21.10 – w wyniku wyborów samorządowych stanowisko wójta Gminy Jerzmanowice 
– Przeginia objął Tomasz Gwizdała, w gminie Wielka Wieś Krzysztof Wołos, w gminie 
Zielonki i Sułoszowa na stanowiskach pozostali odpowiednio bogusław Król i Stanisław 
Gorajczyk;

04.11 – w wyniku wyborów samorządowych stanowisko burmistrza Miasta i Gminy 
Skała objął Krzysztof Wojtowicz;

16–17.11 – w zamku w Pieskowej Skale odbyła się sesja naukowa „Konwent Klary-
sek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei” – związana z 750 rocznicą 
śmierci bł. Salomei; 

Listopad – ze środków uzyskanych z Funduszu Leśnego wykonano nowe ogrodzenie 
z siatki wokół wzgórza zamkowego, postawiono 6 wiat dla turystów (Góra Chełmowa, 
Dolina Sąspowska i pod Skałami Dulewiczówki), wyremontowano ścieżkę od mostu na 
Prądniku do schodów na zamek i zamontowano metalowe bariery na górze Koronnej  
i Okopy. 

18.12 – odbyło się 141. posiedzenie Rady Naukowej Parku; Rada złożyła podzięko-
wanie dr. Józefowi Partyce za długoletnią pracę w OPN, wyraziła negatywną opinię na 
temat zabudowy wzgórza Parnas w Pieskowej Skale; zaakceptowała zmianę przebiegu 
szlaku czarnego w Pieskowej Skale, sprzeciwiła się likwidacji ścieżki spacerowej wąwozem 
„Drewniana Droga” z Ojcowa do Skały, wyraziła negatywną opinię w sprawie wycinki 
drzew wzdłuż pól od strony wsi Smardzowice.



wsKazówKi dla autOrów

W piśmie „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera” (Prądnik. Pra-
ce Muz. Szafera) publikowane są oryginalne prace naukowe i inne materiały dotyczące 
szeroko rozumianej ochrony przyrody, krajobrazu i obiektów kulturowych z obszaru 
Polski południowej, a szczególnie z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego i Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pismo drukuje również materiały sympozjów naukowych 
organizowanych przez Ojcowski Park Narodowy, artykuły przeglądowe, recenzje publi-
kacji, materiały kronikarskie. Artykuły przed przyjęciem do druku, są oceniane przez 
redaktora tematycznego i recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny, spoza 
jednostki naukowej autora(ów) pracy. Prace są drukowane w języku polskim ze stresz-
czeniem angielskim lub w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się jeden raz w roku. 

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adresy elektroniczne: 
opnar@pro.onet.pl 
Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman w edytorze Word, w for-

macie RTF. W tekście należy zaznaczyć miejsca włamania ilustracji i tabel. Podpisy do 
tabel i rycin powinny być złożone w odrębnym pliku. 

Materiał graficzny (rysunki, wykresy, tabel) należy dostarczyć w postaci plików 
komputerowych (każdy rysunek lub wykres – powinien być osobnym plikiem i nazwany 
odpowiednio: ryc1, ryc2, tab1, tab2  itd.). Powinny to być przede wszystkim rysunki wek-
torowe, wykonane w programach Corel Draw wersja 9.0 lub Excel. Uprzejmie prosimy 
o nie przysyłanie rysunków jedynie zeskanowanych, wymagających retuszu i włamanych 
do tekstu pisanego w edytorze Word. Materiał fotograficzny należy dostarczyć w formie 
plików w formacie JPG lub TIF. Wymagany jest materiał dobrej jakości (rozdzielczość 
300 dpi).

Redakcja zapewnia druk dostarczonych materiałów pod warunkiem przygotowania 
manuskryptu zgodnie z poniższymi zaleceniami. Po ukazaniu się czasopisma artykuły są 
dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/pradnik.html
 
Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 52,25).  Liczba punk-

tów za publikację w czasopiśmie Prądnik. Prace Muz. Szafera wynosi 4 punkty zgodnie  
z wykazem czasopism naukowych MNiSW, część b.

zasady prawidłowego przygotowania tekstu
Na początku tekstu należy umieścić imię i nazwisko autora (ów) – 12 pkt., pełną nazwę 

instytucji z adresem pocztowym i elektronicznym – 10 pkt.; poniżej tytuł pracy w języku 
polskich i angielskim (12 pkt.) oraz abstract i key words w języku angielskim (10 pkt.). 
Tekst zasadniczy należy pisać czcionką wielkości 12 punktów przy interlinii 1,5 wiersza.

Literatura powinna być cytowana w tekście zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami,  
tj. samo nazwisko i rok, bez przecinka, np. (Kowalski 1983). Wykaz cytowanej literatury 
w porządku alfabetycznym, nie numerowany należy zamieścić w następującym układzie:



– w przypadku druków zwartych:
Warszyńska J., Jackowski A. 1978. Podstawy geografii turyzmu. Warszawa. 

– w przypadku prac zamieszczanych w czasopismach:
Holeksa  J., Holeksa K. 1981. Oddziaływanie turystyki na roślinność Babiogórskiego 

Parku Narodowego, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”, 2, 1: 3–24.

– w przypadku prac w wydawnictwach zbiorowych:
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski, [w:] Szata 

roślinna Polski, t. 1, red. W. Szafer, K. Zarzycki. Warszawa, s. 95–128.

Kilka prac jednego autora publikowanych w tym samym roku odróżnia się małymi 
literami alfabetu łacińskiego po roku wydania. 

Na końcu pracy należy zamieścić streszczenie w języku angielskim, o objętości nie 
większej niż 10% tekstu podstawowego. Nazwy plików należy tworzyć od nazwiska 
autorów prac. Uprzejmie prosimy nie tytułować plików hasłem „Ojców” lub „Ojcowski 
PN”. Marginesy ze wszystkich stron powinny wynosić 2,5 cm. Wcięcia akapitowe lub inne 
zaznaczamy poprzez odpowiednie zaprogramowanie akapitu bez używania tabulatora. 
Prosimy o niestosowanie w tym celu spacji.

Klawisza ENTER używamy tylko przy zakończeniu akapitu i rozpoczęciu nowego. 
Wszelkie tytuły, śródtytuły traktujemy jako odrębne akapity.

Nie należy dzielić wyrazów na sylaby ręcznie lub „wyłapywać” pojedynczych liter na 
końcu linijki. Spacje należy stawiać tylko w następujących przypadkach:

– dla oddzielenia wyrazów,
– po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp., nigdy przed tymi 

znakami. Prosimy o używanie tylko pojedynczych spacji. 
Prosimy nie stosowanie spacji wewnątrz nawiasów, jeżeli nie służą one oddzieleniu 

wyrazów. Nawias stanowi część pierwszego i ostatniego wyrazu zamkniętego w nawia-
sach; ta sama uwaga dotyczy cudzysłowów. Dla tekstów pisanych w nawiasach używamy 
nawiasów okrągłych lub kwadratowych; nie używamy do tego celu tzw. ukośnika „/”. 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez MNiSW, 
redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji dotyczących udziału poszczególnych 
osób w przygotowaniu publikacji (tzw. zapora ghostwriting) i wypełnienie załączonego 
formularza oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej OPN. 


