
GMINA 
TOMICE

Lgota
Radocza
Tomice
Witanowice
Woźniki
Zygodowice Krok po kroku ...



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydawca: Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
www.tomice.pl
gmina@tomice.pl

Opracowanie: Urząd Gminy Tomice

Współpraca:

Grzegorz Łopatecki;
archiwum UG Tomice

Druk: Drukarnia
„Scal-Bis” S.C.
ul. Krakowska 22
34-100 Tomice
www.scalbis.blogspot.com

Zdjęcia:

Ryszard Góralczyk

Redakcja, grafika i skład: Grzegorz Łopatecki

ISBN: 978-83-63032-00-5

©   Urząd Gminy Tomice

Nakład: 2.500 egz.

Wydanie I



Szanowni Państwo !

Z wielką przyjemnością oddajemy dziś w Wasze ręce folder 
promocyjny „Gmina Tomice - Krok po kroku...”. To pierwsze 
tego typu wydawnictwo w historii naszej Gminy - swoiste 
kompendium wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie”.

Odnajdą tu Państwo siedem bloków informacyjnych dotyczących: środowiska przyrodniczego, 
pamiątek przeszłości, tradycji gospodarczych, dziejów gminy, ludzi kultury i sztuki, turystyki i rekreacji oraz 
szczegółowych informacji odnośnie każdego z sześciu sołectw. 

Drodzy Mieszkańcy, dzięki tej publikacji odkryjecie na nowo niezwykłość terenów położonych nad 
malowniczą rzeką Skawą,. Dla Was, Szanowni Turyści, niech niniejszy przewodnik będzie zaś cennym  
źródłem informacji i zaproszeniem do odwiedzenia ziemi tomickiej - miejsca pełego uroku,  
bogatej historii, wspaniałych krajobrazów i niezwykłej przyrody.

Z poważaniem

Adam Kręcioch
(-) Wójt Gminy Tomice



Skawo...!
Hen, od Babiej Góry prowadzisz swe wody.
Niosąc, co beskidzkie dały Ci krynice,
W twój nurt spoglądają liczne sioła, grody:
Maków, Sucha i Papieżem sławne Wadowice.
(...)
                                               Andrzej Buś
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T     0MICE - gmina na południu Polski, między Wadowicami - miastem rodzinnym Ojca Św. Jana 
Pawła II, a Zatorem - stolicą „królewskiego karpia”. Leży nieopodal Krakowa, Oświęcimia i Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Tędy wiedzie szlak komunikacyjny ze Śląska w kierunku Suchej Beskidzkiej i Zakopanego.
Administracyjnie gmina należy do powiatu wadowickiego, wchodzącego w skład województwa małopolskiego. 
Tworzy ją sześć sołectw: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki i Zygodowice, które zajmują powierzchnię 
41,5 km2  i liczą 7580 mieszkańców.

Podmiejski charakter, dobrze rozwinięta sieć dróg i infrastruktura komunalna, w połączeniu z walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, to atuty gminy. Gmina stawia na zrównoważony rozwój, w zgodzie z wyznaczonym 
tu obszarem Natura 2000 i we współpracy z sąsiednimi gminami  w ramach stowarzyszenia „Dolina Karpia”.

Gmina położona jest w obrębie Pogórza Karpackiego, nad malowniczą, podgórską rzeką Skawą. Jest tu wiele 
miejsc pełnych uroku, urzekających krajobrazów, zróżnicowanej przyrody, miejsc zapewniających ciszę, spokój 
i niepowtarzalne wrażenia.

Skawa dzieli obszar gminy na dwie, prawie równe części. Wschodnia - prawobrzeżna, położona jest na 
zachodnich krańcach Pogórza Wielickiego obejmujących Płaskowyż Draboża. Teren ten charakteryzuje się 
wyrównanymi, szerokimi garbami rozciętymi siecią wąskich i głębokich dolin. Łagodne wzgórza wybiegają w dwa 
zalesione grzbiety górskie, Pasmo Mosiórki i Pasmo Draboża, oddzielone od siebie przełomową doliną Brodówki. 
Ich stoki pocięte są głębokimi, trudno dostępnymi jarami. 

Pasmo Mosiórki rozpoczyna się Krzemionką (428 m n.p.m.) nad Witanowicami i Lgotą oraz towarzyszącym 
jej Babiczakiem (434 m) nad Babicą, ciągnie się dalej łukiem przechodząc w kulminację Mosiórki (437 m) nad 
Wysoką i ostatecznie stromym zboczem Lubania (417 m) opada w głęboką dolinę potoku Brodówka w Lgocie. 
Za nim, już na terenie gminy Brzeźnica, stroma ściana Trawnej Góry (418 m) otwiera Pasmo Draboża, zwane 
dawniej Niedźwiedzim.

Zachodnia część gminy - na lewym brzegu Skawy, położona jest na Pogórzu Śląskim. W tym miejscu dolina 
rzeki szeroka jest na około półtora kilometra i w znacznej mierze pokryta szachownicą stawów rybnych. Pogórze 
w północnej części Radoczy przechodzi w Wysoczyznę Osiecką w Kotlinie Oświęcimskiej. Tutaj zarówno Pogórze 
Śląskie, jak i Wysoczyzna, stromym progiem opadają na dno doliny Skawy. W tym miejscu dolina szeroka jest na 
około kilometr, a rzeka meandruje w niej kilkoma pętlami.

Kompleks stawów rybnych i Skawa tworzą niezwykłe pod względem przyrodniczym miejsce. Stanowią oazę 
dla wielu gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, w tym gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej. 
Z tego względu ustanowiono tu w 2008 r. obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. Dolina Dolnej 
Skawy.

Pod względem geologicznym obszar gminy Tomice leży w obrębie fliszu karpackiego. Charakterystyczne 
dla niego jest występowanie naprzemianlegle ułożonych warstw piaskowców i zlepieńców oraz łupków ilastych 
i wapnistych, osadzonych w okresie kredowym i na początku trzeciorzędu. Osady te, na skutek późniejszych 
trzeciorzędowych ruchów górotwórczych alpejskich, uległy sfałdowaniu i znacznemu wypiętrzeniu. Następnie 
erozja sprawiła, że wyrzeźbione zostały głębokie doliny, między którymi rozciąga się wierzchowina lub też 
wydłużone, obłe garby.

NAD SKAWĄ

Skawa w Witanowicach

Panorama Pogórza Wielickiego

Dolina Skawy i Beskid Mały

Krajobraz Pogórza Wielickiego

Skawa w Tomicach

Widok na Skawę 
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Pierwotnie na obszarze zajmowanym obecnie przez gminę Tomice dominowała roślinność leśna. Przeważały 

tu mieszane lasy liściaste, zwane grądami. Wyniesienia terenu porastała fragmentami żyzna buczyna karpacka. 
W dolinach rzek występowały wilgociolubne lasy łęgowe, ciekom towarzyszyła roślinność wodna i nadwodna. 
Rozwój osadnictwa od epoki neolitu spowodował stopniowe odlesienie tego terenu i zmiany w środowisku 
przyrodniczym, wywołane przede wszystkim rozwojem gospodarki rolnej i rybackiej.

Dziś największy powierzchniowo obszar, tj. 3060 ha zajmują użytki rolne (ok. 73% powierzchni). Poza 
polami uprawnymi ze złocistymi łanami zbóż i kwitnącym rzepakiem, pastwiskami i łąkami kośnymi, zaliczyć do 
nich można także sady przydomowe i plantacje wikliny. Tereny te mają duże znaczenie w zachowaniu walorów 
krajobrazowych i utrzymaniu miejscowej bioróżnorodności.

Roślinność leśna i zadrzewienia śródpolne obejmują ok. 550 ha (tj. 13% powierzchni), najwięcej we 
wschodniej części gminy (okolice Lgoty) oraz w dolinie Skawy. Dominujący wśród zbiorowisk leśnych jest 
wielogatunkowy las typu grądowego, a w miejscach o dużym uwilgotnieniu, wzdłuż cieków wodnych, spotkać 
można pozostałości lasów łęgowych. Poza dużym Lasem Lgockim, mniejsze obszary leśne w gminie tworzą: 
Czarny Las, Las Pustki, Las Otusa, Las Kubarka.

Cieki i zbiorniki wodne zajmują ok. 220 ha (5,3% powierzchni). Prawie cały obszar gminy leży w zasięgu 
zlewni Skawy, zasilanej większymi potokami: Witanowickim, Tomickim, Młynówką, Radoczanką, Zygodówką. 
Tylko wieś Lgota odwadniana jest w przeważającej części przez potok Brodówka, który podobnie jak Skawa 
jest dopływem Wisły. W Tomicach zlokalizowane są stawy rybne, które obejmują wtopiony na stałe w krajobraz 
gminy zespół kilkunastu zbiorników wodnych, m.in. Nowy, Łowisko, Piotrowiec-Wierzchowina, Bagieniec, 
Gołkowiec I i II, Młyński, Sierotowiec, Deskowiec-Łowisko, Deskowiec-Wierzchowina, Krupówka, Łęgowy, 
Mikołajowiec, Sitkowiec i Panin. Stawy te wraz z przepustami, siecią rowów i groblami zajmują obszar około 125 
ha. Nieodłącznym elementem przyrodniczego pejzażu są też pojedyncze stawy zlokalizowane w innych częściach 
gminy. 

Dolina Dolnej Skawy - obszar specjalnej ochrony ptaków europejskiej sieci Natura 2000, ukierunkowany 
na ochronę dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, w obrębie gminy Tomice ustanowiony na powierzchni  
747 ha. Obejmuje fragment doliny Skawy wraz z kompleksem stawów rybnych. Stwierdzono tu występowanie  
17 unikatowych gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, m.in. rybitwy białowąsej, ślepowrona  
i podgorzałki. Obszar ten tworzy jeden z najbardziej malowniczych, a przede wszystkim atrakcyjnych pod 
względem przyrodniczo-krajobrazowym zakątków gminy. Można tu spotkać dobrze zachowane fragmenty łęgu 
wierzbowo-topolowego z udziałem olchy czarnej, gęsto podszyte krzewami wierzby, czeremchy zwyczajnej  
i bzem czarnym. W runie rozwija się gąszcz pokaźnych rozmiarów roślin, jak lepiężnik różowy, podagrycznik 
pospolity, pokrzywa zwyczajna oraz pnącza: chmiel zwyczajny i kielisznik zaroślowy. Brzegi rzeki porastają 
wikliny nadrzeczne, zaś stawów - rośliny szuwarowe i wodne.
Skawa mimo silnego przekształcenia przez człowieka, zachowała w wielu miejscach charakter dzikiej, podgórskiej 

rzeki, która w wielu miejscach tworzy zakola, pionowe skarpy, w innych zaś usypuje żwirowe łachy. W urwiskach 
ziemnych gniazdują jaskółki brzegówki, a na kamienistych plażach sieweczki rzeczne i brodźce piskliwe.

Wiązowa Górka - zalesione wzgórze w Witanowicach w obrębie obszaru Natura 2000, w bliskim 
sąsiedztwie Skawy, gdzie na obszarze około 1,5 ha można spotkać unikatowe rośliny i zwierzęta. W poszyciu 
grądowego lasu masowo występują rośliny chronione: śnieżyczka przebiśnieg, konwalia majowa, lilia złotogłów, 
czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, stanowiska wawrzynka wilczełyko, czy też kwitnące i owocujące okazy 
pnącego się po drzewach bluszczu pospolitego. Duża wilgotność na tym terenie sprzyja rozwojowi płazów  
i ślimaków, w szczególności ślimaka winniczka.

Dolina Brodówki - uroczy zakątek w Lgocie, między wzgórzami Lubań i Trawna Góra, gdzie niewielki 
podgórski, silnie meandrujący potok tworzy mroczny, głęboki i wąski, a zarazem malowniczy przełom porośnięty 
łęgiem olszowym o bogatym ziołoroślowym runie. Całości dopełniają rozwijające się podmokłe łąki, obfitujące  
w rzadkie gatunki torfotwórcze i stanowiska roślin podlegających ochronie, m.in. storczyków i skrzypu 
olbrzymiego. 

Las Lgocki - kompleks leśny o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Porasta stoki najwyższych 
wzniesień w gminie, Lubania i Krzemionki. W mieszanym drzewostanie, w zależności od ekspozycji i warunków 
siedliskowych występuje grab, buk, dąb, brzoza, domieszki jaworu i lipy, a z drzew iglastych dorodne okazy 
jodły i świerka, czasem sosny. Imponująco wyglądają stanowiska buczyny karpackiej - zwartego, jednorodnego 
drzewostanu bukowego ze słabo rozwiniętą warstwą krzewów. Dno głębokich jarów porastają lasy łęgowe

OBSZARY O WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Natura 2000

Staw Bagieniec w Tomicach

Ślepowron

„Dolina Dolnej Skawy”

Logo „Natura 2000”
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Z DZIEJÓW

z dominującymi w drzewostanie olchą czarną i jesionem. 
Do najciekawszych składników flory Lasu Lgockiego należą rośliny objęte ścisłą lub częściową ochroną 

gatunkową: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, przylaszczka pospolita, konwalia majowa, kopytnik 
pospolity, pierwiosnek lekarski, zawilec leśny, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi i kilka gatunków storczyków. 
Z fauny, w leśnych gęstwinach pojawiają się jelenie, sarny, dziki, borsuki, gniazdują jastrzębie i myszołowy.

Pomniki przyrody - objęte ochroną okazy drzew w Witanowicach: 2 dęby szypułkowe w wieku 250-300 
lat - w pobliżu boiska sportowego i 3 lipy drobnolistne w wieku ok. 150 lat - na skarpie w zadrzewieniu parku 
podworskiego, oraz w Radoczy - 3 lipy drobnolistne w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego.

W państwie plemiennym. Najwcześniejsze ślady osadnictwa w tym rejonie datowane są na okres 
wczesnego neolitu. Później zjawiły się na tych terenach rozmaite osiadłe ludy określane ogólnym mianem 
kultury łużyckiej, zapuszczali się na te tereny koczowniczy Scytowie ze stepów ukraińskich. W tym narodowym 
tyglu swój udział zaznaczyły ludy germańskie i celtyckie (od IV w. p.n.e. do ok. IV wieku n.e.). Najazd Hunów 
ze stepów azjatyckich doprowadził do wielkiej wędrówki ludów. Prawie bezludne tereny porośnięte puszczą, 
opustoszałe, zrujnowane osady, opola i grodziska od końca VI wieku zaczęli zasiedlać napływający ze wschodu 
- Słowianie, którzy w IX w. stworzyli plemienne „państwo” Wiślan obejmujące zachodnie tereny Małopolski, 
sąsiadujące z państwem wielkomorawskim. Istnieją przesłanki, że osady ludzkie skupiały się głównie w dolinach 
rzecznych Wisły, Skawy i Soły. Głównym ośrodkiem Wiślan był pobliski Kraków. „Legenda Panońska” - życiorys 
św. Metodego napisany w X w. - podaje, że rezydował na tych obszarach (prawdopodobnie w Krakowie) „książę 
pogański, silny bardzo”, który „urągał chrześcijanom i szkody im wyrządzał”, oraz że książę ów został pokonany 
przez władcę wielkomorawskiego i zmuszony do przyjęcia chrztu. Księciem, który zwyciężył władcę Wiślan oraz 
zajął Kraków i okolice był Świętopełk Wielki, władca Wielkich Moraw, a wszystko działo się podczas drugiego 
pobytu św. Metodego na Morawach, w latach 873-885. Historycy do dziś dyskutują, czy nad górną Wisłą 
faktycznie już w IX w. zostało wprowadzone chrześcijaństwo. Przypuszczalnie część mieszkańców kraju Wiślan 
przyjęła w tym czasie chrzest z rąk misjonarzy państwa wielkomorawskiego. Po upadku Wielkich Moraw, na 
początku X wieku tereny te przeszły pod panowanie czeskie. 

Pod koniec X w. kontrolę nad ziemią Wiślan przejęli Polanie. W latach 998-999 książę „państwa” Polan  
z dynastii Piastów - Bolesław Chrobry, odebrał Czechom ich lenne ziemie, m.in. Śląsk i kraj Wiślan. Tym samym 
tereny obecnej gminy Tomice znalazły się w obrębie państwa polskiego, którego stolicą został wkrótce Kraków, 
oraz w zasięgu biskupstwa krakowskiego powstałego około 1000 r. Wydarzenia te dały początek intensywnej 
akcji osadniczej i systematycznej penetracji obszarów leśnych rozciągających się w tych okolicach.

Na pograniczu Śląska i Małopolski. W 1138 r. władca ówczesnej Polski, książę Bolesław III Krzywousty 
podzielił polskie państwo pomiędzy swoich synów. Tereny, na których leży dzisiejsza gmina Tomice stały się 
częścią składową krakowskiej dzielnicy senioralnej. Po roku 1178 książę sandomierski i krakowski Kazimierz II 
Sprawiedliwy przekazał księciu opolskiemu i raciborskiemu Mieszkowi I Plątonogiemu zachodnią część ziemi 
krakowskiej położoną na zachód od Skawy, z grodami Oświęcim, Bytom, Zator, Siewierz i Pszczyna. Tym samym, 
ziemie te zostały oderwane od Polski i przyłączone do Śląska pod panowanie Piastów Śląskich. Część wschodnia 
obecnej gminy Tomice pozostała w dzielnicy krakowskiej.

Na pograniczu księstwa opolskiego i krakowskiego często dochodziło do rozbojów i napadów. Prawdopodobnie 
w tym okresie po obu stronach Skawy - jako linii granicznej, powstały punkty obronne i obserwacyjne strzegące 
posiadłości każdej ze stron. Świadczyć o tym mogą nazwy przysiółków: Patria w Tomicach, Widów i Czartak 
w Radoczy, Grudki w Woźnikach, czy nazwy wsi, jak Wyźrał w gminie Brzeźnica. Nie można wykluczyć, że 
wspomniane punkty obserwacyjno-obronne powstawały wcześniej, przy szlaku handlowym biegnącym od 
czasów plemiennych doliną Skawy, a z biegiem lat stawały się zaczątkami osad, przy których powstały wsie 
tworzące obecnie gminę Tomice. Do czasów tych nawiązuje znak wieży w herbie gminy.

Po śmierci Mieszka Plątonogiego w 1211 r. władzę przejął po nim syn Kazimierz. W roku 1246 księstwo 
opolskie objął syn nieżyjącego już Kazimierza, Władysław I, któremu w latach 1274-1278 książę krakowski 
Bolesław Wstydliwy odstąpił ze swego księstwa wsie położone na wschód od Skawy, aż po rzekę 
Skawinkę, jako wynagrodzenie za krzywdy poczynione w czasie najazdów na księstwo opolskie. Bolesław 
Wstydliwy pozostawił jednak przy księstwie krakowskim pas ziemi, tzw. „korytarz radwanicki”, gdzie 
zamieszkiwali wierni księciu Bolesławowi rycerze herbu Radwan osadzeni w dorzeczu Skawy w I połowie 
XIII w. przez Konrada Mazowieckiego, walczącego w tym czasie o tron królewski. Na przełomie XIII i XIV 
w. pogranicze Śląska i Małopolski było miejscem wzmożonej akcji osadniczej.  Z tego okresu pochodzą 
pierwsze wzmianki o miejscowościach objętych granicami gminy Tomice: Woźniki - 1239, Witanowice 
i Zygodowice - 1317, Radocza - 1326, Tomice - 1379, Lgota - 1380. Istnieje wiele przesłanek do twierdzenia, że

Potok Brodówka w Lgocie

Czosnek niedźwiedzi

Lilia złotogłów

Herb Gminy Tomice

Pieczęć Gminy Tomice
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osady te zakładali Radwanici. Ich potomkowie (Brandysowie, Zebrzydowscy) zamieszkiwali na tych terenach do 
końca XVIII w. Stąd w herbie gminy Tomice widnieje znak herbu Radwan.

Obszar obecnej gminy Tomice pozostał w enklawie śląskiej, po zachodniej stronie korytarza radwanickiego. 
Po śmierci Władysława I księstwo opolskie podzielili między siebie jego synowie. Mieszko został władcą 
wydzielonego w roku 1289 księstwa cieszyńskiego (z Oświęcimiem i terenem dzisiejszej gminy Tomice).  
W dwa lata później uznał się za lennika króla czeskiego. Po śmierci Mieszka, synowie Kazimierz i Władysław 
podzielili się w 1316 r. księstwem; pierwszy z nich wziął Cieszyn, drugi - Oświęcim. Wtedy powstało samodzielne 
księstwo oświęcimskie, obejmujące obszar dzisiejszej gminy Tomice. W odróżnieniu od Mieszka, Władysław nie 
złożył hołdu królowi czeskiemu. Zrobił to dopiero jedenaście lat później jego syn Jan I Scholastyk składając 
w roku 1327 hołd Janowi Luksemburskiemu. Jan I Scholastyk zmarł w 1372 r. Księstwo oświęcimskie 
objął na krótko jego jedyny syn Jan II, a co najmniej od 1380 r. wnuk - Jan III. Ten ostatni, w 1397 r. 
zawarł trzyletnie przymierze z królem Polski Władysławem Jagiełłą, zobowiązując się do wzajemnej pomocy  
w przypadku zbytniego panoszenia się rozbójników na przygranicznych terenach.  W roku 1405 na zmarłym 
bezpotomnie Janie III skończyła się opolska linia piastowskich książąt oświęcimskich. Tron na Oświęcimiu objął 
przedstawiciel Piastów cieszyńskich, Przemysław, a po nim syn Kazimierz. Ten zmarł w 1434 r. pozostawiając 
trzech synów: Wacława (I), Przemysława i Jana (IV). W roku 1445 pełnoletni już książęta podzielili księstwo 
na trzy części. Wacław I został księciem zatorskim, Przemysław - toszeckim, a Jan IV - oświęcimskim. Obszar 
obecnej gminy Tomice znalazł się w granicach księstwa zatorskiego. Książę Wacław I utrzymywał dobre stosunki 
z królem Kazimierzem Jagiellończykiem i dobrowolnie złożył mu hołd w roku 1456. Wacław zmarł w roku 1468,  
a jego syn Jan V w 1494 r. sprzedał księstwo zatorskie królowi Janowi Olbrachtowi, zastrzegając sobie tylko 
dożywotniego władania. W 1513 r. książę Jan V popadł w spór z kasztelanem Wawrzyńcem Myszkowskim  
o dopływ wody do młyna w Spytkowicach i w trakcie bójki został przez niego zabity. Władzę w Zatorze w imieniu 
króla przejął starosta. Na sejmie warszawskim w roku 1564 król Zygmunt August wydał oficjalny przywilej 
inkorporacyjny, włączający księstwa zatorskie i oświęcimskie do Korony Polskiej, gdzie jako powiat śląski stały się 
częścią staropolskiego województwa krakowskiego. Rok wcześniej Stanisław Porębski, podstarości oświęcimski, 
opracował mapę księstw oświęcimskiego i Zatorskiego z zaznaczonymi miejscowościami obecnej gminy Tomice 
(za wyjątkiem wsi Zygodowice).

Czasy niewoli i wolności. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r., teren gminy Tomice wraz 
z całą ziemią zatorską i oświęcimską znalazł się w granicach zaboru austriackiego jako część Galicji. Zaborca 
austriacki wyłączył te obszary z diecezji krakowskiej i przypisał do diecezji w Tarnowie. Galicję podzielono 
na 6 obwodów (cyrkułów), te z kolei na okręgi (dystrykty). W latach 1775-1782 Tomice należały do okręgu 
zatorskiego w cyrkule wielickim, z siedzibą władz w Zatorze. W 1782 r. władze austriackie zlikwidowały okręgi 
i wprowadziły 18 cyrkułów, m.in. w Myślenicach obejmujący miejscowości położone nad Skawą. W 1819 r. 
siedzibę cyrkułu przeniesiono do Wadowic, które w roku 1867 zostały stolicą powiatu. Wtedy też każda wioska 
została samodzielną gminą, z własnym urzędem, herbem i pieczęcią. Jednowioskowe gminy przetrwały do 1934 
r. Później powstawały coraz większe jednostki, obejmujące po kilka wsi. W roku 1955 uległy likwidacji gminy 
zbiorowe i powstały gromady obejmujące znacznie mniejsze obszary. W 1973 r. w wyniku połączenia gromad 
Witanowice, Woźniki i Radocza utworzono gminę Tomice. Tereny te, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r., do roku 1975 należały do województwa krakowskiego, a w jego obrębie do powiatu wadowickiego, 
z przerwą w latach 1939-1945. W okresie II wojny światowej obszar po lewej stronie Skawy włączono do III 
Rzeszy, a po prawej - do Generalnej Guberni. W 1975 r. zlikwidowano powiaty i utworzono nowe województwa, 
m.in. województwo bielskie, do którego włączono gminę Tomice. Powiaty przywrócono ponownie w 1999 r.  
i ustalono nowy podział administracyjny kraju. Od tego czasu gmina Tomice należy do powiatu wadowickiego  
w województwie małopolskim.

PAMIĄTKI PRZESZŁOŚCI
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woźnikach. 

Wybudowany w I połowie XVI w., drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem, jednonawowy, 
z wieżą na słup. Wieża pochodzi z 1787 r., posiada pochyłe ściany i nakryta jest hełmem w kształcie smukłej, 
okrągłej iglicy. Do nawy od południa przylega murowana kaplica z 1840 r. Wewnątrz kościoła znajdują się: 
drewniany gotycki krzyż z 1380 r. umieszczony na belce tęczowej, w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem z XIX w., organy w obudowie z XVIII w., parapet chóru muzycznego z II połowy XX w. wypleciony 
z wikliny. W 1959 r. w wyniku pożaru spłonęły dachy, uszkodzeniu uległy stropy i ściany, spaliła się wieża i część 
wyposażenia kościoła. Świątynia została odbudowana w latach 1962–1964 według projektu prof. Wiktora Zina 
i jest przykładem udanej rekonstrukcji konserwatorskiej. Kościół zaliczany jest do najcenniejszych zabytków 
gotyckiej architektury na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego. Na placu kościelnym 
znajduje się drewniana dzwonnica z II połowy XIX w.Kościół w Woźnikach

Granica III Rzeszy i Generalnej Guberni

Mieszkańcy Witanowic w 1945 r.

Manifestacja patriotyczna w 1946 r.

Pieczęcie gmin z końca XIX w.
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Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy. Wybudowany w 1535 r.,  
w latach 1770-1804, powiększony i gruntownie przebudowany w roku 1913 i w latach 1981-1985, z wymianą 
prawie wszystkich elementów konstrukcyjnych. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany,  
z wieżą słupową, o pochyłych ścianach, zwieńczoną hełmem iglicowym. Świątynia składa się z wydłużonej 
nawy, węższego prezbiterium z dobudowaną kaplicą i zakrystią. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały 
się tylko 3 barokowe ołtarze, ambona z 1882 r., witraże z I połowy XX w., prospekt organowy z XVIII w.  
i żyrandole z końca XIX lub początku XX w. W ołtarzu głównym, wykonanym w latach 1865-1870, umieszczony 
jest barokowy obraz Przemienienia Pańskiego, malowany na wzór Rafaela. Za nim umieszczono obraz Matki 
Boskiej Łaskawej, malowany na desce jodłowej. W bocznych ołtarzach są obrazy z 1884 r., Serca Pana Jezusa  
i św. Józefa oraz obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W kościele znajduje się także obraz Matki Bożej Bolesnej 
(Pieta) nieznanego malarza z 1794 r. Świątynia położona jest na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 
Małopolskiego. Na placu kościelnym stoi klasycystyczny kamienny nagrobek Ignacego Żarnowieckiego z 1837 r., 
a niedaleko świątyni - cmentarz parafialny z 1830 r.

Kaplica p.w. Św. Jakuba w Tomicach. Okazała kaplica o zakroju kościoła w starej części Tomic, 
wybudowana w latach 1877-1880, murowana, jednonawowa. Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku 
odprawiano tu msze św.

Przydrożne kapliczki, figury i krzyże. Od wieków były nieodłącznymi elementami krajobrazu gminy, 
pomnikami wiary minionych pokoleń i znakami chrześcijańskiej pobożności. Dziś stanowią cząstkę dziedzictwa 
kulturowego gminy. Powstawały w XIX i na początku XX wieku. Zachwycają prostotą i różnorodnością form: od 
miniaturowych kościółków z ołtarzykami wewnątrz poprzez kamienne figury z rzeźbą i metalowym daszkiem na 
wysokim cokole, często zdobionym płaskorzeźbami, oraz kamienne lub murowane słupy zwieńczone wnęką na 
figurkę i dwuspadowym dachem, po niewielkie drewniane kapliczki skrzynkowe umieszczane na słupkach lub 
pniach drzew. Ozdobą wiejskiego pejzażu gminy są również drewniane krzyże, stawiane najczęściej z dala od 
centrum, w miejscach dawnych mogił i cmentarzy.

Izba Regionalna w Radoczy. Zlokalizowana w budynku szkoły podstawowej, powstała w 2002 r.  
z inicjatywy miejscowej nauczycielki, Urszuli Marchewki i pod nadzorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie.  
W trosce o zachowanie ginących materialnych śladów przeszłości wsi, większość eksponatów - darów 
mieszkańców Radoczy, zebrali uczniowie w okolicznych domach i gospodarstwach rolnych. Zgromadzono tutaj, 
związane z życiem codziennym i kulturą dawnej Radoczy, przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa 
domowego, narzędzia rolnicze, dokumenty, a także wyroby sztuki ludowej. Wśród eksponatów są m.in. stępy do 
zboża, przetaki, niecki, cepy, wagi zbożowe, miarki, miareczki, opałki do chleba i wiele innych.

Pomnik Ofiar Pacyfikacji w Lgocie. Na rozstaju dróg we wschodniej części Lgoty, od 1984 r. na 
wysokim postumencie leży głaz pamiątkowy poświęcony 8 mieszkańcom wsi zamordowanym 29 października 
1944 r. przez hitlerowców w czasie pacyfikacji przysiółka Podlas, za pomoc udzieloną partyzantom. Fakt ten 
upamiętnia też krzyż stojący w miejscu tragedii, zbiorowa mogiła na cmentarzu parafialnym w Witanowicach 
oraz pamiątkowy krzyż postawiony przez mieszkańców Lgoty w październiku 1997 r. w Mauzoleum Walki i 
Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie k. Kielc.

Pomnik Lotników Amerykańskich w Zygodowicach. Znajduje się na skraju lasu w Zygodowicach, 
przy drodze biegnącej z Wyźrału do Ryczowa. Usytuowany w miejscu, w którym do 1947 r. była ziemna mogiła 
z ciałami sześciu członków załogi amerykańskiego samolotu bombowego Liberator B-24 o nazwie „Hell’s 
Angel”, zestrzelonego 13 września 1944 r. przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Tutaj odbywały się po 
wojnie patriotyczne zgromadzenia miejscowej ludności i stał krzyż brzozowy otoczony drewnianym płotkiem. 
Symboliczny pomnik upamiętniający to tragiczne wydarzenie został odsłonięty w 1991 r. Rok później przy 
obelisku ustawiono marmurową tablicę zawierającą nazwiska poległych lotników i kobiety poparzonej paliwem 
zestrzelonego samolotu.

TRADYCJE GOSPODARCZE
Gospodarka gminy Tomice opiera się na rolnictwie i rzemiośle, które były od wieków głównymi 

źródłami utrzymania miejscowej ludności. Tradycje rolnicze, kiedyś bardzo żywe, dzisiaj ulegają głębokim 
przeobrażeniom. Wiele gospodarstw rolnych należy do grupy niskotowarowych lub socjalnych, produkujących 
głównie na swoje potrzeby. Kilkadziesiąt większych gospodarstw zajmuje się pordukcją roślinną, chowem 
trzody chlewnej i bydła mlecznego. Większość mieszkańców w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie 
poza rolnictwem, w charakterze pracowników najemnych lub podejmuje działalność gospodarczą na własny 
rachunek. Obecnie funkcjonuje w gminie około 400 podmiotów gospodarczych. Są to najczęściej małe  
i średnie przedsiębiorstwa, głównie branży remontowo-budowlanej, instalatorskiej, stolarskiej, szewskiej, 
wikliniarskiej, motoryzacyjnej i handlowej. 

Kościół w Radoczy

Kaplica w Tomicach

Izba Regionalna w Radoczy

Pomnik w Lgocie

Karp królewski
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Tomice kojarzone są w regionie jako gmina rolnicza, z wielowiekowymi tradycjami w gospodarce stawowej 
i wikliniarstwie. Gmina należy od 2008 r. do stowarzyszenia „Dolina Karpia”, działającego na rzecz rozwoju 
obszaru historycznego zagłębia hodowli karpia na ziemi oświęcimsko-zatorskiej, z uwzględnieniem ochrony oraz 
promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki i kultury oraz 
popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych.

Rybactwo. Terasy zalewowe Skawy i mniejszych cieków wodnych od dawna były miejscem lokalizacji stawów 
rybnych. Historia chowu i hodowla karpia na tym terenie sięga czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki 
o ziemnych stawach, zwanych wtedy „sadzawkami” pochodzą z XIV w. W roku 1495 książę zatorski Janusz 
V zezwolił, aby właściciel wsi Jan Ugacz Tomicki przeprowadził do swoich stawów rybnych w Tomicach wodę  
z wyżej położonych stawów książęcych w Wadowicach. Tenże Jan Tomicki w 1517 r. kupił wójtostwo w Zatorze, 
w 1518 r. - wieś Laskową, a w cztery lata później również i stawy w tamtej wsi.

Zachowane do dziś stawy i ich nazwy, to żywe dziedzictwo przeszłości gminy Tomice. Wśród nich są: 
Łowisko, Młyński, Bagieniec, Lęgowy, Sierotowiec, Deskowiec, Gałkowiec i inne. W zarysie przestrzennym w 
pewnym stopniu są odpowiednikami stawów z XVI w. Gwałtowny rozwój gospodarki rybackiej przyniosła II 
połowa XIX w. Wtedy wzorową hodowlę ryb prowadził w Tomicach Aleksander Gostkowski, który wniósł znaczący 
wkład w wyhodowanie rasy „karpia galicyjskiego”, dziś zwanego „karpiem królewskim”. Metody hodowli karpia 
przedstawił na kongresie rybackim we Freiburgu w 1887 r. wygłaszając odczyt „O gospodarstwie stawowem  
w Tomicach”. Tego samego roku Gostkowski zorganizował i sfinansował duże akwarium z rybami krajowymi na 
wystawie rolniczej w Krakowie. Jego stawy w Tomicach zajmowały obszar około 130 ha, a majątek ziemski 360 
ha. Bolesław Marczewski, który pod koniec XIX w. osobiście oglądał gospodarstwo rybne Gostkowskiego, tak je 
opisał w książce „Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym”: Stawów pod 
wodą było tutaj około 240 morgów, urządzonych wzorowo. Gospodarka odpowiadała ulepszonemu systemowi 
Dubisza, do uprawy stawów używano silnego kompostu, a na sprzedaż szła ryba trzechlatowa [trzyletnia]. 
Aby zyskać do handlu większą rybę, żywił ją śp. Gostkowski w ostatnim roku łubinem i otrzymywał wyniki 
zupełnie zadawalające. System Tomasza Dubisza polegał między innymi na zastosowaniu sztucznych tarlisk, 
dwukrotnym w ciągu roku przesadzaniu narybku do większych stawów oraz skróceniu hodowli karpia do trzech 
lub nawet dwóch sezonów. Karp zyskał sławę nie tylko na targach krajowych, ale i na europejskim rynku rybnym.  
W spadku po zmarłym w 1893 r. Aleksandrze Gostkowskim, Tomice przypadły synowi, również Aleksandrowi, 
który kontynuował tradycje gospodarskie ojca, a wnuk Stanisław, więzień oflagu, został doktorem ichtiologii na 
Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1939-1945 majątek Gostkowskich został przejęty przez władze 
okupacyjne, po wojnie rozparcelowany na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego  
z 1944 r., a stawy upaństwowione. Dziś kompleks stawów rybnych w Tomicach, należący do Agencji Nieruchomości 
Rolnych, jest oddany w dzierżawę prywatnemu przedsiębiorcy. Na mniejszą skalę chów karpia prowadzony jest 
też w kilku prywatnych stawach o powierzchni powyżej 1 ha oraz w około 30 gospodarstwach, w stawach 
wielkości od kilku do kilkudziesięciu arów.

Wikliniarstwo. Wyplatanie wikliny, zwane gwarowo grodzeniem, towarzyszyło człowiekowi od 
najdawniejszych czasów. Na terenie gminy Tomice wikliniarstwo zaczęło się rozwijać i nabierać coraz większego 
znaczenia w II połowie XIX w. Rozwojowi wikliniarstwa sprzyjały miejscowe warunki klimatyczne i glebowe, w 
szczególności wysoki poziom wód gruntowych w dolinie Skawy bogatej w naturalne wikliny nadrzeczne. Uprawę 
wikliny na obszarach dworskich nad Skawą upowszechnił ostatni właściciel Radoczy, Antoni Banaś. Jego żona w 
latach trzydziestych XX w. sprowadziła specjalną odmianę szlachetnej wikliny koszykarskiej. Jednak ze względu 
na spadek opłacalności produkcji, Banasiowie zaczęli ograniczać jej uprawę, a większym zagłębiem wikliniarskim 
stawały się Woźniki. W okresie międzywojennym wikliniarstwo w tej miejscowości propagował Stefan Ściera.

Ważną rolę w rozwoju wikliniarstwa odgrywały szkoły koszykarskie: założona w 1895 r. w pobliskim Zatorze, 
Krajowa Szkoła Koszykarska oraz działająca w latach 1921-1927 szkoła w Radoczy prowadzona przez Józefa 
Lofka. Po zakończeniu II wojny światowej podobną rolę spełniała Koszykarska Spółdzielnia Pracy „Nadwiślanka” 
w Zatorze. W placówkach tych, pod czujnym okiem instruktorów koszykarstwa kształcono chałupników. Powstał 
cały system produkcji wyrobów wiklinowych, który przyczynił się do poprawy zamożności mieszkańców wsi. 
Początkowo wyplatano okrągłe kosze niezbędne w gospodarstwie wiejskim, tradycyjnie zwane duckami, 
ale również półkoszki do wozów, kufry, kołyski. Wyroby plecionkarskie zaczęły przybierać różnorodne formy 
użytkowe i artystyczne, jak dzieła nieżyjącego już Jakuba Placka z Woźnik (na zdjęciu). Do kontynuowania 
tradycji plecionkarskich niewątpliwie przyczyniło się zainteresowanie tego typu wyrobami w krajach Europy 
Zachodniej.

Wydawałoby się, że wikliniarstwo nie ma już racji bytu, że nie wytrzyma konkurencyjności z wyrobami 
fabrycznymi, a jednak nadal istnieje duże zapotrzebowanie na wyroby wiklinowe. Obecny asortyment dostosowany 
został do zapotrzebowania ludności miejskiej i wiejskiej. Producenci ekologicznych wyrobów wiklinowych oferują 
szeroką gamę produktów, od prostych tradycyjnych koszy, przez wszelkiego rodzaju pojemniki, przedmioty 
codziennego użytku, do skomplikowanych mebli, kwietników, czy elementów wyposażenia ogrodów. Obróbce 

Wyroby z wikliny

Logo stowarzyszenia „Dolina Karpia”

Stawy tomickie w 1906 r.

Połów ryb na tomickich stawach
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LUDZIE KULTURY I SZTUKI
Bałys Wincenty - artysta rzeźbiarz i malarz (obrazy olejne i akwarele). Urodził się w 1906 r. w Tomicach, 

uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, w latach 30-tych studiował na krakowskiej ASP w pracowni Xawerego 
Dunikowskiego. Zaprzyjaźniony z Emilem Zegadłowiczem, należał do grupy artystycznej „Czartak II”. Po 
wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność w ruchu oporu; aresztowany przez Niemców, został 
rozstrzelany 22 grudnia 1939 r. w Krakowie. Jego pracownia w Wadowicach została zniszczona. Ślady pracy 
artystycznej W. Bałysa znajdują się obecnie w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Kilka jego 
prac jest w Zbiorach Historycznych Ziemi Wadowickiej oraz w rękach prywatnych. Imię Wincentego Bałysa nosi 
Gminny Ośrodek Kultury w Tomicach.

Bojęś Teofil - autor m.in. wydanej w 1989 r. z okazji 750-lecia Woźnik książki „Wieś i parafia Woźniki 1239-
1989”. Urodził się w 1919 r. w Rzozowie k. Skawiny. W latach 1927-1939 mieszkał z rodzicami w Woźnikach.  
W 1938 r. ukończył razem z Karolem Wojtyłą gimnazjum w Wadowicach. W latach 1940-1944 pracował jako 
górnik w kopalni w Sosnowcu i w Westfalii, po wojnie ukończył Akademię Ekonomiczną, Politechnikę Śląską  
i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Zmarł w 2007 r. w Mysłowicach.

Bronicka Władysława - zajmuje się amatorsko rzeźbą w drewnie. Urodziła się w 1956 r., rzeźbą 
zajmuje się od 1974 r., mieszka w Tomicach. Prezentuje swoje rzeźby i płaskorzeźby m.in. w Galerii „Bałysówka”  
w Tomicach i na wystawach zbiorowych, m.in. „Wadowickie Środowisko Artystyczne”, Tydzień Kultury Beskidzkiej. 
Od kilku lat bierze udział w corocznym ogólnopolskim konkursie rzeźbiarskim „Patroni naszych kościołów” 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie.

Buś Andrzej - wielki znawca historii regionu wadowickiego, działacz kultury, publicysta, miłośnik 
przyrody. Urodził się w 1943 r. w Krakowie, szkołę podstawową ukończył w Makowie Podhalańskim, liceum 
ogólnokształcące - w Suchej Beskidzkiej. Absolwent pomaturalnego studium bibliotekarskiego. Od 1976 r. 
mieszkał w Witanowicach, pracował w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury w Tomicach. Był członkiem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, redaktorem naczelnym wydawanego w 1991 r. miesięcznika 
„Między Wisłą a Skawą”, autorem licznych artykułów w prasie lokalnej i regionalnej: „Nadskawie”, „Nad Skawą”, 
„Życie Zatora”, „Ziemia Suska”, „Kronika Beskidzka”, „Gazeta Prowincjonalna”, „Kalendarz Beskidzki”. Andrzej 
Buś jest też autorem kilku monografii o historii regionu i gminy Tomice: „Krótki zarys dziejów Witanowic  
i parafii Witanowice”, „Z dziejów szkolnictwa nad Skawą – 400 lat szkół w Radoczy i Woźnikach”, „Z dziejów 
ochotniczych straży pożarnych w gminie Tomice”, „Nadskawie w walce z wrogą przemocą 1939-1945”, „Dzieje  
i kultura wsi Nadskawia” i innych, oraz dwóch części „Legend Nadskawia”. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany 
za działalność kulturalną. Zmarł w 2003 r.

Giermek Grzegorz - artysta malarz, grafik, rysownik. Urodził się w 1963 r., mieszka w Tomicach, 
jest nauczycielem plastyki. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Uzyskał dyplom na Wydziale 
Wychowania Plastycznego WSP w Krakowie. Prace prezentował na wystawach indywidualnych, m.in. w Krakowie 
i Oświęcimiu, a oprócz tego na stałe w galerii Anny Marii Praxmeyer (Kraków ul. Grodzka) i w galerii Hotelu 
Forum w Krakowie, oraz na wystawach zbiorowych, m.in.: „Wadowickie Środowisko Plastyczne” (1995, 2000, 
2005), „Wadowickie Środowisko Artystyczne” (2010), poplenerowa Galeria na Murze „Wadowickie zwyczaje” - 
maj 2004.

Gracjasz Bożena – tworzy głównie grafiki, akwarele i oleje. Urodziła się w 1962 r., mieszka  
w Witanowicach. Ukończyła Szkołę Rzemiosł Różnych w Izdebniku. Jest członkiem Wadowickiego Klubu Pracy 
Twórczej „Beskidnicy” od 1985 r. Prezentuje prace w Galerii „Bałysówka” w Tomicach. Bierze czynny udział 
w plenerach i wystawach, m.in. w „Wadowickim Środowisku Plastycznym” (2005) i „Wadowickim Środowisku 
Artystycznym” (2010). 

Rzeźby W. Bronickiej

Obraz G. Giermka

Rzeźba A. Kowalczyka

plecionkarskiej poddawana jest wiklina niekorowaną i korowana.
Dziś Woźniki witają gości i turystów plantacjami wikliny nad Skawą i snopami wikliny ustawionymi przed 

domami. Wiklina jest również elementem wyposażenia wnętrza zabytkowego kościoła. W tej „Wiklinowej wiosce” 
plecionkarstwem zajmują się całe rodziny, kilkadziesiąt firm rodzinnych zarejestrowało działalność gospodarczą 
związaną z produkcją i handlem wyrobami wiklinowymi. Tutaj wyplatanie koszy i innych produktów trwa prawie 
przez cały rok. Technologia przygotowywania surowca wiklinowego, a także technika wyplatania przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie. Wyroby plecionkarskie z miejscowej wikliny, to prawdziwe wytwory rękodzieła 
użytkowego i artystycznego, znane również poza granicami kraju.

Rybactwo i wikliniarstwo w gminie Tomice są otoczone aurą historii i pewnej tajemniczości. Stanowią 
wciąż żywe, autentyczne elementy dziedzictwa kulturowego gminy. Dają podwaliny do budowania atrakcyjnych 
produktów turystycznych: karpia - królewskiej ryby oraz wikliny - ekologicznego wyrobu rękodzieła ludowego. 
Nadają się do promocji gminy i sprzyjają rozwijaniu turystyki kulturowo-przyrodniczej przyjaznej dla środowiska.

Suszenie wikliny

Akwarela B. Gracjasz
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Gracjasz Jerzy - rzeźbi w drewnie, gipsie i betonie, maluje i rysuje. Zapalony fotografik. Urodził się  
w 1960 r., mieszka w Witanowicach, z wykształcenia mechanik. Związany od 1985 r. z Klubem Pracy Twórczej 
„Beskidnicy” w Wadowicach. Bierze udział w licznych wystawach i plenerach.

Kowalczyk Andrzej - rzeźbiarz, malarz, twórca ludowy. Żył w latach 1874-1955 w Woźnikach. Zajmował 
się rolnictwem i murarstwem, rzeźbił w drzewie i kamieniu postacie świętych, stawiał przydrożne kapliczki  
z kamienia zdobione płaskorzeźbami, malował obrazy na płótnie i desce. Wiele jego prac zachowało się do dziś 
w Woźnikach, m.in. w kościele parafialnym.

Latko Ryszard - pisarz, poeta, scenarzysta. Urodził się w 1941 r. w Woźnikach, mieszka  
w Świdnicy. Zadebiutował w miesięczniku OPOLE nr 1/1974 r. fragmentami powieści „Wieś pod Bykiem”. 
W 1976 r. w XV Konkursie Debiutu Dramaturgicznego Teatru Ateneum w Warszawie otrzymał I nagrodę za 
sztukę pt. ”Tato, tato, sprawa sie rypła” napisaną woźnicką gwarą. Sztuka ta stała się wkrótce przebojem 
teatralnym scen zawodowych i amatorskich w Polsce i za granicą. Dwadzieścia lat później wałbrzyski Teatr 
Dramatyczny im. J. Szaniawskiego wystawił drugą część „Tato, tato...”, czyli „Zachciało sie wom Kalwarii”. Utwór 
ten, spośród 57 zgłoszonych przedstawień, znalazł się w finałowej dwunastce Ogólnopolskiego Konkursu na 
wystawienie polskiej sztuki współczesnej 1995. Ryszard Latko jest również autorem słuchowisk radiowych, 
scenariuszy filmowych, m.in. do filmu „Żeniac”, serialu telewizyjnego „Szanowny Pan Szczepan Żmuda”.  
W swym dorobku ma również opowiadania, wiersze, monodramy, szkice literackie i teksty publicystyczne  
w prasie regionalnej.

Mozgała-Byrska Halina - malarka, samouk. Urodzona w 1966 r. w Wadowicach, mieszka w Witanowicach. 
Jej obrazy to przede wszystkim pejzaże, krajobrazy i kwiaty. Uczestnik wielu impez planerowych. Swoje place 
wystawiała i sprzedawała przy Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Obecnie obrazy można podziwiać w domu 
malarki.

Mrowiec Anna - zajmuje się amatorsko malarstwem i grafiką. Jest związana z Klubem Pracy Twórczej 
„Beskidnicy” w Wadowicach. Prezentuje swoje prace w Galerii „Bałysówka” w Tomicach. Bierze udział  
w wystawach zbiorowych, m.in. w „Wadowickim Środowisku Artystycznym” (2010).

Łasak Józef - autor artykułów prasowych o regionie i gminie Tomice. Jest też autorem książki „Madonny 
Ziemi Rodzinnej Jana Pawła II” wydanej w 1999 r. i współautorem monografii „650 lat parafii i wsi Radocza - 
zarys dziejów” z 2000 r. Mieszka w Radoczy. Jest nauczycielem, działaczem społecznym i redaktorem tygodnika 
katolickiego „Carolus”.

Ogiegło Józef - zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, malarstwem. Urodził się w 1952 r., mieszka  
w Woźnikach i prowadzi zakład poligraficzny w Tomicach. Związany z Klubem Pracy Twórczej „Beskidnicy” 
w Wadowicach. Wystawy indywidualne w Wadowicach (1980, 1988, 1998). Wystawy zbiorowe: w Toruniu, 
Bielsku-Białej, „Wadowickie Środowisko Plastyczne” (1995, 2000, 2005, 2010), poplenerowa Galeria na Murze 
„Wadowickie zwyczaje” - maj 2004 r. Realizacje rzeźbiarskie: pomnik ku czci żołnierzy II Armii Wojska Polskiego  
w Wadowicach, „Lgocki Krzyż” w Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie k. Kielc, tablica 
pamiątkowa w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Wadowicach z okazji nadania imienia Kornela Makuszyńskiego, 
medal upamiętniający 750 rocznicę założenia wsi Woźniki, tablica pamiątkowa w Szkole Podstawowej  
w Frydrychowicach z okazji nadania imienia Jana Brzechwy. Wykonał kilkadziesiąt rzeźb - „Drewniana Maska” 
i „Drewniana Maseczka” na nagrody Grand Prix w Wadowickich Spotkaniach Teatralnych. Ilustrował liczne 
wydawnictwa grupy „Nadskawie”, jego grafiki i rysunki zamieszczone są w wielu czasopismach i książkach. Jest 
też twórcą kukiełek, pacynek i scenografii do przedstawień teatralnych dla dzieci, realizowanych przez teatrzyk 
kukiełkowy z Woźnik.

Paździora Kazimierz - rzeźbiarz. Urodził się w 1951 r., mieszka i pracuje w Tomicach. Zajmuje się 
rzeźbą w drewnie od 16 roku życia. Wyróżniony w Otwartym Przeglądzie Plastycznym 2000. Udział w konkursie 
„Współczesna Rzeźba Nadskawia” - Gorzeń 2004 (wyróżnienie). Wystawy indywidualne: Wadowice 2001, Tomice 
2001. Wystawa zbiorowa: „Wadowickie Środowisko Plastyczne” (2005), „Wadowickie Środowisko Artystyczne” 
(2010).

Placek Jakub - wikliniarz, twórca ludowy. Żył w latach 1905-1985, mieszkał i pracował w Woźnikach. Był 
rolnikiem i twórcą artystycznych kompozycji z wikliny (postacie ludzkie, zwierzęta, motywy roślinne). Prace jego 
wystawiano w Krakowie, Bielsku-Białej, Żywcu i Wadowicach.

Sabatowicz Mirosława - absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierunek wychowanie 
plastyczne (specjalizacja: grafika-litografia). Zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, malarstwem, grafiką komputerową, 
projektowaniem i wytwarzaniem odzieży unikatowej. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, m.in. na wystawie „Wadowickie Środowisko Artystyczne” (2010). Prowadzi Galerię Sztuki 
„Bałysówka” w Tomicach i jest członkiem Wadowickiego Klubu Pracy Twórczej „Beskidnicy”.

Wiktor Stefan - autor kilku publikacji o Zygodowicach i okolicach Tomic, m.in. „ Nadskawie - Stare dzieje 
i wycinki z życia wsi Zygodowice” oraz „Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945”. Urodził się  
w 1924 r. w Zygodowicach, absolwent UJ, dr hab. w Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, zmarł w 2004 r.

Rysunek J. Ogiegły

Rzeźby K. Paździory

Rzeźba M. Sabatowicz

Rzeźby A. Wrony

Rzeźby S. Zachury
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Wrona Andrzej - artysta rzeźbiarz. Urodził się w 1959 r., mieszka, pracuje i działa społecznie w Tomicach. 
Absolwent Wydziału Rzeźby w PWSSP w Gdańsku w 1987 r. Rzeźbi w drewnie (drewno malowane), również 
realizuje się w brązie i żywicach syntetycznych. Brał udział w plenerach rzeźbiarskich we Francji i na Węgrzech, 
a także w wystawach: 1987 - BWA Sopot, 1988 - Wystawa Rzeźby w Gdańsku, 1989 - Wystawa w Galerii Regent 
w Brukseli, 1990 - Wystawa w Paryżu, 1991 - BWA w Bielsku-Białej, 1992 - Wystawa rzeźby w Kilonii, 1998 
- Wystawa rzeźby w Wesseling, Kolonii i Dusseldorfie, 1999 - Wystawa rzeźby w drewnie w Hamburgu, 2001 - 
Wystawa w Pradze i w Czeskim Krumlow. Autor rzeźb w kościele parafialnym w Tomicach.

Zachura Stanisław - rzeźbiarz. Urodził się w Stryszawie, mieszka w Tomicach. Absolwent Liceum 
Administracyjno-Handlowego w Żywcu. Pracował jako główny księgowy, obecnie emeryt. Zajmuje się od 9.roku 
życia amatorską twórczością ludową – rzeźbą w drewnie. Fascynuje go folklor, życie na wsi. Ilustruje w drewnie 
sceny rodzajowe z życia górali beskidzkich, zwykłych ludzi, ginące zawody. Wykonuje też wiele rzeźb o tematyce 
sakralnej, wizerunki Chrystusa (na krzyżu, frasobliwego), płaskorzeźby przedstawiające Madonny. Rzeźbi 
również ptaki i inne zwierzęta. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Otrzymał wiele odznaczeń i dyplomów, a wśród nich odznaczenie Ministra Kultury za działalność rzeźbiarską. 
Realizacje rzeźbiarskie: m.in. cykl płaskorzeźb w kościele w Głogoczowie k. Krakowa, rzeźby na ławkach  
w kościele OO. Karmelitów w Wadowicach, płaskorzeźba przedstawiająca św. Rafała Kalinowskiego - dar dla 
Ojca Św. Jana Pawła II, wręczony 16 czerwca 1999 r. na wadowickim rynku przez burmistrza Wadowic.

Zachura Cezary - syn Stanisława. Prowadzi od 1989 r. firmę snycerską w Tomicach. Specjalizuje 
się w ręcznym wykonaniu ornamentów meblowych, sztuki ludowej i sakralnej, wyrobów okolicznościowych  
i pamiątkarskich. W ofercie znajdują się drewniane, często malowane, anioły, figurki przedstawiające życie na 
wsi, szopki, krzyże, kapliczki, konie na biegunach i inne.

Orkiestra Dęta w Zygodowicach - powstała i działa nieprzerwanie od 18 listopada 1945 r. Założona 
przez krawca Henryka Świadka, który zakupił znaczną część instrumentów, opłacał naukę gry i udostępniał 
pomieszczenia na próby zespołu. Orkiestra nosiła po wojnie szyte przez niego krakowskie stroje. W latach 
1948-1988 zespół występował pod batutą Mariana Kowalczyka; obecnie kapelmistrzem jest Stanisław Mruczek. 
Orkiestra od 1979 r. należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Liczy 50 członków, wśród których jest wielu 
młodych uzdolnionych muzyków. Przez całe dziesięciolecia Orkiestra uświetnia swoimi występami uroczystości 
religijne, strażackie, państwowe i samorządowe, bierze udział w festiwalach i konkursach, w 2003 r. wystąpiła  
w koncercie orkiestr dętych na Placu Św. Piotra w Rzymie i w Castel Gandolfo. Corocznie w maju koncertuje 
wespół z innymi orkiestrami na Placu Jana Pawła II w Wadowicach.

Zespół Pieśni „Wesołe Gosposie” - działa od 1990 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Witanowicach. 
Założony przez Marię Laskowską, ówczesną przewodniczącą Koła, która pisała własne teksty przyśpiewek, 
wierszy i skeczów. Od 2000 r. ok. 20-osobowym zespołem kieruje Krystyna Jacek, która również układa 
teksty utworów. Członkinie zespołu noszą krakowskie stroje. W swoich programach prezentują w scenicznej 
oprawie miejscowy folklor: pieśni, obrzędy i zwyczaje. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy  
i koncertuje poza jej granicami.

Zespół Pieśni „Woźniczanki” - powstał w 1986 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Woźnikach  
z inicjatywy Teresy Ogiegło i Wandy Michałek. Do 2007 r. zespołem kierowała przewodnicząca Koła, Wanda 
Michałek, aktualnie - obecna przewodnicząca, Irena Woderska. Zespół liczy 15 członkiń występujących  
w krakowskich strojach. Kultywuje bogate tradycje i folklor ziemi woźnickiej, śpiewa pieśni ludowe oraz 
prezentuje dawne zwyczaje i obrzędy, jak dożynki, wesele, skubanie pierza, oczepiny itp. Zespół występuje na 
wielu lokalnych i regionalnych imprezach kulturalnych.

Zespół Wokalny „Czarna Trzynastka” - założony w 1993 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Witanowicach przez Antoniego Kwarciaka. Zespół koncertuje na uroczystościach gminnych oraz występuje 
poza granicami gminy, bierze udział w festiwalach piosenki strażackiej i przeglądach zespołów artystycznych. Za 
całokształt działalności, w 2001 r. zespół otrzymał wyróżnienie prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Przez 10 lat zespół prowadziła Beata Kwarciak, od 2003 r. Zofia Górka, a od kilku lat Bogumiła 
Kowalczyk.

Zespół Muzyczny „Wiolinki” - założony w 2008 r. przy Ośrodku Kultury w Tomicach. Założycielem 
zespołu jest Małgorzata Kalińska, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach, nauczycielka  
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tomicach. Grupa prezentuje utwory biesiadne, weselne, ludowe, 
turystyczne, poezję śpiewaną, utwory z repertuaru znanych polskich artystów, a w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia - kolędy. 

Teatrzyk „Tyci-Tyci” - dziecięcy teatr lalkowy w Woźnikach, założony w 1979 r. i do dziś prowadzony 
przez Teresę Ogiegło, reżysera wszystkich spektakli teatralnych. Projektodawcą i wykonawcą większości 
lalek, rekwizytów i dekoracji scenicznych jest miejscowy plastyk Józef Ogiegło. W historii teatru największym 
powodzeniem cieszyły się: „Tańcowała nie umiała”, „Kopciuszek”, „O Wiewiórce Łupiskórce” i „Lis Przechera”. 
Zespół występuje na regionalnych oraz krajowych przeglądach i festiwalach, prezentuje okolicznościowe 
programy artystyczne, ma na swoim koncie prawie 300 przedstawień.

Orkiestra Dęta

Woźniczanki

Teatrzyk „Tyci-Tyci”

Zespół „Wiolinki”

Wesołe Gosposie
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• Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach - 34-100 Tomice,  
ul. Dworska 9, tel. 33 8731749, e-mail: kultura@tomice.pl, www.kultura.tomice.pl. Ośrodek organizuje imprezy 
artystyczne i rozrywkowe, konkursy, wystawy, pokazy, wycieczki, prelekcje i inne przedsięwzięcia popularyzujące 
dorobek kulturalny lokalnego środowiska. Dla dzieci i młodzieży Ośrodek oferuje zajęcia w kołach zainteresowań. 
Pod patronatem Ośrodka działają: Zespół Muzyczny „Wiolinki”, Zespół Pieśni „Woźniczanki”, Zespół Pieśni „Wesołe 
Gosposie” oraz Teatrzyk „Tyci-Tyci”. Ośrodek współpracuje z kołami gospodyń wiejskich na terenie gminy. 

• Biblioteka Publiczna w Tomicach - 34-100 Tomice, ul. Dworska 9, tel. 33 8234809. Działa  
w strukturach Ośrodka Kultury. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne, organizuje czytelnictwo w gminie, 
umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu, posiada filie biblioteczne w Radoczy, Witanowicach i Woźnikach.

• Galeria Sztuki „Bałysówka” - 34-100 Tomice, ul. Świętego Jakuba 2, tel. 33 4887385, e-mail: 
balysowka@balysowka.pl, www.balysowka.pl. Galeria urządzona jest w zabytkowym drewnianym domu  
z II połowy XIX w. Prezentuje prace lokalnych artystów profesjonalnych i twórców ludowych, organizuje wystawy 
m.in. malarstwa, grafiki, ceramiki, szkła i rękodzieła artystycznego, warsztaty, plenery, aukcje dzieł sztuki, jest 
miejscem spotkań twórców, miłośników sztuki i artystycznie uzdolnionej młodzieży.

TURYSTYKA I REKREACJA
Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Tomice zapewniają mieszkańcom i turystom niepowtarzalne 

wrażenia. Zaletą tego obszaru są również bezcenne zabytki architektury sakralnej i miejsca pamięci narodowej. 
Niewielkie oddalenie od Krakowa, Śląska i innych ośrodków miejskich sprawia, że teren gminy jest miejscem 
bardzo atrakcyjnym się pod względem turystycznym, szczególnie na sobotnio-niedzielny wypoczynek. Gmina 
może stanowić dla turystów doskonałą „bazę wypadową” do wielkich ośrodków turystycznych.

Dla amatorów aktywnego wypoczynku istnieje tutaj możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej  
i samochodowej, turystyki konnej, pływania, wędkarstwa, zbieractwa runa leśnego, fotografii przyrodniczej.

Atutem gminy są liczne miejsca widokowe na turystycznych szlakach. Wędrując gminnymi ścieżkami po 
wzgórzach, czy pokonując je rowerem lub samochodem, warto zatrzymać się na chwilę by rozejrzeć się dookoła. 
Widok zapiera dech w piersiach. Można wzrokiem ogarnąć Wadowice w dolinie Skawy, podziwiać panoramę 
Beskidu Małego, szczyty Beskidu Żywieckiego z majestatyczną Babią Górą, wzniesienia Pogórza Wielickiego  
i Śląskiego. Jak na dłoni widać rozległą Kotlinę Oświęcimską i jurajską Wyżynę Krakowską z Garbem Tenczyńskim 
zamykającym horyzont.

Ułatwieniem dla turystów poruszających się piechotą są przebiegające przez gminę Tomice piesze szlaki 
turystyczne PTTK:

• szlak zielony: Wadowice - Tomice - Witanowice - Woźniki - Grodzisko - Zator
• szlak żółty:   Wadowice - Tomice - Witanowice - Babica - Wysoka - Zebrzydowice - Kalwaria  

                                    Zebrzydowska
• szlak czarny: Zygodowice - Wyźrał - Lgota - Trawna Góra - Mosiórka - Wysoka - Klecza Zarąbki - Barwałd  

                                 Dolny – Klecza Górna.
Urozmaicony teren gminy, to istny raj dla miłośników aktywnego wypoczynku na rowerze. Trasy nizinne 

i podgórskie są bardzo łagodne, oferują wspaniałe wrażenia estetyczne. Wszystkie szlaki są oznakowane  
i prowadzą po drogach asfaltowych:

• szlak zielony: Wadowice -Tomice - Przybradz - Graboszyce - Grodzisko - Laskowa - Palczowice
• szlak niebieski: Wadowice - Tomice - Frydrychowice - Gierałtowice - Głębowice - Osiek - Zasole -  

                                 Jawiszowice
• szlak czarny: Radocza - Tomice - Witanowice - Woźniki - Wyźrał - Zygodowice
• szlak żółty: Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska - Klecza Dolna - Roków - Witanowice - Lgota - Wyźrał - 

                              - Ryczów - Spytkowice - Miejsce - Smolice - Palczowice - Zator
• szlak Greenway niebieski, łączący Szlak Bursztynowy Greenways Kraków - Budapeszt ze Szlakiem  

                Zielonym Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń: Stryszów - Klecza Dolna - Klecza Górna -  
                       Wadowice - Tomice - Witanowice – Woźniki - Grodzisko - Zator - Las - Dwory II - Oświęcim.

Szlakami pieszymi i rowerowymi podążają corocznie w kierunku Pomnika Lotników Amerykańskich  
w Zygodowicach uczestnicy Rajdu Lotników „Hell’s Angel”. Zwolennicy turystyki rowerowej lub zmotoryzowanej 
poruszający się po gminie Tomice bez trudu znajdą na trasie prawdziwe perły średniowiecznego budownictwa 
sakralnego, zabytkowe kościoły parafialne w Radoczy i Woźnikach, położone na Szlaku Architektury Drewnianej 
Województwa Małopolskiego.

Galeria Sztuki „Bałysówka”

Ośrodek Kultury w Tomicach

INSTYTUCJE KULTURY

Wycieczki i rajdy rowerowe

Wycieczki i rajdy piesze

Informacje na szlakach
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USŁUGI TURYSTYCZNE
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Grudki” - 34-103 Woźniki, ul. Kolejowa 23  

tel. 33 8794686, 608791374, e-mail: stajnia_grudki@op.pl, www.stajniagrudki.pl, jazda konna w hali i w terenie, 
przewozy bryczką, saniami, kuligi, wypożyczalnia rowerów, miejsca noclegowe

• Firma „Kajaki na Skawie” - 34-100 Tomice, ul. Podlesie 9, tel. 608093166, email: biuro@kajaki-
na-skawie.pl, www.kajaki-na-skawie.pl; wypożyczalnia kajaków, organizacja spływów kajakowych, szkółka 
kajakowa

• Kompleks hotelowo-rekreacyjny „Radocza Park” - 34-100 Radocza, ul. Parkowa 1,  
tel. 33 8734910, 8734925, e-mail: recepcja@radoczapark.pl, www.radoczapark.pl; miejsca noclegowe, 
restauracja, sala konferencyjno-balowa, jaskinia solna, SPA, park linowy, pole do paintball’a i ASG, tor dla 
quadów, od 2012 r. strzelnica

• Motel „Kalina” - 34-100 Tomice, ul. Floriańska 97, tel. 33 8737166, www.kalina-wadomice.emeteor.pl, 
miejsca noclegowe

• Motel „Surprise” - 34-100 Tomice, ul. Starowiejska 52a, tel. 33 8737178, www.suprise-wadowice.
emeteor.pl, miejsca noclegowe, restauracja

• Dom Wypoczynkowy w sieci Interhome (rezerwacja przez Internet) w Lgocie, miejsca noclegowe
• Restauracja „Cyprysek” - 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 67, tel. 33 8737191
• Biuro Podróży „Pogórze” - 34-100 Tomice, ul. Dworska 10, tel. 33 8737184, 601461646, e-mail: 

biuro@pogorze.com.pl, www.pogorze.com.pl

LGOTA
Powierzchnia: 492 ha
Liczba ludności: 420
Położenie geograficzne: Pogórze Wielickie, doliny Brodówki i Potoku Lgockiego  

                                           (Witanówki)
Części wsi: Podkrzemionka, Podlas, Rzyki, Ulica Św. Anny, Czwarta Część
Herb: dwie skrzyżowane zapalone świece
Parafia: rzymsko-katolicka w Witanowicach

Wolna wieś. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa „lgota”, które miało podobne znaczenie jak 
„wola” i określało dawniej „libera villa”, czyli „wolną wieś”, zwolnioną przy jej zakładaniu od powinności i opłat na 
rzecz pana, właściciela dóbr. „Lgota” obejmowała okres od kilku do kilkunastu lat – przy kolonizowaniu obszarów 
leśnych wymagających karczunku. Dziejopisarze twierdzą, że pierwotnie teren ten należał do Witanowic,  
a Lgota powstała jako osiedle w nie zamieszkałej jeszcze wówczas zalesionej części wsi, którą nazwano „nowymi” 
Witanowicami, wzmiankowanymi w 1361 r.

Gniazdo rodowe Lgockich. Lgota należy do nielicznych wsi w Polsce, którą bez przerwy przez ponad 300 
lat i przez co najmniej dziewięć pokoleń dzierżyli w linii męskiej przedstawiciele jednej rodziny, Lgockich herbu 
Orla (Szaszor). Jeśli natomiast przyjąć, że ich poprzednicy herbu Topór byli również ich przodkami po mieczu, 
to okres ten wydłuży się do ponad czterystu lat. Niektórzy Lgoccy w XIX w. przybrali za swój herb Jastrzębiec.  
W Lgocie siedzieli do 1880 r.

Z gniazda rodowego wielu Lgockich rozeszło się po kraju. Wybierali królów Polski, piastowali stanowiska  
w urzędach, kilku wybrało stan duchowny. Na wyróżnienie zasługuje Adrian Kazimierz Lgocki (1715-1768), profesor 
Akademii Krakowskiej, kanclerz inflancki i kanonik sandomierski. Niemniej znany był Kazimierz Lgocki, zwany też 
Janem Kazimierzem, dziedzic na Tłuczani i części w Lgocie Dolnej, wojski większy zatorski i oświęcimski, który 
w 1768 r. został wybrany konsyliarzem Konfederacji Barskiej w księstwach oświęcimskim i zatorskim. Wnuk Jana 
Kazimierza, Kazimierz Lgocki, urodzony w 1822 r. w Lgocie, ożenił się z córką Leona Przerwy-Tetmajera i osiadł  
w dworze w Łopusznej, gdzie dziś znajduje się muzeum etnograficzne. Wspomnienie po sobie, w postaci zachowanych 
na starym, przykościelnym placu w Witanowicach, pozostawili: oficer wojsk austriackich Ludwik Lgocki (1809-1867) 
i jego pierwsza żona Honorata. Z drugiej żony, Emilii Marcoin, pozostał Henryk Lgocki (1861-1917), pomysłodawca 

Hala sportowa w Tomicach

Stajnia Grudki w Woźnikach

Kajaki na Skawie

Panorama Lgoty

Miejscem wspaniałego wypoczynku jest rzeka Skawa przyciągająca amatorów kajaków, kąpieli, plażowania  
i wędkowania. W jej wodach znajduje się wiele gatunków ryb: świnka, kleń, brzanka, brzana, rzadziej pstrąg. 
Szukający ciszy i kontaktu z przyrodą wybierają spacery brzegiem Skawy, wzdłuż zielonych zarośli wiklinowych  
i stawów z kępami tataraku i sitowia oraz licznymi siedliskami ptactwa wodnego, chronionymi w ramach obszaru 
Natura 2000.

Radocza Park ***
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największego polskiego obrazu „Panorama Tatr”, wybitny przyrodnik i entomolog. Nazwą „lgocki” oznaczono 
kilka nowych gatunków chrząszczy. Ostatnim Lgockim na Lgocie był Józef, który 1880 r. sprzedał cały majątek 
Czesławowi Górkiewiczowi.

Ród Toporczyków. Nazwa wsi oraz jej dziedzic, właściciel folwarku rycerskiego Jakub z Lgoty wymieniani 
są po raz pierwszy pod rokiem 1380. W 1447 r. wzmiankowany jest niejaki Spytek z Lgoty, a w 1456 r. - Michał 
Nawojowic z Lgoty, ziemianin zatorski i toszecki. W 1465 r. część dziedziczną w Lgocie w księstwie zatorskim 
przejmują pieczętujący się herbem Topór, bracia: Jan, Piotr i Stanisław z Grojca. Czwarty brat, Zbigniew, przejął 
część dziedziczną w Grojcu i Regulicach, a w 1487 r. kupił za 280 florenów od Michała Witanowskiego i jego 
syna Stanisława połowę Witanowic od strony Skawy. Jan Długosz w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” 
wielokrotnie wspomina w latach 1470-1480 dziedzica Jana z Lgotyherbu Topór, który miał tu folwark szlachecki  
i oddawałdziesięcinę snopową proboszczowi w Witanowicach. Długosz wzmiankuje też, że we wsi były łany 
kmiecie, z których pobierana była dziesięcina pieniężna wartości jednego wiardunku szerokich groszy praskich dla 
biskupa krakowskiego. Jan z Lgoty w 1498 r. będąc dziedzicem części Radziszowa i Woli Radziszowskiej, zamienia je  
z klasztorem tynieckim na wieś Regulice. Herbem Topór pieczętowali się właściciele Lgoty w I połowie XVI w.: 
Piotr Rokowski, Sebastian Płocki, Stanisław i Bernard Regulscy, czy wreszcie pierwsi Lgoccy. W 1509 r. Piotr Lgocki 
jest właścicielem folwarku z rolami, zagrodami, stawami i młynem w Lgocie, dzierżawionych przez proboszcza  
z Witanowic. W tym okresie dokumenty historyczne wymieniają jeszcze wśród właścicieli dóbr w Lgocie: Mikołaja 
Gierałtowskiego (1532) i Aleksego Frydrychowskiego (1548). Z kolei w latach 1550-1568 wzmiankowani są Jan 
i Bernard Lgoccy, bracia rodzeni, dziedzice na Lgocie, a w 1564 r. - Stanisław Lgocki, opłacający za swego brata 
(?) Jana Czarnockiego pobór (daninę) z Lgoty i przykładający do kwitu pieczęć z herbem Topór. 

W 1569 r. Jan Czarnocki, dziedzic części Lgoty, otrzymuje szlachectwo i herb Szaszor od króla Zygmunta 
II Augusta na prośbę Zygmunta Palczowskiego z Palczowic, podstarościego krakowskiego i brata jego Jakuba 
Palczowskiego. Jan Czarnocki był zapewne synem Lgockiej herbu Topór, po której dziedziczył część Lgoty. On 
też ostatecznie skupił w swych rękach cały majątek w Lgocie. Odtąd Czarnocki i jego potomkowie zaczęli 
nosić nazwisko Lgockich herbu Szaszor, inaczej zwany „Orla”. W roku 1581 części Lgoty należały do: Gabriela 
Lgockiego (w dzierżawie Owsieńskich), Michała Frydrychowskiego i Regulskich.

Lgockie „dzielnice”. Na przestrzeni dziejów ukształtowały się cztery części wsi, przechodzące w ręce 
zmieniających się posiadaczy. W końcu XVIII w. trzy majątki zostały scalone w jedną całość zwaną potocznie 
Lgotą Dolną. Czwarta posiadłość określana była nazwą Lgota Górna lub Czwarta Część. Nazwy te przetrwały 
do końca XIX w. Na początku XVII w. właścicielem górnej części Lgoty był syn Zygmunta Palczowskiego, też 
Zygmunt, sędzia zatorski. W 1614 r. został on pozwany w sądzie ziemskim zatorskim przez proboszcza w 
Witanowicach o gwałtowne odebranie 2 zagród i 2 stawków plebańskich położonych w tej części wsi. Synowie 
jego, Gabriel, Zygmunt i Andrzej, prowadzili dalej ten spór w 1622 r. Gabriel w 1634 r. kupił od Lgockich 
dwie części Lgoty, po czym w 1645 r. sprzedał wszystkie dobra lgockie. W roku 1677 dziedzic Lgoty, Adam  
z Brzezia Paszkowski herbu Zadora, darował Adrianowi Bełchackiemu herbu Topór poddanego swego, Grzegorza 
Kowalczyka. Adrian Bełchacki, starosta lipnicki i kasztelan biecki, ożenił się z Anną z Paszkowskich, a po jej 
śmierci z Heleną z Potockich i był dziedzicem górnej części Lgoty jeszcze w 1713 i 1714 r.; zginął  w potyczce  
z żołnierzami saskimi w 1715 r. 

W 1698 r. dziedzicami części dóbr Lgoty byli Wojciech i Sebastian Jezierscy herbu Prus II, w latach 1708-
1712 r. bracia Przecław i Paweł Jezierscy posiadają po jednym folwarku w Lgocie, a Sebastian jest dziedzicem 
części Witanowic. Jezierscy mieli swoje posiadłości w Lgocie przez cały wiek XVIII. W 1739 r. Józef Jezierski, 
syn Przecława, z żoną Salomeą z Lgockich zostają właścicielami głównego dworu w dolnej części wsi. Po śmierci 
Salomei, Józef Jezierski ożenił się w 1760 r. z wdową, Joanną z Szoberów Radecką i w tym samym okresie 
powiększył majątek o dziedziczny folwark Jezierskich, położony w środkowej części wsi (w Lgocie Średniej), 
zwany początkowo od nazwiska właściciela „Trzeszczkowszczyzną”, później „Mauryczowszczyzną”. W ten sposób 
Jezierscy stali się posiadaczami większej części Lgoty określanej od końca XVIII w. jedną nazwą „Lgota Dolna”. 
Spadkobiercą tych dóbr została córka Jezierskich, Józefa Białobrzeska. W latach 1807-1880 dziedzicami na 
Lgocie Dolnej zostają ponownie Lgoccy: Józef Aleksander, syn konfederaty barskiego Kazimierza i Agnieszki 
ze Starowieyskich, a po nim syn Józefa Aleksandra i Felicji z Duninów, zmarły w 1867 r. Ludwik Aleksander. 
Lgotę Dolną odziedziczył Józef Lgocki, syn Ludwika z pierwszej żony, Honoraty Kuliczkowskiej. Po nim, w 1880 
r. właścicielem posiadłości został Czesław Górkiewicz, a w 1905 r. Maurycy i Amalia Waldmannowie. Ostatnimi 
dziedzicami na Lgocie Dolnej byli Jirowie, zmarły w 1932 r. Edmund i jego syn Józef, który dożył do 1958 r. 

Mniejsze znaczenie w dziejach wsi odegrała Lgota Górna. Po Adrianie Bełchackim, w połowie XVIII w. jej 
właścicielem był burgrabia krakowski Damian Biberstein Starowieyski. Majątek odziedziczyła po nim córka Anna, 
żona Józefa Ankwicza, powieszonego w 1794 r. za zdradę ojczyzny. Już w 1783 r. dziedzicami Lgoty Górnej byli 
Salomea i Antoni Remerowie, w 1790 r. - ich córka Justyna Antonina zamężna za Józefa Dunina, syna dziedzica 
z Choczni, a w latach 1809-1811 - syn Michał. Lgotę Górną nabyli po Remerach Józef i Felicja z Duninów 
Lgoccy, właściciele Lgoty Dolnej. Tu, w 1822 r. urodził się ich syn Kazimierz, przyszły mąż Kamili Tetmajer  
i dziedzic Łopusznej. Dobra Lgoty Górnej odziedziczył drugi syn Józefa, Jan Feliks. Ten sprzedał majątek w 1862 
r. Wojciechowi Kłaputowi, po którym schedę przejął syn Jan. Jan i Katarzyna Kłaputowie, ostatni właściciele

Lgota: widok na Krzemionkę

Trawna Góra i Lubań

Las Lgocki - buczyna karpacka

Zimą na szczycie Krzemionki

Kapliczka z 1885 r. i z II poł. XIX w.
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• Miejsca widokowe: Lubań, Krzemionka. Nieomal z każdego wzgórza roztaczają się wspaniałe dalekie widoki. 
Na północy linię horyzontu zamyka odległy grzbiet Garbu Tenczyńskiego, na zachodzie - panorama Beskidu 
Małego z Wadowicami. Podgórski charakter i krajobrazowe walory Lgoty warto podziwiać z Bachorowickiej 
Góry, położonej na terenie Marcyporęby.

• Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych: Las Lgocki, Dolina Brodówki, stawy rybne.
• Pomnik Ofiar Pacyfikacji Wsi, upamiętniający 8 osób zamordowanych 29 października 1944 r. przez 

hitlerowców w czasie pacyfikacji przysiółka Podlas, wybudowany w 1984 r.
• Krzyż na przysiółku Podlas w miejscu dawnej mogiły ofiar pacyfikacji.
• Kapliczki kamienne, pokryte płaskorzeźbami i zwieńczone figurą Matki Boskiej: z 1885 r. na Czwartej Części, 

z 1897 r. na Podkrzemionce.
• Kapliczka z poł. XIX w. murowana, wnękowa - w tzw. „Sadzie”.
• Kapliczka słupowa z wnęką k. Orzechowskiego, kamienna.
• Kapliczki skrzynkowe na pniach drzew: na Lubaniu i przy drodze w kierunku Tłuczani.
• Budynek szkoły podstawowej z 1898 r

WARTO ZOBACZYĆ

Panorama Lgoty

RADOCZA
Powierzchnia: 954 ha
Liczba ludności: 1750
Położenie geograficzne: Pogórze Śląskie i Wysoczyzna Osiecka, doliny Skawy,
                                        Radoczanki i Młynówki
Części wsi: Derpowizna, Dół, Góra, Łęg, Ochętał, Pustki, Redz, Skawisko, Widów
Herb: pług i kosa na tle snopa zżętego zboża
Parafia: rzymsko-katolicka w Radoczy

Villa Mathei. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od imienia zasadźcy - Radosława (zdrobniale 
- Radosz), który należał do rycerskiego rodu pieczętującego się herbem Radwan. Wśród historyków trwają 
spory, czy wymieniany pod rokiem 1326 i w latach: 1346-71 kościół w „villa Mathei” jest tożsamy z kościołem 
w Radoczy, a wzmiankowanym w latach 1350, 1356 i późniejszych. Najprawdopodobniej chodzi o ten sam 
kościół i parafię św. Klemensa, gdyż wezwanie kościoła i opłaty grosza św. Piotra (popularnie Świętopietrze) są 
identyczne. Należy przypuszczać, że kościół ten (niekoniecznie jako parafialny) mógł być wzniesiony co najmniej 
sto lat wcześniej jako filia kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Mucharzu. Pierwszym znanym z imienia 
proboszczem był Sulco (XIV w.). 

Staw na granicy w Wyźrałem

Pomnik Ofiar Pacyfikacji

Kapliczki: z 1885 r. i „W Sadzie”

Szkoła Podstawowa w Lgocie

Panorama Radoczy

Lgoty Górnej, w końcu XIX w. rozparcelowali i sprzedali swoje dobra okolicznym rolnikom. 
Z życia społeczno-gospodarczego wsi. W dawnym budynku dworskim Jana Kłaputa, gmina Lgota 

w 1898 r. założyła jednoklasową szkołę ludową. Dziś jest w tym obiekcie 3-klasowa filia szkoły podstawowej 
w Witanowicach. W 1924 r. funkcjonowała też druga szkoła, w części Lgoty o nazwie Wyźrał. Przysiółek ten 
wyodrębnił się w 1946 r. jako samodzielna wieś w granicach gminy Brzeźnica.

Od 1956 r. działa w Lgocie Ochotnicza Straż Pożarna, a od 1933 r. - Koło Gospodyń Wiejskich. Jest tu 
wielofunkcyjny dom strażaka, oddany do użytku w 1998 r., sklep spożywczo-przemysłowy i kilka firm, głównie 
branży obuwniczej.
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W 1406 r. wieś była własnością Paszka z Radoczy, który prowadził spór z opatem cystersów z Mogiły, 
właścicielem wsi Woźniki, o wodę na młyny w tej wsi. W 1428 r. Żegota z Radoczy herbu Szaszor, nadał 
kościołowi wadowickiemu łąkę nad Skawą. W cztery lata później fakt darowizny potwierdził w Oświęcimiu książę 
Kazimierz. Około 1430 r. kroniki wspominają o pojawieniu się w Radoczy oddziałów husyckich, które zniszczyły 
tutejszą świątynię. W roku 1484 rozpoczęto, a w 1535 ukończono budowę nowego kościoła. Za czasów Jana 
Długosza, w latach 1470-1480 Radocza należała do sędziego zatorskiego Jana Strzesza herbu Kiczka, a w 1488 
r. właścicielem był już, pieczętujący się herbem Radwan, Klemens Brandys, również sędzia zatorski. Drugą część 
wsi posiadali od połowy XV w. Frydrychowscy herbu Kornic z sąsiednich Frydrychowic, którzy w następnym 
pokoleniu przyjęli od Radoczy nazwisko Radoccy (Jan Frydrychowski-Radocki i syn Jakub Radocki), niektórzy 
zaś pozostali przy swoim nazwisku. Najprawdopodobniej byli to przedstawiciele zubożałego rycerstwa ruskiego 
walczącego po stronie czeskich hustytów, a następnie osiadłych w księstwie oświęcimskim i zatorskim gdzieś 
ok. 1421 r.

Wyznawcy kalwinizmu. Około połowy XVI w. w Radoczy pojawili się trzeci współwłaściciele wsi - 
Achingerowie, rodzina szlachecka pochodzenia niemieckiego. Z rodziny tej, Zebald i Jerzy byli właścicielami 
części Radoczy w 1563 r. Ten ostatni zaczął w Radoczy wprowadzać kalwińskie porządki: w 1568 r. kościół pod 
wezwaniem św. Klemensa został sprofanowany, role plebańskie stopniowo rozdawane. Należy dodać, że nadal 
katolikami byli wspomniani właściciele wsi: Sebastian Frydrychowski-Radocki, Michał Brandys, Achingerowie,  
a także Stanisław Leńczowski. Achingerowie sprzedali swoje części w roku 1574 innemu kalwinowi, 
Zygmuntowi Palczowskiemu, który definitywnie przekształcił radocki kościół na zbór. Według księgi poborowej 
z 1581 r. Radocza była własnością Zygmunta Palczowskiego, Frydrychowskiego i Brandysowej (w dzierżawie 
Narembskiego). Chociaż synowie Zygmunta Palczowskiego: Zygmunt i Przecław w 1589 r. sprzedali swe radockie 
dziedzictwo szwagrowi Zebalda Achingera, wielkorządcy krakowskiemu Michałowi Maleczkowskiemu, niewiele 
zmieniło to sytuację, ponieważ i on był wyznawcą kalwinizmu. W 1593 r. udało się katolikom na pewien czas 
odzyskać kościół, lecz dopiero w 1624 r. został on na nowo konsekrowany przez biskupa Mikołaja Oborskiego, 
przy czym zmieniono wezwanie świątyni na „Przemienienie Pańskie”.

Radockie „dzielnice”. Koniec wieku XVI i początek XVII to postępujące rozdrobnienie dóbr Radoczy. 
W 1608 r. Maciej Pająk Leńczowski nabył od Klemensa Brandysa część górną wsi, tzw. Radoczę Górną. Jego 
wnukowie, po synu Łukaszu, w 1631 r. podzielili się tym majątkiem i w końcu sprzedali go w 1651 r. Krzysztofowi 
Kowieskiemu. Spadkobiercy po Kowieskim sprzedali w 1670 r. „Leńczowszczyznę”, czyli folwark górny po 
Leńczowskim, wojskiemu i sędziemu oświęcimskiemu Janowi Zakrzewskiemu, który w 1693 r. kupił też Kleczę. 
Przez spadkobranie dobra te pozostawały w 1740 r. w rękach Aleksandra, w 1749 r. Piotra Zakrzewskich, a w 
końcu Justyny z Zakrzewskich, która wniosła tę część Radoczy około 1760 r. w dom Żarnowieckich herbu Korwin. 
Justyna i Michał Żarnowieccy wkrótce utworzyli duży majątek ziemski p.n. „Radocza Dolna”. W II połowie XVIII 
w. mniejsze części Radoczy posiadali ponadto: Antoni i Rozalia Hebdowie, Ludwik i Wiktoria (z Zakrzewskich) 
Orańscy, Jakub Derpowski, Mikołaj Trzeszczkowski. Hebdowie z Tropia byli tu już co najmniej od 1705 r. Ich 
posiadłość (Hebdowiznę) dzierżawił w 1780 r. Mikołaj Trzeszczkowski. Z polecenia Justyny Żarnowieckiej  
w latach 1770-1804 został odrestaurowany kościół w Radoczy. Żarnowieccy siedzieli na Radoczy Dolnej do 
śmierci Ignacego Żarnowieckiego w 1837 r. Po nim, właścicielką tej części Radoczy została córka Józefa 
Ankwicza i Anny ze Starowieyskich, hrabina Krystyna Żeleńska, żona właściciela Brzeska i kilku podkrakowskich 
wsi, zmarłego w 1853 r. hrabiego Kryspina Żeleńskiego. Mniejsze majątki w Radoczy trzymali w I połowie 
XIX w. Karol i Waleria Górscy, Franciszek i Maria Derpowscy, Józef i Anna Trzeszczkowscy. Wszystkie obszary 
dworskie obejmowały wówczas 1511 morgów. Spadkobiercą Krystyny Żeleńskiej został syn Władysław, który w 
1845 r. pojął za żonę hrabiankę Amalię Lovaszy de Otvenes, zamieszkał z nią na Węgrzech i tam zmarł w 1863 
r. Wdowa po Władysławie Żeleńskim sprzedała radockie dobra baronowi Ferdynandowi Baumowi, potomkowi 
spolonizowanego urzędnika austriackiego, który wkrótce powiększył je o Radoczę Górną [Radocką Górę]. 
Jego majątek obejmował razem 451 morgów. Mniejsze folwarki w II połowie XIX w. posiadali Antoni i Elżbieta 
Śmiałowscy, Franciszek Derpowski oraz Kornel i Justyna Trzeszczkowscy.

W 1889 r. majątki w Radoczy posiadali: 451 morgów Radoczy Dolnej i Górnej - Ferdynand Baum, schedy: 
Radoczę I - Hebdowiznę i Radoczę II - Derpowiznę vel Derpowszczyznę (łącznie 143 morgi) - Jan i Józefa 
Pawłowiczowie, Trzeszczkowszczyznę (58 morgów) - Kornel i Justyna Trzeszczkowscy. Spadkobiercy po zmarłym 
w 1892 r. Ferdynandzie Baumie (pochowany na górnym cmentarzu w Radoczy) w dwa lata później sprzedali 
252 ha gruntów Radoczy Dolnej i Górnej Janowi i Janinie Sterkowiczom. Warto dodać, że według spisu  
z 1900 r. radockie majątki nadal nosiły nazwy: Radocza [Dolna i Górna], Radocza I Scheda, Radocza II Scheda  
i Trzeszczkowszczyzna. W pierwszej połowie XX w. zostały rozparcelowane i sprzedane majątki Radocza II 
Scheda i Trzeszczkowszczyzna. Realność po Kornelu Trzeszczkowskim kupił w 1900 r. ksiądz Wojciech  
Konieczny. 

W roku 1929 właścicielką głównego majątku w Radoczy (Radocza Dolna i Górna) została córka Sterkowiczów, 
Zofia, zamężna za sędziego Antoniego Banasia. Banasiowie rozwinęli w Radoczy i okolicy wikliniarstwo. Banaś 
zmarł w 1936 r., a w rok później został pochowany w postawionej w 1937 r. na cmentarzu okazałej kaplicy - 

Widok na Kotlinę Oświęcimską

Droga na Widowiu

Kwitnąca łąka na Łęgu w Radoczy

Kościół parafialny w Radoczy
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• Miejsca widokowe: Widów, Pustki, Ochętał. Z wielu wyżej położonych miejsc w Radoczy, w szczególności 
w rejonie dawnej jednostki wojskowej, można podziwiać wspaniałe panoramy zachodniej części Pogórza 
Wielickiego, dolinę Skawy, Beskid Mały z Wadowicami, za nim Beskid Średni z królową Beskidów, Babią Górą  
w tle, oraz pejzaż Kotliny Oświęcimskiej.

• Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych: dolina Skawy, stawy rybne, Las Pustki, Redz i Plebański, drzewa 
- pomniki przyrody.

• Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego (1535 r.); na placu kościelnym nagrobek Ignacego 
Żarnowieckiego z 1837 r., klasycystyczny, kamienny.

• Budynek plebanii z 1889 r.
• Kapliczki z 1995 r. (34 szt.): „Przemienienie Pańskie” i „Droga Krzyżowa”, na placu kościelnym, drewniane.
• Kapliczka św. Marka z 1995 r. na skraju ogrodu plebańskiego, drewniana.
• Kapliczki murowane, słupowo-wnękowe: z I połowy XIX w. - na przysiółku Ochętał, z II połowy XIX w.  

- na Łęgu.
• Kapliczki skrzynkowe na słupkach i pniach drzew, drewniane.
• Krzyże przydrożne, drewniane.
• Cmentarz parafialny z 1830 r. z wieloma zabytkowymi nagrobkami.
• Dwór mieszkalny z 1934 r. wybudowany przez Antoniego Banasia, ostatniego dziedzica Radoczy Dolnej.
• Izba Regionalna przy Szkole Podstawowej.

WARTO ZOBACZYĆ

Kapliczka na Łęgu

Szkoła podstawowa w Radoczy

grobowcu. Od 1940 r. obszar dworski o powierzchni 251 ha przejęli pod swoją administrację okupanci niemieccy, 
a po zakończeniu II wojny światowej (1945 r.) został on wywłaszczony i rozparcelowany, na podstawie dekretu 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 r.

Do czasu zakończenia II wojny światowej w Radoczy utrzymał się jeszcze majątek ziemski nad kościołem, 
Radocza I Scheda. Do 1848 r. posiadali go Karol i Waleria Górscy, później darowali Antoniemu i Elżbiecie 
Śmiałowskim. Wobec zadłużenia majątku Marii ze Śmiałowskich Dzianott, w 1889 r. na publicznej licytacji 
sprzedano go Janowi i Józefie Pawłowiczom. Od nich, w 1894 r. zakupili je Karol i Maria Kwiatkowscy, którzy na 
początku XX w. z posiadanych 82 hektarów większość gruntów rozparcelowali, a sami pozostali przy resztówce. 
Maria zmarła w 1936 r., a wdowiec Karol w latach 1946-1949 sprzedał resztówkę i dożył 1951 r. Oboje zostali 
pochowani w okazałym grobowcu „właścicieli dóbr Radoczy” na dolnym cmentarzu.

Z życia społeczno-gospodarczego wsi. Z roku 1598 pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły 
parafialnej w Radoczy. W 1857 r. założono tu 3-klasową szkołę trywialną, w 1894 r. postawiono budynek szkolny 
i otwarto czytelnię ludową. Od 1921 do 1927 r. funkcjonowała w Radoczy szkoła koszykarska. W latach 1957-
1959 przypada okres budowy nowej szkoły podstawowej, a w latach 1993-1996 - jej rozbudowy. Radocza znana 
jest w Polsce od 1946 r. ze szkolnictwa rolniczego. Dziś, w dawnych zabudowaniach podworskich Radoczy Dolnej 
funkcjonuje Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II.

We wsi działa od 1946 r. Ochotnicza Straż Pożarna. W 1948 r. został utworzony - Ludowy Zespół (dziś Klub) 
Sportowy „Orzeł”, a w 1953 r. - Ludowy Zespół (dziś Klub) Sportowy „Orkan” przy Szkole Rolniczej. Od 1957 r. 
funkcjonuje tutaj Kółko Rolnicze, a od 1964 r. Koło Gospodyń Wiejskich. W Radoczy jest kościół parafialny p.w. 
Przemienienia Pańskiego i dom rekolekcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Wspólnota Poranka”. Przy parafii 
działa redakcja tygodnika katolickiego „Carolus”.

Oprócz zespołu szkół rolniczych i szkoły podstawowej, we wsi jest biblioteka publiczna, boisko sportowe, 
wielofunkcyjny dom strażaka z 1972 r., sklep spożywczo-przemysłowy, restauracja i kompleks hotelowy 
„Słoneczny Dom - Radocza Park” na terenie istniejącej w latach 1955-1998 jednostki wojskowej, oczyszczalnia 
ścieków, kilkanaście niewielkich firm. 

Panorama Pogórza Wielickiego i Radoczy w Dolinie Skawy
Wiejski Dom Kultury w Radoczy

ZSRCKU w Radoczy
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Od Toma po Tomickich. Po raz pierwszy wieś, pod nazwą „Tomicz” i „Thomas de Tomicz”, pojawiają się 
w dokumentach w 1379 r. Kolejna wzmianka o wsi „Thomic” pochodzi z roku 1438. Istnieją poważne przesłanki, 
że ciągłe osadnictwo na terenie Tomic istniało co najmniej dwa wieki przedtem, a prawdopodobnie nawet 
znacznie wcześniej. Nazwa przysiółka Patria wskazuje, że mógł tu być warowny punkt obserwacyjny.

Prawie niezmienione do dziś brzmienie nazwy wsi może świadczyć, że pochodzi ono od imienia Toma, które 
wówczas pisało się „Thoma” lub od imienia Tomasz („Thomas”). W 1441 r. Laurentius (czyli Wawrzyniec) z Tomic, 
zwany popularnie Vgecz (Ujec) był jednym z poręczycieli przyrzeczenia ze strony księcia oświęcimskiego Wacława 
wobec króla Władysława Warneńczyka, że książę złoży mu hołd lenny. W 1457 r. Jan Ugecz z Tomic potwierdził, 
że książę Janusz IV sprzedał księstwo oświęcimskie królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Jan Ugyecz (pisany 
także jako „Ugacz”) występował również w 1470 r. W 1495 r. książę zatorski Janusz V zezwolił, aby właściciel wsi 
Jan Ugacz Tomicki (już z ukształtowanym nazwiskiem) przeprowadził do swoich stawów rybnych w Tomicach 
wodę z wyżej położonych stawów książęcych w Wadowicach. Ten Jan Tomicki w 1517 r. kupił wójtostwo w 
Zatorze, w 1518 r. - wieś Laskową, a w cztery lata później również i stawy w tamtej wsi. Zaprowadził więc 
rozległe gospodarstwo rybne. Jan Tomicki, wójt zatorski, w 1525 r. sprzedał swe prawa wójtowskie Zygmuntowi 
I, królowi polskiemu za 1000 czerwonych złotych węgierskich, a w 1530 r. majątek Laskowa.

Zaścianek i Państwo Tomice. Wkrótce nazwisko Tomicki w Tomicach zanikło, a wieś przeszła 
w ręce Brandysów herbu Radwan: w 1522 r. - Mikołaja, w 1552 r. - Michała. W tym samym okresie 
połowę Tomic oraz część Radoczy i Frydrychowic posiadał Aleksy Frydrychowski herbu Kornicz, a nieco 
później jego brat - Jan Frydrychowski, zwany „z Tomic i Radoczy” (zmarły przed 1559 r.). Inna część wsi 
należała do Pisarzowskiego. Według księgi poborowej z 1581 r. Tomice były w części własnością Aleksego 
Frydrychowskiego, Brandysowej (w dzierżawie Pękowskiego) i Pisarzowskiego. Oznaczało to, że we wsi 
występowały niewielkie posiadłości drobnej szlachty, zwanej „zaściankową”, „szaraczkową” lub „zagrodową”. 
Podobna sytuacja trwała w XVI, XVII i na początku XVIII w. Ponieważ w tym okresie nie zaistniały we wsi 
ważniejsze wydarzenia, tylko dla przykładu warto podać niektóre nazwiska dziedziców cząstkowych: Gabriel 
Frydrychowski i Marianna Brodecka (oboje w 1633 r.), Mikołaj Starowieyski (1646 r.), Władysław (1683 r.)  
i Mikołaj (1692 r.) z Brzezia Russoccy, Andrzej (1675 r.), Samuel (1691 r.) i dwaj Janowie Silniccy (przed 1709 r. 
i w 1723 r.) na Tomicach Górnych.

W I połowie XVIII w. różne cząstki wsi zaczęli skupiać przedstawiciele rodziny Biberstein Starowieyskich 
herbu własnego, zwanego też herbem Rogala. Rodzina Starowieyskich wywodziła się prawdopodobnie ze Śląska. 
W ciągu XIV w. rozprzestrzeniła się w księstwie oświęcimskim, przybierając różne nazwiska, w zależności od 
miejsc stałego zamieszkiwania poszczególnych ich przedstawicieli. Jedna gałąź Bibersteinów osiedliła pod koniec 
XVI w. w Starej Wsi koło Wilamowic, od której przyjęła nazwisko Starowiejskich (Starowieyskich), zachowując 
jednak nazwę herbu (Biberstein - róg jeleni) jako przydomek. Wchodząc w liczne koligacje rodzinne stawali się 
dziedzicami wielu majątków ziemskich w okolicy, np. Gierałtowic, Rudz, Radoczy, Tłuczani, Kossowej, Witanowic, 
Lgoty i kilku innych. Tomice stały się główną siedzibą ich dóbr, określanych jako Dominium Tomice (Państwo 
Tomice). Na początku XVIII w. część Tomic posiadał Andrzej Starowieyski, a do 1734 r. jego syn Samuel, zmarły 
bezdzietnie łowczy zatorski, po którym dobra te przeszły na krewnego Samuela, burgrabiego krakowskiego 
Damiana Starowieyskiego. Ten dokupił w 1757 r. Tomice Górne i zmarł w Tomicach w 1763 r. Majątek po 
nim dziedziczyła córka Anna, żona Józefa Ankwicza herbu Abdank, targowiczanina i zdrajcy Polski, który  
w decydujący sposób przyczynił się do zatwierdzenia drugiego rozbioru Polski na sejmie w Grodnie  
w 1793 r.

Po Annie Ankwiczowej Dominium Tomice przypadło jej córce Krystynie, która wyszła za hrabiego Kryspina 
Żeleńskiego herbu Ciołek, właściciela majątków położonych na południowy zachód od Krakowa: Piekary, Liszki  
i Krzywaczka. Żeleńscy zaczęli używać pieczęci o treści „Państwo Tomice” z wizerunkami herbów  
Abdank i Ciołek.

Nad tomickimi stawami

Staw „Młyński”

Centrum Tomic z lotu ptaka

Droga na Podlesie w Tomicach

Gimnazjum w Tomicach

TOMICE
Powierzchnia: 766 ha
Liczba ludności: 2500
Położenie geograficzne: Pogórze Śląskie, doliny Skawy, Młynówki i Potoku
                                       Tomickiego
Części wsi: Łęg, Na Dolinie, Patria, Piekło, Podlesie, Rzyczki, Trybulec, Wilkowice
Herb dawnego obszaru dworskiego: korona hrabiowska oraz herby
                                                          Ankwiczów i Żeleńskich
Parafia: rzymsko-katolicka w Tomicach
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Kryspin reprezentował tzw. linię hrabiowską rodu - z młodszej gałęzi krakowskich Żeleńskich. Założycielem 
tej linii był ojciec Kryspina, Franciszek z Żelanki (koło Radomia), który od cesarza austriackiego Franciszka II 
uzyskał tytuł dziedzicznego hrabiego Galicji. Z rodu Żeleńskich wywodzili się między innymi: znany kompozytor  
Władysław i jego syn, pisarz Tadeusz Żeleński „Boy”. Reprezentowali oni jednak inną, starszą, niehrabiowską 
linię krakowską, która skupiała się głównie w majątkach w pobliżu Bochni - w Brzeziu i Grodkowicach.

Po śmierci Kryspina Żeleńskiego w 1830 r., Tomice odziedziczyło jego czworo dzieci z tytułem hrabiowskim: 
synowie - Wit i Władysław oraz córki - Antonina i Ludwika. Antonina - żona Walentego Milieskiego, dziedzica 
Rychwałdu, zmarła w 1837 r. i swoją część Tomic przekazała synowi Alfredowi Milieskiemu (doktorowi prawa, 
posłowi na sejm galicyjski, od 1857 r. właścicielowi obszernego klucza w Piekarach koło Krakowa). Nikt ze 
spadkobierców nie był jednak zainteresowany posiadaniem Tomic. Najstarsza Ludwika była żoną Leona Wężyka 
z Paszkówki i tam osiadła. Wit w 1868 r. nie miał męskiego potomka, a liczył już 66 lat. Władysław Żeleński  
w 1845 r. ożenił się z Węgierką, dziedziczką magnackiej fortuny i osiadł na stałe na Węgrzech. Zmarł w 1863 r.,  
a spadkobiercy jego dóbr w Tomicach, Robert i Matylda, nie zamierzali powracać do Polski. Toteż w 1868 
r. wszyscy wyżej wymienieni zgodnie sprzedali całe Tomice hrabiemu Aleksandrowi Gostkowskiemu herbu 
Gozdawa, swemu powinowatemu (jego siostra Maria była żoną Stanisława Żeleńskiego z „niehrabiowskiej” 
gałęzi tej rodziny), który posiadał ponadto Zagrody koło Proszowic i Kacice koło Słomnik. Aleksander, a później 
jego potomkowie prowadzili w Tomicach aż do II wojny światowej wzorowe gospodarstwo rybackie oraz hodowlę 
krów.

Podczas okupacji niemieckiej majątkiem Gostkowskich zarządzał Niemiec, niejaki Dűr. W styczniu 1945 
r. podczas krótkich, ale bardzo zaciętych walk między ustępującymi Niemcami a nacierającymi wojskami 
sowieckimi, od silnego ognia artyleryjskiego ze wzgórz woźnicko-witanowickich po przeciwnej stronie Skawy 
zostały zniszczone zabudowania dworskie. Wkrótce majątek Gostkowskich został rozparcelowany na podstawie 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 r., a stawy upaństwowione. Na miejscu dawnych 
zabudowań powstały barakowe budynki, w których w latach siedemdziesiątych XX wieku mieściły się Zakłady 
Jajczarsko-Drobiarskie w Wadowicach, dziś Zakłady Mięsne „Brado-II”. Na terenie dawnego okazałego parku 
dworskiego założono boisko sportowe, wybudowano ośrodek kultury, w 2003 r. budynek gimnazjum, a w 2007 
r. halę sportową.

Z życia społeczno-gospodarczego wsi. Tomice, to centrum życia społeczno-gospodarczego 
gminy. Tu znajdują się: urząd gminy, ośrodek kultury, biblioteka publiczna, gimnazjum, szkoła podstawowa, 
przedszkole, plac zabaw dla dzieci, ośrodek pomocy społecznej, zakład gospodarki komunalnej, dom strażaka, 
posterunek Policji, bank, hotel, motel, 2 restauracje, kawiarnia, sklepy spożywczo-przemysłowe. Przy gimnazjum 
jest dostępna baza sportowo-rekreacyjna: hala sportowa z siłownią, boisko do gry w piłkę nożną i boisko 
ze sztuczną nawierzchnią do gry w siatkówkę i koszykówkę. Atrakcyjne sąsiedztwo Wadowic i położenie przy 
drodze do Zatora sprawia, że w Tomicach rozwija się intensywnie zabudowa mieszkaniowa i przedsiębiorczość. 
Tutaj działają największe w gminie firmy: ubojnia drobiu „Brado II”, zakłady meblowe „Drewex” i „Kolmar” 
oraz mniejsze przedsiębiorstwa, głównie z branży meblarskiej i usługowo-handlowej. Usługi turystyczne oferuje 
miejscowe Biuro Podróży „Pogórze”.

We wsi działają: od 1932 r. - Koło Gospodyń Wiejskich, 1946 r. - Ludowy Zespół Sportowy (dziś Ludowy 
Klub Sportowy „Dąb - Kolmar”), a od 1996 r. - Ochotnicza Straż Pożarna. Szkołę powszechną założono  
w Tomicach w 1912 r., bibliotekę publiczną w 1955 r. (w 1897 r. była w Tomicach czytelnia ludowa). Tu urodził 
jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy i malarzy w regionie - Wincenty Bałys. Miejscowa galeria sztuki nosi nazwę 
„Bałysówka”.

Tomice są siedzibą parafii p.w. św. Joachima i Anny, wyodrębnionej w 1986 z parafii Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny w Wadowicach. Kościół został wybudowany w latach 1985-1987 według projektu Tadeusza Wąsika, 
a poświęcony w 1988 r. Świątynia stoi w zachodniej części wsi, zwanej Osiedlem, na wysokim obrzeżeniu 
doliny Skawy. Kościół ma w pełni nowoczesną i oryginalną sylwetkę o rozłożystej, wejściowej fasadzie, 
utrzymanej w stylu pseudobarokowym. Dobudowana do południowej nawy wieża jest kwadratowa i przykryta 
baniastym hełmem. Trzynawowe wnętrze; arkady, okna, chór, tęcza - utrzymane jest w liniach falistych, jakby  
„pływających”. 

Szkoła podstawowa i przedszkole

Kościół parafialny w Tomicach

 Kaplica św. Jakuba        Kapliczka - Łęg

Zabytkowy krzyż na Podlesiu

• Miejsca widokowe. Z najbardziej na południe wysuniętego przysiółka Patria, który położony jest na wyniosłym 
cyplu, rozciąga się malowniczy widok na dolinę Skawy, za nią - na Pogórze Wielickie, a przede wszystkim 
na odległą o kilka kilometrów grupę Łamanej Skały w Beskidzie Małym i głęboką perspektywę Przełomu 
Skawy przez Beskid Mały.

• Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych: Dolina Dolnej Skawy z kilkunastoma stawami rybnymi, Czarny 
Las.

• Kościół parafialny p.w. św. Joachima i Anny.

WARTO ZOBACZYĆ
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• Kaplica p.w. św. Jakuba z lat 1877-1880, o zakroju kościoła, jednonawowa, murowana.
• Kapliczka p.w. św. Floriana z 1843 r. przy drodze Wadowice - Zator, domkowa, murowana.
• Kapliczka na Piekle z połowy XIX w., domkowa, murowana.• Kapliczka z II połowy XIX w. przy drodze na Łęg, 

murowana w słup, wnękowa. 
• Kapliczka z pocz. XX w. na Łęgu, z figurą Matki Boskiej na murowanym postumencie.
• Kapliczka p.w. św. Jana Kantego z 1988 r. na Łęgu między stawami, drewniana.
• Krzyż na Podlesiu z 1788 r.
• Krzyż na granicy Tomic i Frydrychowic z 1889 r.
• Galeria sztuki „Bałysówka” w zabytkowym budynku drewnianym z II poł. XIX w.

WITANOWICE
Powierzchnia: 946 ha
Liczba ludności: 1220
Położenie geograficzne: Pogórze Wielickie, doliny Skawy i Witanówki
Części wsi: Dalachówka, Dział, Folwark, Nawsie, Nowy Świat, Pagór, Radwany,
                   Wieńce, Zagórze
Herb: trzy kwitnące maki
Parafia: rzymsko-katolicka w Witanowicach

Od Witana po Witanowskich. W pierwszych wzmiankach o wsi, pochodzących z początku XIV w. 
używane są dwie jej nazwy. W wykazach danin papieskich z lat 1325-1327 mowa jest o wsi Wriderici lub 
Vitanowicz, a z lat 1325-1328 – o kościele i parafii p.w. św. Mikołaja w Widerichowicz lub Vitanowicz. Kolejność 
wymieniania tych nazw mogłaby sugerować, że pierwotną była „Wriderici-Widerichowicz”, czyli wieś Fryderyka, 
a późniejszą „Vitanowicz”, czyli wieś Witana. Pierwsza sugerowałaby, że założyli ją Niemcy, druga - Czesi lub 
Polacy. Wcześniejsza wiadomość z 1317 r. - wymienia jednak Witanowice, więc druga wersja o założeniu 
wsi przez Witana jest bardziej prawdopodobna. Książę oświęcimski Władysław nadał wówczas swojemu 
dworzaninowi Hankonowi z Prandocina za wyświadczone mu usługi połowę sąsiedniej wsi Zygodowice, ciągnącej 
się w kierunku Witanowic. Nie wiadomo jednak, kto był wówczas właścicielem Witanowic. W około trzydzieści lat 
później posiadał je starosta ruski i wojewoda sandomierski Otton z Pilczy herbu Topór, który odstąpił Witanowice 
Abrahamowi i jego synowi Markowi z Goszyc, w zamian za Sielce i Klimontów. Zamianę tę potwierdził w 1361 
r. Kazimierz Wielki. W dokumencie była mowa o Witanowicach Nowych (noua Wythanouicz). W 1377 r. niejaki 
Zdzisław z Witanowic zabezpieczył swej żonie Katarzynie wiano na Witanowicach Starych, z możliwością 
przeniesienia go na Witanowice Nowe. Niektórzy dziejopisarze twierdzą, że Witanowice Nowe, to dzisiejsza 
Lgota, której nazwa pisana po raz pierwszy pojawiła się w 1380 r. w dokumencie księcia oświęcimskiego Jana, 
odtwarzającym przywileje kościoła w Witanowicach. W dokumencie wymieniani są dziedzice Witanowic, bracia 
Piotr i Jan.

W drugiej połowie XV w. Jan Długosz przytoczył również interesującą tradycję, według której wieś 
mieli założyć przedstawiciele czeskiej rodziny Wrszowców, czyli Rawitów, którzy przybyli do Polski w okresie 
panowania księcia Bolesława Krzywoustego (początek XIII w.) i osiedlili się w tych okolicach. Długosz wspomniał 
o właścicielach Witanowic, przedstawicielach rodu pieczętującego się herbem Rawicz. W 1440 r. był to Jakub 
Witanowski z synem Michałem, w 1470 r. - Michał z braćmi Piotrem i Janem oraz syn Michała - Stanisław. 
Wówczas we wsi istniały dwa folwarki. W 1487 r. Michał z synem Stanisławem sprzedali za 280 florenów połowę 
Witanowic od Skawy Zbigniewowi z Grojca. Ostatnia wzmianka o Witanowskich siedzących jeszcze w swoim 

Kaplica św. Floriana w Tomicach

Panorama Beskidu Małego

Widok na Witanowice i Beskidy

Urząd Gminy w Tomicach

Panorama Tomic
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rodzinnym gnieździe pochodzi z 1515 r., kiedy to Stanisław z Witanowic pozywa przed sąd ziemski Jana Strusia. 
Odtąd znikają tu Rawiczowie, może idą oni za przykładem Jana, dworzanina Zygmunta Augusta, który przeniósł 
się na Litwę.

Wyznawcy kalwinizmu. Po Witanowskich, wieś przechodząc drogą sprzedaży lub po kądzieli w inne 
domy, często zmieniała właścicieli. W I połowie XVI w. Witanowice dostają się w ręce rodziny Rokowskich 
herbu Topór. Około 1576 r. część dóbr witanowickich zakupił podstarości i burgrabia krakowski, zagorzały 
kalwin, Zygmunt Palczowski herbu Saszor, który wkrótce zamienił kościół w Witanowicach na kilkadziesiąt lat 
w zbór kalwiński. W roku 1581, oprócz majątku Zygmunta Palczowskiego, w Witanowicach jest część Jakuba 
Rokowskiego, będąca w dzierżawie Jakuba Zebrzydowskiego herbu Radwan, oraz niewielka część Wawrzyńca 
Rokowskiego. W latach 1588-1609 byli tu sukcesorzy Zygmunta Palczowskiego, Stanisław Rokowski, Jakub 
Zebrzydowski, Stanisław Milianowski, a w latach 1609-1611 wzmiankowani są jeszcze: Stanisław z Rysin Luboński 
(też w 1625 r.), Świętosławscy, Porębscy. Palczowscy w 1634 r. powiększyli majątek o część Lgoty, a w kilka 
lat później sprzedali ostatecznie swe części w Witanowicach i Lgocie. W 1637 r. panem na Witanowicach jest 
Baltazar z Brzezia Paszkowski herbu Zadora, fundator miejscowego kościoła w 1663 r. Część wsi w końcu XVII 
w. podobno posiadał podstarości krakowski Andrzej Żydowski, sekretarz króla Augusta II. W 1705 r. jakiś udział  
w dobrach Witanowic mieli również Czartoryscy z mało znanej rodziny szlacheckiej herbu Starykoń ze wschodnich, 
ruskich rubieży Rzeczypospolitej, innej niż z magnackiego rodu litewskich książąt herbu Pogoń. Od ich nazwiska 
pochodziła nazwa części Witanowic - Czaroryszczyzna, używana jeszcze w okresie międzywojennym XX w.

Witanowickie „dzielnice”. W XVIII w., tak jak w 1581 r., wieś podzielona była na trzy części. Wtedy 
nazywano je Witanowicami Górnymi, Średnimi i Dolnymi. Witanowice Górne i granicząca z nimi Lgota Górna 
należały często do tego samego właściciela. Od około 1740 do 1783 r. dziedzicami byli tu Starowieyscy herbu 
Biberstein: burgrabia krakowski Damian, a po nim córka Anna, żona hrabiego Józefa Ankwicza herbu Abdank, 
który został stracony za zdradę w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. Syn Ankwiczów, Andrzej Alojzy 
był arcybiskupem Lwowa i Pragi. Anna i Józef Ankwiczowie sprzedali w 1783 r. Witanowice Górne wraz Lgotą 
Górną szambelanowi zatorskiemu Antoniemu Remerowi. Z dzieci Antoniego, Michał przejął Witanowice Górne, 
Justyna – Lgotę Górną. Justyna była żoną Józefa Dunina z Choczni, spokrewnionego z Duninami, którzy pojawili 
się w I połowie XVIII w. w Witanowicach Dolnych. Po Michale Remerze, w 1823 r. na majątku w Witanowicach 
Górnych wymieniani są Miłżeccy, Wincenty i Marianna z Duninów (wdowa po Lgockim), córka dziedzica  
w Gierałtowiczkach. W 1847 r. majątek ten odziedziczyła córka Marianna, żona Michała Dunina z Choczni, syna 
ww. Józefa i Justyny z Remerów. Po śmierci Marianny, Michał Dunin ożenił się z siostrą Marianny, Ludgardą. 
Zmarł w 1862 r., a Ludgarda Duninowa była jeszcze właścicielką Witanowic Górnych w 1870 r. Odziedziczyła je 
córka Michała z pierwszego małżeństwa, Bronisława, żona prawnika Henryka Bogdani, a w 1885 r. nabyli Karol  
i Teodozja Hoszowie. Od roku 1908 właścicielem Witanowic Górnych był Franciszek Seibert, a od 1917 r. prawnik 
Henryk Lewinger, który zakupił wcześniej Witanowice Dolne.

Witanowice Średnie na początku XVIII w. były w rękach jakiegoś Zakrzewskiego, którego folwark do pocz. 
XX w. zwano „Zakrzewszczyzną”. Co najmniej od 1758 r. należały do Radwanów Zebrzydowskich: Marcjana - do 
1777 r., później jego dzieci, Ludwika i Marianny Kosseckiej, po których posiadłość, zwana wtedy „Radwanówką” 
przez spadkobranie przechodzi w 1803 r. na Annę i Józefa Niemirowskich. Witanowice Średnie nabył około 
1830 r. Kryspin Michałowski z Frydrychowic, w 1870 r. - Karol Wolański (jego folwark zwano „Wolańszczyzną”),  
a od Juliana i Berty Trojnalskich w 1885 r. kupił je Karol Hosz. W wykazie właścicieli Witanowic z 1855 r. oprócz 
Józefa Dunina z Witanowic Dolnych i spadkobierców Michałowskiego z Witanowic Średnich wymieniani są też: 
Sławiński, Śmiłowski, Aniela Błaszczyńska i Jędrzej Skalski, ale trudno jest ustalić, którzy z nich posiadali majątki 
w tej części Witanowic. W 1889 r. niewielkie części „Zakrzewszczyzny” posiadają Izaak i Maria Broner oraz Józef 
i Wiktoria (z Lehrfeldów) Witkowie. Znaczna część Witanowic Średnich została rozparcelowana w 1922 r. 

Witanowice Dolne w latach 1709-1714 były własnością Michała i Jana Romantowskich. Jeszcze w I połowie 
XVIII w. pojawili się tutaj Duninowie ze Skrzynna herbu Łabędź odmiany Szpot. Przedstawiciele tego rodu byli 
właścicielami licznych dóbr ziemskich w okolicy, a przez kilka pokoleń pełnili godność starostów niegrodowych 
zatorskich. Pierwszym Szpot Duninem w Witanowicach był zmarły tutaj w 1775 r. Józef (I), stolnik i pisarz 
zatorsko-oświęcimski, jednocześnie dziedzic Kleczy Średniej, pochowany w kościele Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Majątek w Witanowicach Dolnych po Józefie Duninie przejął syn, też Józef (II), zmarły w 1786 
r. w wieku 46 lat na gangrenę pisarz oświęcimski. Potem posiadłość objął syn Józefa (II), Ignacy, używający 
również imienia Józef (III), ożeniony z Eufemią Lgocką, który w 1819 r. w wieku 35 lat zginął na wojnie. Eufemia 
przekazała w 1841 r. majątek synowi, też o imieniu Józef (IV). W XIX-wiecznych księgach tabularnych posiadłość 
Duninów została zarejestrowana pod nazwą „Średni dwór, Zawale, Czartoryszczyzna”, a obejmowała Witanowice 
Dolne z „Dworem średnim” na Nowym Świecie i folwark na Zawalu oraz część z dawnym folwarkiem Czartoryskich. 
Wdowa po Józefie Duninie sprzedała w 1865 r. majątek Janowi i Olimpii Górkiewiczom. Jan Górkiewicz próbował 
eksploatować węgiel kamienny, którego pokłady znajdowały się na pograniczu Witanowic i Woźnik, a także  
w okolicy Bachowic i Spytkowic. Z pomocą chłopa z Woźnik, Józefa Placka i specjalnie sprowadzonego górnika, 
założył głęboki na około 30 m szyb, z którego wydobył kilkadziesiąt kilogramów węgla. Wkrótce jednak szyb 
zalała woda i zaprzestano wydobycia. W wieku XIX czynna była też w Witanowicach kopalnia rudy żelaza, 

Dolina Dolnej Skawy

Skawa w Witanowicach

Kościół parafialny w Witanowicach

Budynek plebanii

Panorama Witanowic
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• Miejsca widokowe. Z przysiółków Radwany i Wieńce, ze stoków Krzemionki i wzgórza Pagór,  
a w szczególności z Witanowickiego Działu rozciągają się imponujące widoki na głęboką dolinę Skawy, 
Wadowice, Beskid Mały z Leskowcem, wyniosłe szczyty Beskidu Średniego z Babią Górą, a nawet szczyty 
Tatr. Północny horyzont zamykają wyrównane pagóry jurajskiej Wyżyny Krakowskiej z Garbem Tenczyńskim.

• Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych: dolina Skawy, Wiązowa Górka, drzewa - pomniki przyrody.
• Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja z 1975 r.
• Budynek plebanii z 1892 r.
• Nagrobki dziedziców Lgoty na starym placu kościelnym; na cmentarzu parafialnym nagrobek księdza Jana 

Plewińskiego z ok. 1874 r. i drewniana marownia konstrukcji zrębowej, z początku XX w.
• Kapliczka z 1905 r. na granicy z Wyźrałem, murowana w słup, wnękowa.
• Kapliczki szafkowe na słupkach (Radwany, Wieńce, Dalachowice, naprzeciwko piekarni, k. Spisaka, inne 

miejsca).
• Krzyże drewniane, k. Furdzika i przy drodze do Zygodowic.

WARTO ZOBACZYĆ

WOŹNIKI
Powierzchnia: 568 ha
Liczba ludności: 1260
Położenie geograficzne: Pogórze Wielickie i Wysoczyzna Spytkowicka, doliny
                                        Skawy i Zygodówki
Części wsi: Byk, Dół, Góra, Grudki, Łęg, Żabie Miasto, Pecki, Potok, Przygórze
Herb: drabiniasty wóz konny
Parafia: rzymsko-katolicka w Woźnikach

Osada pod zamkiem na Grudkach. Woźniki są jedną z najstarszych wsi nad Skawą. Wiąże się to 
zapewnie z nadgranicznym ich położeniem (księstwo krakowskie i śląskie księstwo opolskie), które wymagały 
z obu stron obrony, a więc zakładania punktów obronnych, grodzisk i innego rodzaju warowni. Stwierdzono 
na przykład, że na wysuniętym nad Skawę górzystym cyplu Grudki, zwanym też Zamczyskiem, znajdowała się 
niegdyś jakaś umocniona budowla. Według miejscowego podania miał to być nawet zamek. B. Marczewski  
w książce „Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym” napisał w 1897 r.:  
„W miejscu tem, zwanem „Zamczyskiem”, przed dziesięciu laty znajdowały się jeszcze kamienie ciosane w kształcie 
schodów. Z tego zamczyska miały prowadzić podziemne lochy do zamku w Graboszycach. W kamieniołomie na

którą dostarczano do huty w Makowie Podhalańskim. Po Janie Górkiewiczu właścicielem obszaru dworskiego  
w Witanowicach Dolnych został syn Czesław, a kiedy ten umarł w 1908 r. nabył go Franciszek Seibert. W roku 
1911 „Średni dwór” kupił Henryk Lewinger, który w 1917 r. powiększył majątek o folwark w Witanowicach 
Górnych oraz o część Witanowic Średnich. W 1922 r., po rozparcelowaniu Witanowic Średnich pozostała 
posiadłość Lewingera obejmowała 231 ha, a w 1947 r. została upaństwowiona i rozparcelowana na podstawie 
dekretu o reformie rolnej PKWN z 1944 r.

Z życia społeczno-gospodarczego wsi. W Witanowicach już w 1530 r. istniała szkoła parafialna,  
a w 1857 r. decyzją Szkolnej Rady Krajowej we Lwowie ustanowiono tu jednoklasową państwową szkołę trywialną 
z siedzibą w organistówce, budynku wybudowanym rok wcześniej dla organisty i jednocześnie nauczyciela.  
W 1907 r. wzniesiono nowy budynek szkolny, a na jego bazie, po kilkakrotnej modernizacji i rozbudowie powstał 
obecny obiekt szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i zewnętrznym boiskiem o sztucznej nawierzchni. We 
wsi jest boisko sportowe trawiaste, plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjny dom strażaka, wybudowany w roku 
1972, gminna stacja uzdatniania wody, piekarnia, kawiarnia, sklepy spożywczo-przemysłowe i kilkanaście innych 
niewielkich firm. W 1897 r. była w Witanowicach czytelnia ludowa, dziś jest tu mała biblioteka publiczna.

W 1925 r. powstała tu Ochotnicza Straż Pożarna, w 1934 r. - Koło Gospodyń Wiejskich. We wsi działa od 
1962 r. Ludowy Zespół (dziś Klub) Sportowy „Skawa”, od 1993 r. - Zespół Wokalny „Czarna Trzynastka” przy 
miejscowej OSP, a od 1990 r. - Zespół Pieśni „Wesołe Gosposie” przy KGW.

Witanowice są siedzibą parafii rzymsko-katolickiej z kościołem p.w. św. Mikołaja wybudowanym według 
projektu Antoniego Mazura z Krakowa w latach 1968-1975. Poprzednia drewniana świątynia z 1663 r. doszczętnie 
spłonęła w 1963 r. Kościół wyróżnia się nowoczesną strzelistą architekturą. Wewnątrz zamontowano w 2005 r. 
organy piszczałkowe z 1909 r. firmy Steinmayer z kościoła w Senden (Bawaria).

Zakole Skawy w Woźnikach

Panorama Woźnik

Szkoła podstawowa w Witanowicach

Kapliczki: Przy Krzyżu i na Radwanach

Kapliczki: k. piekarni i Wyźrału
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„Grudkach” znajdowano tu wiele dawnej monety”. Wątpliwe jest, by jakieś lochy mogły prowadzić do zamku  
w Graboszycach, ponieważ musiałyby zostać przebite pod łożyskiem Skawy. Niemniej jednak w odległości około 
2,5 km na północny zachód od Grudek rzeczywiście aż do drugiej połowy XIII w. stał w Grodzisku większy 
zamek. Na Grudkach w Woźnikach mógł istnieć zatem jakiś punkt obserwacyjny grodziskiego zamku.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1242 r. i określa ją jako „Woznyky”. W średniowiecznym języku 
polskimi końcówka „niki” w nazwach wsi oznaczała służebność zamieszkującej ją ludności wobec pana terenu,  
a w szczególności wobec księcia. Zatem osada ta mogła zostać założona dla ludzi, którzy zobowiązani byli 
wyrabiać wozy konne na potrzeby wojska lub w razie potrzeby przewozić właścicieli zamku i jego służbę. Mogli 
więc być furmanami (woźnicami).

Woźniki powstały zatem zapewnie nie później, niż na początku drugiej połowy XII w., ponieważ wtedy 
istniał już na pewno zamek w Grodzisku. Pierwszym znanym właścicielem wsi był wojewoda opolski, Klemens  
z Ruszczy herbu Gryf. Nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób Woźniki dostały się w ręce Klemensa. Prawdopodobnie 
nastąpiło to w 1229 r. lub niedługo później, w okresie wzmożonych walk o panowanie nad Krakowem między 
Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym. Gryfici byli silnie związani z Henrykiem Brodatym i zapewnie od 
niego Klemens otrzymał Woźniki, należące do książęcego zamku w Grodzisku. Według niektórych dziejopisarzy 
Klemens otrzymał Woźniki od księcia Kazimierza I Opolskiego w zamian za jego udział w budowie murów 
obronnych w Opolu i rozbudowę wzgórza zamkowego w Oświęcimiu.

Wieś benedyktynów i cystersów. Jan Długosz w drugiej połowie XV w. „Księdze uposażeń diecezji 
krakowskiej” zanotował, że mąż szlachetnie urodzony, wywodzący swój ród z Gryfitów [...] przekazał w 1242 
r. swe wsie „Woszniky” i Łętkowice (k. Proszowic) klasztorowi benedyktynów w Tyńcu. W zamian Klemens  
z Ruszczy otrzymał od benedyktynów Ostrów i Podłęże, które darował z kolei benedyktynom w Staniątkach. 
Nie wiadomo dokładnie, kiedy dokonano obu tych transakcji. Prawdopodobnie przed 1239 r., ponieważ tak 
wynikałoby z chronologicznego układu treści u J. Długosza. Księciem krakowskim był wówczas syn Henryka 
Brodatego, Henryk Pobożny. Po jego śmierci w 1241 r. w bitwie z Mongołami pod Legnicą, księstwo krakowskie 
objął Konrad Mazowiecki. J. Długosz przytoczył treść jego aktu z 1242 r., zatwierdzającego powyższą transakcję, 
dotyczącą wsi „Woznyky”.

W nieokreślonym czasie i w nieznany sposób benedyktyni z Tyńca utracili Woźniki. Być może nastąpiło to po 
poszerzeniu księstwa opolskiego w latach 1274-1278 o obszar Skawy po Skawinkę, w tym również o Woźniki. 
Prawdopodobnie książę opolski Władysław odebrał benedyktynom Woźniki i nadał je tym przedstawicielom 
rodu Radwanitów, którzy udzielili mu pomocy w walce z księciem krakowskim Bolesławem Wstydliwym. Mógł 
nim być Radwanita Mikołaj Bychxko (czyli Byszko lub Byczko), który w 1324 r. sprzedał należącą do niego część 
wsi Woźniki opatowi klasztoru cystersów z Mogiły pod Krakowem, Stefanowi. Prawa do tej części rościło sobie 
rodzeństwo Byszka: Wischo (Wyszek) oraz Elżbieta - żona Marka Radwanity z Markowej Poręby (Marcyporęby), 
ale praw tych zrzekli się w 1328 r. Pozostałą część wsi nabyli cystersi w 1345 r. Nieco wcześniej konwent 
ów założył w pobliżu wieś Ryczów, a około dwa lata przed Woźnikami zakupił sąsiadującą z Woźnikami wieś 
Zygodowice i połączył je w jeden klucz dóbr z centrum w Ryczowie. Odtąd aż do początku XX w. Woźniki dzieliły 
wspólną historię z Ryczowem i Zygodowicami. W ramach reform józefińskich, po konfiskacie majątku zakonu, 
rząd austriacki w 1790 r. odstąpił go hrabiom Dzieduszyckim w zamian za skonfiskowane ziemie we wschodniej 
Polsce. Paulina Dzieduszycka sprzedała cały majątek Tytusowi Drohojowskiemu herbu Korczak. Po nim, w 1883 
r. majątek objęła córka Tytusa, Józefa Błażowska, która dokonała parcelacji gruntów przed I wojną światową. 
Miejsce po folwarku zwane jest „Żabim Miastem”.

Z życia społeczno-gospodarczego wsi. W dokumencie z wizytacji parafii biskupa krakowskiego  
w 1598 r. zapisano, że była tu szkoła parafialna, a kierownik szkoły ma dom z ogrodem, od kmieci pobiera po 
dwa grosze klerykatury, od zagrodników i czałupników po jednym groszu klerykatury, nadto kmiecie dają po 
jednym chlebie i serze. W 1869 r. szkoła miała charakter trywialny, a w 1873 r. szkoła została przekształcona 
dekretem cesarskim w etatową jednoklasową. W 1925 r. oddano do użytku nową szkołę, a w latach 1969-
1974 wybudowano obecny budynek szkoły podstawowej. Wieś w 1891 r. miała już czytelnię ludową i kółko 
rolnicze. Od 1945 r. działa w Woźnikach Koło Gospodyń Wiejskich, od 1947 r. - Ochotnicza Straż Pożarna. W 
1947 r. założono tu Ludowy Zespół (dziś Klub) Sportowy „Wikliniarz”, w 1979 r. - Teatrzyk Lalkowy „TYCI-TYCI”,  
a w 1986 r. - Zespół Pieśni „Woźniczanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich.

We wsi jest wielofunkcyjny dom strażaka z 1989 r., boiska sportowe trawiaste przy Skawie, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią i plac zabaw dla dzieci przy szkole, biblioteka publiczna, sklepy spożywczo-przemysłowe, 
bar „Wikliniarz”, kawiarnia, piekarnia, gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Grudki” i kilkadziesiąt niewielkich 
firm wytwarzających głównie wyroby wiklinowe.

Woźniki są siedzibą parafii rzymskokatolickiej obejmującej również wieś Zygodowice. Założycielami parafii 
byli najprawdopodobniej benedyktyni z Tyńca. W jej skład najpierw wchodziły Woźniki i Zygodowice, później 
Wadowice i Ryczów. Stan ten trwał aż do 1780 r., gdy nastąpiło oddzielenie Wadowic i Ryczowa od Woźnik. Nie 
wiadomo gdzie i kiedy stanął w Woźnikach pierwszy kościół. Najwcześniejszy dokument mówiący o tutejszym 
kościele pochodzi z 1242 r. Zapewne wybudowana w I połowie XVI w. drewniana świątynia pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, postawiona została na miejscu tej wcześniejszej. Według niepewnych 

Skawa w Woźnikach

Plantacje wikliny

Kościół parafialny w Woźnikach

Wnętrze kościoła

Woźniki - Wiklinowa Wioska
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• Miejsca widokowe. Z najwyższego punktu w Woźnikach, Grudek (294 m n.p.m.), rozciąga się daleki, 
nieomal panoramiczny widok w kierunku południowym od wschodu ku zachodowi: na Pasmo Draboża, 
Pasmo Mosiórki, rozłożystą Jaroszowicką Górę, Przełom Skawy, w jego tle - poszarpane Pasmo Polic 
i  imponującą Babią Górę, a na prawo od niej szczyty Beskidu Małego opadające na zachodzie w dolinę Soły. 
W kierunku północnym, na linii horyzontu majaczą zarysy Garbu Tenczyńskiego na Wyżynie Krakowskiej.

• Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych: dolina Skawy, Las Otusa.
• Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z połowy XVI w., zaliczany jest do najcenniejszych zabytków 

gotyckiej architektury. Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica z II połowy XIX w.
• Kapliczka z 1880 r. obok nr 88, murowana, domkowa.
• Kapliczka z 1880 r. obok nr 81, kamienna, słupowa, pokryta płaskorzeźbami i zwieńczona krzyżem kamiennym.
• Kapliczka z 1882 r. obok nr 154, kamienna, słupowa, pokryta płaskorzeźbami i zwieńczona figurą Matki 

Boskiej.
• Kapliczka z 1933 r. naprzeciwko Domu Strażaka, kamienna, słupowa, pokryta płaskorzeźbami i zwieńczona 

figurą Matki Boskiej.
• Kapliczka z 2007 r. nieopodal mostu kolejowego, z figurą Matki Boskiej w grocie, murowana, wnękowa.
• Krzyż na Łęgu, z łukowatym zwieńczeniem.
• Kapliczki skrzynkowe na słupkach i pniach drzew.

ZYGODOWICE
Powierzchnia: 419 ha
Liczba ludności: 430
Położenie geograficzne: Pogórze Wielickie i Wysoczyzna Spytkowicka, dolina
                                        Zygodówki
Części wsi: Byk, Otusa, Przymiarek, Jesionek, Osiczyna, Dół, Góra
Herb: miecz i kądziel
Parafia: rzymsko-katolicka w Woźnikach

Wieś książęca. Przed 1314 r. książę cieszyński Mieszko darował swemu słudze - dworzaninowi Schottonowi 
część wsi, wówczas jeszcze nieznanej z nazwy, ale będącej Zygodowicami. Część tę Schotton wkrótce sprzedał 
Hankonowi z Prandocina, również dworzaninowi książęcemu, zasłużonemu dla syna Mieszka, księcia Władysława. 
W nagrodę za zasługi i wierność, książę ten w 1317 r. nadał Hankonowi drugą połowę wsi, którą w dokumencie

WARTO ZOBACZYĆ

Panorama Zygodowic

Szkoła podstawowa w Woźnikach

Kapliczka z 1880 r.

Panorama Woźnik

źródeł, kościół na początku XVII w. został przekształcony na zbór kalwiński, bowiem w 1665 r. został powtórnie 
poświęcony. W 1959 r. w wyniku pożaru świątynia została poważnie uszkodzona, a w latach 1962–1964 
odbudowana.

Wiklinowa wioska. Woźniki słyną wikliny. Tutaj z pokolenia na pokolenie, już od XIX w. przekazywana 
jest tradycja jej uprawy i umiejętność wyplatania wyrobów wiklinowych. Plantacjom wikliny sprzyjają miejscowe 
warunki klimatyczno-glebowe, w szczególności wysoki poziom wód gruntowych w dolinie Skawy. Renesans 
zainteresowania wyrobami z surowców naturalnych sprawia, że woźnickie wyroby z wikliny niekorowanej  
i korowanej cieszą się uznaniem w kraju i zagranicą.

Krzyż na Łęgu w Woźnikach
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dokumencie nadawczym nazwał Schygod lub Schottenhof. W ten sposób książęca wieś przeszła w całości w ręce 
Hankona z Prandocina.

„Schygod” i „Schottenhof” - to pierwsze udokumentowane nazwy późniejszej wsi „Zygodowice”. Ponieważ 
niemieckie określenie „Schottenhof” po polsku oznacza „dwór Schottona”, powstało niewątpliwie po otrzymaniu 
wsi przez Schottona i po zbudowaniu przez niego dworu, zatem za poprzednią nazwę wsi należy uznać „Schygod”, 
zresztą w powyższym dokumencie wymienioną na pierwszym miejscu. Słowo to wymawia się ”szygod”, które jest 
bardzo zbliżone do popularnego w okolicy w owych czasach polskiego imienia „Żegota”. Nazwa „Schottenhof” 
zresztą szybko zanikła, wraz z odejściem jej epizodycznego właściciela, a po kilku latach została zupełnie 
zapomniana. I tak na przykład: w 1344 r. napisano „Zcygodovicz”, w 1345 r. - „Zdzigodovicze”, a w latach 1470-
1480 - „Zdzygodowycze”, w 1581 r. już zbliżone do dzisiejszego - „Żegodowice”. Pisownia z pierwszą literą „Ż” 
utrzymała się do początku XX w.

Wieś benedyktynów i cystersów. W 1323 r. Hankon z Prandocina sprzedał konwentowi cystersów  
z Mogiły pod Krakowem wcześniej od Schottona zakupioną połowę Zygodowic, a w 1324 r. drugą połowę sprzedał 
klasztorowi jakiś rycerz („miles”) Florian (który zapewnie między 1317 r. a 1324 r. zakupił ją od Hankona). 
Transakcji tych, a także równoczesnego zakupu sąsiednich Woźnik, ze strony klasztoru dokonał pierwszy opat 
mogilski polskiego pochodzenia, Stefan z Krakowa i włączył te wsie do posiadanego już wcześniej majątku 
w Ryczowie. Jako ciekawostkę można podać fakt, że w 1325 r. w Zygodowicach (zwanych w dokumencie 
„Zybotonis”) istniała samodzielna parafia, ale była tak uboga, że nie zapłaciła należnej władzom kościelnym 
opłaty. Odtąd już nigdy więcej nie pojawiła się.

Od tej pory aż do końca XVIII w. Zygodowice wchodziły w skład ryczowskiego klucza dóbr cystersów 
obejmującego razem z Ryczowem, Woźniki i Półwieś. Klasztor w swych dobrach raczej nie prowadził bezpośrednio 
sam gospodarki rolnej, a folwarki wydzierżawiał. Opat Marcin Białobrzeski w 1575 r. wykupił w Zygodowicach 
sołtystwo z rąk chłopów: Błażeja, Jana i Jakuba Języków i całość połączył w jeden folwark, który oddawał  
w dzierżawę. W 1650 r. w Zygodowicach był jeden folwark, jedna karczma, młyn, oraz żyło 8 kmieci, 1 zagrodnik, 
1 chałupnik i dwaj komornicy. Pod koniec XVIII w. zaborca austriacki skonfiskował majątek cystersów, a w 1790 
r. odstąpił familii Dzieduszyckich herbu Sas w zamian za przejęte od nich dobra Kossów i Rachin na wschodnich 
kresach Polski. Klucz ryczowski otrzymała Justyna, żona hrabiego Ksawerego Działyńskiego. W spadku po matce, 
w 1844 r. dostał się on córce Paulinie Dzieduszyckiej, która wyszła wcześniej za mąż za swego wuja (brata matki) 
i dlatego utrzymała nazwisko panieńskie.

W 1855 r. Paulina Dzieduszycka sprzedała cały majątek Tytusowi i Sewerynie Drohojewskim herbu 
Korczak. Seweryna była córką Wojciecha Brandysa, właściciela obszernych dóbr w Brodach i okolicach Kalwarii 
Zebrzydowskiej, a klucz ryczowski miał stanowić wiano od ojca. Drohojowscy wywodzili się z okolic Przemyśla, 
a niektórzy przedstawiciele tego rodu z linii niehrabiowskiej poczęli osiedlać się w Krakowskiem dopiero w 
XVIII w. Po śmierci żony w 1860 r. majątek przejął Tytus Drohojowski, po nim w 1883 r. ich córka Józefa, żona 
barona Mieczysława Błażowskiego, który zmarł w rok później. Rodzina Błażowskich, podobnie jak Drohojowskich 
wywodziła się z ziemi przemyskiej, a tytuł barona w 1780 r. otrzymał Dominik, pradziad Mieczysława. Józefa 
Błażowska wraz z trojgiem dzieci zamieszkiwała w Ryczowie, a inne folwarki wydzierżawiała. Folwark zygodowicki 
sprzedała przed I wojną światową dotychczasowemu dzierżawcy Franciszkowi Kubarkowi, a większość majątku 
ziemskiego - miejscowym chłopom.

W XVIII i XIX w. w Zygodowicach istniał drugi, niewielki majątek ziemski, który pod koniec XVIII w. był  
w rękach W. Jurkowskiego, później Żydów, a w końcu Franciszka Kubarka z Ryczowa.

Z życia społeczno-gospodarczego wsi. Zygodowice były prężnym ośrodkiem ruchu ludowego,  
a podczas okupacji hitlerowskiej stanowiły ważny punkt ruchu oporu oraz miejsce tajnego nauczania. Ten ostatni 
fakt upamiętnia tablica na budynku miejscowej 3-klasowej szkoły podstawowej (filia szkoły w Woźnikach), 
wybudowanym w 1942 r. Na tablicy pamiątkowej wyryto napis: „W tej szkole podczas okupacji hitlerowskiej w 
latach 1943-1945 pod kierownictwem Mariana Stawowskiego odbywały się tajne kursy wieczorowe 7-klasowej 
publicznej szkoły powszechnej, ostoi polskości i walki przeciwko ideologii niemieckiego faszyzmu. Zygodowice, 
dnia 1 września 1982 roku”. Już w 1823 r. istniała w Zygodowicach szkoła „pokątna”, zalegalizowana w 1875 r. 
jako jednoklasowa szkoła ludowa. W 1897 r. była we wsi czytelnia ludowa.

W 1886 r. założono tu, działające do dziś Kółko Rolnicze, w 1928 r. - Koło Gospodyń Wiejskich, a w 1945 r. - 
Ochotniczą Straż Pożarną i znaną w regionie Orkiestrę Dętą. Od 2002 r. działalność prowadzi tutaj Stowarzyszenie 
Ekorozwoju Wsi Zygodowice. Stąd wywodziła się rodzina Józefa Putka, prawnika, ministra, parlamentarzysty  
i pisarza oraz znani w regionie działacze ruchu ludowego: Franciszek Dziobek i Franciszek Świadek. Tutaj urodził 
się też Stefan Wiktor, autor kilku publikacji o Zygodowicach.

We wsi znajduje się wielofunkcyjny dom strażaka z 1993 r., sklep spożywczo-przemysłowy i kilka małych 
firm.

Szkoła podstawowa w Zygodowicach

Kapliczka przy drodze do Kaniowa

Pomnik Lotników Amerykańskich

Rolniczy pejzaż Zygodowic

Widok na Zygodowice
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• Miejsca widokowe. Z drogi wiodącej do Ryczowa i z drogi prowadzącej w kierunku Lasu Bachowiec, 
dawnego traktu królewskiego, roztacza się daleki widok, głównie na Pasmo Draboża, Pasmo Mosiórki, 
Radocką Górę, Jaroszowicką Górę, Babią Górę i grupę Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Dawny trakt 
królewski z Krakowa przez Brzeźnicę na Śląsk, przecinał drogę w kierunku Ryczowa. Okolica ta nosiła 
nazwę Pokuta. W pobliżu tego skrzyżowania stała w końcu XVIII w. przydrożna karczma, która wedle 
legendy zapadła się „pod brzemieniem grzechu”.

• Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych: Las Kubarka oraz w sąsiedztwie wsi - Las Bachowiec i Las 
Tłuczański.

• Pomnik Lotników Amerykańskich z 1991 r. - symboliczny grób lotników poległych 13 września 1944 r.
• Kapliczka z II poł. XIX w. przy drodze do Kaniowa, murowana w słup, wnękowa.
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