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Mam przyjemność zaprezentować Państwu niewielką, ale 
jakże pięknie położoną gminę Biskupice. Liczy ona zaledwie 
41 km kw. powierzchni, ale może się pochwalić czystym śro-
dowiskiem naturalnym oraz licznymi walorami krajobrazo-
wymi. Wpływa na to przede wszystkim urozmaicona rzeźba 
terenu. Swym pięknem zachwycają zwłaszcza krajobrazy w 
rejonie Biskupic, Sułowa i Łazan. Rozległe widokowe wznie-
sienia przeplatają się tam z malowniczymi dolinami kom-
pleksów leśnych. Gminę charakteryzuje, doskonale widoczna 
zwłaszcza z lotu ptaka, mozaikowata struktura roślinności, w 
której niewielkie płaty lasów, zarośli, łąk i muraw przeplatają 
sie z terenami rolniczymi i zabudowaniami. 

Mam nadzieję, że niniejszy katalog zachęci Państwa do 
odwiedzenia naszej gminy, by osobiście poznać wyjątko-
we walory turystyczne i inwestycyjne tej części Małopol-
ski. Gorąco do tego zachęcam i zapraszam. 

Wójt Gminy Biskupice

Malownicze krajobrazy
Gmina Biskupice położona jest we wschodniej części Po-
górza Wielickiego – w dorzeczu Raby i Wisły. Usytuowana 
jest w centrum powiatu wielickiego, około 20 km na połu-
dniowy-wschód od Krakowa. Granice gminy od południo-
wego-wschodu wytycza malownicza dolina Raby, od półno-
cy – dolina Wisły, zaś od zachodu – łagodne wzniesienia 
Pogórza Wielickiego. Najwyżej położoną miejscowością w 
gminie jest Sułów (411 m n.p.m.), z którego rozpościerają 
się przepiękne widoki m.in. na Zalew Dobczycki. Z kolei 
najniżej położone jest Zabłocie (250 m n.p.m.). W skład 
gminy wchodzi 12 sołectw: Biskupice, Bodzanów, Jawczy-
ce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, 
Tomaszkowice (gdzie mieści się siedziba Urzędu Gminy 
Biskupice), Trąbki, Zabłocie oraz Zborówek.

Przede wszystkim rolnictwo
Dzięki doskonałym glebom (czarnoziemy i lessy) gmina Bi-
skupice ma charakter rolniczy. Blisko 90% jej powierzchni 
stanowią użytki rolne. Pozostałe 10% to obszary leśne. Gmina 
ma rozwiniętą sieć gazową, wodociągową i telefoniczną. Nie 
ma tutaj wysypisk śmieci, a powietrze jest wyjątkowo czyste. 
Mimo sprzyjających warunków do rozwoju produkcji rolni-
czej duża część mieszkańców tej ziemi wybrała pracę w po-
bliskich miastach (Kraków, Wieliczka). Szansę uaktywnienia 
działalności gospodarczej gmina upatruje w rozwoju drob-
nych usług, rzemiosła i handlu. 

Średniowieczne metryki
Z zachowanych przekazów historycznych wiadomo, że 
prawie wszystkie wsie dzisiejszej gminy Biskupice istniały 
już w XII wieku (Biskupice i Bodzanów nawet wcześniej). 
Mieszkańcy tych terenów zajmowali się głównie wyrębem 
lasów, pasterstwem, rolnictwem i ważeniem soli. W XII w. 
w miejscowości Przebieczany istniał nawet szyb solny, bę-
dący własnością zakonu Bożogrobców z Miechowa. Sól eks-
ploatowana była ze słonego źródełka położonego w centrum 
wsi. W XIV w. przeprowadzono przez wieś trakt królewski. 
Ziemie obecnej gminy Biskupice doceniano przede wszyst-

kim ze względu na bliskość szlaków wodnych i ukształtowa-
nie terenu. O atrakcyjności osadniczej tego terenu świadczą 
znaleziska archeologiczne. Na grzbiecie zwanym Chełmik 
w Biskupicach znaleziono osadę z epoki brązu i ślady jesz-
cze starszego neolitycznego osadnictwa. Obok fragmentów 
ceramiki, przedmiotów metalowych i kości, znaleziono też 
gliniane naczynia do warzenia soli. Z kolei na Bukowej Gó-
rze w Biskupicach, natrafi ono na ślady zniszczonego przez 
pożar małego grodu obronnego o potrójnym obwałowaniu. 
Powstał on w późnej fazie okresu halsztackiego. Znaleziska 
z tego terenu świadczą o ciągłości osadniczej od ok. X do 
IV w.p.n.e. Pozostałości tego grodziska (w postaci kolistych 
wałów i fos) można oglądać do dzisiaj. Pierwszym pisanym 
dokumentem wspominającym wieś Bodzanów jest pocho-
dzący z 1044 r. akt darowizny Kazimierza Odnowiciela dla 
benedyktynów z Tyńca. W średniowieczu w Biskupicach 
działał kamieniołom, zwany „księżym”. Najstarsza, XIII-
wieczna część Zamku Żupnego w Wieliczce została zbudo-
wana właśnie z tutejszego piaskowca. 

W Biskupicach urodzili się
W miejscowości Biskupice urodził się Antoni Pajdak 
(1894-1988), prawnik, legionista, uczestnik wojny z bolsze-
wikami w 1920 r. Przed wojną był jedną z najwybitniejszych 
postaci ruchu socjalistycznego. W czasie II wojny światowej 
współtworzył PPS-WRN - podziemną partię socjalistyczną, 
podporządkowaną rządowi w Londynie. Za swoje zasługi 
został Delegatem Rządu na Kraj i prowadził Wydział

I am pleased to present to you a small but very beauti-
fully situated the gmina of Biskupice. It has just 41 squ-
are kilometers but it boasts clean natural environment 
and beautiful landscape. A varied shape of the terrain af-
fects it mostly. Landscape in the region of Biskupice, Su-
łów and Łazany is really delightful. Extensive scenic hills 
interweave with picturesque valleys of forest complexes. 
The community is characterized by a mosaic structure 
of vegetation – visible from a bird’s eye view – in which 
small patches of forests, thickets, meadows and lawns 
interweave with agricultural areas and buildings. I hope 
that this catalog will encourage you to visit our commu-
nity so that you could see the unique tourist and invest-
ment advantages of this part of Małopolska. I encourage 
and invite you warmly. 

The mayor of the gmina of Biskupice

Picturesque landscapes
The gmina of Biskupice is located in the eastern part of 
Pogórze Wielickie – in the Vistula and Raba basin. It is 
situated in the center of Wieliczka’s powiat, about 20 
kilometers SE of Cracow. The picturesque valley of the 
Raba demarcates the borders of the community from SE, 
from the north – the valley of the Vistula, and from the 
west – gentle hills of Pogórze Wielickie. Sułów is the hi-
ghest situated place in the community (411 meters above 
sea level); beautiful views spread out from it, for instance 
the Dam in Dobczyce. In contrast, Zabłocie is the lowest 
situated spot (250 meters above sea level). The commu-
nity is composed of 12 soletstvos: Biskupice, Bodzanów, 
Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, 
Szczygłów, Tomaszkowice (where the Community Offi ce 
of Biskupice is located), Trąbki, Zabłocie and Zborówek.

Agriculture, mostly
The gmina of Biskupice has an agricultural character thanks to 
perfect soils (chernozems and loesses). Farm land constitutes 
almost 90% of its surface. Forest areas occupy the remaining 
10%. The community has a well-developed gas grid, water sup-
ply and telephone network. There are no landfi lls and the air 
is uniquely clean. Despite the favorable conditions for develop-
ment of agricultural production, a large part of inhabitants have 
chosen work in nearby cities (Cracow, Wieliczka). The commu-
nity wants to activate the economic activity by the development 
of small services, crafts and trade.

The medieval metrics
It is known from preserved historical records that almost all 
villages of the gmina of Biskupice existed as early as in the 12th 
century (Biskupice and Bodzanów even earlier). Inhabitants of 
these areas had various things to do: deforestation, shepher-
ding, agriculture and salt boiling . In the 12th century there was 
even a salt shaft in Przebieczany, which was owned by the order 
of Bożogrobcy from Miechów. The salt was mined out of a salty 
spring situated in the center of the village. In the 14th century 
a royal road was traced through it. The area of the community 
is highly valued mostly thanks to the proximity of waterways 
and the shape of the terrain. Archaeological fi nds attest to the 

settlement attractiveness of this area. Archaeologists have fo-
und a Bronze Age settlement and traces of older – Neolithic 
– colonization on the top called Chełmik in Biskupice. Apart 
from pottery fragments, metal objects and bones - clay pots 
for boiling salt have been found as well. In turn, on Bukowa 
Góra in Biskupice traces have been found of a small fortifi ed 
town with triple rampart destroyed by fi re. The town was built 
at the end of Halsztacki period. Finds from this area attest to 
the continuity of settlement from the 10th to the 4th century B.C. 
Remnants of this town (circular ramparts and moats) can be 
viewed until today. 

A deed of gift from Kazimierz Odnowiciel to the Benedictines 
from Tyniec (of 1044 AD) is the fi rst written document which 
mentions a village belonging to the community - Bodzanów. In 
the Middle Ages there was a quarry called ‘księży’ in Biskupice. 
The oldest 13th century part of Żupny Castle in Wieliczka was 
built with the local sandstone.

The following people were born in Biskupice
Antoni Pajdak (1894-1988) – a lawyer, a legionary and par-
ticipant of the 1920 war against Bolsheviks. Before the war he 
was one of the most outstanding fi gures of the socialist move-
ment. During the Second World War he co-created PPS-WRN 
– an underground socialist party, which was subordinated to 
the government in London. He became the Government Dele-
gate for the country thanks to his merits and he ran the Civil 

Division. Antoni Pajdak survived the Soviet gulag and re
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Cywilny.  Przeżył sowiecki łagier i w 1955 r. powrócił do kraju, pro-
wadząc aż do śmierci aktywną działalność antykomunistyczną. Był 
jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników.

Ks. Jan Turchan - urodził się 19 września 1879 r. Życie zakonne 
rozpoczął w wieku 20 lat, kiedy to związał swój nowicjat z klasztora-
mi w Wieliczce i Leżajsku. Należał do prowincji zakonnej pod we-
zwaniem Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Zmarł 
w obozie w Dachau 19 marca 1942 r. Jako jeden z 108 Męczenni-
ków Kościoła z okresu II wojny światowej Beatyfi kowany został 
przez Jana Pawła II. Miało to miejsce 13 marca 1999 r. w Warsza-
wie podczas ówczesnej pielgrzymki papieża do Polski.

U świętego Marcina 
Na terenie gminy znajdują się trzy cenne, zabytkowe kościoły. 
Najbardziej okazałym z nich jest kościół pw. św. Marcina w Bi-
skupicach, usytuowany na wzniesieniu górującym ponad oto-
czeniem. W czasach prasłowiańskich stała tam prawdopodob-
nie pogańska gontyna. Przed rokiem 1223 wzniesiono w tym 
miejscu pierwszy drewniany kościół noszący imię św. Marcina. 
Podobnie jak cała wieś, należał on do biskupów krakowskich. 
Po roku 1480 pierwotny drewniany kościół zastąpiony został 
gotyckim, murowanym. Jego przebudowa i ponowna konse-
kracja nastąpiła w XVII w. W 1888 r. od zachodniej strony 
nawy dobudowano wysoką, 40-metrową wieżę, wzorowaną 
na wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Obecna bryła koś-
cioła (jednonawowa z wielobocznym prezbiterium, piętrową 
zakrystią od północy i kaplicą śś. Joachima i Anny od strony 
południowej) pochodzi z 1914 r., kiedy to świątynię ponownie 
odbudowywano. Z najstarszego wyposażenia kościoła zacho-
wał się XV-wieczny kamienny portal. Ołtarze, chrzcielnica i 
stalle pochodzą z XVII i XVIII w.

XVI-wieczny kościół w Łazanach
Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach ufundo-
wany został w XVI w. przez Jakuba i Stanisława Lubomirskich. 
Powstał na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni, która 
istniała tam już w XIII w. W kościele znajduje się wczesno-
barokowy kamienny nagrobek fundatorów z 1619 r. oraz ka-

mienna chrzcielnica z końca XVI w. Na ścianach usytuowane 
są epitafi a z XVI i XVII w. Niezwykłym zabytkiem w kościele 
jest schowek na monstrancję wydrążony w pniu rosnącego tu 
niegdyś wiekowego dębu, obmurowanego w trakcie budowy 
kościoła w 1586 r. Architektura kościoła mimo kilku restaura-
cji nie uległa istotnej zmianie. Stanisław Samuel Kalinowski, 
ufundował obraz św. Stanisława i dwa bliźniacze ołtarze bocz-
ne. W II poł. XIX w. pokryto kościół dachówką. Nowe organy 
zakupiono w 1867 r. Kościół został też otynkowany. W 1892 r. 
właściciele majątku Łazany – Julian Dunin-Brzeziński i Ana-
stazja Morawska, ufundowali nowy Wielki Ołtarz. Krakowski 
architekt Tadeusz Stryjański zaproponował tryptyk gotycki, a 
ołtarz w tym stylu wykonał krakowski rzeźbiarz Wakulski. Rok 
później ołtarz konsekrowano. Ambona w stylu romańsko-go-
tyckim pochodzi z roku 1898. W latach 70-tych XX w. kościół 
pokryto blachą miedzianą. Zwiedzając kościół w Łazanach 
warto też zwrócić uwagę na usytuowaną nieopodal neogotycką 
kaplicę cmentarną z 1893 r. Jej fundatorami byli wspomniani 
wyżej właściciele majątku. We wnętrzu kaplicy znajduje się ich 
krypta grobowa. W portalu widnieje wizerunek herbu Dunin-
Brzezińskich – Łabędź. 

Zabytkowa świątynia w Bodzanowie
Drewniany kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bodza-
nowie wzniesiony został w 1765 r. Jednonawowa świątynia 
o konstrukcji zrębowej usytuowana jest na stoku wzgórza w 
północno-zachodniej części wsi. Jest trzecią z kolei świątynią 
zbudowaną na tym miejscu. Kościół był wielokrotnie remonto-
wany i przebudowywany, m.in. w latach 1870, 1910 i 1923. W 
1910 r. od zachodu dobudowano kruchtę. Niska wieża, nakryta 
daszkiem w kształcie piramidy wbudowana jest w korpus ko-
ścioła. Znajduje się w niej odlana z ołowiu fi gurka św. Floria-
na. Świątynia słynie z cennych obrazów pochodzących z XVII 
w., w tym m.in. malowidła przedstawiającego alegorię śmierci 
wyobrażonej pod postacią jeźdźca. Uwagę zwracają rokokowe 
ołtarze (główny i 2 boczne) oraz boczny późnobarokowy po-
chodzące z trzeciej ćwierci XVIII w. W prezbiterium znajduje 
się bogato złocony ołtarz,  z relikwiami świętych. Niewielkie 
tabernakulum w środku ołtarza ozdobione jest malowidłami. Za ołta-
rzem znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

turned to the country in 1955. Since then he had pursued active anti-
communist activities until he died. He was one of the founders of the 
Workers Defense Committee.

Rev. Jan Turchan – born on 19 September 1879. He started a mo-
nastic life at the age of 20, when he joined the monasteries in Wielicz-
ka and Leżajsk. He joined a monastic province dedicated to the Mat-
ka Boża Anielska of the Minor Friars Order. Jan Turchan died in the 
concentration camp in Dachau on 19 March 1942. He was beatifi ed 
by John Paul II as one out of 108 Martyrs of the Church. This event 
took place on 13 March 1999 in Warsaw during the Pope’s pilgrimage 
to Poland.

At St. Martin’s
There are three precious antique churches in the community. The church 
of Saint Martin in Biskupice is the most splendid out of them. It is situated 
on a hill rising over the surrounding areas. There was probably a pagan 
temple in proto-Slavic times. Before 1223, the fi rst wooden church of St. 
Martin was built in this place. Similarly to the whole village, the church 
belonged to bishops from Cracow. After 1480, the original wooden church 
was replaced with a Gothic brick building. Then it was rebuilt and re-con-
secrated in the 17th century. In 1888, a 40-meter tower was built on the 
west side. It was modeled on the tower of Mariacki Church in Cracow. 
The current shape of the church (one nave, a polygonal chancel, storied 
vestry on the north and a chapel of St. Joachim and Anna on the south 
side) comes from 1914, when the church was rebuilt again. A stone portal 
of the 15th century is the oldest part of the church. Altars, a font and stalls 
go back to the 17th and the 18th centuries. 

The 16th century church in Łazany
The church of Finding the Holy Cross in Łazany was founded in 16th 
century by Jakub and Stanisław Lubimirski. It was built in the place 
of the earlier wooden church, which was there as early as in the 13th 

century. In the church there is a baroque gravestone of 1619 and a sto-
ne font of the end of the 16th century. On the walls there are 16th and 
17th century epitaphs. But the most extraordinary relic in the church is 
the place for monstrance, which is hollow in a trunk of an old oak tree 
and which was bricked around when the church was built in 1586. The 
architecture of the church has not changed in spite of several restora-
tions. Stanisław Samuel Kalinowski founded a painting of St. Stanisław 
and two identical side altars. In the second part of the 19th century the 
church was covered with roof tiles. A new organ was bought in 1867. 
The church was also plastered. In 1892, Julian Dunin- Brzeziński and 
Anastazja Morawska – the owners of Łazany – founded a new Big Al-
tar. An architect from Cracow – Tadeusz Stryjański – proposed a Go-
thic triptych, and Wakulski - a sculptor from Cracow - made an altar 
in the same style. One year later the altar was consecrated. A Gothic-
Romanesque pulpit goes back to 1898. The church was covered with 
copper sheet in the 1970s. When you visit the church in Łazany it is 
also worth paying attention to a neo-gothic cemetery chapel of 1893. 
It was founded by the owners of Łazany as well. There is a crypt inside 
the chapel. On the portal there is Dunin-Brzeziński’s crest – a swan.

The antique temple in Bodzanów
The wooden church of St. Peter and Paul the Apostles in Bodzanów was 
built in 1765. It has only one nave and is situated on a hill in the north-
western part of the village. It is the third temple built in this place. The 
church was reconstructed many times - in 1870, 1910 and 1923. In 1910, 
a porch on the west side was added. A low tower, which is covered with 
a roof of pyramid’s shape, is embedded into the church’s construction. 
There is a lead fi gure of St. Florian inside it. The temple is known for 
precious pictures of the 17th century including paintings which present 
an allegory of death in the fi gure of a horseman. Attention should be 
given to rococo altars (the main and two side) and a side baroque one of 
the third part of the 18th century. In the chancel there is a richly gilt altar 
with the relics of saints. A small tabernacle in the center of the altar is 
decorated with paintings. Behind the altar, there is a picture 
of The God’s Mother of Perpetual Help.
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         HISTORII



Urok szlacheckich dworów
Na terenie gminy Biskupice znajdują się trzy zabytkowe 
dwory szlacheckie – w Łazanach, Jawczycach i Tomasz-
kowicach. Klasycystyczny dwór w Łazanach pochodzi z 
pierwszej połowy XIX wieku. Jest to drewniana budowla, 
której fronton ozdobiony jest portykiem o dwóch rzędach 
kolumn oraz dwoma neogotyckimi oknami w stylu mod-
nego wówczas romantyzmu. Budynek wzniesiony został na 
planie wydłużonego prostokąta, z dobudowanymi później 
w częściach szczytowych partiami bocznymi. Na uwagę za-
sługuje salon z klasycystycznymi ozdobami i neogotyckim 
kominkiem. Obok dworu znajduje się ofi cyna, spichlerz i 
obora. Dwór otoczony jest parkiem ze starymi lipami i gra-
bami. Właścicielem dworu był najpierw Antoni Pruszyński 
herbu Rawicz (zakupił go w 1841 roku). W 1858 roku wieś 
nabył generał Ignacy Kruszewski. Od 1877 roku do drugiej 
wojny światowej wieś i dwór były w posiadaniu rodziny 
Brzezińskich herbu Dunin. W 1941 roku Brzezińscy zosta-
li wysiedleni przez Niemców, a po wojnie majątek został 
przejęty przez Skarb Państwa i przekazany w użytkowanie 
miejscowemu PGR-owi. 

Również z XIX wieku pochodzi otoczony zabytkowym par-
kiem dwór w Tomaszkowicach. Był on własnością rodziny 
Stonawskich. Po II wojnie światowej budynek przejęło ko-
munistyczne państwo i obiekt uległ niestety straszliwym 
zniszczeniom. W pomieszczeniach gospodarczych znajdo-
wał się GS, a w dworze zamieszkali pracownicy. Nieremon-
towany obiekt popadł w ruinę. Obecnie odkupiony przez 
potomka rodziny jest gruntownie remontowany. 

Najmłodszy, bo wybudowany w 1935 roku, dwór w Jaw-
czycach jest jedyną okoliczną posiadłością dworską, która 
nie uległa nacjonalizacji w 1946 roku. Stało się tak, ponie-
waż za radą osiadłego w Jawczycach lwowskiego adwoka-

ta, właściciel majątku rozpisał go na potomstwo. Budynek 
otoczony jest XIX-wiecznym parkiem, na skraju którego 
rośnie niezwykle rzadkie w Polsce drzewo – liczący około 
200 lat potężny buk amerykański. Drzewo wpisane jest na 
listę pomników przyrody. Odznacza się grubymi, posępny-
mi konarami oraz tym, że trzy razy do roku zmienia kolor 
liści. Z nastaniem wiosny są one zielone, w środku lata sta-
ją się czerwone, by jesienią przybrać kolor złoty.

Kurhany w Jawczycach
Jawczyce słynne są z tajemniczych kurhanów, które w 
1984 roku odkrył Piotr Galas. Jeden z kurhanów zbadano. 
Ustalono, że pochodzi z przełomu neolitu i wczesnej epoki 
brązu. Usypany został z glinki podkarpackiej. W central-
nej części mogiły leżały szczątki szkieletu, głową skierowa-
ne na wschód. Zachowały się prawie całkowicie rozłożone 
kości udowe, zęby oraz fragmenty mózgoczaszki. Według 
ekspertyzy Zakładu Antropologii UJ są to resztki osobni-
ka w starszym wieku, być może płci męskiej. Przy prawym 
udzie leżał dobrze zachowany denar krzyżowy z I połowy 
XI wieku, a przy lewym – szczątki żelaznego, silnie sko-
rodowanego przedmiotu z tulejką od długości 11 centyme-
trów i jednostronnym ostrzem o długości 5 centymetrów. 
Przypuszcza się, że mógł to być grot włóczni. W nasypie 
znaleziono też fragmenty górnej części wczesnośrednio-
wiecznego naczynia obtaczanego z gliny o poziomo ścię-
tym wylewie, zaokrąglonej krawędzi, wyodrębnionej szyjce 
i wydatnym brzuścu. 

Ponad siedemdziesiąt kapliczek
Nieodłącznym elementem biskupickiego krajobrazu są 
malownicze, przydrożne kapliczki i krzyże, które cieszą 
oko swym wyjątkowym i specyfi cznym urokiem. W całej 
gminie jest ich ponad siedemdziesiąt. Świadczy to o wyjąt-

The charm of manors
In the area of the gmina of Biskupice there are three antique 
manors – in Łazany, Jawczyce and Tomaszkowice. The classi-
cal manor in Łazany goes back to the fi rst half of the 19th centu-
ry. It is a wooden building – the pediment is decorated with a 
portico with two rows of columns and two neo-gothic windows 
in the Romantic style. The building was built on the plan of 
an elongated rectangle. A salon with classical decorations and 
neo-gothic fi replace deserves the attention. Next to the manor 
there is an outbuilding, a granary and a cowshed. The manor is 
surrounded by a park with old lindens and hornbeams. Antoni 
Pruszyński of Rawicz crest was the fi rst owner of the manor (he 
bought it in 1841). In 1858, general Ignacy Kruszewski bought 
the village. From 1877 to the Second World War the village and 
the manor belonged to the Brzeziński family of Dunin crest. 
In 1941, the Brzezińskis were displaced by Germans and after 
the war their property was acquired by the State Treasury and 
transferred to the local state farm.

The manor in Tomaszkowice also goes back to the 19th centu-
ry and is surrounded by an antique park. It was a property of 
the Stonawski family. After the Second World War the building 
was taken over by the Communist state and destroyed. The 
utility rooms were occupied by GS and manor workers. The 
facility was never refurbished and ran to ruin. Currently, the 
building is bought back by a descendant of the family and it is 
being reconstructed.

The youngest manor of 1935, located in Jawczyce, is the only 
nearby manor estate, which was not nationalized in 1946. It is 
thanks to the fact that the owner transferred the property to 
his descendants following the advice given by a lawyer from 
Lvov, who lived in Jawczyce. The building is surrounded by 
the 19th century park. On its edge, there is an extremely rare 
tree – a 200-year-old huge American beech. The tree is inc-
luded in the list of natural monuments. It has thick, gloomy 
boughs and it changes the color of leaves three times a year. 

When spring comes, they are green, in the middle of summer 
they turn red, and in autumn they are golden.

Barrows in Jawczyce
Jawczyce is famous for mysterious barrows, which were di-
scovered by Piotr Galas in 1984. One of them was explored. It 
turned out that it comes from the breakthrough of Neolithic 
and early Bronze Age. The barrow was made of ‘podkarpacka’ 
clay. In the central part of the grave there were skeletal re-
mains directed to the east. Only femurs – almost completely 
decomposed, teeth and some fragments of a skull have rema-
ined untouched. According to an analysis carried out by the 
Department of Anthropology of the Jagiellonian University, 
they are remains of an elderly person, probably a male. By the 
right thigh there was a well preserved cross denarius of the 
fi rst half of the 11th century, and by the left one – remains of 
a heavily corroded iron object with a bush of 11 centimeters 
of length with a one-sided blade of 5 centimeters of length. It 
may have been a spearhead. In the embankment a medieval 
claz pot was found.

Over seventy chapels
Picturesque wayside chapels and crosses are inherent elements 
of ‘biskupicki’ landscape. They have a special appeal to visi-
tors who enjoy coming to this spectacular place. In the whole 
community there are more than seventy chapels. It attests to a 
special attachment of the subsequent generations to the faith 
of fathers. The chapels deserve special attention: the chapel of 
Our Lady of the Rosary in Zborówek of 1901, the fi gure of Our 
Lady and Child in Łazany of 1899, the cross made of sandstone 
in the vicinity of the church in Łazany (1899), the cross on a 
pedestal in Przebieczany of 1870, the fi gure of Our Lady on a 
pedestal in Biskupice of 1898, the chapel of Our Lady of the Im-
maculate Conception in Biskupice and the chapel of Our Lady 
of the Immaculate Conception in Trąbki of 1898.

WARTO

         ZOBACZYĆ kowym przywiązaniu kolejnych pokoleń do wiary ojców. 
Warte uwagi są między innymi: kapliczka Matki Bożej 
Różańcowej w Zborówku z 1901 roku, fi gura Matki Bożej 
z Dzieciątkiem w Łazanach z 1899 roku, krzyż z piaskow-
ca przy kościele w Łazanach (1899 rok), krzyż na postu-

mencie w Przebieczanach z 1870 roku, fi gura Matki Bo-
żej na postumencie z Biskupicach z 1898 roku, kapliczka 
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Biskupicach oraz 
kapliczka Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Trąb-
kach z 1898 roku.



Gminne zespoły
W gminie Biskupice, pod ofi cjalnym patronatem Urzędu 
Gminy działają dwa amatorskie zespoły: Orkiestra Dęta 
Gminy Biskupice oraz  Zespół Tańca Regionalnego Łazany. 
Założony w sierpniu 1996 roku  przez kapelmistrza Wojcie-
cha Kota 26-osobowy Zespół Orkiestry Dętej, reprezentuje 
gminę na licznych przeglądach i imprezach plenerowych 
organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz 
wojewódzkim. (Obecnie kapelmistrzem Orkiestry jest Sta-
nisław Gawor).

Local community bands
In the gmina of Biskupice two amateur teams work under the 
offi cial patronage of the Community Offi ce: the Brass Band of 
the gmina of Biskupice and the Regional Dance Ensemble in 
Łazany. The Brass Band (26 people) was established in 1996 
by bandmaster Wojciech Kot. The Brass represents the com-
munity during shows and outdoor events organized at gmina, 
powiat and regional levels. (Stanisław Gawor is the current 
bandmaster)

 The Regional Dance Ensemble in Łazany was established 
in 2000 by the Volunteer Fire Department in Łazany. Ladies 
from a female fi reman team - Danuta Płachta and Małgorzata 
Wyroba – supervise ensemble activities. Maria Idzi is a chore-
ographer. The group consists of 8 dancing couples and 5 sub-
stitutes. Since 2004, it has recruited new members – a group of 
more than 20 children called ‘Small Łazani’. In their repertoire 
there are dances, songs of Cracow region and a harvest cere-
mony, presented by ‘Łazany’ during numerous cultural events, 
contests and reviews, winning prizes and distinctions. The gro-
up promotes and develops folk regional culture.

The Regional Chamber in Łazany has been carrying out 
its activities since 2009. It displays old household utilities col-
lected by local inhabitants. They have their own history, and 
if they could speak, they would tell many fascinating stories. 
The Regional Chamber is a place where we can get to know in-
teresting stories of the village and the church. The Chamber’s 
collection includes the photocopies of technical documents of 
‘The Old School’ from the end of the 19th century. This is the 
very building occupied by the Regional Chamber. The Park 
of Culture and Amusement in Tomaszkowice is located 
close to the Community Offi ce. It was opened in 2010, and it is 
equipped with park benches, arbors and a stage which is en-
livens holiday seasons. The park hosts to a number of events 
including harvest festivals and picnics.

Stop, stay…
A motto ‘Stop…stay’ was accepted when a strategy of the gmina 
of Biskupice was developed. The gmina of Biskupice, thanks 
to its location, is a perfect place for starting trips. A dense 
road network provides opportunities for cycling. The green 
route deserves special attention – it may be used by walkers 
and cyclists alike (most roads have asphalt pavement). It lo-
oks like a loop which starts and ends in Biskupice. A fragment 
of the red route runs across the area - around Pogórze Wielic-
kie. It has about 25 kilometers of length and it runs through 
Tomaszkowice, Biskupice and Sułów.

‘Tourist-Didactic Center by the Royal Brook’ has recen-
tly started its activity in Zabłocie. The facility consists of a green 
corner and a playground equipped with a slide, a pyramid for 
climbing, an indoor sandpit and interactive games. The facility 
is fenced and has a monitoring system. Next to the Local Center 
in Jawczyce, there is a picturesque Park called ‘Red Beech’. 
Apart from the green corner equipped with a range of attrac-
tions for the youngest (interactive games, drawing boards, a 
table for playing chess), there is also a health track. In May 
2011,a sports complex ‘Orlik’ was opened in Tomaszkowice. 
The complex is composed of two sports fi elds. The fi rst (30x62 
meters) is made of artifi cial grass and it is intended for football. 
The second one (30x50) is multifunctional and is intended for 
tennis, volleyball, basketball and handball. The whole complex 
is fenced and illuminated so you can use it even in the evening. 
Next to the court, there is a cloakroom and sanitary facilities, 
designed in a modular system. You can fi nd a storeroom for the 
sports equipment, sanitary facilities, cloakrooms, and rooms 
for the supervisor and environmental trainer.

Zespół Regionalny „Łazany” - powstał w 2000 roku przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach. Opiekę nad zespołem 
sprawują panie z kobiecej drużyny strażackiej - Danuta Płachta i 
Małgorzata Wyroba. Choreografem zespołu jest Maria Idzi. W skład 
zespołu wchodzi 8 par tanecznych i 5 rezerwowych. Od 2004 r. ze-
spół powiększył się o grupę dziecięcą zwaną „Małymi Łazanami”, 
liczącą ponad 20 dzieci.  Repertuar zespołu to tańce i przyśpiewki 
regionu krakowskiego oraz obrzęd dożynkowy, które „Łazany” pre-
zentują na licznych przedsięwzięciach kulturalnych, konkursach, 
przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zespół podtrzy-
muje, promuje i rozwija ruch folklorystyczny w regionie. 
Orkiestra Dęta działająca przy OSP Biskupice -  powstała 
1932 roku przy OSP Biskupice i koncertowała do wybuch II wojny 
Światowej. Reaktywowana w 1995 roku przez obecnego kapelmi-
strza Marka Konarskiego obecnie zrzesza 30 osób.
Izba Regionalna w Łazanach działa od 2009 roku. Można 
w niej obejrzeć zgromadzone przez mieszkańców wsi zabytkowe 
sprzęty gospodarstwa domowego. Urządzenia te mają swoją hi-
storię i gdyby przemówiły, opowiedziałyby pewnie niejedno fascy-
nujące zdarzenie. Izba Regionalna jest miejscem, gdzie poznamy 
również ciekawą historię wsi i kościoła. Znajdują się w niej m.in. 
kserokopie dokumentów technicznych „Starej Szkoły” z końca 
XIX w. Właśnie w tym budynku Izba ma swoją siedzibę. 
Park Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach znaj-
duje się tuż obok budynku Urzędu Gminy. Oddany został do 
użytku w 2010 r., a wyposażony jest w ławeczki parkowe, altany 
oraz scenę, która w okresie wakacyjnym tętni życiem. W Parku 
organizowane są imprezy plenerowe, m.in. dożynki i festyny. 

Zatrzymaj się, zostań…
Opracowując strategię Gminy Biskupice przyjęto dewizę „Za-
trzymaj się...zostań”. Z racji swego położenia gmina Bisku-
pice spełnia rolę doskonałej bazy wypadowej dla turystów. 
Gęsta siec dróg ułatwia wędrówki rowerowe. Wart polecenia 
jest zwłaszcza szlak zielony, który można przebyć zarówno 
rowerem jak i pieszo (w większości biegnie drogami asfal-
towymi). Ma charakter pętli zaczynającej się i kończącej w 
Biskupicach. Przez teren gminy przebiega również fragment 
szlaku czerwonego – tzw. okrężnego po Pogórzu Wielickim. 
Ma on w sumie około 25 km dł, a na terenie gminy Biskupice 
biegnie przez Tomaszkowice, Biskupice i Sułów. 

W Zabłociu działa od niedawna „Centrum Turystyczno – Dy-
daktyczne przy Potoku Królewskim”. Obiekt złożony jest z 
zielonego kącika oraz placu zabaw wyposażonego min. w zjeżdżal-
nię, piramidę wspinaczkową, krytą piaskownicę oraz gry interak-
tywne. Obiekt jest ogrodzony i posiada system monitoringu. 

Przy Świetlicy Środowiskowej w Jawczycach znajduje się 
malowniczy Park pod „Czerwonym Bukiem”. Oprócz 
zielonego kącika, wyposażonego w szereg atrakcji dla naj-
młodszych (m.in. gry interaktywne, tablice rysunkowe, stół 
do gry w szachy), powstała tam również ścieżka zdrowia. W 
maju 2011 roku w Tomaszkowicach oddano do użytku kom-
pleks sportowy „Orlik”. W skład kompleksu wchodzą dwa 
boiska. Pierwsze o wymiarach 30x62 m, z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy, przeznaczone jest do gry w piłkę nożną. 
Drugie boisko o wymiarach 30x50 m ma charakter wielo-
funkcyjny i przeznaczone jest do gry w tenisa, siatkówkę, 
koszykówkę oraz piłkę ręczną. Cały kompleks jest ogrodzony 
oraz oświetlony, można więc z niego korzystać także w go-
dzinach wieczornych. Obok boiska powstało zaplecze szat-
niowo-sanitarne, zaprojektowane w systemie modułowym. 
Mieści się w nim magazyn na sprzęt sportowy, sanitariaty, 

szatnie, pomieszczenie dla opiekuna obiektu oraz dla 
trenera środowiskowego.

KULTURA

         I SZTUKA



Na terenie gminy Biskupice istnieje 5 szkół podstawowych 
– w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Przebieczanach 
i Trąbkach (ta ostatnia szkoła prowadzona jest przez Sto-
warzyszenie EKO Rozwoju Wsi Trąbki). W Sławkowicach 
funkcjonuje gimnazjum, do którego uczęszczają dzieci z 
całej gminy. Ponadto w Biskupicach i w Trąbkach działają 
przedszkola.

Ponadgminna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu przeznaczona 
jest dla dzieci w wieku 6-15 lat z utrudnioną socjalizacją, z 
zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, 
wychowujących się trudnych warunkach materialnych i ży-
ciowych. Placówka posiada fi lię w miejscowości Trąbki – so-
łectwo Zborówek. W zajęciach świetlicowych uczestniczy 40 
dzieci z terenu powiatu wielickiego.  
Świetlica Środowiskowa w Jawczycach - działa od 
2006 roku i jest drugim domem dla wielu młodych ludzi. 
Odbywają się tu liczne zajęcia warsztatowe, kursy, wycieczki 
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Świetlica jest również 
miejscem integracji lokalnego środowiska. Organizowane 
są tu liczne imprezy okolicznościowe. Wszystkim działa-
niom przyświeca hasło „Bądź światełkiem dla innych”. 
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej w 
Szczygłowie - funkcjonuje od 2007 roku i działa w ramach 
struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta świe-
tlicy skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach 
- jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Biskupice 
w 2004 r. Dom jest placówką pobytu dziennego o charakterze lo-
kalnym, przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych. Z usług 
domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwycięża-
niu swej trudnej sytuacji życiowej. Placówka pomaga zaspoka-
jać ich niezbędne potrzeby. Podstawowym zadaniem domu jest 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności domowników, które 
są konieczne do możliwie najbardziej samodzielnego życia. 
Świetlica Wiejska „Krakowiaczek” w Łazanach - swoją 
działalność rozpoczęła 1 lipca 2009 roku, a mieści się w nowo wyre-
montowanym budynku tzw. „starej szkoły” . Działalność placówki 

skierowana jest do ludzi w różnym wieku. Świetlica czynna jest 
codziennie od poniedziałku do piątku, swoim podopiecznym ofe-
ruje ciekawy program. Odbywające się w niej zajęcia podzielone 
są na bloki ze względu na wiek uczestników. W świetlicy prowa-
dzone są również próby Zespołu Regionalnego „Łazany”.  

W 1973 r. Biblioteka Gromadzka zmieniła nazwę na Bi-
bliotekę Publiczną im. Antoniego Pajdaka. Podlegały jej 
dwie fi lie biblioteczne: w Przebieczanach i Trąbkach. Ce-
lem umożliwienia mieszkańcom wsi łatwiejszego dostępu 
do książek w 1974 r. uruchomiono we wsi Sułów punkt 
biblioteczny, który w krótkim czasie przerwał wypożycza-
nie i wznowił swoją działalność w 1983 r. W maju 1989 
otwarto dwa nowe punkty biblioteczne w Szczygłowie i w 
Sławkowicach. Punkty biblioteczne mieściły się w miesz-
kaniach prywatnych i zaopatrywane były w księgozbiór 
pochodzący z biblioteki gminnej. Na przestrzeni lat bi-

2006, the monument of Antoni Pajdak was unveiled next to 
the primary school and Antoni Pajdak became a patron of the 
library. The Library’s full name is as follows: the Public Library 
of the gmina of Biskupice named after Antoni Pajdak.

Publick Security
There are 5 units of Volunteer Fire Brigades in the communi-
ty: Trąbki, Biskupice, Bodzanów, Łazany and Sławkowice. The 
fi rst two are integrated into the National Rescue System.

OŚWIATA
I POMOC SPOŁECZNA There are 5 primary schools in the gmina of Biskupice – in 

Biskupice, Bodzanów, Łazany, Przebieczany and Trąbki (the 
last school is conducted by the EKO Association for Trąbki’s 
Development). In Sławkowice, there is a junior high school 
attended by community children. Moreover, Biskupice and 
Trąbki have their kindergartens.

The Trans-Gmina Day Care Centre in Zabłocie is inten-
ded for children from 6 to 15 years of age who have sociali-
zing problems, behavior disorders, learning diffi culties, and 
who grow up in diffi cult material and living conditions. The 
outlet has a branch in Trąbki – the soletstvo of Zborówek. 
More than 40 children from Wieliczka’s powiat take part in 
day-room classes.

The Environmental Center in Jawczyce – operating sin-
ce 2006, offering home to many young people. Numerous 
workshops, courses, trips and meetings with interesting pe-
ople are held here. The Day-room is also a place for integra-
ting local people. Many occasional events take place here. 
‘Be the light for everyone’ is the main motto. The Center for 
Social and Vocational Rehabilitation in Szczygłów – operating 
since 2007 as a part of the Community Social Welfare Center. Its 
offer is addressed to all community inhabitants, especially per-
sons with disabilities.

The Local Self-Help Center in Tomaszkowice – an organi-
zational unit established by the gmina of Biskupice in 2004. 
The house is a day care center: it has a local character and is 
intended for 30 disabled persons. People who need support in 
their diffi cult life situations can use the services of the house. 
The center satisfi es their basic needs. The basic task of the ho-
use is to develop the skills of its inmates, enabling them to lead 
independent life.

Rural Day-Room ‘Krakowiaczek’ in Łazany – it started 
its activity on 1 July 2009, and is located in a reconstructed 
building called ‘The Old School’. The activity of the outpost 
is addressed to people of every age. The day-room is opened 
every day from Monday to Friday and it offers an interesting 
program to its wards. Classes are adjusted to the age of their 
participants. The day-room is also a place of rehearsals for the 
Regional ‘Łazany’ Ensemble.  

In 1973, ‘Gromadzka’ Library changed its name to the Public 
Library of the gmina of Biskupice. It had two branches: the 
library in Przebieczany and the one in Trąbki. To make access 
to books easy for local people – a library branch was establis-
hed in Sułów in 1974. But it worked for a short period of time, 
resuming its activities in 1983. In May 1989, two new outlets 
were opened – in Szczygłów and in Sławkowice. They were 
located in private facilities, and books were provided by the 
community library.

Over the years, the library has changed its location many times. 
In the fi rst years it was the school building, later replaced by 
private houses for three times. Then it returned to the school 
again – this time to ground fl oor rooms. In 1991, the collection 
of school books was transferred to the public library. On 18 
September 2002, the library was moved back to four rooms on 
the fi rst fl oor because of very bad local conditions. The gmina 
of Biskupice maintains only one library. In 1991, the branch in 
Trąbki was liquidated and on 30 June 2000 -  the branch in 
Przebieczany as well. The collection of books from the liquida-
ted branches was transferred to primary school libraries, to a 
junior high school and to the Community Library. At the same 
time, the library branches were liquidated, too.

On 31 March 2006, the Community Council adopted a re-
solution naming the library after Antoni Pajdak. On 7 April 

Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Biblioteka Publiczna Gminy 
Biskupice imienia Antoniego Pajdaka.

Bezpieczeństwo Publiczne
Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: w 
Trąbkach, Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Sławkowicach. Dwie 
pierwsze wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa. 

blioteka zmieniała wielokrotnie swoje siedziby. W pierw-
szych latach swojego istnienia mieściła się w pomieszcze-
niu budynku szkolnego, następnie przeniesiona została 
trzykrotnie do domów prywatnych. Potem znowu znalazła 
swoją siedzibę w szkole – tym razem w pomieszczeniach 
przyziemnych.

W 1991 r. księgozbiór biblioteki szkolnej przekazano biblio-
tece publicznej. Ze względu na bardzo złe warunki lokalowe 
18.09.2002 r. biblioteka została przeniesiona kolejny raz do 
pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku szkoły gdzie 
otrzymała 4 pomieszczenia. Gmina Biskupice utrzymuje tylko 
jedną bibliotekę. W 1991 r. zlikwidowano Filię Biblioteczną w 
Trąbkach, a w czerwcu 2000 r. Filię Biblioteczną w Przebie-
czanach. Księgozbiór likwidowanych fi lii przekazano bibliote-
kom szkół podstawowych, gimnazjum oraz Gminnej Bibliote-
ce. W tym samym czasie zlikwidowano punkty biblioteczne.

31 marca 2006 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu 
bibliotece imienia Antoniego Pajdaka. 7 kwietnia 2006 
roku przy szkole podstawowej został odsłonięty pomnik 
Antoniego Pajdaka, który został patronem biblioteki. 

Serdecznie zapraszamy 
do malowniczych
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Gminy Biskupice!
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URZĄD GMINY BISKUPICE
z siedzibą w Tomaszkowicach

32-020 Wieliczka
tel.: 012/250-68-99, fax.: 12/250-67-66
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TERENY PRZEMYSŁOWO USŁUGOWETERENY PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE
 Industrial - service areas

Tereny Przemysłowo - usługowe obejmują  obszar 57,24 ha.  Zlokalizo-
wane są w centralnej części  województwa małopolskiego, w powiecie 
wielickim, w miejscowości Bodzanów. Na ich  atrakcyjność wpływa  do-
godna  lokalizacja oraz łatwy dostęp komunikacyjny. Strefa od połu-
dniowego – wschodu od Krakowa graniczy z droga krajową nr 4. Tylko 
12 km dzieli ją od węzła Wielicka prowadzącego na autostradę A4, a ok. 
35 km od najbliższego portu lotniczego (Kraków - Balice).  W bliskim 
sąsiedztwie  przebiega również trasa europejska wschód – zachód E 40  
relacji Drezno – Lwów. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy do-
stępne są w Urzędzie Gminy Biskupice.

Industrial – service areas 
have 57,24 hectares. They are 
located in the central part of 
Małopolska, in Wieliczka’s 
powiat – in Bodzanów. Con-
venient localization and an 
easy access to the means of 
transport affect their at-
tractiveness. The northea-
stern part of these areas bor-
ders with the national road 
4. It is also only 12 kilome-
ters away from Wieliczka’s 
intersection, which leads to 
the A4 highway, and about 
35 kilometers from the nea-
rest airport (Cracow – Ba-
lice). E-40 – the European 
road from the east to the 
west (Dresden – Lvov) is 
near these areas as well.

More detailed information 
concerning conditions of 
construction are accessible 
in the Community Offi ce of 
Biskupice.


