Ścieżka „Niezapominajka”
Początek: Parking w centrum Kornatki
(naprzeciwko OSP)
Współrzędne GPS: N 49° 50' 47", E 20° 04' 46"
Kornatka
Wieś położona między południowym brzegiem Jeziora
Dobczyckiego a Pasmem Glichowca. Geograficzne teren
ten jest zaliczany do Pogórza Wielickiego.
Pierwsza wzmianka o Kornatce pojawia się w
dokumencie nadania jej Klemensowi z Moskorzowa
przez Władysława Jagiełłę w 1390 r. Jednak część
Kornatki o nazwie Burletka (kiedyś osobna wieś)
posiada znacznie starsze ślady osadnictwa, którymi są
kurhany ciałopalne pochodzące z VII wieku.
Podczas Wielkiej Wojny w roku 1914 na szczycie
Trupielca stacjonowali Rosjanie, których linia obrony
została przełamana po ciężkich walkach 5 grudnia
1914 r. w ramach rozpoczynającej się operacji
łapanowsko-limanowskiej.
Również w czasie II wojny światowej Kornatka była
miejscem formowania się polskiej konspiracji. W
gajówce W. Piwowarskiego Rogacza w roku 1944
znajdowała się komenda myślenickiego obwodu Armii
Krajowej „Murawa”.
W miejscowości także liczne kapliczki, z których
niektóre posiadają status zabytków.

Brzezowa
Wieś położona na północ od Kornatki. Pierwsze
wspomnienie pojawia się w tym samym akcie nadania z
1390 r. Duży obszar Brzezowej znalazł się pod wodami
utworzonego w 1986 r. Jeziora Dobczyckiego.
Zatopiono wtedy również folwark Gaik, w którym po
wojnie znajdowała się stacja doświadczalna UJ.
Obecnie na niezalanym terenie znajduje się stacja
badawcza IGiGP UJ.
Jedynymi ocalałymi zabytkami Brzezowej są XIX
wieczne kamienne figury przydrożne.
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Kurhany Ciałopalne
W okolicach polany pod Trupielcem oraz składu drewna
warto na chwilę zejść ze szlaku i poszukać w
otaczającym lesie kurhanów ciałopalnych.
Jest ich w sumie około 40, w tym 21 w okolicy składu
drewna. Odkryto je w 1934 r., a następnie w latach
1963-1965 przeprowadzono dalsze badania.
Kurhany te datowane są na około VII – IX wiek.

Mapa topograficzna ścieżki „Niezapominajka”

Diabelski Kamień na Styrku
Spacerując ścieżką „Niezapominajką” warto zobaczyć
również duże skałki zbudowane z odpornych
piaskowców istebniańskich.
Do diabelskiego kamienia możemy dojść wyruszając z
parkingu w centrum Kornatki w kierunku Kościoła. Gdy
„Niezapominajka” skręca w prawo za kościołem my
idziemy nadal prosto skręcamy w następna asfaltową
uliczkę w lewo. Na kolejnym rozwidleniu wybieramy
drogę w lewo i tą drogą pomiędzy domami dochodzimy
do skałki w formie baszty o wymiarach 5 x 3,5 m oraz
wysokości 4,5 m.

Baszta skalna pod Wielką Górą
Baszta skalna pod Wielką Górą ma 8 m średnicy oraz 5
m wysokości. Aby do niej dotrzeć należy na
skrzyżowaniu przy leśniczówce udać się w kierunku
Trupielca. Po około 200 m skręcamy w prawo na drogę
trawersującą Wielką Górę. Tą drogą po 500 m
docieramy do skałki.

Gajówka „Rogacza”
W jednym z domów znajdujących się na Sarnulkach
(przysiółek Kornatki) podczas II wojny światowej
znajdowała się komenda obwodu AK „Murawa”. Jest to
również miejsce w którym krzyżują się historie takich
akcji partyzanckich jak „Odbicie Prawdzica”, „Bitwa o Ścieżka „Niezapominajka”
Łysinę” oraz miejsce zakończenia szlaku bojowego przez Czas przejścia: ok. 5 godzin w dowolną ze stron.
Długość ścieżki: 11,75 km
zgrupowanie AK „Żelbet” w grudniu 1944 r. i niektórych Trudność: Umiarkowana, na ścieżce znajdują się niewielkie podejścia, a trasa jest poprowadzona w
oddziałów zgrupowania „Kamiennik” w styczniu 1945 r.

większości przez nieutwardzone drogi szutrowe i żwirowe.

