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Jura Krakowsko-Częstochowska
– charakterystyka ogólna
Wyżyna Olkuska rozciąga się na obszarze o powierzchni 818 km2, którego północną granicę stanowi
dolina źródłowa Białej Przemszy i Szreniawy w okolicy

Piaseczno – Okiennik Wielki

Wolbromia a południową Rów Krzeszowicki. Krajobraz tu stanowi płaska wierzchowina porozcinana dolinami zamkniętymi charakterystycznymi „bramami
skalnymi”. Najbardziej znaną jest Dolina Prądnika,
w obrębie której utworzono Ojcowski Park Narodowy. Najwyższym wzniesieniem Wyżyny Olkuskiej jest
ostaniec Skałka (512 m n.p.m.) koło Jerzmanowic.
Rów Krzeszowicki położony jest na obszarze
pomiędzy Wyżyną Olkuską a Grzbietem Tenczyńskim
i zajmuje powierzchnię 225 km2 . Stanowi go zapadlisko tektoniczne o długości ponad 30 km i szerokości
kilku kilometrów rozciągające się pomiędzy Trzebinią
a Krakowem, wypełnione osadami mioceńskimi.
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Jura Krakowsko-Częstochowska to jeden z najbardziej malowniczych regionów Polski rozciągający
się na długości 160 km od Częstochowy do Krakowa. Swą nazwą nawiązuje do pasma alpejskiego na
pograniczu Francji i Szwajcarii, gdzie budujące je
skały wapienne i marglowe poraz pierwszy zostały
opisane, a powstanie ich przyporządkowano na
środkowy okres ery mezozoicznej zwany jurą. Stąd
nazwa Jura, używana zamiennie do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Malowniczy krajobraz tego
regionu tworzą wręcz bajkowe formy wapiennych
ostańców, głębokie doliny, malownicze wzgórza i
dziesiątki jaskiń. Naturalny krajobraz uzupełniają
dzieła ludzkich rąk – malownicze warownie zwane
Orlimi Gniazdami – zamki i strażnice, które budowane były na szczytach wzgórz i służyły obronie
terenów przygranicznych w początkach drugiego
tysiąclecia naszego wieku. Do dziś zachowały się one
w postaci ruin, niektóre zostały odtworzone i odbudowane, i obok naturalnych tworów przyrody stanowią niewątpliwie największą atrakcję turystyczną
Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska dzieli
się na następujące mezoregiony: Wyżynę Częstochowską, Wyżynę Olkuską, Rów Krzeszowicki oraz Grzbiet
Tenczyński.
Wyżyna Częstochowska jest największym pod
względem powierzchni mezoregionem o powierzchni
blisko 1300 km2. Zajmuje obszar pomiędzy doliną
Warty pod Częstochową a odcinkami źródłowymi
Białej Przemszy i Szreniawy. Charakterystyczne dla
Wyżyny Częstochowskiej są doliny wodące – przez
które wody płyną okresowo w czasie obfitych opadów i roztopów wiosennych oraz pasma wzgórz
ułożone równoleżnikowo o wysokościach względnych
ponad 100 metrów z licznymi skałkami, ostańcami i
jaskiniami. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Janowskiego (515 m n.p.m.) znajdująca się obok ruin
zamku w Ogrodzieńcu.

Rzędkowice
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Amonity

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu

Grzbiet Tenczyński, zwany także Garbem Ten-
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czyńskim ciągnie się równolegle do Rowu Krzeszowickiego od Krakowa po Chrzanów na powierzchni 273
km2. Obszar ten w większości zalesiony przypomina
pogórze poprzecinane dolinkami, ozdobiony gdzieniegdzie wapiennymi skałkami. Najwyższym wzniesieniem
jest Góra Zamkowa w Rudnie o wysokości 411 m n.p.m.
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różnych wymaganiach ekologicznych i pochodzeniu, a
przejścia pomiędzy zbiorowiskami wynoszą czasami
kilkadziesiąt centymetrów. Występuje tu zatem, ze
względu na bardzo różnorodny krajobraz, niezwykle
bogata flora i fauna, wiele gatunków endemicznych i reliktów, mających tu swe jedyne stanowisko
w Polsce.
Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
będącej pod wpływem klimatu oceanicznego, dominują ciepłolubne rośliny charakterystyczne dla
Europy Zachodniej. Stwierdzono występowanie tu ok.
1600 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 60%
całej liczby gatunków tych roślin w Polsce. W zbiorowiskach leśnych występują głównie grądy, mieszane
bory sosnowo-dębowe z domieszką jodły lub buka i
świetliste dąbrowy. Sporadycznie występuje buczyna
sudecka i karpacka z domieszką jodły. Zbiorowiska
nieleśne stanowią tu przede wszystkim murawy kserotermiczne oraz krzaczaste zarośla leszczyny, tarniny i dzikiej róży na nieużytkach i suchych wapiennych
zboczach. Osobliwością tutejszej flory są endemity,
spośród których najbardziej znanymi są: brzoza ojcowska, warzucha polska i przytulia krakowska.
Równie bogato przedstawia się świat zwierząt.
Spośród ssaków można spotkać tu łosie, zamieszkujące Puszczę Dulowską, czy bobry. Na szczególną
uwagę zasługują nietoperze, których na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej żyje 17 gatunków m.in.
nocek orzęsiony w Jaskini Wierzchowskiej Górnej,
podkowiec duży, stwierdzony w Polsce tylko w Jaskini
Nietoperzowej oraz gacek wielkouchy i podkowiec
mały w Sokolich Górach.

Okolice Janowa – Rezerwat Parkowe

Charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej są jaskinie, stanowiące jedno z największych skupisk jaskiń w Polsce. Powstały w wyniku
stopniowej erozji skał wapiennych. Najdłuższą jaskinią jest Jaskinia Wierna w Ostrężniku o długości 1027
metrów, najgłębszą – Jaskinia Studnisko w Sokolich
Górach koło Olsztyna o głębokości 75,5 m.
Pod względem przyrodniczym Jura jest regionem
wyjątkowym. Można tu spotkać, występujące prawie
obok siebie, elementy przyrody różnych, nieraz bardzo
odległych obszarów. Na stosunkowo małym obszarze
sąsiadują ze sobą zgrupowania roślinności o skrajnie

Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach

Ochrona przyrody na Jurze

Ojcowski Park Narodowy
Pierwszy projekt utworzenia rezerwatu przyrody w
Dolinie Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem
prof. Władysława Szafera już w 1924 roku. Nie doszło jednak do jego realizacji przed II wojną światową, ponowne
starania rozpoczęły się w roku 1953. 14 stycznia 1956 rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono Ojcowski Park
Narodowy, szósty z kolei w Polsce. Obecnie, wśród 23 parków narodowych, jest najmniejszy i zajmuje powierzchnię 2146 ha. W 1981 r. w związku z utworzeniem w woj.
krakowskim Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych
ustanowiono wokół OPN strefę ochronną o powierzchni
7000 ha. Jej ponowne prawne usankcjonowanie nastąpiło
w związku z korektą granic Parku w 1997 r. Powierzchnia
strefy ochronnej, zwanej otuliną wynosi obecnie 6777 ha.
W krajobrazie OPN występują formy dolinne, do
których należą jary o głębokości do 100 m, niewielkie
dolinki krasowe, wąwozy i terasy oraz wierzchowiny z
ostańcami. Największe doliny to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska – krasowe jary, charakteryzujące się płaskim dnem i stromymi, często pionowymi lub podciętymi
zboczami z licznymi ostańcami o niezmiernie ciekawych
formach, jak np. Igła Deotymy czy Maczuga Herkulesa.
Kolejnym elementem wapiennej rzeźby są tu jaskinie,
których na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego naliczono ponad 400, a przypuszcza się, że jest ich znacznie
więcej. Najdłuższe z nich to: Jaskinia Łokietka i Ciemna,
udostępnione do zwiedzania turystom.
Na bogactwo flory składa się 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wą-

Nocek duży

trobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200 porostów.
Występują tu 84 gatunki roślin prawnie chronionych.
Doliczono się ok. 30 zespołów roślinnych, z czego
największą powierzchnie zajmują lasy (ok. 71%). Na
wierzchowinach występują przeważnie bory mieszane,
które na stokach północnych przechodzą w buczynę
karpacką, a na południowych w buczynę ciepłolubną.
Występują również skupiska jaworów, grądy, a w dolinach łęgi nadrzeczne. Na skałach występują murawy
kserotermiczne. Spośród roślin możemy spotkać tu
gatunki górskie, takie jak: jodła, chaber miękkowłosy,
żywiec gruczołowaty; gatunki stepowe: ostnica Jana,
aster gawędka, wisienka karłowata oraz gatunki reliktowe z okresu holoceńskiego: ułudka leśna i obrazki
plamiste.
Faunę Ojcowskiego Parku Narodowego reprezentuje
ok. 6000 opisanych gatunków zwierząt, a szacuje się,
że może być ich tutaj nawet 11000. Występuje tu 218
gatunków zwierząt prawnie ochronionych. Najbardziej
charakterystyczną grupą zwierząt są nietoperze, których
naliczono 17 gatunków z 25 występujących w całej Polsce. Dlatego też nietoperz stał się symbolem Parku, a jego
wizerunek znajduje się w logo. Spośród ssaków możemy
spotkać ponadto sarnę, zająca, dzika, lisa, kunę leśną,
bobra, i wiele innych. Stwierdzono występowanie tu ponad
120 gatunków ptaków, m.in.: bociana czarnego, zimorodka, puszczyka, jastrzębia gołębiarza, sowę uszatą, wiele
gatunków dzięciołów. Z płazów występują tu: traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, rzekotka drzewna a gady reprezentowane są przez zaskrońca
zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego,
żmiję zygzakowatą i gniewosza plamistego.
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Piękno jurajskiego krajobrazu i występowanie tu wielu
rzadkich gatunków roślin i zwierząt nie mogły pozostać
pominięte podczas ustalania miejsc wartych szczególnej
ochrony. Dlatego niemal cały obszar Jury został włączony
do Parków Krajobrazowych, a nad najcenniejszym przyrodniczo fragmentem Doliny Prądnika ustanowiono ścisłą
ochronę Ojcowskiego Parku Narodowego. Aby uzupełnić
ochronę przyrody na Jurze powstał szereg rezerwatów
przyrody chroniących szczególnie malownicze i cenne
fragmenty naturalnego środowiska.

Ojców – Korytarz główny Jaskini Łokietka
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Ojców – Skała Rękawica

Turystyka w OPN odbywa się wyłącznie po wy-

znaczonych szlakach o łącznej długości 23 km. Prowadzą one przez najbardziej atrakcyjne przyrodniczo
obszary Parku, gdzie zobaczyć można twory skalne
takie jak: Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy. Udostępnione do zwiedzania są
dwie jaskinie – Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna.
Jaskinia Łokietka jest jedną z najbardziej znanych
jaskiń w Polsce, co wiąże się z legendą o ukrywającym
się tu królu Władysławie Łokietku przed pościgiem
wojsk czeskich. Znajduje się ok. 125 m nad dnem

kowych. W Ojcowie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku (opis str. 16), a u podnóża góry
i wzdłuż całej doliny szereg zabytkowych budynków
pochodzących z drugiej połowy XIX wieku, z czasów,
kiedy powstało tu znane i modne uzdrowisko. Tuż
obok skały zamkowej znajdują się budynki dwóch hoteli: „Hotel Pod Łokietkiem”, w którym obecnie
mieści się Muzeum Przyrodnicze im. prof. Władysława Szafera oraz „Hotel Pod Kazimierzem”
z biblioteką i ośrodkiem dydaktycznym OPN. Dalej
w parku zdrojowym możemy podziwiać wille i domy
drewniane wzniesione w stylu szwajcarskim, m.in.:
„Bazar Warszawski” z muzeum etnograficznym PTTK, czy „Willę pod Koroną”. Ciekawym
obiektem jest również „Kapliczka Na Wodzie”
wzniesiona w 1901 roku na potoku Prądnik w celu
ominięcia zakazu carskiego. W Grodzisku znajduje
się Kościół i Pustelnia bł. Salomei wzniesiona
pod koniec XVII wieku na miejscu dawnego zamku i
klasztoru klarysek z ciekawym barokowym wnętrzem
i otoczeniem oraz Młyn Boronia z XV w. Największą
atrakcją turystyczną Pieskowej Skały jest późnorenesansowy zamek (opis str. 16), w którym mieści się
Muzeum, będące filią Muzeum Zamku Królewskiego
na Wawelu.

OCHRONA PRZYRODY

Jurajskie Parki Krajobrazowe
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Brama Krakowska w Ojcowie

Doliny Sąspowskiej na zboczu Góry Chełmowej i ma
długość 320 m. Jaskinia Ciemna położona jest 65
metrów ponad dnem Doliny Prądnika w zespole skał
Góry Koronnej. Jest to obszerna pozioma jaskinia, o
długości 230 metrów, a ciekawostką jest jej zwiedzanie „przy świeczkach”. Stanowi jedno z najcenniejszych
stanowisk archeologicznych w Polsce. Najstarsze pochodzące stąd znaleziska świadczące o bytowaniu człowieka
neandertalskiego datowane są na ok. 120 tysięcy lat.
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajdziemy także szereg obiektów historycznych i zabyt-

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych obejmuje 7
parków o łącznej powierzchni 91 838 ha, które razem z Ojcowskim Parkiem Narodowym i otuliną stanowią największy w Polsce obszar podlegający ochronie. Pomysłodawcą
utworzenia na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej
parku krajobrazowego był dr Zygmunt Novak, będący
później profesorem Politechniki Krakowskiej. Od 1948
roku kierował pracami zmierzającymi do zagospodarowania terenu Jury. Efektem koncepcji planistycznych było
powstanie w latach 50-tych i 60-tych szeregu rezerwatów
przyrody, natomiast parki krajobrazowe powstały dopiero
w latach 1980-82. Ich głównym celem jest ochrona przyrody i kultury Jury w powiązaniu z racjonalnym wykorzystaniem dla potrzeb społecznych i turystycznych.
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd o powierzchni 47931 ha położony jest na terenie województwa śląskiego i małopolskiego i praktycznie
rozciąga się wzdłuż całej Wyżyny Częstochowskiej
i częściowo Wyżyny Olkuskiej. W jego granicach

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”

położony jest w całości w województwie małopolskim i
zajmuje powierzchnię 13710 ha. Obejmuje obszar wierzchowiny Wyżyny Olkuskiej usłanej w części północnej
ostańcami (rejon Jerzmanowic), a w południowej porozcinanej głębokimi dolinami z licznymi skałkami zboczowymi i bramami skalnymi oraz malowniczymi potokami.
Najbardziej popularne turystycznie dolinki to: Będkowska, Bolechowicka, Eliaszówki, Kluczwody, Kobylańska, i
Racławki.
Tenczyński Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 12582 ha. W jego graniach leży zasadnicza
część Grzbietu Tenczyńskiego z morfologią podobną do
Dolinek Podkrakowskich oraz wilgotne kompleksy leśne
Puszczy Dulowskiej położonej w obrębie Rowu Krzeszowickiego. W jego granicach znajduje się malownicza Dolina
Sanki z Wąwozem Mnikowskim.
Rudniański Park Krajobrazowy leży w południowym krańcu Garbu Tenczyńskiego od zachodu i wschodu
zamknięty doliną potoku Rudno i wzgórzem Kajasówka.
Zajmuje powierzchnię 4610 ha a jego głównymi walorami
są kompleksy leśne i nadwiślańskie wzgórza.
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy o powierzchni 5067 ha w większości znajduje się na terenie
Krakowa i chroni nadwiślańskie fragmenty Jury z Lasem
Wolskim i opactwem benedyktyńskim w Tyńcu. Dalej
biegnie wąskim pasem na zachód aż po Czernichów i w
kierunku północno-zachodnim tworząc zatokę w obniżeniu Sanki, między Liszkami a Cholerzynem.
Dłubniański Park Krajobrazowy o powierzchni
6970 ha obejmuje dolinę Dłubni od jej źródeł w rejonie
Trzyciąża, aż po Raciborowice na granicy Krakowa. W granice Parku włączono ponadto kompleks lasów w okolicy
między Minogą a Tarnawą.

Rezerwaty Przyrody
Zielona Góra (pow. 19,66 ha) – rezerwat leśny
położony na północ od Olsztyna. Las grabowo-dębowy z
domieszką buka, porastający wapienne skaliste wzgórze
z jaskinią.
Wielki Las (pow. 37,27 ha) – rezerwat leśny koło
Przyrowa. Kompleks lasów jesionowo-olszowych z domieszką innych drzew liściastych na silnie podmokłym
obszarze źródliskowym; ostoja bociana czarnego i orlika
krzykliwego.
Sokole Góry (pow. 210,96 ha) – rezerwat leśny
na południe od Olsztyna. Malowniczy zespół jurajskich
wzgórz ze skałami wapiennymi i jaskiniami, porośnięty
u podnóży borem sosnowym, wyżej buczynami: sudecką
i ciepłolubną o bogatym gatunkowo runie.
Kaliszak (pow. 14,33 ha) – rezerwat leśny na wschód
od Janowa. Las jodłowo-sosnowy z udziałem dębu, świerka, modrzewia i buka.
Parkowe (pow. 159,9 ha) – rezerwat krajobrazowy
na południe od Złotego Potoku (gm. Janów). Malownicza
dolina Wiercicy z zachowanymi w prawie naturalnym stanie lasami (buczyny, bory mieszane, łęgi) oraz ciekawymi
formami skalnymi.
Bukowa Kępa (pow. 52,8 ha) – rezerwat leśny
koło Gór Gorzkowskich (gm. Janów). Wapienne wzgórze
pokryte zbliżonymi do naturalnych drzewostanami bukowymi z domieszką jaworu, klonu, lipy i innych.
Ostrężnik (pow. 4,87 ha) – rezerwat leśny na
południe od Złotego Potoku (gm. Janów). Las bukowo-grabowy na wapiennym wzgórzu z ruinami XIV-wiecznej warowni.
Góra Zborów (pow. 45 ha) – rezerwat przyrody
nieożywionej na zachód od Kroczyc. Obejmuje dwa skalne
grzbiety zbudowane z górnojurajskich wapieni: Górę Zborów zwaną Berkową (464 m n.p.m.) oraz Kołoczek – jedne z najbardziej malowniczych grup ostańców na Wyżynie
Częstochowskiej z bogatą florą roślin kserotermicznych w
szczytowych partiach (m.in. stanowiska rzadkiego w Polsce goździka sinego).
Cisy (pow. 2,1 ha) – rezerwat leśny koło Huty Szklanej
(gm. Koziegłowy). Naturalne stanowisko cisa pospolitego
w wilgotnym lesie mieszanym.
Góra Chełm (pow. 12,56 ha) – rezerwat leśny w
pobliżu wsi Hutki Kanki (gm. Łazy). Skaliste wzgórze (443
m n.p.m.) pokryte starodrzewiem bukowym z domieszką
jaworu i jodły, o niezwykle bogatym gatunkowo runie.

OCHRONA PRZYRODY

znajduje się większość zamków – „orlich gniazd”. W
rzeźbie dominują liczne ostańce oraz wzniesienia tworzące rozległe pasma. Do najbardziej znanych należą:
Sokole Góry i Góry Towarne w rejonie Olsztyna, Skałki
Mirowsko – Bobolickie, Kroczyckie, Podlesickie, Rzędkowickie oraz tzw. Pasmo Smoleńsko – Niegowonickie. W obrębie skałek występują liczne jaskinie.
Park Krajobrazowy „Stawki” znajduje się w województwie śląskim na pograniczu Wyżyny Częstochowskiej i Niecki Włoszczowskiej na obszarze źródliskowym w
dorzeczu Wiercicy. Najmniejszy z parków krajobrazowych
zajmuje powierzchnię 1745 ha, a jego głównym walorem
są bujne, podmokłe lasy.

Podlesice – Widok z Góry Zborów na Kołoczek
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Smoleń (pow. 4,32 ha) – rezerwat leśny koło Pilicy. Wapienne wzgórze (486 m n.p.m.) z ruinami XIV-wiecznego zamku porośnięte starodrzewiem bukowym
z przewagą buczyny sudeckiej. Rzeźbę urozmaicają liczne
ostańce skalne, szczeliny i wgłębienia.
Ruskie Góry (pow. 153 ha) – rezerwat leśny na południe od Ryczowa (gm. Ogrodzieniec). Teren o niezwykle
urozmaiconej rzeźbie (skaliste wąwozy, skalne bramy,
głazy) i znacznych różnicach wysokości, zalesiony buczyną
sudecką i jaworzyną górską, o bogatym runie, z licznymi
gatunkami chronionymi.
Michałowiec (pow. 12,12 ha) – rezerwat florystyczny na północ od wsi Michałówka (gm. Trzyciąż). Bogate
stanowiska obuwika w runie lasów bukowych.
Ostra Góra (pow. 7,59 ha) – rezerwat leśny w pobliżu wsi Karniowice (gm. Trzebinia). Starodrzew buczyny
karpackiej pokrywający niewielkie wzgórze.
Dolina Eliaszówki (pow. 107,2 ha) – rezerwat
leśny między Czerną a Paczółtowicami (gm. Krzeszowice).
Obejmuje część doliny potoku Eliaszówka o zboczach pokrytych starodrzewami buczyn i grądów, w dnie łęgami
jesionowo-olszowymi; na zboczach liczne odsłonięcia
dolnokarbońskich wapieni.
Dolina Racławki (pow. 472,66 ha) – rezerwat
krajobrazowy między Paczółtowicami a Dubiem (gm.
Krzeszowice). Obejmuje dolinę potoku Racławka wraz
z przyległymi wierzchowinami; skaliste zbocza pokryte
starodrzewami buczyny karpackiej i grądów, w wyższych
partiach borem mieszanym i buczynami ciepłolubnymi,
dno łęgami olszowymi.
Dolina Szklarki (pow. 45,39 ha) – rezerwat leśny
na zboczu doliny potoku Szklarka między Jerzmanowicami i Szklarkami. Malownicze skałki porośnięte lasem
mieszanym z dominującą buczyną karpacką oraz dużym
krasowym źródłem „Pióro” w północnej części.
Wąwóz Bolechowicki (pow. 21,31 ha) – rezerwat
krajobrazowy w Bolechowicach (gm. Zabierzów). Malowniczy wąwóz, w górnej części zalesiony, w dolnej stromościenny, skalisty, o ujściu zwieńczonym charakterystyczną
skalną bramą.
Dolina Kluczwody (pow. 35 29 ha) – rezerwat
leśny w pobliżu wsi Zelków (gm. Zabierzów). Obejmuje
fragment zachodniego zbocza jurajskiej doliny oraz wierzchowiny pokryty grądem i buczyną karpacką.
Skała Kmity (pow. 19,47 ha) – rezerwat krajobrazowy pod Zabierzowem. Obejmuje strome zbocza wyciętego w górnojurajskich wapieniach przełomowego odcinka
rzeki Rudawy z legendarną Skałą Kmity.
Dolina Potoku Rudno (pow. 95,94 ha) – rezerwat leśno-krajobrazowy na granicy Alwerni i Krzeszowic. Fragment doliny potoku Rudno porośnięty

Dolina Wiercicy

Dolina Bolechowicka

zróżnicowanymi zbiorowiskami leśnymi, w tym łęgu
olszowego, w obrębie rezerwatu znajduje się nieczynny kamieniołom „Orlej”.
Zimny Dół (pow. 2,22 ha) – rezerwat przyrody
nieożywionej we wsi Czułów (gm. Liszki) na wschodnim
zboczu wąwozu odchodzącego od doliny potoku Sanka.
Oryginalne formy skalne związane z procesami zboczowymi i krasowymi (skalne grzyby, bloki, korytarze, itp.) z
lasem grądowym w otoczeniu.
Dolina Mnikowska (pow. 20,41 ha) – rezerwat
krajobrazowy koło Mnikowa (gm. Liszki). Malowniczy
wąwóz krasowy o zróżnicowanej szacie roślinnej, w części
o charakterze skalnego kanionu. Na jednej ze skał postać
Matki Boskiej namalowana w 1863 r. przez Walerego Eliasza-Radzikowskiego.
Kajasówka (pow. 11,83 ha) – rezerwat geologiczny
na skraju Przegini Duchownej (gm. Czernichów). Obejmuje charakterystyczne dla tektoniki obszaru krakowskiego
wąskie, zrębowe wzgórze zbudowane z górnojurajskich
wapieni. W partiach szczytowych Jaskinia Przegińska oraz
mały stawek wypełniający lej krasowy.
Panieńskie Skały (pow. 6,41 ha) – rezerwat
krajobrazowy na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie.
Malowniczy, owiany legendami wąwóz zbudowany z wapieni górnej jury, porośnięty lasem grądowym z bogatą
roślinnością w runie.
Skałki Przegorzalskie (pow. 1,38 ha) – rezerwat
florystyczny w Lesie Wolskim. Obejmuje część wapiennego
zbocza pokrytego murawami z rzadkimi gatunkami roślin naskalnych i kserotermicznych, ostoja wielu rzadkich
owadów.
Bielańskie Skałki (pow. 1,73 ha) – rezerwat florystyczny na skalistym stoku na południowym skłonie Lasu
Wolskiego ze stanowiskami rzadkich gatunków kserotermicznych.
Lipowiec (pow. 11,36 ha) – rezerwat leśny koło
Babic. Obejmuje wzgórze z ruinami zamku biskupów krakowskich „Lipowiec”, porośnięte ponad 200-letnim lasem
bukowym z bogatą florą storczyków w runie.
Bukowica (pow. 22,76 ha) – rezerwat leśny na południe od wsi Zagórze (gm. Babice). Starodrzew buczyny
pokrywający zbudowane z utworów triasowych wzgórze
Bukowica; ostoja ptactwa leśnego.
Skołczanka (pow. 36,52 ha) – rezerwat faunistyczny w Krakowie – Tyńcu. Wapienne wzgórze jurajskie porośnięte lasami oraz murawami, stanowiącymi siedlisko
rzadkich gatunków owadów, zwłaszcza motyli.
Bonarka (pow. 2,29 ha) – rezerwat przyrody nieożywionej przy ul. Kamieńskiego w Krakowie. Obejmuje
fragment odsłoniętej powierzchni abrazyjnej na górnojurajskich wapieniach.

Zamki i warownie Jury

OLSZTYN. Pierwsze wzmianki o olsztyńskiej warowni pochodzą z roku 1349. W tym czasie król Kazimierz Wielki poddał gruntownej przebudowie niegdyś
drewniany gród i na jego miejscu powstała murowana
twierdza. Zamek miał ochraniać zachodnie granice
Królestwa Polskiego przed najazdem od strony Śląska
i Czech, lecz pełnił także funkcję więzienia królewskiego. W połowie XV wieku rozbudowa twierdzy poszła
w kierunku południowo-zachodnim. Kolejnego jej
etapu dokonał Piotr Opaliński w latach 1540-51. W
1587 roku zamek zaatakowany został przez wojska
austriackie arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do
tronu polskiego. Dramatyczna obrona powiodła się,
lecz sama budowla mocno ucierpiała. W roku 1655
zamek został zdobyty i zniszczony przez Szwedów.
Od tej pory popadał w ruinę. W XVIII wieku powoli
rozbierane mury stanowiły źródło budulca na odbudowywany w tym czasie po pożarze kościół. Do dziś z
zamku zachowały się mury części mieszkalnej, wieże:
cylindryczna (stołp) i kwadratowa (Starościńska),
fragmenty murów budynków gospodarczych, częściowo także piwnice oraz odkryte w czasie badań archeologicznych fundamenty kuźnicy i ślady dymarek.
OSTRĘŻNIK. Powszechnie uważa się, że zamek w
Ostrężniku wzniesiono z inicjatywy króla Kazimierza
Wielkiego w połowie XIV wieku. Być może budowla
nigdy nie została ukończona i nikt w niej nie mieszkał.
Niektóre źródła mówią, że mogła się w niej mieścić
siedziba rozbójników albo więzienie, w którym królowie trzymali bez sądu swych przeciwników politycznych. W skład kompleksu obronnego wchodził zamek
górny mieszczący się na stromej skale i przedzamcze,

Zamek w Olsztynie

pełniące funkcje gospodarcze. Do dziś z tajemniczej
strażnicy, o której nie ma żadnej wzmianki w kronikach, przetrwały tylko niewielkie fragmenty murów o
wysokości nie przekraczającej jednego metra.
SULISZOWICE. Warownia w Suliszowicach
została wzniesiona prawdopodobnie pod koniec XIV
wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego
przez ówczesnego wójta suliszowieckiego. Dostęp do
budowli w kształcie wieży był możliwy przy użyciu
drabin. Poza wysoką, okrągłą basztą istniał tu budynek mieszkalny dla załogi, oraz wieża bramna. Brak
przekazów o strażnicy w Suliszowicach może sugerować, że była krótko użytkowana i szybko opuszczona.
U podnóża skały widnieją tylko słabo zachowane
resztki zabudowań gospodarczych i muru okalającego
majdan.
PRZEWODZISZOWICE. Trudno jest określić
czas powstania warowni w Przewodziszowicach. Jedne
źródła podają, że zbudowano ją w połowie XIV wieku
na polecenie Kazimierza Wielkiego. Niektórzy historycy sądzą natomiast, iż zamek wzniósł w latach 1370-91 książę Władysław Opolczyk, który w tym czasie
był właścicielem wsi. Najsłynniejszym mieszkańcem
skalnej twierdzy był rycerz Mikołaj Kornicz, zwany
Siestrzeńcem. W latach 1424-44 wieś była własnością
tego sławnego rozbójnika, a zamek wykorzystywał
rzekomo jako jedną z baz dla swych łupieżczych wypraw. Popadł w ruinę u schyłku XV lub na początku
XVI wieku. Warownia w Przewodziszowicach miała
charakter wieży obronnej, do której dostęp był możliwy przy użyciu długich drabin. Do dziś zachował się
na krawędzi skały duży fragment kamiennego muru
wtapiającego się w nierówności skalne. Wokół skały
widoczne są ślady umocnień ziemnych, które otaczały
istniejący tu majdan.
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Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w
początkach drugiego tysiąclecia wzniesiono pierwsze
grody obronne, które chronić miały szlaki handlowe
w tworzącym się państwie piastowskim. W XIV wieku
za czasów panowania Kazimierza Wielkiego na pograniczu polsko-czeskim, często w miejscu drewnianych
grodów, wybudowano szereg warownych zamków
m.in. w Ojcowie, Olsztynie, Lelowie, Bobolicach i
Mirowie, w celu zabezpieczenia ówczesnej stolicy
– Krakowa i ochrony granic państwa. Powstał w ten
sposób system obronny zamków, uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami. Duży wkład w utworzenie takiego systemu
wniosły również możne rody szlacheckie, które wybudowały na tym terenie swe warowne siedziby m.in. w
Ogrodzieńcu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Udorzu, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzkwi, Lipowcu
i Rudnie. Jurajskie zamki budowane były najczęściej
na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych
skał wapiennych, stąd wzięła się ich nazwa – „Orle
Gniazda”.
Niestety, dziś większość tych wspaniałych budowli
możemy oglądać tylko jako ruiny. Przyczyniły się do
tego głównie wojny szwedzkie, w czasie których ograbiono i zniszczono większość zamków, a później rozbiory i restrykcyjna polityka zaborców. Na szczęście w
ostatnim czasie ponowione zostały próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i zostały odbudowane
z ruin zamki w Bobolicach i Korzkwi.
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KRAKÓW

MAPA – ZAMKI I WAROWNIE

ŁUTOWIEC. Wieża mieszkalno-obronna w
Łutowcu wzniesiona została najprawdopodobniej
na przełomie XIII i XIV wieku. Zniszczeniu uległa na
początku wieku XVI, a następnie została opuszczona.
Strażnica nie była wzmiankowana w żadnych dokumentach i nie ma pewności, czy została zbudowana za
panowania Kazimierza Wielkiego, czy później, przez
księcia Władysława Opolczyka. Do dziś po fortyfikacji
pozostały bardzo nikłe ślady.

Zamek Bąkowiec w Morsku

BOBOLICE. Zamek w Bobolicach powstał za
Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Prawdopodobnie wcześniej istniał tu drewniany gród. W 1370
roku z rąk Ludwika Węgierskiego otrzymał go Władysław Opolczyk, lecz w 1396 roku Władysław Jagiełło
zbrojnie mu go odebrał. W XV i XVI wieku zamek poddany został przebudowie przez kolejnych właścicieli,
którymi byli między innymi Myszkowscy i Męcińscy.
W czasie „potopu szwedzkiego” w roku 1657 zamek
legł w gruzach i przez kilkaset lat, mimo podejmowanych prób, nie został odbudowany. Ostatecznie
opuszczony w drugiej połowie XVIII wieku popadł w
ruinę. Obecnie właścicielami zamku są bracia Laseccy,
którzy po przeprowadzeniu badań archeologicznych
w roku 2001 rozpoczęli odbudowę obiektu. Zamek jest
prawie odbudowany, a jego część została udostępniona turystom.
MIRÓW. Zamek w Mirowie powstał w połowie XIV
wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Początkowo był własnością Lisów z Koziegłów, potem należał
do Władysława Opolczyka. W roku 1396 oskarżony
o współpracę z Czechami Władysław Opolczyk został
pozbawiony swych dóbr przez Władysława Jagiełłę.
Po zbrojnym przejęciu zamku został przekazany pod
zarząd Krystyna z Koziegłów i przez pewien czas pełnił
rolę mieszkalno-obronnej siedziby rycerskiej. W kolejnych latach zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli, pod koniec XV stulecia przeszedł w ręce Myszkowskich, pod panowaniem których pozostał przez 144
lata. W tym czasie został przebudowany i osiągnął
szczyt swej świetności. Gdy jednak dalsza rozbudowa
siedziby stała się niemożliwa, zamek odsprzedano
Janowi Korycińskiemu, a później rodzinie Męcińskich.
W czasie „potopu szwedzkiego” zamek został mocno
zniszczony. Mimo iż Męcińscy podejmowali prace remontowe, dalej popadał w ruinę i w roku 1787 został
ostatecznie opuszczony. Zamek mirowski jest dosko-

MORSKO. Zamek Bąkowiec w Morsku powstał
prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku jako
zamek rycerski. Zamek górny posiadał mury dopasowane do skały wapiennej, a od wschodniej, łagodnie
opadającej strony wzgórza, istniało podzamcze z
zabudowaniami gospodarczymi. U podnóża pionowo
spadającej skały była wykuta głęboka studnia. Wstęp
na zamek możliwy był tylko przy użyciu długich drabin. Wieś Morsko w 1327 roku przekazana została
przez Władysława Łokietka zakonnikom z Mstowa.
Pierwsza wzmianka o Bąkowcu i jego właścicielu Mikołaju Strzale pochodzą z roku 1390. Przez wieki był
własnością Jana z Sieciechowic, rodziny Zborowskich,
Brzeskich i Giebułtowskich. Zamek, który w swoich
założeniach obronnych nie uwzględniał możliwości
użycia broni palnej, w XVII wieku został opuszczony.

ZAMKI I WAROWNIE

Zamek Bobolice

nałym przykładem dopasowania murów budowli do
skały wapiennej, na której stanął. Brak tu praktycznie
prostych odcinków muru, a charakterystyczne naroże
w kierunku spadu wzgórza przypomina dziób statku.
Obecnie zamek znajdujący się od niedawna w rękach
braci Laseckich, poddawany jest rekonstrukcji.

Zamek Mirów

11

W 1927 roku teren zakupił architekt Witold Czeczott
i dobudował do istniejących ruin kamienny dom.
Obecnie wokół zamku mieści się całoroczny ośrodek
wypoczynkowy z działającym zimą wyciągiem narciarskim.
KOZIEGŁOWY. W przeciwieństwie do innych
zamków na Jurze, zamek w Koziegłowach nie był
usytuowany na wzniesieniu. Wybudowany został na
terenach bagiennych a jego umocnienie stanowiły
dwie linie wałów oraz głęboka fosa. Składał się z
wieży bramnej, budynku mieszkalnego i niewielkiego
dziedzińca, a wjazd do niego prowadził przez groblę
usypaną na bagnach. Murowany zamek powstał w XIV
wieku na miejscu drewniano-ziemnej XIII-wiecznej
konstrukcji. Był najbardziej na zachód wysuniętą
strażnicą Królestwa Polskiego, a swe położenie zawdzięczał przechodzącemu tędy szlakowi handlowemu z Krakowa do Opola i Lelowa. W 1519 roku zamek
został odkupiony od Koziegłowskich przez biskupa
Jana Konarskiego i od tej pory stanowił własność
biskupów krakowskich. Jak podają źródła jeszcze w
XVI wieku popadł w ruinę i został opuszczony. W XVIII
wieku został całkowicie rozebrany a kamienny budulec wykorzystano do budowy pobliskiej drogi.

zaczął popadać w ruinę. Przez wiele lat opuszczony
obiekt był zamknięty, jednak w ostatnim czasie rozpoczęto prace adaptacyjne, zrekonstruowano most
zwodzony a na wieży zamkowej udostępniona została
platforma widokowa dla turystów.
OGRODZIENIEC. Zamek ogrodzieniecki, położony na najwyższym wzniesieniu w środkowej Jurze,
powstał w XIV wieku. Pierwsze wzmianki w dokumentach wymieniają jako właścicieli Włodka z Ogrodzieńca i rodzinę Sulimczyków. W tym czasie, jak ustaliły
badania archeologiczne, powstała budowla w centralnej części obecnego zamku. W 1523 roku stał się
własnością rodziny Bonerów, którzy podjęli się dzieła
przebudowy. Wcześniej istniejąca budowla została
całkowicie rozebrana, a odbudowę wspaniałej renesansowej siedziby magnackiej ostatecznie ukończono
w 1545 roku. Kolejni właściciele – Firlejowie kontynuowali rozbudowę zamku aż do roku 1655, do najazdu
przez wojska szwedzkie. Mimo zmyślnie skonstruowanych systemów obronnych Szwedzi zdobyli zamek
i przez jakiś czas urzędowali w nim ograbiając go i

ZAMKI I WAROWNIE

SIEWIERZ. Zamek siewierski wzniesiono najprawdopodobniej w XIV wieku pośród bagien na usypanej sztucznej wyspie o wysokości około 10 metrów
i średnicy liczącej prawie 80 metrów. Od roku 1443
miasto Siewierz, a z nim i zamek, stało się własnością
biskupów krakowskich. Pierwotnie wzniesiony na nieregularnym planie, był przebudowywany wielokrotnie
na przestrzeni od XV do XVIII wieku, tak, że całkowicie zatracił swój pierwotny kształt. Największej
rozbudowy dokonano w latach 1553-1574 tworząc
zabudowania mieszkalne. W roku 1657 został spalony przez Szwedów, jednak wkrótce odbudowany był
użytkowany do końca wieku XVIII. Zamek w Siewierzu
posiadał bardzo dobrze przemyślany system obronny.
Otaczające go bagna były naturalną barierą, wzmocnioną dodatkowo przez fosę. Od północy dostępu
do zamku bronił barbakan oraz wieża z szeregiem
otworów strzelniczych. Po roku 1789, gdy Księstwo
Siewierskie należące do biskupów krakowskich przeszło na własność skarbu państwa, zamek w Siewierzu

Zamek w Siewierzu
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Podzamcze – Zamek Ogrodzieniec

Góra Birów

GÓRA BIRÓW. Nieopodal ruin ogrodzienieckiego zamku, na sąsiednim wzgórzu zwanym Górą Birów,
znajduje się współczesna rekonstrukcja murów istniejącego tu przed wiekami drewnianego grodziska.
Odkryte początki bytności człowieka na Górze Birów sięgają 30 tysięcy lat wstecz. W tym czasie w tutejszych jaskiniach były zakładane obozowiska przez
łowców niedźwiedzi i reniferów. W II i III tysiącleciu

p.n.e. istniały tu pracownie wykonujące narzędzia z
pozyskiwanego ze skał krzemienia. Znaleziska archeologiczne mówią również o istnieniu tutaj w VI–V wieku p.n.e. osady kultury łużyckiej, po której pozostały
naczynia oraz żelazne i brązowe ozdoby. W wieku IV-V
n.e. Górę Birów zamieszkiwały plemiona germańskie.
Ostatnią osadą na Górze Birów była od VIII wieku
osada słowiańska.
W XIII wieku, lub jak niektórzy podają, na początku wieku XIV, szczyt góry został ufortyfikowany.
Wzniesiono wał o konstrukcji kamienno-drewnianej,
co wskazuje, że była to strażnica wojskowa. Świadczą
o tym znaleziska – strzały, bełty, topory i inne militaria. Gród został zniszczony przez pożar w czasie
walk polsko-czeskich w I połowie XIV wieku. Nigdy nie
został odbudowany, natomiast wkrótce na sąsiednim
wzgórzu wybudowano zamek „Ogrodzieniec”.
PILICA. W 1577 roku Pilica została zakupiona
przez Wojciecha Padniewskiego, który w 1602 roku
rozpoczął budowę zamku. W rękach rodziny Padniewskich zamek pozostał tylko do roku 1611, kiedy
to zmarł syn Wojciecha – Stanisław, a spadkobiercy

ZAMKI I WAROWNIE

niszcząc w znacznym stopniu. Wkrótce jednak zostali
wyparci przez kasztelana krakowskiego Stanisława
Warszyckiego, który zamek odbudował. W czasie
kolejnej wojny polsko-szwedzkiej w 1702 roku zamek
ponownie został zdobyty i podpalony. Od tej pory nieodwracalnie popadał w ruinę. Ostatnia mieszkanka,
ze względu na niebezpieczeństwo zarwania stropów,
opuściła zamek około roku 1810. Powoli rozbierany na
materiał budowlany, dopiero po II wojnie światowej
poddany został pracom remontowo-zabezpieczającym. Obecnie jako trwała ruina udostępniony jest do
zwiedzania turystom, a na terenie dziedzińca organizowane są liczne imprezy plenerowe, m.in. turnieje
rycerskie.

Pałac Padniewskich w Pilicy
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W 1908 roku zamek kupił Kazimierz Arkuszewski i
był właścicielem aż do wybuchu II wojny światowej.
Po wojnie majątek upaństwowiono, a dziś, mimo iż
został zakupiony przez Barbarę Piasecką-Johnson i
przeprowadzono w nim wstępne prace remontowe,
niszczeje z przyczyny nieporozumień własnościowych.

Zamek w Smoleniu

Strażnica w Ryczowie
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sprzedali majątek księciu Jerzemu Zbaraskiemu.
Książę ukończył budowę, wyremontował istniejące
pomieszczenia oraz bogato je wyposażył. Po śmierci
Zbaraskiego Pilicę odziedziczył jego krewny książę
Konstanty Wiśniowiecki, a kolejnym właścicielem
został jego zięć – Stanisław Warszycki. Za jego panowania nastąpiła kolejna rozbudowa zamku oraz budowa okazałych fortyfikacji z sześcioma bastionami.
W 1655 roku zamek zajęli Szwedzi i zrabowali dużą
część majątku, lecz po kilku miesiącach został odbity
przez wojska Warszyckiego. Kolejny napad Szwedów
w 1705 roku ponownie zakończył się zajęciem zamku,
jego zrabowaniem i zniszczeniem. W 1730 roku właścicielką Pilicy została Maria Józefa Sobieska. Nowa
właścicielka odbudowała zamek czyniąc go wspaniałą
rezydencją, lecz jej spadkobiercy zadłużyli majątek i
przez kolejne lata budowla często zmieniała właścicieli i popadała w ruinę. Ponownie do świetności zamek
powrócił w latach 1874-1887, kiedy to właściciel majątku – Leon Epstein dokonał gruntownego remontu.

SMOLEŃ. Zamek w Smoleniu od XIII wieku był
siedzibą rodu Toporczyków, którzy z czasem przyjęli
nazwisko Pileckich. Już w XIII wieku wznosiła się tu
drewniano-ziemna fortyfikacja, która uległa spaleniu
w czasie walk Władysława Łokietka z Wacławem II. Z
pożogi uratowała się jedynie wysoka okrągła kamienna wieża, do której dobudowano z czasem dom mieszkalny oraz mury otaczające dziedziniec wschodni.
Wkrótce też powstał po przeciwnej stronie wzgórza
drugi dziedziniec z zabudowaniami gospodarczymi i
głęboką na ponad 200 metrów studnią. W roku 1590,
po śmierci ostatniego z rodu Pileckich, smoleński
zamek przeszedł w ręce rodziny Padniewskich. Kiedy
Padniewscy wybudowali w Pilicy nową siedzibę, został
opuszczony. W 1655 roku zamek spalili Szwedzi i tak
dotrwał on do naszych czasów.
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Zamek w Bydlinie

Ruiny zamku w Sławkowie

UDÓRZ. Wieś Udórz była wspominana w źródłach
pisanych już w roku 1232, lecz nigdy nie pojawiła
się informacja o istnieniu zamku. Jedyny dokument
wspominający o „śladach ruin zameczku” pochodzi
z XVIII wieku. Na tej podstawie historycy wnioskują,
że budowę zamku mógł rozpocząć na przełomie XIV i
XV wieku Iwo z Obiechowa herbu Wieniawa, który w
owym czasie był właścicielem wsi. Nie wiadomo natomiast, z jakich powodów budowy nie ukończono i
zamek nie został zamieszkany.
RYCZÓW. Nieopodal głównego skrzyżowania
dróg w Ryczowie znajduje się ostaniec Grodzisko
z pozostałościami małej średniowiecznej strażnicy
warownej. Była to typowa samotnie stojąca, wysoka
wieża otoczona fosą i ostrokołem. Do strażnicy dostać się można było tylko po linach lub drabinach.
U podnóża budowli znajdowało się podzamcze z zabudowaniami gospodarczymi. Tego typu strażnice w
pewnym momencie straciły swe znaczenie militarne, a
jako budowla mało reprezentacyjna, nie nadająca się
do rozbudowy, została opuszczona. Dziś po strażnicy
pozostał niewielki fragment muru na szczycie skały.
Jeszcze na początku XX wieku zachowały się znacznie
większe jej fragmenty, jednak wraz z częścią skały runęły w dół i zapewne posłużyły do budowy pobliskich
gospodarstw.
BYDLIN. Strażnica w Bylinie powstała prawdopodobnie w XIV wieku w ramach umacniania granic ze
Śląskiem. Składała się z wieży, budynku mieszkalnego
i przylegającego do nich dziedzińca. W pierwszej połowie XVI wieku Bydlin przeszedł na własność Bonerów, a budowlę, która utraciła swoje walory obronne,
zamieniono na kościół. W dobie reformacji, około
roku 1570, nowy właściciel – Jan Firlej, zamienił
kościół na zbór ariański. W 1594 roku Mikołaj Firlej,
syn Jana, przywrócił poprzedni charakter kościołowi,
nadając mu nazwę Świętego Krzyża. W 1655 roku

kościół zniszczyli Szwedzi. 80 lat później został odbudowany, ale wciąż ograbiany przez panoszące się
po Polsce obce wojska, został definitywnie opuszczony
pod koniec XVII wieku. Popadał w ruinę, co przyspieszyła jeszcze rozbiórka muru obwodowego, z którego
kamień posłużył jako materiał budowlany.
RABSZTYN. Średniowieczny zamek rycerski w
Rabsztynie powstał w czasach Kazimierza Wielkiego
w XIV wieku. Była to okazała budowla z wysoką okrągłą wieżą. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli.
Byli nimi: Spytko z Melsztyna, rodzina Toporczyków
zwana Rabsztyńskimi, później m.in. Bonerowie, aż na
początku XVII wieku przeszedł w ręce Zygmunta Myszkowskiego. Jeszcze przed rokiem 1615 powstał tu zamek dolny, przyklejony do skały, na której stała stara
twierdza. Barokowy pałac, będący typową rezydencją
magnacką, przetrwał do 1657 roku, kiedy to został
spalony przez Szwedów. Po „potopie szwedzkim”
został tylko częściowo odbudowany ze zniszczeń. Na
początku XVIII wieku wybudowano u podnóża zamku
dwór starościński i folwark, a sam zamek popadał w
coraz większą ruinę. W połowie XIX wieku zniszczenia
dopełniła miejscowa ludność rozbierając zamkowe
mury dla odzyskania budulca, a w 1901 poszukiwacze
skarbów wysadzili w powietrze wysoką cylindryczną
wieżę. W takim stanie zamek przetrwał do dziś. Jednak od kilku lat prowadzone są tam prace zabezpieczające, odbudowano część murów, dwa mosty oraz
zrekonstruowano bramę wjazdową.
SŁAWKÓW. Zamek w Sławkowie zbudowany
został około roku 1280 przez biskupa krakowskiego
Pawła z Przymankowa, a pierwsze wzmianki pisane o
nim pochodzą z roku 1289, kiedy to Henryk IV Probus
zajął zamki w Sławkowie i Pieskowej Skale, i oddał w
zarząd burgrabiemu Henrykowi z Woszowa. Następcą
biskupa Pawła był Jan Muskata, który rozbudował
zamek, otaczając go wałem ziemnym i fosą. W 1455
roku zamek został zniszczony przez zaciężne polsko-morawskie oddziały, walczące u boku Kazimierza
Jagiellończyka przeciwko Krzyżakom. Zamek nie został już odbudowany. Do dziś zachowały się jedynie
mury przyziemia wieży mieszkalnej wraz z tajnym
przejściem.
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Obecnie obejrzeć można dobrze zachowane
grube mury obwodowe obydwu zamków, ślady po
pomieszczeniach gospodarczych, otwór bramny oraz
charakterystyczną górującą nad wzgórzem wspaniałą
basztę.
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Maczuga Herkulesa i Zamek w Pieskowej Skale

OJCÓW. Zamek w Ojcowie wzniósł Kazimierz
Wielki. Leżąca przy drodze handlowej Kraków-Wrocław fortyfikacja była istotnym punktem kontroli
szlaku handlowego. Do końca istnienia Rzeczypospolitej był siedzibą starostwa. W XVI wieku m.in. urzędował tu Jan Boner, a w XVIII wieku rodziny Łubieńskich
i Załuskich. Pierwotnie zamek składał się z dwóch
części. Pierwszą z nich był budynek mieszkalny i
dziedziniec z głęboką, wykutą w skale studnią. Druga,
nieregularna w swej formie część zamku z charakterystyczną wieżą, spoczywała na nieco wyżej położonej
niewielkiej skale. W połowie XVII wieku wybudowano
trzeci element – budynek mieszkalny, usytuowany
na południowej skale wychodzącej daleko poza obrys
muru obronnego. Ponad zamkiem górowała wysoka
kamienna baszta, która w wyniku przebudowy w XIX
wieku uległa znacznemu obniżeniu. Wejście odbywało
się przez pomost oparty na widocznych do dziś filarach, oraz wyposażoną w dębowe wrota wieżę bramną.
W połowie XIX wieku zamek rozebrano w celu przebudowy jednak samej rekonstrukcji nie doprowadzono
do końca. Poza wcześniej wspomnianą basztą, jedyną
zachowaną częścią jest wieża bramna wybudowana w
stylu neogotyckim pod koniec XIX wieku.
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PIESKOWA SKAŁA. Zamek w Pieskowej Skale
powstał w czasach Kazimierza Wielkiego jako gotycka strażnica i był usytuowany nieco wyżej na skale
zwanej Dorotką. W 1377 roku Ludwik Węgierski
nadał zamek rodzinie Szafrańców, której był siedzibą do roku 1608. W tym czasie został rozbudowany
i stał się typową renesansową siedzibą magnacką.
Nowa budowla powstała w miejscu dawnego podzamcza. W roku 1640 zamek stał się własnością
Michała Zebrzydowskiego, który go ufortyfikował.
W 1718 roku pożar zniszczył budowlę, która jednak
została odbudowana 60 lat później przez Hieronima
Wielopolskiego. W II połowie XIX wieku był własnością Mieroszewskich i to oni odremontowali go po
kolejnym pożarze w roku 1850. Po 1905 roku zamek wykupiono w celu zorganizowania pensjonatu.
Dopiero po II wojnie światowej w latach 1948-64
przeprowadzono dokładne prace badawcze, a następnie budowlane. W ten sposób przywrócono mu
wygląd z czasów największej jego świetności. Zamek
otoczony jest malowniczym parkiem, u jego podnóża
roztaczają się stawy założone jeszcze w XVI wieku.
Obecnie jest siedzibą filii Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu.
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Zamek w Ojcowie

Strażnica w Suliszowicach

KORZKIEW. Pierwsze dokumenty z 1352 roku
mówią o górze Korzkiew, na której znajdował się zamek wzniesiony tu przez ród herbu Syrokomla. W XV
wieku był on własnością mieszczanina Piotra Krupka,
następnie znalazł się w rękach rodziny Ługowskich. W
XVI wieku został przebudowany i zatracił cechy zamku średniowiecznego. Nowo wzniesiona budowla miała kształt murów idealnie dopasowany do form skał.
Nieregularny piętrowy budynek, posiadający wykute
w skale piwnice, okalał mur z budynkiem bramnym.
W czasie „potopu szwedzkiego” zamek zapewne
został zniszczony, skoro dokumenty wspominają o
jego odbudowie w II połowie XVII wieku. W latach
następnych był własnością Wodzickich, Dębowskich
i Czackich. Od 1720 roku do końca XIX wieku służył
jako rezydencja myśliwska. Po II wojnie światowej
zamek był czynny, jednak z czasem popadł w ruinę.
Pod koniec lat 90. stał się własnością prywatną. Nowy
właściciel rozpoczął odbudowę warowni. Obecnie w
częściowo odrestaurowanym obiekcie znajduje się
hotel, oraz sale konferencyjne. Dalsze prace trwają.
Docelowo planowane jest zagospodarowanie całego
wzgórza zamkowego i jego okolicy.
LIPOWIEC. Zamek Lipowiec w Wygiełzowie
wzniesiony został w XIII wieku jako drewniany dwór
obronny i aż do roku 1789 pozostawał własnością biskupów krakowskich. Około roku 1295 zamek został
rozbudowany przez biskupa Jana Muskatę. Z tamtego
okresu pochodzi do dziś zachowana okrągła kamienna
wieża. W XV wieku zamek uległ kolejnej rozbudowie.
Prawie przez cały czas swego istnienia, aż do końca
XVIII wieku spełniał rolę więzienia dla duchownych.
W XVI wieku osadzani w nim byli zwolennicy reformacji, a w wieku XVIII księża nie przestrzegający zasad
moralnych. W roku 1657 zamek spalili Szwedzi. Dopiero po 75 latach został odbudowany. Po roku 1789
budynek został zajęty przez wojska austriackie. W
roku 1800 w zamku wybuchł pożar, który go częściowo zniszczył. Pomimo uszkodzeń był zamieszkiwany
do roku 1849. Później popadł w ruinę i dopiero prace
przeprowadzone po II wojnie światowej zabezpieczyły
budowlę przed dalszym rozpadem. Obecnie jest udo-

stępniony turystom, a roztaczający się widok z wieży
zamkowej jest godny polecenia.
TENCZYN. Najstarsze informacje o zamku Tenczyn w Rudnie pochodzą z roku 1319. Wzniósł go
prawdopodobnie Andrzej z Morawicy, który od nazwy
zamku przyjął nazwisko Tenczyński. Gotycka budowla posiadała trzy wieże okrągłe i jedną kwadratową.
Dostępu do zamku broniły mury obronne oraz wieża
przedbramna w formie rondla. Około roku 1570 został rozbudowany przez Jana Tenczyńskiego, stając
się wspaniałą rezydencją renesansową. W roku 1610
umocniono go pięciobocznymi bastionami i barbakanem. Podczas „potopu szwedzkiego” po długim oblężeniu zamek został poddany, co jednak nie uchroniło
go przed złupieniem i podpaleniem. W roku 1683 po
śmierci ostatniego właściciela z rodu Tenczyńskich,
zamek, jako wiano jego córki, stał się własnością
rodziny Opalińskich. Na przestrzeni lat próbowano
podnieść budowlę z ruin, jednak pożar w roku 1768
strawił go doszczętnie. Do II wojny światowej pozostający w ruinie zamek należał do rodziny Potockich.
Po wojnie podjęto próby zabezpieczenia ruin, jednak
zamku nie odbudowano.
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Zamek w Korzkwi

Zamek Tenczyn
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MAPA – SANKTUARIA

Sanktuaria
Na terenie Jury, wraz z rozwojem osadnictwa,
powstawały miejsca kultu religijnego – kościoły i
klasztory. Miało to związek m.in. z bliskością biskupstwa w Krakowie. Niektóre z nich w początkowej fazie
pełniły również funkcje obronne. Miejsca do których
przybywali liczni pielgrzymi związane były głównie
z istnieniem cudownych wizerunków Matki Boskiej.
Z czasem zostały one podniesione do rangi sanktuariów. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej takich
miejsc jest bardzo wiele:. m.in. na Jasnej Górze, w
Żarkach – Leśniowie, Paczółtowicach, Płokach, Smardzowicach. Pozostałe sanktuaria związane są z kultem
Chrystusa Zbawiciela – w Alwerni i Przegini, lub ku
czci Świętych – w Aleksandrówce (św. Anny Samotrzeć), w Koziegłówkach (św. Antoniego z Padwy) i w
Czernej (św. Rafała Kalinowskiego).
Aleksandrówka (św. Anna) – Sanktuarium Klauzurowe św. Anny
Wioska Święta Anna zawdzięcza swoją nazwę wydarzeniom z XIV wieku, kiedy to pastuszkom ukazała
się postać św. Anny Samotrzeciej. W XV wieku w miejscu objawień wzniesiono figurkę św. Anny, a w 1499
roku wybudowano tu pierwszy drewniany kościół. W
latach 1609-1617 została wzniesiona nowa murowana świątynia, a przy nim kaplica, w której została
umieszczona z łask słynąca figura św. Anny. Jednonawowy kościół zbudowany na planie krzyża został
poświęcony 27 sierpnia 1617 roku. 51 lat później obok
kościoła powstał klasztor ojców Bernardynów. W
obrębie świątyni, w drugiej połowie XVIII wieku przeprowadzono prace remontowe. Między innymi w tym
czasie wzdłuż murów kościoła powstały krużganki, w
których umieszczono stacje Drogi Krzyżowej. Jednak
w 1864 roku z powodu zaangażowania się ojców
Bernardynów w działania polityczne klasztor został
zniszczony przez władze rosyjskie. W 1869 roku do
opuszczonego klasztoru przybyły Siostry Dominikanki
Klauzurowe, odremontowały go i przystosowały na
własną siedzibę. Dniem świątecznym w sanktuarium
jest dzień św. Anny – 26 VII.

Alwernia – Sanktuarium Pana Jezusa
Miłosiernego
Początki istnienia klasztoru w Alwerni sięgają
roku 1616, kiedy to kasztelan wojnicki i starosta
gniewkowski Krzysztof Koryciński ufundował klasztor
p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu na wzgórzu
Podskale w obrębie swych dóbr. Miejsce to nazwano
Alwernią, nawiązując do nazwy toskańskiej góry La
Verna i tamtejszej pustelni św. Franciszka z Asyżu.
Tego samego roku wybudowano tu niewielki drewniany kościółek, który przetrwał do 1661 roku. Z biegiem
czasu postawiono w kościółku dwa inne: w roku 1633
– św. Antoniego, a w roku 1638 – św. Anny. W 1625
roku położone zostały fundamenty pod nowy murowany kościół, a jego budowę ukończono w roku 1676.
2 sierpnia 1686 odbyła się uroczystość przekazania
przez ks. Jana Franciszka Michlajskiego z Lubowli,
proboszcza Babic, łaskami słynącego obrazu „Ecce
Homo”. W latach 1897-1900 do kościoła została
dobudowana 55-metrowa wieża, w której zawieszono
dzwony. Zabudowania klasztorno-gospodarcze po-

Aleksandrówka – Sanktuarium

Czerna – Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej i św. Ojca Rafała Kalinowskiego
Wznoszący się wśród lasu na zachodnim zboczu
doliny Eliaszówki zespół klasztorny został ufundowany w 1631 roku przez Agnieszkę z Tenczyńskich
Firlejową. Powstał na terenie, gdzie już w 1629 roku
karmelici bosi wznieśli 12 domków – pustelni. Murowany klasztor został wybudowany w latach 1631-1650. W 1640 roku konsekrowano kościół p.w. św.
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Sanktuarium w Alwerni

wstawały równolegle z budową murowanego kościoła.
Na miejscu pierwotnych drewnianych budynków, które spłonęły w roku 1635, wzniesiono w 1656 r. obecne
murowane na wzór pustelni Alverno w Toskanii, które
przebudowano na przełomie XIX i XX w. Główne uroczystości odbywają się w drugą niedzielę Wielkanocy
(Niedziela Miłosierdzia) oraz 17 IX – Święto Stygmatyzacji św. Franciszka.
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Proroka Eliasza. W ołtarzu głównym umieszczono
obraz przedstawiający św. patrona, namalowany
przez Tomasza Dolabellę. Od połowy XVIII wieku w
ołtarzu bocznym znajduje się otoczony czcią obraz
Matki Boskiej Szkaplerznej namalowany przez artystę malarza Pawła Gołębiowskiego, ukoronowany
koronami papieskimi w roku 1988. Przy kościele
klasztornym murowanym jest kaplica poświęcona
pamięci błog. Ojca Rafała Kalinowskiego, członka
Rady Narodowej w powstaniu styczniowym w 1863 r.,
później zesłańca syberyjskiego, w końcu karmelity
bosego w Czernej, beatyfikowanego w 1983 roku. Cały
kompleks klasztorny o powierzchni 8 ha pierwotnie
otoczony był murem o długości 4 km i wysokości 2,5
m, wzniesionym w latach 1640-1672, którego ruiny
zachowały się do dziś. Nieco poźniej powstał monumentalny most pustelniczy łączący dwa wzgórza eremickie. Całkowita długość mostu wynosiła 120 m, szerokość 9,5 m, wysokość najwyższego przęsła 18 m. Na
kamiennych filarach dwumetrowej grubości, ponad
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Sanktuarium w Dąbrowie Górniczej

głębokim jarem postawiono 11 arkad z kamiennymi
balustradami, figurami świętych przy wjeździe i u
wylotu mostu. Na uwagę zasługuje również zabytkowa studnia, znajdująca się na klasztornym podwórku.
Została wykuta w litej skale w latach 1644-1651. Do
chwili obecnej zachowała się nad nią cebulasta kopuła
z latarnią kryta gontem, wsparta na ośmiu filarkach.
Główne uroczystości maryjne odbywają się 16 VII oraz
w niedzielę przed 20 XI – wspomnienie św. Rafała
Kalinowskiego.
Dąbrowa Górnicza – Sanktuarium
Matki Bożej Anielskiej
Budowa tej neogotyckiej, trójnawowej świątyni
trwała siedem lat i miała miejsce na przełomie XIX
i XX w. Kościół powstał na podstawie projektu rozbudowy starego kościoła i wzniesiony został pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Od 1901 roku według
pisma papieskiego Leona XIII nosi nazwę probazyliki.
Od samego początku istnienia świątyni wierni oddawali cześć Matce Bożej Anielskiej. W sanktuarium
znajduje się wykonana przez artystę J.B. Proszowskiego figurka Matki Bożej Anielskiej z drzewa cyprysowego. Matka Boża w prawej ręce trzyma berło
na lewej zaś Dzieciątko Jezus. Otoczona czcią figura
została koronowana w 1968 r. przez prymasa Polski
kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z udziałem
kardynała Karola Wojtyły. Dąbrowska bazylika dnia
16 marca 1902 roku otrzymała przywilej obchodzenia
odpustów: 3 V w uroczystość św. Aleksandra, 13 XI w
dzień wspomnienia św. Stanisława Kostki oraz 3 VIII
w Święto Matki Bożej Anielskiej.
Jaroszowiec – Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych
Początki świątyni miały miejsce w 1922 roku, kiedy to mieszkańcy Jaroszowca wybudowali kaplicę ku
czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W roku
1978 biskup Jan Jaroszewicz wydał dekret erygujący
parafię, trzy lata później rozpoczęto budowę kościoła,
poświęconego 21 maja 1995 roku. Rok później został
ogłoszony sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych. Przedmiotem kultu świątyni jest figurka wykonana przez rzeźbiarza Jana
Funka z Krakowa oraz obraz Matki Bożej, będący

historia kultu Matki Bożej Lelowskiej nie są znane.
Główna uroczystość sanktuarium odbywa się 16 VII.

kopią obrazu znajdującego się w Turynie, namalowanego przez ucznia Matejki – Jana Szczęsnego. 21 maja
2006 roku, w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II
przed kościołem stanął pomnik Papieża, ufundowany
przez parafian oraz pielgrzymujących do sanktuarium. Główne uroczystości obchodzone są 24 V.
Koziegłówki – Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego
Sanktuarium wybudowane zostało w stylu włoskiego renesansu na miejscu dawnej świątyni z roku
1603. Kościół został wzniesiony w latach 1903-1908
według projektu Hugona Kudery i planów inż. Józefa Pomianowskiego. Wewnątrz świątyni znajduje się
wiele nagromadzonych zabytków – pozłacany kielich
z 1668 r., sygnaturka z 1788 r., pomniki z dawnej
świątyni z 1603 r. a w ołtarzu głównym przewieziony z Rzymu obraz św. Antoniego. Obraz ten w 1568
roku został poświęcony przez papieża Piusa V. 90 lat
później na prośbę ks. J. Znojeckiego przekazano go
do kościoła w Koziegłówkach (1656 r.). Został umieszczony w ołtarzu św. Antoniego wybudowanym w 1762
roku z czarnego marmuru. Po II wojnie światowej
kościół przeszedł gruntowny remont, a ołtarz z obrazem został przeniesiony do nowej świątyni. Główne
uroczystości obchodzone są 13 VI.
Lelów – Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszycielki Lelowskiej
Kościół parafialny św. Marcina wzniesiony został
w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Dwukrotnie
spłonął, po raz pierwszy w 1638 r. Na nowo zbudowany, całkowicie zmieniony, ponownie uległ zniszczeniu podczas pożaru w czasie II wojny światowej, po
czym w latach 1940-1950 został zrekonstruowany.
Dwukrotnie spłonął również obraz Matki Bożej Lelowskiej. Oryginał spłonął w 1638 roku, a replika została
przeniesiona do sanktuarium w 1819 roku po kasacie
zgromadzenia franciszkanów. We wrześniu 1939 roku
obraz został zniszczony po raz drugi. Obecną replikę
obrazu z XVII w. wykonał w 1948 r. Czesław Ćwinarowicz z Krakowa. Pochodzenie obrazu, jak również

Paczółtowice – Sanktuarium Matki
Bożej Paczółtowskiej
Wzniesiony na początku XVI w. późnogotycki kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny wykonany został z drzewa jodłowego. Wewnątrz
ozdobiony jest dekoracją malarską z końca XIX w oraz
zachowanymi na ścianach fragmentami polichromii
ze scenami Męki Pańskiej z drugiej połowy XVII w. Z
biegiem czasu świątynia została rozbudowana, w roku
1530 dobudowano wieżę, natomiast w 1899 powstała
zakrystia i boczna kruchta. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest czczony i ukoronowany w 2001 r.
przez parafian, gotycki obraz Matki Boskiej Paczółtowskiej z ok. 1460-1470 roku. Zamieszczony został
w ołtarzu św. Mikołaja z 1604 r., przeniesionym z ka-

SANKTUARIA

Sanktuarium w Jaroszowcu

Myszków – Mrzygłód – Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Mrzygłodzkiej
Kościół parafialny p.w. NMP, murowany, z wystrojem barokowym, wzniesiony został na miejscu dawnego
drewnianego kościoła w latach 1644-1653. W 1662 r.
świątynia została poświęcona przez bpa Mikołaja
Oberskiego. Dwa lata później Ojcowie Dominikanie
przekazali na rzecz kościoła obraz Matki Bożej Różańcowej. Obraz ten od początku został obdarzony
czcią przez rzesze wiernych a miasto Mrzygłód stało
się jednym z pierwszych ośrodków kultu Matki Boskiej
Różańcowej. Z biegiem lat obraz uległ zniszczeniu i
został zastąpiony w roku 1804 nowym wizerunkiem
Matki Boskiej. Nowy obraz nazwany został przez
mieszkańców obrazem Matki Bożej Mrzygłodzkiej.
Świątynię odrestaurowano w 1761 r., z kolei w 1855
roku w wyniku pożaru został zniszczony cały kościół
za wyjątkiem barokowego ołtarza głównego oraz
łaskami słynącego obrazu Matki Bożej. Odnowiony
w latach 1903-1916 dzięki staraniom ks. Romualda
Wójcika, w 1986 roku doczekał się podwyższenia do
rangi sanktuarium. Obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej
w 1996 r. został ukoronowany koronami papieskimi.
Główne uroczystości odbywają się 15 VIII, oraz w
pierwszą niedzielę października – odpust różańcowy.

Lelów – Sanktuarium
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tedry wawelskiej. Godne uwagi są również zabytkowe
elementy wyposażenia m.in.: późnogotycki krucyfiks
z początku XVI w. – jeden z najstarszych w Polsce,
gotycko-renesansowa chrzcielnica wykonana z brązu
w 1533 r., dwa barokowe ołtarze boczne św. Anny i św.
Józefa pochodzące z 1728 r., organy z 1701 r., obraz
Chrystusa Frasobliwego z XVI w. Główne uroczystości
sanktuarium obchodzone są w ostatnią niedzielę maja
oraz pierwszą niedzielę po 15 IX.

Sanktuarium w Paczółtowicach
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Pilica – Biskupice – Sanktuarium
Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki
Rodzin
Klasztor i kościół p.w. Najświętszego Imienia
Jezus ufundowane zostały przez Marię Józefę z Wesslów Sobieską w roku 1739. Budowa trwała krótko,
już w 1746 r. świątynia została poświęcona. Wystrój
świątyni – ołtarz główny z wizerunkiem Chrystusa
Ukrzyżowanego, przedstawionego na tle Kalwarii i
siedem ołtarzy bocznych – pochodzi głównie z okresu
budowy. W jednym z bocznych ołtarzy znajduje się
obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVII w., będący kopią
obrazu z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.
Obraz o wymiarach 37,5 na 25 cm namalowany na
olchowym drewnie ofiarowany został w 1753 r. przez
fundatorkę kościoła. Słynący z łask obraz otoczony
ozdobną, srebrna ramą z połowy XVIII wieku, w 2003
roku został koronowany przez papieża Jana Pawła II.
Tego samego roku kościół został podniesiony przez
biskupa A. Śmigielskiego do rangi sanktuarium. Na
uwagę zasługuje również mur otaczający świątynię z
XVIII-wiecznymi stacjami Drogi Krzyżowej. Główna
uroczystość odbywa się 15 VI.

22

Pilica – Biskupice – Sanktuarium

Płoki – Sanktuarium Matki Bożej
Płockiej, Patronki Polskich Rodzin
Robotniczych
Pierwsze wzmianki o budowie kościoła pochodzą z początku XIV w., jednak wystawiona wówczas świątynia w 1793 r. spłonęła. Na jej miejscu
odbudowano kościół, który po II wojnie światowej
ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Obecne sanktuarium zostało wzniesione w
1954 roku. „Łaskami słynący” obraz Matki Bożej,
malowany na lipowych deskach, pochodzi z drugiej połowy XV w. i jest najstarszym wizerunkiem
Madonny w Polsce. Oryginalne gotyckie tło, na
którym przedstawiony został wizerunek Najświętszej Panny z Dzieciątkiem, w XVIII wieku zostało
zastąpione grawerowanym barokowym, a w roku
1977 srebrzonym metalowym. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi w 1982 roku, oraz
ponownie w roku 1988, po kradzieży poprzednich
koron. Sanktuarium stanowi jeden z najważniejszych ośrodków kultu Maryjnego, a w 2007 roku
zostało wpisane w trasę międzynarodowego szlaku
pielgrzymkowego, biegnącego od Częstochowy do
Mariazell w Austrii. Główne uroczystości odbywają
się 8 IX.

Płoki – Sanktuarium

Podzamcze – Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej
Tutejszy kult Matki Bożej sięga roku 1818, kiedy
jednemu z mieszkańców Podzamcza na skale ukazał się
wizerunek Matki Boskiej. W tym miejscu w połowie XIX
wieku została umieszczona replika obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, który później został zamieszczony w
głównym ołtarzu sanktuarium. W latach 50. XX wieku mieszkańcy wybudowali tu kaplicę, która w 2000
roku została rozebrana i zastąpiona nową. Uroczyste
poświęcenie nowej kaplicy odbyło się 12 czerwca 2000
roku. Do rangi sanktuarium świątynia podniesiona została w 2002 roku. Główne uroczystości obchodzone są
w dzień po święcie Matki Bożej Zielnej.
Przeginia – Sanktuarium Najświętszego Zbawienia
Wybudowany w 1622 roku, a następnie w latach
1902-1908 przebudowany na styl pseudogotycki kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela słynie z obrazu

Smardzowice – Sanktuarium Matki
Bożej Smardzowickiej
Pierwsza drewniana świątynia została wzniesiona
w 1325 roku. Niestety w 1570 r. kościół został zniszczony przez pożar. W rok później wybudowano nową
świątynię, która przetrwała ponad 350 lat, a następnie została rozebrana i przeniesiona do nowopowstałej
parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej i św. Małgorzaty.
Budowę obecnego neogotyckiego sanktuarium rozpoczęto w 1907 roku. 6 października 1918 roku została
odprawiona pierwsza msza święta, jednak poświęcenie
kościoła odbyło się dopiero 66 lat później (1984 r.).
W świątyni został umieszczony XVI-wieczny, z łask
słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, namalowany na deskach, w 1683 ozdobiony srebrną sukienką.
Obraz został ukoronowany przez Prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę złotymi
koronami w 1972 roku. W 1986 roku odbyła się kolejna
koronacja, spowodowana kradzieżą pierwszych koron.
Odnalezione, pocięte korony można oglądać w gablocie
zamieszczonej wewnątrz kościoła. Główne uroczystości
mają miejsce w drugą niedzielę października.

Trzebinia – Sanktuarium

Trzebinia – Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej
Początki obecnego sanktuarium sięgają 1910 roku,
kiedy poświęcony został kamień pod budowę świątyni.
Prace nad budową kościoła, przerwane po wybuchu I
wojny światowej, zostały wznowione w 1954 r. W 1961

roku w Trzebini wzniesiono neogotycki kościół, do
którego w rok później sprowadzono z Fatimy figurę
przedstawiająca postać Matki Bożej Fatimskiej. Miało
to związek z zapoczątkowanym przez księży Salwatorian w maju 1950 roku zwyczajem nocnego czuwania
fatimskiego od 19.30 do 5.00 rano. Pięć lat później
cudowna figura została umieszczona w specjalnej kaplicy, gdzie w roku 1997 doczekała się ukoronowania
koronami papieskimi, a świątynia została podniesiona
do rangi sanktuarium. Nabożeństwa „nocy fatimskich”
odbywają się tu w soboty po 13-tym dniu każdego miesiąca, od maja do października.

Sanktuarium w Wancerzowie

Wancerzów k. Mstowa – Sanktuarium
Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia
Miasto Mstów posiadało już swój kościół od ok.
XII w. Najstarszy opis przedstawiający parafię w stylu
romańskim zawiera dokument biskupa krakowskiego
Iwo Odrowąża z 1220 r. Kościół w roku 1441 został
zburzony, na jego miejscu wybudowano nowy o znacznie większych fundamentach. W późniejszych latach
świątynia niszczona była przez pożary kilkukrotnie,
a najbardziej ucierpiała w czasie I wojny światowej.
Jednak mimo zniszczeń kościół nie stracił wyposażenia
z XVIII w. oraz charakteru późnobarokowej bazyliki.
Ostatecznie podniesiony z ruin i odrestaurowany
został w 1925-1936 roku przez księdza proboszcza
Michała Maniewskiego. Świątynia słynie z cudownego
obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII wieku. Jest
to rytowana replika obrazu jasnogórskiego, który
podczas pielgrzymki nabyła Zofia Zamojska. Za jego
sprawą doznała cudownego uzdrowienia z paraliżu i
w 1647 roku przekazała go do tutejszego kościoła. Obraz został ozdobiony srebrną sukienką ze złoceniami,
a w 2000 r. uroczyście koronowany. Świątynia wraz z
XVIII-wiecznym klasztorem otoczona jest kamiennym
murem zrekonstruowanym w okresie międzywojennym
z ośmioma basztami oraz przebudowaną z południowej bramy dzwonnicą i barokową bramą północną.
Główne uroczystości odbywają się 15 VIII.
Wojkowice Kościelne – Sanktuarium
Matki Bożej Dobrej Drogi
Parafia w Wojkowicach prawdopodobnie istnieje
już od przełomu XIII i XIV wieku. Pierwotny kościółek
pod wezwaniem św. Marcina, rozbudowany był w latach
1618, 1700 oraz 1750. Obecnie zachowały się, tworząc
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„Ecce Homo”, pochodzącego prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII w. Namalowana na płótnie postać Jezusa z koroną cierniową na głowie, trzymającego w ręku
trzcinę znajduje się w bocznej kaplicy. Legenda głosi,
że obraz został ocalony z płonącego kościoła przez rycerza pochodzącego z nieopodal leżącego Sieniczna. To
właśnie dzięki niemu rycerz bez żadnego uszczerbku
przebył całą kampanię kozacko-tatarską. 28 września
2003 roku kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela i św.
Jana Chrzciciela został podwyższony do rangi sanktuarium przez biskupa diecezji sosnowieckiej Adama
Śmigielskiego. Główne uroczystości sanktuarium odbywają się w ostatnią niedzielę września.
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zarazem najstarszą część świątyni, prezbiterium, zakrystia oraz częściowo nawa główna. Ołtarz główny
pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. i wykonany jest
w stylu barokowym. Odnawiany był w 1809-1811 oraz
1956 roku. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami
słynący gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok.
1450 roku, namalowany na deskach, w srebrnej barokowej sukience z 1735 r. Do rangi sanktuarium kościół
został podniesiony w 1987 roku i jest to jedyne w Polsce
Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi, do którego
przybywają kierowcy z całej Polski. Odpust w parafii
ustanowiony jest na dzień 31 maja.
Wysocice – Sanktuarium Matki Bożej
Wysocickiej
Kościół parafialny św. Mikołaja jest jednym z najstarszych zabytków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wzniesiony z kamiennych ciosów na przełomie
XII i XIII wieku jest przykładem architektury romańskiej, który zachował się po dzień dzisiejszy w niemal
niezmienionym stanie. W stiukowym ołtarzu głównym
znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z drugiej
połowy XVII w. namalowany na płótnie farbą olejną
na podobieństwo Madonny Częstochowskiej. Prawdopodobnie kult Matki Bożej Wysocickiej rozpoczął się
kilkaset lat wcześniej, ok. pierwszej połowy XIII w., i
może wiązać się z kamiennym posągiem Matki Boskiej
z Dzieciątkiem na tronie we wnęce zewnętrznej ściany
prezbiterium z początku XIII w. Główne uroczystości
mają miejsce w pierwszą niedzielę października.

SANKTUARIA KRAJOZNAWCZY
INFORMATOR

Zawiercie – Skarżyce – Sanktuarium
Matki Bożej Skarżyckiej
Murowany, trójnawowy, wczesnobarokowy kościół
wzniesiony został w 1616 roku. Natomiast poświęcony został dwukrotnie, po raz pierwszy jeszcze jako
kaplica pełniąca funkcję kościoła w 1598 roku. Następna konsekracja, już po przebudowie i po dodaniu
trzech okrągłych kaplic symbolizujących Trójcę św.,
miała miejsce w 1678 roku. Wyposażenie wnętrza jest
przeważnie późnorenesansowe i barokowe. Na uwagę
zasługują drewniany, barokowo-klasycystyczny ołtarz
główny, bogato złocony, z obrazem Świętej Trójcy, a
w nawie klasycystyczne ołtarze boczne z obrazami św.
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Sanktuarium w Wysocicach

Zawiercie – Skarżyce – Sanktuarium

Floriana z XVII w. i Matki Bożej Skarżyckiej z XVII w.,
który od dawna otoczony jest szczególną czcią. Z uwagi
na to kościół został podniesiony do rangi sanktuarium
Najświętszej Marii Panny Skarżyckiej dnia 15 sierpnia
1999 roku. Główne uroczystości obchodzone są w dniu
5 VIII.
Żarki – Leśniów – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Leśniowskiej Patronki Rodzin
Najstarsza część kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny pochodzi z 1559 r. Jednak kult
Matki Bożej sięga do XIV w., kiedy to książę Władysław
Opolczyk wracając z Rusi z obrazem Madonny dla klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze zatrzymał się wraz
z orszakiem w Leśniowie. Utrudzony podróżą i spragniony, nie mogąc znaleźć w okolicy wody, zwrócił się
z prośbą do Matki Bożej i spod ziemi wytrysnęło źródło,
dając początek potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności książę Władysław pozostawił w miejscowej kaplicy drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł wraz z
obrazem. Dwa wieki później wzniesiono kościół, a w
ołtarzu głównym umieszczono cudowną figurkę Matki
Bożej Leśniowskiej. W XVII wieku świątynia została
przebudowana, dobudowano kruchtę, przedłużono
nawę oraz wybudowano wieżyczkę. Później był jeszcze
kilkakrotnie restaurowany, m.in. w latach 1846-47. W
1967 roku odbyła się uroczysta koronacja figury Matki
Bożej przez prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała
Karola Wojtyłę. Od 1706 roku paulini spisali kilkaset
uzdrowień fizycznych i duchowych, stąd sanktuarium
stało się i jest obecnie regularnie uczęszczanym miejscem pielgrzymkowym. Obok sanktuarium znajduje się
późnobarokowy klasztor z XVII w. oraz współczesne kapliczki różańcowe, ołtarz polowy i kaplica na źródłach
Leśniówki. Główne uroczystości odbywają się 2 VII oraz
w pierwszą niedzielę po tej dacie.

Żarki – Leśniów – Sanktuarium

Informator krajoznawczy

Gmina Bolesław położona jest na granicy
województw małopolskiego i śląskiego w połowie
drogi pomiędzy Krakowem i Katowicami, przy drodze
krajowej 94.
Bolesław * XIX-wieczny neoklasycystyczny dworek * Domy robotnicze z XIX i początku XX wieku *
Kościół Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła z
końca XIX wieku z neogotyckim ołtarzem w kształcie

Kościół Macierzyństwa NMP w Bolesławiu

Stara drewniana zabudowa w Alwerni

tryptyku na wzór krakowskiego ołtarza Wita Stwosza
* Budynek OSP z 1912 roku.
Krzykawka * Dworek z 1724 roku otoczony
starym parkiem * Ślady umocnień ziemnych średniowiecznego zamku szlacheckiego, zniszczonego
na początku XIV w. przez najemników Jana Muskaty
ze Sławkowa * Pomnik upamiętniający poległych w
bitwie powstańczej 5 maja 1863 r.
Gmina Bukowno położona jest w zachodniej
części województwa małopolskiego, między Krakowem a Katowicami, w jednakowej odległości (około
40 km) od obu miast.
Bukowno * Muzeum Górnictwa Rud przy Zespole Szkół „Skałka”, sztolnia z eksponatami z kopalni
„Bolesław” * Diabla Góra – malownicze wapienne
wzgórze otoczone formami wydmowymi z dobrze
zachowaną jaskinią.

Bukowno – Diabla Góra

Częstochowa Turystyka w Częstochowie związana jest przede wszystkim z ruchem pielgrzymkowym. Zespół klasztorny na Jasnej Górze jest zarazem
największym, najbardziej prestiżowym, jak i najczęściej odwiedzanym z częstochowskich zabytków.
Jasna Góra * XVII-wieczny zespół klasztorny OO.
Paulinów otoczony murem bastionowym * Gotycka
Kaplica Matki Bożej – w barokowym hebanowym ołtarzu wsławiony wieloma cudami obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej – cel pielgrzymek z całego świata *
Sala Rycerska – reprezentacyjna sala Klasztoru, renesansowa, wypełniona cyklem XVII-wiecznych obrazów dokumentujących ważne dla zakonu wydarzenia
* VII-wieczny Kościół św. Andrzeja i św. Barbary *
Parki podjasnogórskie: Park ks. Stanisława Staszica
– utworzony w 1826 roku na wschodnim stoku Jasnej
Góry z Pawilonem Wystawowym Muzeum Częstochowskiego; unikalną, jedyną w Polsce zagrodą włościańską; drewnianą, stylową altaną oraz Obserwatorium
Astronomicznym oraz Park 3 Maja – założony w 1938
roku, usytuowany na wschodnim zboczu Jasnej Góry,
mieszczący korty tenisowe ze stylowym pawilonem.

SANKTUARIA
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Gmina Alwernia położona jest między Małopolską (od Krakowa 30 km) a Śląskiem (od Katowic
50 km) przy ważnych szlakach komunikacyjnych:
autostradzie A4 i drodze wojewódzkiej nr 780 Kraków
- Oświęcim.
Alwernia * Barokowy klasztor i kościół o.o. Bernardynów – Sanktuarium Pana Jezusa miłosiernego
(opis str. 19) słynący jako ośrodek kultu Pana Jezusa
Ecce Homo * Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w
Alwerni – najstarsze w Polsce, z 1953 roku, z bogatym zbiorem eksponatów pochodzących z różnych
regionów i okresów dziejowych * Zabytkowy zespół
urbanistyczny – Stary, prostokątny rynek z XVII- i
XVIII-wiecznymi drewnianymi domami o konstrukcji
zrębowej i czterospadowych dachach z podcieniami
oraz park z okazami starych dębów.
Grojec * Platforma widokowa z widokiem na
ruiny zamku Tenczyn w Rudnie * Kaplica upamiętniająca ofiary epidemii cholery z 1855 roku.
Kwaczała * Wąwóz ze skamieniałym lasem prehistorycznych drzew iglastych zwanych araukariami.
Nieporaz * Park Turystyki i Rozrywki z 13 budynkami w kształcie kopuł.
Poręba Żegoty * Kościół św. Marcina i Małgorzaty z marmurowymi ołtarzami pochodzącymi
z Katedry Wawelskiej, przeniesionymi tu na przełomie XIX-XX wieku i obrazami Michała Stachowicza
i Wojciecha Eliasza * Ruiny XVII-wiecznego pałacu
otoczone parkiem, w parku kaplica-mauzoleum
Szembeków z lat 1920-22 z posągiem Matki Boskiej
z Dzieciątkiem.
Regulice * Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca z 1887 roku z oryginalną mensą ołtarzową w
kształcie kielicha wykonanego z barwnego szkła.
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Miasto Częstochowa * Aleje Najświętszej
Maryi Panny * Neogotycki Kościół Najświętszego
Imienia Maryi z 1862 roku * Ratusz * Najstarszy
w Częstochowie Kościół św. Zygmunta z XIV wieku *
Archikatedra św. Rodziny – jeden z największych w
Polsce, neogotycki kościół z początku XX w. * Kościół
i cmentarz św. Rocha i św. Sebastiana z połowy XVII
wieku – najstarszy z istniejących częstochowskich
cmentarzy * Dom Frankego – Eklektyczna kamienica, wzorowana na architekturze wielkomiejskiej
Berlina i Wiednia * Stary Rynek.

Gmina Iwanowice leży kilkanaście kilometrów na północ od Krakowa, w malowniczej dolinie
rzeki Dłubnia, na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Miechowskiej.
Iwanowice * Drewniany kościół Świętej Trójcy z
1745 r. z gotyckimi rzeźbami i manierystycznymi ołtarzami * Kapliczka św. Rocha z przełomu XVIII i XIX
w. w formie klasycystycznego portyku z kolumnami, u
jej podnóża wypływa źródełko, któremu przypisywana jest lecznicza moc * Muzeum Regionalne w starej
karczmie z XVIII w.
Maszków * „Mały Ojców” – malowniczy przełom rzeki Dłubni ze śladami grodziska z IX-X w.
Sieciechowice * Gotycki, XIV-wieczny murowany kościół św. Andrzeja Apostoła, obok kościoła
dzwonnica z połowy XVIII w.

Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

INFORMATOR KRAJOZNAWCZY

Gmina Dąbrowa Górnicza położona jest
w województwie śląskim, nad rzekami Czarną i Białą
Przemszą.
* Neogotycka Bazylika Matki Boskiej Anielskiej z
1898 r. (opis str. 20) * Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego z 1678 r. w dzielnicy
Gołonóg * Pałac Kultury Zagłębia wybudowany w latach 1951-1958, w stylu socrealistycznym wg projektu
Zbigniewa Rzepeckiego * Muzeum Miejskie „Sztygarka” z udostępnioną do zwiedzania sztolnią ćwiczebną
* Zespół 4 jezior Pogoria z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi * Fragment Pustyni Błędowskiej na
terenie dzielnicy Błędów.
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Pustynia Błędowska

Gmina Gołcza położona jest w województwie
małopolskim, w powiecie miechowskim.
Czaple Wielkie * Murowany kościół św. Bartłomieja zbudowany w 1523 r. z posągiem Matki Boskiej
z dzieciątkiem datowanym na ok. 1420 r. * Murowany
dwór szlachecki Popielów z 1864 r.
Ulina Wielka * Kościół parafialny św. Katarzyny
pochodzący z II połowy XVII w., we wnętrzu gotycka
rzeźba Matki Boskiej z ok. 1400 r. oraz późnobarokowe ołtarze i manierystyczna ambona z XVII w.
Wysocice * Kościół św. Mikołaja z XIII w. –
Sanktuarium Matki Bożej Wysocickiej (opis str. 24)

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach

Gmina Janów położona jest w województwie
śląskim, w odległości 20 km od Częstochowy.
Bystrzanowice * XIX-wieczny odrestaurowany
Dwór Bystrzanowice * Rezerwat przyrody „Bukowa
Kępa”.
Janów * Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z
lat 1921-1923 * Obelisk mjr Jana Wrzoska – pomnik
ku czci żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Armii Kraków
poległych w walce 3 września 1939 roku * Cmentarz
żydowski.
Ostrężnik * Ruiny średniowiecznej strażnicy
(opis str. 9) oraz jaskinia w skale, na której była usytuowana, w otoczeniu rezerwat leśny Ostrężnik.
Siedlec * Pustynia Siedlecka o powierzchni 25 ha.
Złoty Potok * Dworek Zygmunta Krasińskiego
zbudowany w 1829 r., zakupiony w 1851 r. przez
rodzinę Krasińskich, obecnie Muzeum Zygmunta
Krasińskiego z ekspozycją przedmiotów osobistego
użytku poety, mebli pałacowych i obrazów * Pałac
Raczyńskich przebudowany w 1856 r., z malowniczym
parkiem pałacowym * Kościół św. Jana Chrzciciela z
XV w., przebudowany pod koniec wieku XIX * Pstrągarnia Raczyńskich z II połowy XIX wieku * Schroni-

Złoty Potok – Pałac Raczyńskich

Panorama Jerzmanowic

Gmina Jerzmanowice – Przeginia położona jest w województwie małopolskim, w powiecie
krakowskim, przy drodze krajowej 94.
Łazy * Dwór z czasów 20-lecia międzywojennego
– obecnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Jerzmanowice * XVII-wieczny kościół św. Jana
Chrzciciela, wzniesiony ku chwale króla Jana III Sobieskiego i wiedeńskiej Wiktorii * Kościół św. Bartłomieja Apostoła z 1876 r. * Jaskinia Nietoperzowa,
udostępniona do zwiedzania * Malownicze ostańce
w okolicy z najwyższym wzniesieniem – Skałką 502
(512,8 m n.p.m.).
Przeginia * Sanktuarium Najświętyszego Zbawienia (opis str. 22)
Racławice * Drewniany kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1511 r. z gotyckimi
zabytkami wyposażenia – m.in. rzeźbą Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z początku XV w., obrazami czterech
Świętych Dziewic i Zwiastowania z 1472 r., tryptykiem
św. Rodziny z około 1520 r.
Sąspów * Willa „Koziarnia” – dwór ziemiański
z czasów międzywojennych * Kościół św. Katarzyny
z 1760 r. z XVIII-wiecznym obrazem Matki Boskiej
Śnieżnej i drewnianą zabytkową dzwonnicą.
Szklary * Rezerwat przyrody „Dolina Szklarki”.
Gmina Klucze leży w północno-zachodniej
części województwa małopolskiego, na terenie powiatu olkuskiego.
Bydlin * XVIII-wieczna Kaplica Pocieszenia NMP
przebudowana w 1884 r. z cudowną figurą Matki
Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XV w. *
Kościół parafialny św. Małgorzaty z 1865 r. * Obelisk
w kształcie krzyża wykonany z piaskowca i kamienia
ciosanego, wysoki na 7 m, upamiętniający poległych
w bitwie pod Krzywopłotami w 1914 r. * Ruiny zamku
rycerskiego (opis str. 15)
Chechło * Klasycystyczny kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1807 r., ołtarz główny z malowanym na desce, prawdopodobnie XVI- lub XVII-wiecznym

obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz dwa ołtarze
boczne z połowy XVII w., obok kościoła dzwonnica z 1830 r.
z zegarem w kształcie barokowego ołtarzyka.
Golczowice * Krzyż i głaz z tablicą poświęcone
pamięci powstańców z 1863 r.
Jaroszowiec * Zabytkowe budynki przemysłowe
i mieszkalne z XIX w. – m.in. willa dyrektora cementowni i cztery charakterystyczne kamienice.
Klucze * Zabudowa dworska z początku XX w.
– dwa pałace rodziny Dietlów, przedwojennych właścicieli dóbr kluczewskich otoczone parkiem * Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych
piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33
km²) rozciągający się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy
Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie.
* Punkt widokowy na wzniesieniu Czubatka (382
m n.p.m.) z widokiem na rozległą panoramę Pustyni
Błędowskiej, na szczycie ruiny punktu dowodzenia
wojsk niemieckich z czasów II wojny światowej.
Kwaśniów * Ruiny renesansowej wieży mieszkalno-obronnej z XVI w.
Rodaki * Modrzewiowy kościół św. Marka z 1601 r.,
we wnętrzu późnobarokowy ołtarz główny z obrazem
św. Marka, wczesno- i późnobarokowe krucyfiksy,
rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w. oraz
wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, obok kościoła zabytkowa drewniana dzwonnica z XVIII-XIX w.

Klucze – Czubatka

Gmina Koziegłowy położona jest w województwie śląskim, na zachodniej krawędzi Jury, przy
drodze krajowej nr 1.
Cynków * Drewniany kościół św. Wawrzyńca z XVII w.
Huta Stara * Rezerwat leśny „Cisy w Hucie Starej” z ok. 80 okazami prawie stuletnich cisów.
Koziegłowy * Gotycki kościół parafialny św. Marii Magdaleny z XV-wiecznym prezbiterium, do którego ok. 1679 r. dobudowano nawę, wewnątrz zabytki
sakralne m.in. dwie gotyckie rzeźby drewniane: Matki
Boskiej i Jana Chrzciciela oraz obraz Matki Boskiej z
1694 r. w „srebrnej sukience” * Kościół św. Barbary z
1679 r. z renesansowym, bogato złoconym ołtarzem i
obrazem św. Barbary * Pozostałości średniowiecznego zamku (opis str. 12).
Koziegłówki * Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego (opis str. 21)
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sko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Góralówka”, wzniesione w celu utworzenia w Złotym Potoku
I Schroniska Jurajskiego * Młyn Kołaczew – jeden z
wielu drewnianych młynów wodnych na rzece Wiercicy, wybudowany w roku 1839 * Rezerwat przyrody
„Parkowe” * Malownicze formy naturalne, m.in. źródło Zygmunta i Elżbiety, źródło Spełnionych Marzeń,
stawy – Zygmunta, Irydion, Nocy Letniej oraz ostańce
– Brama Twardowskiego, Diabelskie Mosty.
Żuraw * Kościół parafialny św. Bartłomieja
wzniesiony w 1440 r. z manierystycznym XIX-wiecznym ołtarzem głównym oraz ołtarzami bocznymi barokowymi i neogotyckimi, w nich umieszczone posążki
czterech ewangelistów, późnobarokowe, sprzed 1769 r.
* Kaplica cmentarna św. Barbary z XVI w.
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Kościół św. Barbary w Koziegłowach

Pińczyce * Zespół pałacowy: pałac z XVIII w.,
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przebudowany w wieku XIX – obecnie plebania, oraz
kaplica św. Floriana z pierwszej połowy XIX w. * Kościół parafialny św. Michała Archanioła z 1874 r.
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Kraków to jedno z najstarszych miast Polski o
ponad tysiącletniej historii. W przeszłości był stolicą i
siedzibą polskich królów, a dziś jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków nauki, kultury i sztuki.
Wawel * Pałac Królewski założony w I połowie XI w.,
kilkakrotnie przebudowany, stan obecny z XVI w., w
salach pałacowych ekspozycje Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu * Kościół Katedralny św. Wacława i św. Stanisława z licznymi kaplicami, gdzie znajdują się m.in. pomniki nagrobkowe królów polskich
* Zabudowania mieszkalne i gospodarcze otoczone
średniowiecznymi murami obronnymi z basztami
* Legendarna jaskinia zwana „Smoczą Jamą”.
Rynek Główny * Sukiennice w centralnej części
rynku – budynek obecny z lat 1875-1879, sięgający
historią XIII w. * Kościół Mariacki z przełomu XIV i XV
w. z XV-wiecznym ołtarzem Wita Stwosza, arcydziełem
rzeźbiarskim późnego gotyku * Gotycka wieża ratuszowa z XIV w. * Zabytkowe kamienice przy rynku *
Wokół rynku pozostałości XIV-wiecznych murów m.in.
niewielki fragment przy Bramie Floriańskiej wraz
z wysuniętym przed nią Barbakanem oraz trzema
basztami: Ciesielską, Stolarską i Pasamoników.
Liczne zabytkowe kościoły m.in. XI-wieczny
romański kościół św. Andrzeja, gotycka Bazylika św.
Trójcy, barokowy XVII-wieczny kościół św. Apostołów
Piotra i Pawła * Zabytkowe place i ulice, kamienice
i pałace.
Collegium Maius – najstarszy budynek Akademii Krakowskiej zbudowany w stylu gotyckim, obec-
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nie siedziba Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze
słynnymi zbiorami m.in. przyrządy astronomiczne,
najstarszy globus Jagielloński z zarysowanym konturem Ameryki oraz obrazy Matejki i Malczewskiego.
Kazimierz – jedna z najstarszych dzielnic Krakowa zamieszkiwana przez społeczeństwo żydowskie
* Liczne synagogi, m.in. odrestaurowana po II wojnie
XV-wieczna Synagoga Stara, obecnie siedziba oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, * Gotyckie kościoły św. Katarzyny i Bożego Ciała * Cmentarz
Remuh – najstarszy cmentarz żydowski w Krakowie
* Kazimierski XIV-wieczny ratusz, obecnie siedziba
Muzeum Etnograficznego * Plac Wolnica – część
historycznego rynku w Kazimierzu.
Na obrzeżach miasta – Opactwo Benedyktynów w
Tyńcu z Kościołem św. Piotra i Pawła z XVII-XVIII w.,
wczesnobarokowy Klasztor Kamedułów z XVII w. na
Bielanach w Lesie Wolskim.
Gmina Kroczyce położona jest w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim.
Kroczyce * XIX-wieczny kościół św. Jacka i Marii
Magdaleny z ołtarzem głównym wykonanym z kalcytu
w kształcie Groty z Lourdes.
Podlesice * Rezerwat Przyrody „Góra Zborów”
*Skały Kroczyckie i Skały Podlesickie – grupy malowniczych ostańców skalnych, pośród nich m.in. Góra
Zborów, Góra Kołoczek.

Kroczyce – Panorama

Gmina Krzeszowice położona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim.
Miasto Krzeszowice znane jest z leczniczych wód mineralnych siarczanowo-wapniowo-magnezowo-siarkowych, które są wykorzystywane od XVII w.
Czerna * Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego (opis str. 19) * Rezerwat przyrody „Dolina Eliaszówki”.
Dębnik * Kamieniołom „Karmelicka Góra” tzw.
czarnego marmuru dębnickiego.
Krzeszowice * Pałac Potockich z 1857 r. * Neogotycki kościół św. Marcina wzniesiony w latach 1832-1847 * Vauxhaull wybudowany w latach 1783-1786
– dom zdrojowy z salami zabaw, obecnie siedziba
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach * Zdrój
Główny wody siarczanej z ok. 1778 r., obok Łazienki Zofia z 1819 r. * Kapliczka „Pod Twoją Obronę” z
roku 1858, dawny zbiornik wody siarczanej płynący
z pobliskiego Zdroju Głównego * Uzdrowiskowy Dom
Gościnny – klasycystyczny hotel łazienkowy z roku
1876 * XIII-wieczny park miejski (Planty) z pomnikami przyrody.
Nowa Góra * Kościół Zesłania Ducha Św. w stylu
neoromańskim z lat 1876-1895 * W rynku Kolumna
Jana Kazimierza z XVII w., kamienna z barokowym
posążkiem Jezusa Frasobliwego.

Turzyn * Dawny zespół dworski z parkiem z
pierwszej połowy XIX w.

Krzeszowice – Pałac Potockich`

Paczółtowice * Gotycki drewniany kościół Na-

rodzenia NMP – Sanktuarium Matki Bożej Paczółtowskiej (opis str. 21)
Rudno * Ruiny zamku Tenczyn z XIV wieku (opis
str. 17)
Tenczynek * Barokowy kościół św. Katarzyny z
1742 r., o barokowym i regencyjnym wystroju wnętrz,
obok kościoła interesująca skałka karbońska, stanowiąca pomnik przyrody * Brama Zwierzyniecka z połowy XIX w. – brama wjazdowa do Zwierzyńca należącego do zamku Tenczyn * W Rzeczkach – przysiółku
Tenczynka – willa „Eliza”, w której gościli Stanisław
Wyspiański i Tadeusz Boy-Żeleński.
Zalas * Neogotycki kościół wzniesiony w latach
1905-1910 oraz drewniana dzwonnica z 1602 r., przebudowana w roku 1783.

Gmina Łazy położona jest we wschodniej
części województwa śląskiego, w obszarze pomiędzy
górnymi odcinkami Czarnej i Białej Przemszy.
Ciągowice * Drewniany kościół św. Bartłomieja
z 1875 r.
Chruszczobród * Barokowy kościół Nawiedzenia N.M.P. i św. Stanisława Biskupa z końca XVII w.,
przebudowany w 1894 r.
Hutki-Kanki * XIV-wieczny młyn wodny * Rezerwat przyrody „Góra Chełm”.
Niegowonice * Klasycystyczny kościół św. Franciszka z 1802 r. * Modrzewiowy dwór z parkiem * Mogiła powstańców styczniowych poległych w bitwie pod
Krzykawką * Góra Kromołowiec – punkt widokowy.
Rokito Szlacheckie * Zespół pałacowo-parkowy z zachowanymi fragmentami neogotyckiej rozbudowy z II połowy XIX w., wokół budynków park krajobrazowy ze starodrzewiem * Kapliczka przydrożna z
XIX w. z rzeźbą ludową św. Jana Nepomucena.

Chasydzi w Lelowie

Gmina Lelów jest położona w województwie
śląskim, w południowo-wschodniej części powiatu
częstochowskiego.
Biała Wielka * Dworek z II połowy XIX wieku,
częściowo odremontowany, obok park ze stawem i pomnikami przyrody * Kaplica św. Anny z przełomu XIX
i XX w. * W pobliżu w Bogumiłku pałac z przełomu
XIX i XX w., obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy * Nad brzegami Białki
zachowane XIX-wieczne młyny wodne.
Lelów * Sanktuarium Matki Matki Bożej Pocieszycielki Lelowskiej (opis str. 21) * Ohel (grobowiec)
cadyka Dawida Bidermana, miejsce pielgrzymek chasydów z całego świata * Unikalny w skali europejskiej
rynek (z każdego rogu odchodzą 2 ulice).
Mełchów * Zbiorowy grób powstańców z 1863
roku.
Nakło * Barokowy kościół św. Mikołaja z przełomu XVII i XVIII w., obok kościoła XIX-wieczna
dzwonnica * Pałac Bystrzanowskich z lat 1770-1780,
przebudowany w II połowie XIX w.
Podlesie * Drewniany kościół św. Idziego z
XVIII w. z rokokowym ołtarzem głównym i obrazem
św. Idziego, obok kościoła XIX-wieczna drewniana
dzwonnica * W zabytkowym parku dwór Tęgoborskich z przełomu XVIII i XIX w.
Staromieście * Kościół Wniebowzięcia NMP z
1877 r. z prezbiterium z XV w., wewnątrz gotycka figura Matki Boskiej * Na wzgórzu Kamionka kapliczka
św. Grzegorza z 1780 r. (dawna pustelnia).

Mstów – Skansen

Gmina Niegowa położona jest w województwie śląskim w dorzeczu Pilicy i Warty.
Bobolice * Zamek Bobolice (opis str. 11)
Łutowiec * Pozostałości średniowiecznej strażnicy (opis str. 11)
Mirów * Ruiny zamku (opis str. 11)
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Niegowonice – Widok z Kromołowca

Gmina Mstów położona jest w województwie
śląskim, w powiecie częstochowskim.
Krasice * Ok. 400 m od wsi symboliczny grób –
pomnik zwany „Grobami pątników” upamiętniający
wymordowanie przez wojska zaborcze warszawskiej
pielgrzymki wraz z księdzem, podążającej w 1792 r.
na Jasną Górę.
Kłobukowice * Zespół pałacowy z XIX w.: murowany, piętrowy dworek i spichlerz oraz okalający
budynki park pod ścisłą ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
Mstów * Kamienice w rynku z XIX i początku XX
w. * Kaplica cmentarna z XVI w. z późnorenesansowym ołtarzem * „Dzielnica stodół” drewniano-murowanych z końca XIX w.
Wancerzów * Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia (opis str. 23)
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Niegowa * Kościół św. Mikołaja z 1440 r., przebudowany w XVIII w. i 1926 r., z zachowaną XV-wieczną absydą i przyporami, wyposażenie kościoła z okresu baroku i rokoka, w studni na podwórzu plebani, na
głębokości 33 m, wejście do jaskini „Na Plebanii”.

Modrzewiowy kościół św. Idziego w Zrębicach

Strażnica w Łutowcu
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Gmina Ogrodzieniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego.
Giebło * Kościół św. Jakuba z I połowy XIII w.,
przebudowany w 1911 r. * Pozostałości średniowiecznego zamku rycerskiego z XIV w. * Odnowiony
dworek szlachecki z XIX w. * Piekarnia „Podpłomyk”
o średniowiecznych korzeniach (zakład wypiekający
słynne w okolicy bułki i chleby).
Ogrodzieniec * XVIII-wieczny kościół z wnętrzem rokokowo-klasycystycznym, w ołtarzu bocznym
XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Śnieżnej.
Podzamcze * Zamek Ogrodzieniec (opis str. 12)
* Gród królewski na Górze Birów (opis str. 13) * Kapliczka przy Placu Jurajskim wybudowana z kamienia
zamkowego * Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej
(opis str. 22). * Park Miniatur Zamków Jurajskich
– otwarcie lato 2010 r.
Ryczów * Ruiny strażnicy (opis str. 15) * Kościół
parafialny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z
1949 r. * W okolicy wioski kilka rozproszonych ostańców, wśród nich najbardziej atrakcyjny wspinaczkowo
– Grochowiec Wielki.
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Podzamcze – Turniej rycerski

Gmina Olsztyn położona jest w województwie
śląskim, 12 km na południowy wschód od granic Częstochowy.
Kusięta * Rezerwat przyrody „Zielona Góra” *
W pobliżu Kusiąt, 3 km od Olsztyna, Góry Towarne z
kilkoma jaskiniami.
Olsztyn * Ruiny warownego zamku z XIV w. (opis
str. 9) * Późnobarokowy kościół parafialny św. Jana
Chrzciciela z lat 1722-1729 zbudowany z materiału
pochodzącego z rozbiórki zamku * Największy rezerwat przyrody na terenie Jury – Sokole Góry z kilkunastoma jaskiniami * Góra Biakło – wzgórze ostań-

cowe (340 m n.p.m.) w formie skalnego grzebienia
zwieńczonego krzyżem, zbudowane z grubych ławic
masywnego wapienia skalistego górnej jury (oksfordu) – najbardziej skalisty i górski fragment Jury.
Zrębice * Modrzewiowy kościół parafialny św.
Idziego z 1778 r. odrestaurowany w II połowie XIX w.
* Drewniana kapliczka mszalna z początku XIX w.
poświęcona św. Idziemu, wybudowana na miejscu
pierwotnego kościoła parafialnego z XIV w. * Kilka
pomników przyrody: grupa lip w sąsiedztwie kościoła,
kilkusetletni cis pospolity o obwodzie ponad 150 cm
przy szkole podstawowej, oraz morwa biała obok kapliczki św. Idziego.

Pilica – Rynek

Gmina Pilica położona jest w województwie
śląskim, w powiecie zawierciańskim u źródeł rzeki
Pilicy.
Biskupice * Kościół Najświętszego Imienia Jezus
i barokowy Klasztor Franciszkanów z XVIII w., Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin (opis
str. 22)
Dobraków * Kościół Podwyższenia Krzyża Świetego
z XIX w., przed wejściem na plac kościelny kamienna figura Matki Boskiej Różańcowej z 1920 r., na placu kapliczka
ludowa z 1982 r.
Kidów * Kościół parafialny św. Mikołaja z 1735 r.
z dobudowaną w 1839 r. kaplicą św. Franciszka, ołtarz
główny z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej i obrazem
św. Mikołaja oraz rzeźbami św. Piotra i Pawła.
Kocikowa * Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII w., przebudowana w 1869 r.
Pilica * Pałac (opis str. 13) * Kościół św. Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelisty o bardzo bogatym wystroju, z otaczającymi go czterema kaplicami, ołtarz
główny o charakterze gotyckim z wizerunkiem Matki
Bożej z Dzieciątkiem Jezus, obok kościoła późnobarokowa, murowana dzwonnica z końca XVIII w.
* Pozostałości spalonego podczas II wojny modrze-

wiowego kościółka św. Apostołów – Piotra i Pawła, obok
drewniana dzwonnica * Kościół św. Jerzego – dawny
kościół szpitalny wybudowany przez księcia Jerzego Zbaraskiego w 1630 r. * W dzielnicy Zarzecze ruiny kościoła
św. Stanisława i św. Walentego z 1610 roku.
Smoleń * Ruiny średniowiecznego zamku (opis
str. 14)
Wierbka * Zespół pałacowo-parkowy z końca
XIX w. założony przez Moesów: obecnie ruiny pałacu
zniszczonego przez pożar w 1987 r. oraz park o powierzchni 3 ha.

Zalew w Poraju

Gmina Poręba położona jest w województwie
śląskim, w powiecie zawierciańskim nad rzeką Czarną
Przemszą.
* Wieża wyciągowa z 1798 r., fragment pieca
odlewniczego – jeden z najstarszych zabytków techniki w województwie śląskim * Neogotycki kościół z
1908 r. * Dwie kapliczki z przełomu XVIII i XIX w.
– w Porębie i na Górce * Pałac z przełomu XVIII i XIX
w., obecnie budynek poczty * Pałac z XIX w., obecnie siedziba Urzędu Miasta, * Dąb „Bartek” liczący
ponad 700 lat, o obwodzie 6 m – najstarszy pomnik
przyrody w województwie śląskim.
Gmina Przyrów jest położona w województwie śląskim, w odległości około 35 km na wschód od
Częstochowy, na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską.
Aleksandrówka * Klasztor i Kościół św. Anny Sanktuarium Klauzurowe Św. Anny (opis str. 19).
Julianka * Park krajobrazowy „Stawki”.
Przyrów * Neogotycki kościół św. Doroty z 1912
r., w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII w. * Drewniana zabudowa z przełomu XIX
i XX w. * Kościół św. Mikołaja z I połowy XVII w.
Zalesice * Liczne krasowe wywierzyska, m.in.
„Niebieskie źródła”, których nazwa pochodzi od zielonkawoniebieskiego zabarwienia rozpuszczonego w
wodzie glaukonitu.
Zarębice * Park dworski z przełomu XIX i XX w.
Gmina Siewierz położona jest województwie
śląskim, w powiecie będzińskim na Garbie Tarnogórskim nad rzeką Czarną Przemszą.

Poręba – Wieża wyciągowa

Siewierz * Ruiny zamku biskupiego (opis str. 12)

* Kościół św. Jana Chrzciciela – romański, murowany
z kamienia ciosowego, jeden z najstarszych zabytków
w woj. śląskim, wzniesiony prawdopodobnie ok.
1140 r. * Kościół św. Macieja Apostoła z I połowy
XV w., przebudowany w latach 1782-1784, otoczony murem z trójarkadową bramą, zwaną biskupią
* Kościół św. Barbary i Walentego, wybudowany w
1618 r., wewnątrz piękne ołtarze: główny z obrazem
św. Barbary i Walentego z 1639 r., boczny barokowy
z obrazem Matki Bożej Anielskiej oraz drugi boczny,
także barokowy, z obrazem św. Antoniego * Rynek z
zachowanym średniowiecznym układem zabudowy,
w rynku zabytkowa kamienica z XVIII w. * Budynek
Starej Gminy z początków XIX w.
Wojkowice Kościelne * Kościół św. Doroty i
św. Marcina z 1229 r., Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi (opis str. 23).
Żelisławice * Kaplica Zalassowskich wybudowana w końcu XVIII w. jako kaplica grobowa, wewnątrz
ołtarz z I połowy XIX w.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu

Gmina Skała położona jest w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w odległości ok. 20 km
od Krakowa.
Cianowice * Neogotycki dworek z 1890 r. otoczony
parkiem.
Minoga * Zespół pałacowo-parkowy: pałac Węży-
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Gmina Poraj położona jest w województwie
śląskim, w powiecie myszkowskim, 15 km na południe
od Częstochowy.
Choroń * Zabytkowy kościół z XVII w. z zachowanymi renesansowymi portalami * Aleja lipowa w
parku dworskim z XVII w.
Poraj * Zalew Poraj – retencyjny zbiornik wodny
na Warcie o powierzchni 550 ha utworzony w 1978 r., z
licznymi kąpieliskami i ośrodkami wypoczynkowymi.
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ków z 1862 r., aleje modrzewiowe, resztki murów dworu
z XVII w., bramy wjazdowe z XVII w. oraz dawny czworak
* Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1736 r.,
odnowiony w latach 1884 i 1918, wewnątrz m.in. nagrobek Franciszka Wężyka wykonany z czarnego marmuru
dębnickiego.
Ojców * Ruiny XIV-wiecznego zamku (opis str. 16)
* Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego w budynku
dawnego hotelu Pod Łokietkiem z 1860 r. oraz Pod Kazimierzem z 1885 r. * Dawny park zdrojowy z końca XIX w.
* Muzeum etnograficzne PTTK w willi Bazar Warszawski
* Kaplica „Na Wodzie” * Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka * Drewniane domy i wille z przełomu XIX i XX w.
wybudowane w stylu szwajcarskim * Brama Krakowska i
Źródełko Miłości.
Rzeplin * Dwór z połowy XIX w. w otoczeniu parku
* Zbiorowe mogiły poległych w walkach 16-25 listopada
1914 r.
Skała * Późnobarokowy kościół św. Mikołaja z XV w.,
przebudowany w XVIII i XX w., barokowy ołtarz z obrazem
Matki Boskiej Śnieżnej, obok kościoła drewniana dzwonnica z ok. 1765 r. * Rynek z zachowanym dawnym układem
zabudowy, w rynku posąg św. Floriana z 1800 r.
Skała Grodzisko * Kościół i pustelnia bł. Salomei
z końca XVII w.
Smardzowice * Sanktuarium Matki Bożej Smardzowickiej (opis str. 23)
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Sławków – Austeria
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Gmina Sławków
Sławków położony jest w województwie śląskim, w
powiecie będzińskim nad rzeką Białą Przemszą.
* XIII-wieczny zamek biskupów krakowskich (opis
str. 15) * Rynek o średniowiecznym układzie architektonicznym, ciekawa zabudowa o dwuspadowych dachach z
podcieniami wspartymi na kolumnach * W rynku Austeria – jeden z najstarszych zabytków Sławkowa – stara
drewniana karczma wybudowana najprawdopodobniej w
1781 r. * Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Mikołaja z I połowy XIII w., z wyposażeniem w
stylu barokowym i rokokowym * Plebania z końca XVIII
w. * Kościół Św. Jakuba z 1836 r. * Kościół Św. Marka na
cmentarzu grzebalnym * Dwór Biskupi z XVI w. w pobliżu
ruin zamku – letnia rezydencja biskupów krakowskich po
zburzeniu zamku * Liczne kapliczki i krzyże przydrożne,
m.in. najstarsza kapliczka św. Rozalii z 1536 r.
Gmina Sułoszowa położona jest w województwie
małopolskim w górnym odcinku Doliny Prądnika. Jest jedną z
najdłuższych w Polsce miejscowości o zachowanym dawnym
układzie zabudowy wzdłuż doliny na odcinku ok. 10 km.
* Zamek w Pieskowej Skale (opis str. 16) * Kościół
parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany
w latach 1933-1939.
Gmina Trzebinia położona jest w województwie
małopolskim, w powiecie chrzanowskim w sąsiedztwie
autostrady A4.

Bolęcin * W pobliżu wsi skałka triasowa „Zamek” z
dolomitów sprzed 180 mln lat, unikatowa w skali kraju,
pomnik przyrody nieożywionej.
Młoszowa * Zespół pałacowo-parkowy: neogotycki
pałac z połowy XIX w., położony na terenie założonego w
1824 r. 17-hektarowego parku ze starym drzewostanem,
otoczony murem z basztą i Bastionem Belwederskim,
obecnie własność Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Karniowice * Pierwszy w Europie nowożytnej
kurhan, posiadający 3 poziomy, o wysokości 16 metrów
i średnicy 26 metrów, przeznaczony na pochówek 2,5 tys.
zmarłych.
Płoki * Sanktuarium Matki Bożej Płockiej (opis
str. 22).
Trzebinia * Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
(opis str. 23), * XIII-wieczny Dwór Zieleniewskich, przebudowany w II połowie XIV w., następnie w latach 1925-1929, wyremontowany w roku 1990, obecnie siedziba
Instytucji Kultury.

Gmina Trzyciąż położona jest w północnej części
województwa małopolskiego, w powiecie olkuskim.
Glanów * Dwór z 1786 r., gruntownie odnowiony w
latach 70. XX w., w otoczeniu XIX-wieczne budynki ocalałe
po pożarze majątku w 1863 r.
Imbramowice * Klasztor i Kościół Norbertanek z
1222 r., odbudowany po pożarze na początku XVII w. w
stylu barokowym, w klasztorze olejny obraz „Madonna w
girlandzie” z początku XVII w., obok klasztoru zabytkowe
budynki, pochodzące z II połowy XVIII w. * Kościół parafialny św. Benedykta Opata, przebudowany w 1735 r. *
Cmentarz założony w początkach XVIII w. z klasycystyczną,
krytą gontem bramą pochodzącą z 1848 r. * Izba regionalna i punkt informacji turystycznej w „Białym domku” z
1750 r., który w XIX wieku należał do klasztoru i pełnił rolę
przytuliska dla bezdomnych.
Jangrot * Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela zbudowany w 1824 r., w jednym z bocznych ołtarzy gotycki
obraz św. Rodziny z XVI w., obok murowana dzwonnica z
dzwonem z 1557 r.
Ściborzyce * Pomnik przyrody – wywierzysko skalne w postaci pulsującego źródła „Jordan”, * XIX-wieczny
pałac z parkiem.
Tarnawa * Klasycystyczny dwór z 1784 r., przebudowany w latach międzywojennych, obok oficyna i budynki
gospodarcze, otoczone parkiem z wieloma drzewami – pomnikami przyrody i stawem.
Zadroże * Kościół parafialny św. Marcina z 1909 r., w
ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z końca XVI w.

Imbramowice – Kościół i klasztor Norbertanek

Gmina Wielka Wieś położona jest w województwie małopolskim, w odległości około 15 km od centrum
Krakowa.
Biały Kościół * Kościół św Mikołaja, z II połowy XIX
w., w ołtarzu głównym XVII-wieczny obraz Matki Boskiej
Śnieżnej.

Dolina Kobylańska

Karniowice * Późnobarokowy dworek z końca XVIII

w. z parkiem.

Będkowice * Malowniczy fragment Doliny Będkowskiej z zachowanymi śladami gródka rycerskiego z XIII w.
na szczycie skały.
Giebułtów * Kościół św. Idziego z 1604 r., wewnątrz
zachowane polichromie z XVII w. i płyty nagrobne, m.in.
gotycka Oraczowskich z połowy XV w., oraz renesansowa
Giebułtowskich z końca XVI w., opatrzona inskrypcjami
w języku polskim * Klasycystyczny dwór z zabytkowym
parkiem.
Modlnica * Zabytkowy drewniany kościół św. Wojciecha z XVI w. – jeden z najstarszych tego typu obiektów
sakralnych w Polsce * Barokowo-klasycystyczny Dwór Konopków z II połowy XVIII wieku, otoczony pięknym parkiem
ze starym drzewostanem, obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tomaszowice * Klasycystyczny dwór z połowy XIX w.
z parkiem, obecnie Krakowskie Centrum Konferencyjne.
Wierzchowie * Jaskinia Wierzchowska Górna, jedna z największych jaskiń na terenie Jury, udostępniona do
zwiedzania.

Gmina Włodowice położona jest w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim w odległości ok.
45 km od Częstochowy.
Rzędkowice * Liczne malownicze skalne ostańce w
okolicy – „Skały Rzędkowckie”
Włodowice * Barokowy kościół św. Bartłomieja z
1701 r., rozbudowany w latach 1898-1911, z bogatym barokowym wyposażeniem * Ruiny pałacu wzniesionego pod
koniec XVII lub na początku XVIII w., spalonego w 1956 r.
Gmina Zabierzów położona jest w województwie
małopolskim w powiecie krakowskim na styku Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego oraz Garbu Tenczyńskiego.
Aleksandrowice * Pozostałości zespołu dworskiego
z II połowy XIX w.: oficyny, resztki założeń zieleni ze stawami i alejami oraz starodrzewia.
Balice * Pałac wybudowany około XV w., przebudowany w wieku XIX, barokowy, siedziba znamienitych rodów
szlacheckich: Ossolińskich, Bonerów, Firlejów, Radziwiłłów,
w otoczeniu zabytkowy park o powierzchni 5 ha ze śladami
„ogrodu włoskiego”.
Bolechowice * Klasycystyczny dworek z końca
XVIII w. * Gotycki kościół św. Piotra i Pawła z 1363 r.,
przebudowany w XVIII-XIX w., prezbiterium i zakrystia z
1393 r., ołtarz główny z obrazem ukrzyżowania Chrystusa,
pędzla Jana Tycjusa – nadwornego malarza króla Jana III
Sobieskiego.

Zawiercie – Kromołów – kaplica św. Jana Nepomucena

Gmina Zawiercie
Zawiercie położone jest w województwie śląskim, w
środkowej części Jury u źródeł rzeki Warty.
* Neogotycka bazylika kolegiacka św. Apostołów Piotra i Pawła z 1896 r. * Pałac Szymańskiego wybudowany
w latach 1895-1910 przez ówczesnego dyrektora Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie” Stanisława Szymańskiego,
obecnie siedziba Biblioteki Miejskiej i Izby Muzealnej *
Dawna synagoga z 1880 r. * Cmentarz żydowski z 1911 r. z
pomnikiem ku czci zamordowanych w 1943 r. * Budynek
dworca wybudowany w 1914 r., przebudowany w latach
70. i 80.

INFORMATOR KRAJOZNAWCZY

Dolina Będkowska

Kobylany * Kaplica dworska, pozostałość po zabudowaniach zespołu dworskiego z XIX w.
Kochanów * Drewniana willa z końca XIX w., niegdyś
pałac myśliwski Lubomirskich.
Niegoszowice * Pałac z początku XIX w. wraz z zachowanym zespołem parkowym.
Pisary * Renesansowy Lamus, murowany dwór wieżowy z początku XVII w.
Radwanowice * Zespół dworski z XIX-XX w.: dwór,
kapliczka, stajnia, stodoła, w otoczeniu park, obecnie siedziba Fundacji im. Brata Alberta.
Rudawa * Kościół z XII w., w 1185 r. podarowany
kapitule krakowskiej, zabytkowe prezbiterium z ok. 1300
r., na ścianach prezbiterium i nawy odsłonięte w czasie prac
konserwatorskich dobrze zachowane fragmenty malowideł
gotyckich i renesansowych, we wnętrzu kościoła renesansowy nagrobek (1576 r.) Elżbiety z Giebułtowskich Pisarskiej,
z interesującym napisem w języku staropolskim, obraz w
ołtarzu głównym datowany na 1450 r. – gotycka wersja bizantyjskiego Hodegetrii, przed kościołem barokowa wieża
bramna, zwana „Zegarową”.
Więckowice * Zespół dworski Skrzyńskich z XIX w.
z piętrowym dworem w stylu neogotyckim, spichlerzem,
pralnią i dawną wozownią przebudowaną na kaplicę.
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Dzielnice * Bzów – dwór z I połowy XIX w. *
Kromołów – kaplica św. Jana Nepomucena z 1803 r.

postawiona nad wypływającym w tym miejscu głównym
źródłem Warty, kościół św. Mikołaja z XVI w., rozbudowany w 1867 r., cmentarz żydowski założony w XVII w. z
zachowanymi 920 macewami, * Morsko – ruiny zamku
Bąkowiec (opis str. 11) * Skarżyce – Sanktuarium Matki
Bożej Skarżyskiej (opis str. 24)

INFORMATOR KRAJOZNAWCZY
MUZEA

Gmina Zielonki położona jest w województwie
małopolskim, w powiecie krakowskim w dorzeczach rzek
Prądnika i Białuchy.
Bibice * Izba Regionalna – pierwsze muzeum
wiejskie w Polsce z ekspozycją etnograficzną związaną z
miejscowymi zwyczajami i obrzędami.
Garlica Murowana * Pozostałości dawnego zespołu dworskiego – murowany lamus z I połowy XVII w.,
brama wjazdowa i spichlerz z początku XIX w.
Korzkiew * Zamek (opis str. 17) * XVIII-wieczny Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela, odnowiony po pożarze w 1858 r., z pięcioma drewnianymi ołtarzami z początku XVII w., ponadto: gotycki relikwiarz z XIV w., barokowa
kropielnica oraz cudowny obraz Jezusa Miłosiernego „Ecce
Homo”, namalowany przed ponad 300 laty.
Węgrzce * Pozostałości zespołu dworskiego z przełomu XIX i XX w. z parkiem i stawami * Fort poaustriacki
nr 47 Łysa Góra (artyleryjski) i 47a Węgrzce (pancerny)
wzniesione przez Austriaków w połowie XIX w. w ramach
rozbudowy „Twierdzy Kraków”.
Zielonki * Kościół parafialny Narodzenia NMP
z I połowy XVI w., rozbudowany w XX w., o charakterze
gotyckim z elementami renesansowymi * Fort poaustriacki nr 49 Zielonki-Marszowiec, artyleryjski, z ok. 1884 r.
– element trzeciego pierścienia tzw. „Twierdzy Kraków”,
obecnie Hotel Twierdza.
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Zielonki – Obyczaje ludowe – Pucheroki

Gmina Żarki położona jest w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim w odległości ok. 35 km od
Częstochowy.
Kotowice * Cmentarz ok. 850 żołnierzy austriackich,
niemieckich i rosyjskich poległych podczas walk w 1914 r.
Przewodziszowice * Ruiny średniowiecznej strażnicy (opis str. 9)
Przybynów * Kościół św. Mikołaja z XVI w., pierwotnie renesansowy, w 1770 r. przebudowany w stylu
barokowym, następnie rozbudowany w latach 1911-1912,
na szczególną uwagę zasługuje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który podobno ofiarował król Jan III Sobieski.
Suliszowice * Ruiny XIV-wiecznej strażnicy (opis str. 9)
Żarki * Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza zbudo-

wany w latach 1518-1522, przebudowany latach 1846-1847, ołtarz główny późnobarokowy z rzeźbami świętych
Wojciecha i Stanisława oraz Chrystusa, z obrazami: Przemienienia Pańskiego oraz świętych Judy i Szymona, ołtarze boczne późnobarokowe * Ruiny XVIII-wiecznego kościoła św. Stanisława * Synagoga zbudowana ok. 1870 r.
– okazała, w unikatowym neoromańsko-mauretańskim
stylu, który nieco zatarła przebudowa w latach 1954-1957,
obecnie dom kultury * Kirkut na Kierkowie – cmentarz
żydowski założony w 1821 r., obecnie zachowanych ok.
700 nagrobków
Żarki Leśniów * Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej (opis str. 24)

Żarki – Kirkut

Gmina Żarnowiec położona jest w południowo-wschodniej części powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim nad rzeką Pilicą.
Chlina * Barokowy kościół św. Bartłomieja wybudowany w latach 40. XVIII wieku, obok kościoła staw rybny z
usypaną pośrodku wysepką otoczony drzewami.
Łany Wielkie * Kościół św. Wojciecha z 1335 r. z
elementami architektonicznymi stylu romańskiego i gotyckiego, we wnętrzu kościoła zachowane średniowieczne
freski, przedstawiające m.in. sceny Sądu Ostatecznego
oraz wizerunek św. Jerzego walczącego ze smokiem, przed
kościołem figura św. Wojciecha z końca XVII w. * Źródło
„Stok” powiązane ludowymi podaniami z pobytem w tym
miejscu św. Wojciecha
Udórz * Ruiny zamku rycerskiego (opis str. 15)
* Spichlerz podworski z 1783 r. z charakterystycznymi
podcieniami i czterospadowym dachem.
Żarnowiec * Rynek z zachowanym średniowiecznym układem zabudowy, w rynku marmurowa płyta
pamiątkowa ku czci 60 rozstrzelanych przez hitlerowców
mieszkańców Żarnowca i okolicznych wsi * Gotycki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba
Starszego z XIV w, przebudowany w wieku XVI i 1910 r. z
wyposażeniem rokokowym * Kopiec Kościuszki zwieńczony popiersiem Naczelnika usypany w 1918 r.

Kościół Narodzenia NMP w Żarnowcu

Muzea

Gm. BUKOWNO * Muzeum Górnictwa Rud,
Bukowno, ul. Kolejowa 30, tel. 32/6461193, www.
zs-skalka.edu.pl
Gm. CHRZANÓW * Muzeum w Chrzanowie,

Chrzanów, ul. Mickiewicza 13, tel. 32/7538711;
Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”,
al. Henryka 16, tel. 32/6234307, www.muzeum.
chrzanow.pl
CZĘSTOCHOWA * Klasztor 00. Paulinów na
Jasnej Górze (Skarbiec, Arsenał, Muzeum 600-lecia Jasnej Góry), ul. Klasztorna 1, tel. 34/3777777,
www.jasnagora.pl * Muzeum Częstochowskie
– Ratusz, Al. NMP 45 A, tel. 34/3668050; Oddział:
Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20, tel.
34/3231951; Oddział: Pawilon Etnograficzny, Park
Staszica, tel. 34/3605633, www.muzeumczestochowa.pl * Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej, ul.
św. Barbary 41, tel. 34/3683361 * Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68, tel. 34/3651269,
www.zapalki.pl * Muzeum Historii Kolei, Dworzec
Częstochowa Stradom ul. Pułaskiego 100/120, tel.
34/3701650

Jagiellońskiego – Collegium Maius, ul. Jagiellońska
15, tel. 12/4220549, www.maius.uj.edu.pl * Wawel
– Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelum(komnaty,
skarbiec, zbrojownia, wystawy pozostałe), Wawel
5, tel. 12/4225155; obsługa ruchu turystycznego,
tel. 12/4221697, www.wawel.krakow.pl
Gm. KRZESZOWICE * Muzeum przy klasztorze 00. Karmelitów, Czerna 79, tel. 12/2820065 *
Muzeum Regionalne, Krzeszowice, ul. Krakowska 30,
tel. 12/2821494
Gm. OGRODZIENIEC * Zamek „Ogrodzieniec”, Podzamcze, tel. 32/6732285 (kasa), www.zamek-ogrodzieniec.pl * Góra Birów tel. 695596298
(kasa)
Gm. OLSZTYN * Szopka Olsztyńska – Galeria
Jana Wewióra, Olsztyn, ul. Kuhna 1, tel. 607414806,
34/3635988
Gm. PILICA * Smoleń – Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ, tel. 32/6724283
Gm. PORĘBA * Izba Tradycji (przy MOK),
Poręba, ul. Mickiewicza 2, tel. 32/6771073, www.
mokporeba.pl

„Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69, tel. 32/
2623695, www.muzeum-dabrowa.pl

Gm. SKAŁA * Centrum Edukacyjno-Muzealne
Ojcowskiego PN – Hotel „Pod Łokietkiem” i zamek,
Ojców, tel. 12/3892005 * Muzeum PTTK, Bazar Warszawski, Ojców, tel. 12/3892010, www.ojcow.pttk.pl

Gm. IWANOWICE * Muzeum Regionalne
PTTK, Iwanowice Dworskie 76, tel. 12/3884003

Gm. SIEWIERZ * Izba Tradycji i Kultury Dawnej, ul. Kościuszki 5, tel. 32/6742461

Gm. JANÓW * Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego, Złoty Potok, ul. Kościuszki 11,
tel. 34/3271162

Gm. SŁAWKÓW * Muzeum Regionalne, Sławków, Rynek 9, tel. 32/2931396

DĄBROWA GÓRNICZA * Muzeum Miejskie

KRAKÓW (wybrane) * Muzeum Archeolo-

giczne, ul. Senacka 3, tel. 12/4227560, www.
ma.krakow.pl * Muzeum Archidiecezjalne, ul.
Kanoniczna 19, tel. 12/4218963, www.muzeumkra.diecezja.pl * Muzeum Etnograficzne, Plac
Wolnica 1, tel. 12/4305575, www.etnomuzeum.
eu * Muzeum Geologiczne PAN, ul. Senacka 1, tel.
12/4228920, www.ing.pan.pl * Muzeum Historyczne m. Krakowa: „Krzysztofory”, Rynek Główny
35, tel. 12/6192300, Stara Synagoga, ul. Szeroka
24, tel. 12/4220962, Barbakan, ul. Basztowa, tel.
12/4229877, www.mhk.pl * Muzeum Lotnictwa
Polskiego, ul. Jana Pawła II 39, tel. 12/6428700,
www.muzeumlotnictwa.pl * Muzeum Narodowe:
Gmach Główny, Al. 3 Maja 1, tel. 12/6343377, Dom
Jana Matejki, ul. Floriańska 41,tel. 12/4225926,
Galeria w Sukiennicach, Rynek Główny 1/3, tel.
12/4221166, Muzeum Czartoryskich, ul. Św. Jana
19, tel. 12/4225566, www.muzeum.krakow.pl *
Muzeum Przyrodnicze PAN, ul. Św. Sebastiana 9,
tel. 12/4291049, www.aquariumkrakow.com * Muzeum PTTK Młodej Polski „Rydlówka”, ul. Tetmajera 28, tel. 12/6370750 * Muzeum Uniwersytetu

Gm. SUŁOSZOWA * Muzeum w Pieskowej Skale (Zamek), tel. 12/3896004, www.pieskowaskala.pl
Gm. TRZEBINIA * Kurhan, Karniowice tel.
32/6138456. * Muzeum Ziemi Trzebińskiej (Dwór
Zieleniewskich), Trzebinia, ul. Grunwaldzka 1, tel.
32/6122989, ul. Piłsudskiego 47 a, tel. 32/6122368
Gm. TRZYCIĄŻ * Izba Regionalna, Imbramowice, tel. 12/3894802
Gm. WIELKA WIEŚ * Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Oddział w Modlnicy (Dwór Konopków), tel. 12/4192016
ZAWIERCIE * Miejska Izba Muzealna, Zawiercie, ul. Szymańskiego 2, tel. 32/6721143

MUZEA

Gm. ALWERNIA * Muzeum Pożarnictwa, Alwernia, ul. Korycińskiego 10, tel. 12/2831752, www.
ospalwernia.cba.pl

Gm. ZIELONKI * Izba Regionalna, Bibice 415,

tel. 12/2859177

Gm. ŻARNOWIEC * Muzeum Krzyży i Kapliczek – Galeria Antoniego Toborowicza; Wola Libertowska 132, tel. 32/6449493

35

Mstów

CZĘSTOCHOWA

Szlaki
piesze

Kusięta
Turów
Przymiłowice
Pabianice

Olsztyn

Zrębice
Siedlec

Janów

Złoty
Potok

Pustynia
Siedlecka

Poraj

Koniecpol

Lelów

Ostrężnik
Trzebniów
Niegowa
Przewodziszowice
Suliszowice

Żarki

Bobolice
Zdów
Kostkowice
Podlesice

Łutowiec
Mirów

Koziegłowy

Myszków

Irządze

Pradła

Włodowice

Br

yn

i ca

Kroczyce
Morsko
Skarżyce
Blanowice
Żerkowice
Karlin
Poręba ZAWIERCIE
Giebło

Siewierz

Fugasówka
Ogrodzieniec

K

Pilica

Żarnowiec
Udórz

Podzamcze
Ryczów

Łazy

Wojkowice
Kościelne

Kocikowa

Mstycz

Pustynia
Błędowska

DĄBROWA GÓRN.

Zagó

Klucze

Glanów
Rabsztyn

Imbramowice

OLKUSZ Sułoszowa

Bukowno

Kosmołów
JAWORZNO

Przeginia

Wielmoża
Pieskowa
Skała

Paczółtowice
TRZEBINIA

Łazy

SPORT I TURYSTYKA NA JURZE
36

Giebułtów
Pękowice
Zabierzów

Rudno

Chełmek
Babice

Alwernia

W

Korzkiew

KRZESZOWICE

CHRZANÓW

SŁO

Ojców

Imielin

Libiąż

Skała
OJCOWSKI
PARK
NARODOWY

Jerzmanowice

Siersza

Jeleń

Z

WOLBROM

Cieślin
Golczowice

Bolesław
Sławków
SOSNOWIEC

Tune

Krzywopłoty Dłużec
Bydlin

BĘDZIN

K

Smoleń

Więcł

Z

Zielonki

Zalas

Oświęcim

KRAKÓW
Liszki
Zator

WIELIC

Autostrady

Koleje

Drogi główne

Szlak Warowni Jurajskich

Drogi inne

Szlak Orlich Gniazd

MAPA – SPORT I TURYSTYKA NA JURZE

Sport i turystyka na Jurze
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki. Można Jurę zwiedzać pieszo,
na rowerze lub samochodem, a ostatnio również konno.
Charakterystyczna, jedyna w swoim rodzaju rzeźba terenu, jest doskonałym miejscem dla miłośników wspinaczki
i doświadczonych eksploratorów jaskiń. Z kolei dla tych,
którzy lubią spacery po mieście, polecamy zwiedzanie
miast o międzynarodowej sławie – Krakowa i Częstochowy. Sezon turystyczny na Jurze przypada głównie na
okres od wiosny do jesieni, jednak również zimą można
przyjeżdżać tu na stoki narciarskie, lub uprawiać coraz
popularniejsze narciarstwo biegowe.

Szlaki piesze
Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wyznaczono
kilkadziesiąt pieszych tras turystycznych, spośród których
najbardziej popularnymi są: Szlak Orlich Gniazd i Szlak
Warowni Jurajskich.
Szlak Orlich Gniazd – 163,9 km,

utworzony przez Kazimierza Sosnowskiego
swą poetycką nazwę zawdzięcza ruinom i zamkom znajdującym się wzdłuż trasy. Główne atrakcje tego szlaku biegnącego od Krakowa do Częstochowy to: Pękowice – forty
austriackie, Wąwóz Kwietniowe Doły, Hamernia – Rezerwat Brzozy Ojcowskiej, Prądnik Korzkiewski – zamek w
Korzkwi, Ojcowski Park Narodowy – Brama Krakowska,
jaskinia Ciemna, Igła Deotymy, ruiny zamku w Ojcowie,
Kaplica na Wodzie, Grodzisko, Maczuga Herkulesa i zamek
w Pieskowej Skale, ruiny zamku w Rabsztynie, ruiny zamku w Bydlinie, Dolina Wodąca, Zegarowe Skały, ruiny zamku w Smoleniu, pałac w Pilicy, Podzamcze – ruiny zamku
Ogrodzieniec, Okiennik Wielki, Morsko – ruiny zamku
Bąkowiec, skały Rzędkowickie, Podlesickie z rezerwatem
„Góra Zborów” i Kroczyckie, zamek Bobolice, ruiny zamku
Mirów, rezerwat Ostrężnik z ruinami strażnicy, Złoty Potok
– rezerwat Parkowe, pałac i Dworek Krasińskich, rezerwat
Sokole Góry, ruiny zamku w Olsztynie.

Na szlaku

Szlak Zamonitu im. T. Belkego

– 71,5 km prowadzi z Niegowonic do Poraja,
a jego nazwa pochodzi od połączenia słów zamek i amonit.
Prowadzi przez tereny atrakcyjne pod względem geologicznym i historycznym. Nadano mu imię Teodora Belkego,
współzałożyciela Oddziału PTTK w Bytomiu, który zginął
w Żerkowicach, idąc do sztabu harcerskiej Akcji Zamonit.
Pochowany został w Zawierciu. Pierwszy szlak wykonała
Katowicka Chorągiew ZHP (Zawiercie – Podzamcze), następnie Oddział Bytomski przeprowadził go z Niegowonic
do Bobolic (wg projektu Andrzeja Stróżeckiego). Główne
atrakcje trasy to: Niegowonice – kościół klasycystyczny
z 1802 r., modrzewiowy dwór otoczony parkiem, mogiła
powstańców styczniowych na cmentarzu, w okolicy Niegowonic grupa ostańców i widokowa Góra Kromołowiec,
Ogrodzieniec – zamek, Bobolice – zamek, Giebło – kościół z romańskim prezbiterium i wschodnią częścią nawy

By zapoznać się z innymi szlakami warto sięgnąć
do szczegółowych przewodników, my natomiast polecamy jedne z ciekawszych – żółty Szlak Zamonitu
oraz zielony Szlak Tysiąclecia.
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Szlak Warowni Jurajskich – 154 km,
biegnący z Rudawy do Mstowa w kilku miejscach krzyżuje się i pokrywa ze Szlakiem Orlich Gniazd.
Na jego trasie znajdują się ponadto średniowieczne
strażnice, których zasięgiem nie objął poprzedni szlak
m.in. w Ryczowie, Suliszowicach, Przewodziszowicach i
Łutowcu. Główne atrakcje trasy to: Dolina Będkowska,
Jaskinia Nietoperzowa, Ojcowski Park Narodowy – Brama Krakowska, Igła Deotymy, ruiny zamku w Ojcowie i
zabudowa uzdrowiskowa, Kaplica na Wodzie, Grodzisko,
Imbramowice – klasztor, dwór w Glanowie, Wolbrom, ruiny strażnicy w Ryczowie, zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, Skałki Morskie z Okiennikiem Morskim, ruiny zamku
Bąkowiec, skały Podlesickie i Kroczycie, ruiny strażnicy
w Łutowcu, ruiny strażnicy w Przewodziszowicach, skała
Ostrężnik z ruinami strażnicy i jaskinią, ruiny strażnicy
w Suliszowicach, Zrębice, Przymiłowice, Całusy Wielkie
– dolina Warty.

Na szlaku Orlich Gniazd
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z poł. XII w. lub XIII w., Kroczyce – kościół parafialny z lat
1893-95 z ołtarzem głównym wykonanym z bryły kalcytu
na kształt Groty z Lourdes, Niegowa – kościół z poł. XV
w., z renesansowymi portalami i rokokowym wyposażeniu,
Suliszowice – ruiny strażnicy, Poraj – Zalew Porajski.
Szlak Tysiąclecia – 50,5 km biegnie

od Skarżyc do Siewierza, a jego głównymi
atrakcjami są: Kromołów – kaplica z pocz. XIX w. wybudowana na źródłach Warty, kościół z XVI w., z kaplicą
Bonerów i grobami arian, cmentarz żydowski założony w
XVIII w. z ok. 1000 macewami oraz cmentarz z okresu I
wojny światowej, Bzów – źródła Czarnej Przemszy, Ogrodzieniec, Podzamcze – zamek, Rezerwat „Góra Chełm”,
Łazy – zabytkowa kolejowa wieża ciśnień zw. Królewską
z 1898 r., Siewierz – zachowany średniowieczny układ
zabudowy rynku, zabytkowy kościół z XV w., rozbudowany
w XVII i XVIII w. do formy barokowo-klasycystycznej otoczony murem z okazałą bramą tzw. Biskupią z II poł. XVIII
w., ruiny zamku biskupiego, romański XII-wieczny kościół
cmentarny, wzniesiony z ciosów kamiennych.

– Mirów, ruiny zamku – Niegowa – Moczydła – Przewodziszowice, ruiny strażnicy – Czatachowa – Ostrężnik
– Suliszowice, ruiny strażnicy – Zrębice – Olsztyn – Góry
Towarne – Częstochowa Stary Rynek.

Szlak konny
Turystyka jeździecka pojawiła się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej niedawno i rozwija się bardzo prężnie.
Wyznakowany jest tutaj tylko jeden, ale za to niezmiernie
ciekawy szlak konny, o długości 250 km.
Transjurajski Szlak Konny. Przebieg
trasy: Częstochowa-Mirów – Rezerwat „Zielona Góra” – Kusięta – Olsztyn – Rezerwat
„Sokole Góry” – Zrębice – Złoty Potok – Ostręznik
– Czatachowa – Łutowiec – Mirów – Bobolice – Zdów
– Rezerwat „Góra Zborów” – zamek Morsko – Żerkowice
– Karlin – Podzamcze – Krępa – Chechło – przeprawa
przez Białą Przemszę – Pustynia Błędowska – Pomorzańskie Skałki – Rabsztyn – Kosmołów – Zawada – Paczółtowice – Dolina Racławki – Radwanowice – Rudawa
– Nielepice.

OŚRODKI JAZDY KONNEJ

Szlaki rowerowe
Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej istnieją wręcz
idealne warunki do jazdy na rowerze. Dzięki różnorodności rzeźby terenu, spośród wielu wyznaczonych tras
rowerowych, można wybrać zarówno trasy spacerowe dla
początkujących, jak i wyczynowe.

Kuźniczka Nowa (gm. Dąbrowa Górn.)

* Dla grup zorganizowanych „Husar”, Kuźniczka Nowa 9,
tel. 32/2607268, www.husar.xt.pl
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Szlak rowerowy Orlich Gniazd

Biskupice (gm. Olsztyn) * Stajnia „Biały Borek”,
ul. Zrębska 121, tel. 603432076, 600096708
Bolęcin (gm. Trzebinia) * Stadnina koni „Szarża”, ul. Wczasowa 16, tel. 32/6137637, 501358083,
502358083
Częstochowa * Ognisko TKKF Pegaz, ul. Mstowska
46, tel. 34/3617165, 696069716, www.pegaz.czest.pl
Jaworznik (gm. Żarki) * Stajnia „Wolta”, Jaworznik, ul. Myszkowska 13, tel. 34/3131090
Karlin (gm. Zawiercie) * Ośrodek Rekreacji Konnej „MUSTANG”, ul. Karlińska 59, tel. 32/6716696
Korzkiew (gm. Zielonki) * Stadnina Koni „Botoja”, Korzkiew 49, Przybysławice, tel. 12/4194492,
602224175, www.botoja.pl
Krzywopłoty (gm. Klucze) * (Szkoła Jazdy Konnej, ul. Hardego, tel. 32/6426288

„Jurajski Szlak Rowerowy Orlich
Gniazd” o długości 188,3 km, utworzony

w 1999 roku z inicjatywy Oddziałów PTTK w
Częstochowie, Krakowie i Zawierciu oraz Związku Gmin
Jurajskich to najdłuższy i jeden z najciekawszych szlaków,
przy którym znajduje się większość jurajskich zamków.
Przebieg trasy: Kraków Bronowice pętla tramwajowa
– Kraków-Mydlniki – Szczyglice – Brzoskwinia – zamek
Tenczyn w Rudnie – Tenczynek – Krzeszowice – Dolina
Eliaszówki – Czerna, klasztor – Paczółtowice – Zawada –
Zimnodół – Osiek – Olkusz – Olkusz-Słowiki – Rabsztyn,
zamek – Jaroszowiec, lasy bukowe, skały wapienne „Nad
Kopalnią” – Zalesie – Golczowice – Cieślin – Bydlin, ruiny
zamku – Smoleń, ruiny zamku – Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie – Ryczów – Podzamcze, zamek – Skarżyce
– Morsko, zamek „Bąkowiec” – Podlesice, Skały Podlesickie, Góra Zborów – Skały Kroczyckie – Bobolice, zamek

Transjurajski szlak konny
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Małobądz (gm. Bolesław) * „Kontur”, ul. La-

skowska 17, tel. 32/6424762

Mirów (gm. Niegowa) * „Orle Gniazdo”, Mirów

60, tel. 606223257

Nielepice k. Krakowa * Stadnina Koni Huculskich,
Nielepice 196, Rudawa, tel. 12/2838726, stadnina@nielepice.com.pl, www.nielepice.com.pl
Złoty Potok (gm. Janów) * Stajnia „Wiking”, ul.
Kościuszki 8, tel. 34/3278268, 605141882

Kraków * „Adur” Szkoła Wspinania, Al. Słowackiego 11b/49, tel. 605949772 * Biuro Aktywności
Górskiej BAG, ul. Ossowskiego 8/5, tel. 605451658,
bagsc@wp.pl * Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport,
ul. Czepca 11, tel. 12/6380734, renisport@renisport.
com.pl, www.renisport.pl * Klub Wysokogórski, ul. Pędzichów 11/10a, tel. 12/4234730, kw@kw.krakow.pl
* Szkoła Wspinaczki Skalnej Piotra Kruczka, ul. Szlak
10/4, tel. 603740358, rajbung@hornet.pl * Szkoła Wspinania Piotra Drobota, ul. Racławicka 32/18,
601453528, biuro@szkolawspinania.com.pl
Podlesice (gm. Kroczyce) * „Extrem” Szkoła
Alpinizmu Jarka Cabana, Podlesice 78, tel. 602733003,
www.jarekcaban.pl * Szkoła Alpinizmu „W Pionie”
Podlesice 35, tel. 601242923
Rzędkowice (gm. Włodowice) * Jurajskie
Centrum Wspinaczki i Rekreacji / Szkoła alpinizmu ul.
Jurajska 72, tel. 34/3156070, 607668531

Wspinaczka skałkowa

Wspinaczka skałkowa
Bardzo popularna na Jurze jest wspinaczka skałkowa.
Trenowali tu wszyscy sławni polscy taternicy, alpiniści i himalaiści, ale jest także odrębną dyscypliną, nie stanowiącą
wstępu do dalszych wyczynów w górach wyższych. Szczególnie oblegane są przez wspinających się: Dolina Kobylańska i Skałki Rzędkowickie – udostępnione przez Zarządy Jurajskich Parków Krajobrazowych, a także grzbiet
skalny między Mirowem a Bobolicami oraz rezerwat Góra
Zborów. W północnej części Jury zgodę na wspinaczkę ma
jeszcze skała „Apteka”, w środkowej – Góra Birów w Podzamczu, a w południowej ZZJPK w Krakowie pozwala na
wspinaczkę na wszystkich skałach znajdujących się poza
rezerwatami przyrody.
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SZKOŁY WSPINACZKOWE
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Częstochowa * Klub Wysokogórski w Częstochowie, Al. NMP 2, tel. 603219841, www.klubwysokogórski.
czest.pl, kw_czestochowa@wp.pl

Zjazd Tyrolski na Górze Zborów

Speleolodzy

Zwiedzanie jaskiń
Ciekawym i nieodłącznym elementem jurajskiego
krajobrazu są jaskinie. Jest ich tu około tysiąca, a więc
ponad połowa znanych w Polsce. Jednak część jaskiń
podlegająca szczególnej ochronie jest zamknięta i
udostępniana przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych tylko speleologom. Ale przeważająca większość
umożliwia uprawianie tej formy turystyki, należy tylko
pamiętać, że przed wejściem do jaskini trzeba zapoznać
się z jej opisem i grożącymi niebezpieczeństwami. Warto też zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Dla ogółu
turystów udostępnione do zwiedzania z przewodnikiem
są Jaskinia Ciemna, Łokietka, Nietoperzowa i Wierzchowska Górna.
* Jaskinia Ciemna (Ojcowski Park Narodowy),
czynna od 1.05.-15.10.; tel. 12/3892010
* Jaskinia Łokietka (Ojcowski Park Narodowy)
czynna od 1.05.-31.10.; tel. 12/3892027
* Jaskinia Nietoperzowa (gm. Jerzmanowice-Przeginia) czynna od 1.04.-31.10. (w okresie zimowym
obsługa wycieczek po wcześniejszym uzgodnieniu); tel.
12/3895395; www.nietoperzowa.ojcow.pl
* Jaskinia Wierzchowska Górna (gm. Wielka
Wieś) czynna od 9.04.-31.11 oraz wszystkie weekendy
l-go kwartału; tel. 12/4110721; www.gacek.pl

części Europy jest Kraków Valley Golf & Country Club
w Paczółtowicach.
Paczółtowice k. Krakowa * Kraków Valley
Golf & Country Club, tel. 12/2829467, www.krakow-valley.com
Morsko (gm. Zawiercie) * Ośrodek „Morsko”,
tel. 32/6721074, www.morsko.pl.

Ośrodki narciarskie

Kąpieliska wodne
Główny grzbiet Jury jest pozbawiony większych
zbiorników wodnych, ale na obrzeżu można spotkać
zalewy i kąpieliska, a także akweny pozwalające na
wędkowanie. Najbardziej znanymi są zbiorniki – Poraj, Przeczyce, Siamoszyce i kompleks jezior Pogoria.
Alwernia * Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
„Skowronek”, tel. 12/2831345
Boguchwałowice (gm. Siewierz) – zbiornik
Przeczyce * Ośrodek Wodny „Fakop”, tel. 326741718
* Ośrodek Wodny „Perła”, tel. 326741822
Dąbrowa Górnicza – jeziora Pogoria I-IV
* Ośrodek Wodny „Atol” (Pogoria I), tel. 32/2640605
* Ośrodek Wodny „Damel” (Pogoria I), tel. 32/
2640607 * Ośrodek Wodny „Hutnik” (Pogoria I), tel.
32/2540796 * Ośrodek Wodny „Omega - Bis” (Pogoria I), tel. 32/2640601 * Ośrodek Wodny „Pogoria Sp.
z o.o.” (Pogoria I), tel. 32/2640702 * Ośrodek Wodny
„Tarex” (Pogoria III), tel. 32/2622830
Jastrząb (gm. Poraj) – zbiornik Poraj * Ośrodek „Hutnicza Radość”, tel. 34/3145333 Kryspinów k.
Krakowa * Ośrodek „Nad Zalewem”, tel. 12/2927553,
www.kryspinow.com.pl
Poraj – zbiornik Poraj * Ośrodek Sportów Wodnych, tel. 34/3145333 * Ośrodek Wodny Śląskiej Chorągwi ZHP, tel. 34/3145472
Przeczyce (gm. Siewierz) – zbiornik Przeczyce * Ośrodek Wodny „Horyzont” tel. 32/6741856 *
Ośrodek Wodny „Pemug”, tel. 32/6741261 * Ośrodek
Wodny „Staszic”, tel. 601 50 78 58
Siamoszyce (gm. Kroczyce) * Ośrodek Wypoczynkowy „Ciechan-Zdrój”, tel. 34/3155656
Trzebinia – Kąpielisko „Balaton” * Ośrodek
Sportowo-Wypoczynkowy „Chechło”, tel. 32/6121276

Oprócz uprawiania narciarstwa zjazdowego teren
Jury jest doskonałym wręcz miejscem do uprawiania
narciarstwa biegowego, które staje się coraz modniejszą dyscypliną sportów zimowych. Urozmaicona rzeźba terenu pozwala na długie zjazdy i niezbyt męczące
podejścia. Najbardziej interesującymi miejscami
dla narciarzy biegowych o fantastycznych walorach
klimatycznych są m.in.: Paczółtowice – na terenach
Krakow Valley Golf & Country Club, Sokole Góry, okolice Ryczowa i Złożeńca, śródleśna trasa prowadząca
szlakami pieszymi z Zawiercia do Centurii przez Józefów, trasa z Pilicy do Cisowej przez wzgórze św. Piotra
oraz okolice Zdowa i Rzędkowic.
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Pogoria

Narciarstwo zjazdowe na terenie Jury może być
uprawiane tylko na kilku zagospodarowanych tu stokach. Nie są to stoki wyczynowe, godne są polecenia
dla początkujących oraz dla osób, które nie mogą wyjechać w góry. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie
narciarzy stokami na Jurze, zwłaszcza że poprawiła
się infrastruktura obiektów, stoki są sztuczne dośnieżanie, a dzięki sztucznemu oświetleniu możliwe staje
się dłuższe uprawianie tego sportu.
Cisowa (gm. Pilica) * tel. 608146666,
www.cisowa.pl
Grabowa (gm. Łazy) * tel. 505402428
Jaroszowiec (gm. Klucze) * tel. 32/6457085
Morsko (gm. Zawiercie) * Ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy „Morsko”, tel. 32/6737631,
www.morsko.pl
Paczółtowice k. Krakowa * Kraków
Valley Golf & Country Club, tel. 12/2588500,
www.krakow-valley.com
Smoleń (gm. Pilica) * 32/6735882,
www.smolen-ski.pl

Golf
W ofercie turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej dla miłośników sportów elitarnych znajdują się również pola golfowe o różnym standardzie.
Najbardziej znanym, w pełni profesjonalnym polem
golfowym i jednocześnie największym we wschodniej

Dolina Kobylańska
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Wybrana baza noclegowa
Agroturystyka
i pokoje gościnne
Alwernia * Pokoje Gościnne „Soc – Al.”, ul.
Kulawki 4, tel: 12/2831478, www.kulawki4.noclegiw.pl; e-mail: biuro.socal@gmail.com

Drochlin gm. Lelów * Agroturystyka, Drochlin 132, 34/3558538 i 784152162; www.agrowypoczynek.pl

Błędów, Dąbrowa Górnicza * Eurocamping,
ul. Żołnierska 130, tel: 32/2600208, www.csir.pl;
e-mail: eurocamping@csir.pl

Fugasówka gm. Ogrodzieniec * Agroturystyka, Mickiewicza 11, tel. 32/6733218, www.jura.
tur.pl/kalwak

Biskupice * Stajnia „Biały Borek” ul. Zrębska
93, tel. 600096708, www.stajnia.civ.pl

Golczowice gm. Klucze * Agroturystyka,
Jurajska 20, tel. 501567069; www.twojajura.pl

Bobolice gm. Niegowa * „Jurajska Chata”
Julia Kuban, ul Bobolice 13, tel: 516174888, www.
jurajskachata.w.interia.pl, e-mail: jurajskachata@interia.pl

Golczowice gm. Klucze * Agroturystyka,
Polna 9; tel. 32/6451037 i 507736401; www.golczowice.prv.pl

Bolesław * Lokal gastronomiczny ALDI+, ul.

Wyzwolenia, tel. 32/6424575, www.aldi-boleslaw.
pl * Motel „Maj”, ul. Kluczewska 87, 32/6424383,
e-mail: motelmaj@tlen.pl
Bolęcin gm. Trzebinia * Stadnina Koni SZARŻA, ul. Wczasowa 16, tel: 501358083, 32/6137637
fax: 32/6137687, www.bolecin.pl, e-mail: mik.
rey@pro.onet.pl
Bukowno * Centrum Sportu Rekreacji i
Wypoczynku „Zalto-Bis”, ul. Spacerowa, tel.
32/7543251, 694456778
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Bydlin gm. Klucze * Dom Turystyczny
„Zacisze”, ul. Turystyczna 86, tel. 32/6426133,
www.zacisze.dl.pl
Bystrzanowice gm. Janów * Dwór zabytkowy, ul. Ogrodowa 1, tel. 601887037, www.bystrzanowice.com e-mail: bystrzanowice@bystrzanowice.com, martin@bystrzanowice.com
Chechło gm. Klucze * Karczma Myśliwska,
Pokoje Gościnne, Dom Weselny, ul. Kluczewska 1,
tel. 504207016, www.wakacje.agro.pl, www.agroturystyka-jura.pl
Czajowice gm. Wielka Wieś * Karczma Maciejówka, Czajowice 152, tel. 600448278, 604917955,
www.karczmamaciejowka.pl, e-mail: biuro@karczmamaciejowka.pl * Zajazd „U Elizy”, Czajowice
44a, tel. 602754841, www.zajazduelizy.republika.pl,
e-mail: zajazduelizy@interia.pl
Czerna gm. Krzeszowice * Klasztor Karmelitów Bosych „Dom Gości”, Czerna 79, tel.
12/2822976, 604550282, www.karmelczerna.pl
Częstochowa * Camping „Oleńka”, ul. Oleńki
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Dobrogoszczyce gm. Kroczyce * Agroturystyka, Dobrogoszczyce 56A, tel. 509167728,
512837579; www.otostrona.pl/argojura, e-mail:
wieslawjedr@poczta.fm

22/30, tel. 34/3606066, www.mosir.pl * Dom Pielgrzyma, ul. Wyszyńskiego 1/31,tel. 34/3777564,
www.jasnagora.pl

Hucisko gm. Włodowice * Agroturystyka,
Skalny Widok 4, tel. 34/3217358; www.jura.turist.
pl/widok4 * Agroturystyka „Skalny Widok”, Skalny
Widok 15, tel. 34/3156499, 602885961, www.agrojura.tur.pl
Janów * Ośrodek ZHP Dąbrowa, ul. Przyrowska,
tel. 34/3278066 * Agroturystyka, Jadczyk Wiesława,
ul. Żurawska 24, tel. 34/3278469 * Agroturystyka, Małaczek Małgorzata, pl. Grunwaldzki 24, tel.
34/3278313
Jaworznik gm. Żarki * Agroturystyka „W zaciszu”, ul. Wschodnia 53, tel. 34/3149355, 517693850,
www.agroturystykawzaciszu.cba.pl
Karniowice gm. Zabierzów * Małopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice 9, tel.
12/2852113, 12/2852114, www.modr.pl
Kiełkowice gm. Ogrodzieniec * Ferma
Strusi Afrykańskich, ul. Łąki 90, tel. 32/6775752,
604366886, www.fermastrusi.pl; www.wszystkozestrusia.pl * Zajazd Agroturystyczny „KA-JA”, Łąki 77,
32/6775735, 32/6732001, www.jura.turist.pl/kaja
Korzkiew gm. Zielonki * Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy BOTOJA, Korzkiew 49, tel.
12/4194492, www.botoja.pl * Fundacja Kształcenia
Wypoczynku i Rekreacji OKWiR w Korzkwi, Przybysławice, tel. 12/4194232, www.korzkiew.zhp.pl * Zajazd-Restauracja „Polesie pod Ojcowem”, Januszowice 75,
12/4194643, www.zajazd-polesie.eu
Kroczyce * Agroturystyka, ul. 1 Maja 3, tel.
603193539, 608519441, www.kroczyce.com.pl *
Jurajskie Gospodarstwo Agroturystyczne, ul. Przybyszów 17, tel. 507023135, www.jura.turystyka.pl
Krzeszowice * Dom Wycieczkowy „Świt”, pl.
Kulczyckiego 2, tel. 12/2821517
Krzykawka gm. Bolesław * Agroturystyka
„Na Polanie”, Reczkowe 1, 501474067, www.jura.

turist.pl/reczkow1 * Agroturystyka „Stajnia Bratka”,
Krzykawa 87, tel. 694467728, www.jura.tur.pl/stajniabratka

Pilica * Dom Pielgrzyma, Klasztor oo. Franciszkanów, Biskupice 47, tel. 32/6735008; www.klasztor-pilica.pl

Krzywopłoty gm. Klucze * Gościniec AMiG, ul.
Hardego 15, tel. 32/6491660, 602441973, www.amig-jura.pl, email: amig@amig-jura.pl

Podlesice gm. Kroczyce * Agro-Jura, Podlesice
80, tel. 34/3152080, 507045342, www.jurajska.org.
pl * Gościniec Jurajski, Podlesice 81, tel. 34/3152048,
www.gosciiecjurajski.pl

Lusławice gm. Zakliczyn * Agroturystyka, Kisiel Alina, Lusławice 78a, tel. 34/3278764
Masłońskie gm. Poraj * Pokoje gościnne, ul.
Sąsiedzka 34, tel. 34/3146747, 502360272; www.
jura.turist.pl/stepien
Mirów gm. Niegowa * PHU Noclegi „Orlik”,
Mirów 38, tel. 34/3154180, 512178549, www.jura.
turist.pl/mirow38
Modlniczka gm. Wielka Wieś * „Apartamenty
pod Kasztanem”, ul. Kasztanowa 27, tel. 12/2852304,
www.apartamenty.lt.pl
Mstów * Pokoje Gościnne, ul Wolności 58, tel.
698921931, www.zielonekwatery.pl * Agrogospodarstwo „Dolina Warty”, ul. Leśna 4, tel. 602359678,
www.jura.turist.pl/dolinawarty * Agroturystyka
„Amonit”, ul Targowa 31, tel. 34/3284313, e-mail:
amonit-j.w.@interia.pl
Ojców gm. Skała * Dom Wycieczkowy PTTK „Zosia” Schronisko, ul. Złota Góra 4, tel. 12/3892008;
www.dwzosia.prv.pl * Agroturystyka „Zawiszówka”,
Ojców 19, tel. 12/3892034; * Pokoje Gościnne, Ojców
35, tel. 12/3892198, www.pokoje.ojcow.pl * Willa „
Pod Bocianem”, Ojców 33, tel. 12/3892063, www.
bocianowka.ojcow.pl * Agroturystyka „W Młynie”,
Ojców Grodzisko 20A, tel. 12/3892084, www.tur.
pl/knapik
Olsztyn * Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „Dworek Św. Antoniego”, ul. Kuhna 46, tel.
34/3285059, www.olsztyn.honoratki.pl * Olsztyńskie
Centrum Turystyki „Zielona”, ul. Zamkowa 12, tel.
608701576, www.zielonagruna.pl * Pokoje Gościnne „Mały Dworek”, ul. Kuhna 22, tel. 34/3285019,
784254875, www.malydworek.com.pl
Ostrów gm. Żarki * „Maciejówka”, ul. Jurajska
70, tel. 609989464, www.iza.bigduo.pl
Parkoszowice gm. Włodowice * Agroturystyka, ul Krakowska 45, tel. 505441637, www.jura.
turist.pl/ula, www.agroula.pl, e-mail: urszula.kusmierska@wp.pl
Pieskowa Skała gm. Sułoszowa * Agrotu-

rystyka „U Basi”, Pieskowa Skała – Młyny 1A, tel.
12/3896090, www.krzemien.tur.pl * Agroturystyka,
Podzamcze 2, tel. 12/3896212, www.jura.tur.pl/glanowski
Wola Kalinowska * Agroturystyka „Dolina Zachwytu” ul. Prądnicka 35, tel. 12/3805092,
500145563, www.agroturystykaojcow.pl

Podzamcze gm. Ogrodzieniec * Agroturystyka, ul Partyzantów 6, tel. 32/6733027, www.jura.
turist.pl/partyzantow6 * Agroturystyka, ul. Szkolna 5, tel. 32/6733122, * Agroturystyka „BAJM”,
ul. Wojska Polskiego 41a, tel. 505101989, www.jura.
tur.pl/bajm * Karczma „Jurajska”, Plac Jurajski 1,
tel. 32/6732079, 501172273, www.karczmajurajska.
com * Pokoje gościnne, ul. Szkolna 7, tel. 32/6733205
* Pokoje Gościnne „BONER”, ul. Wojska Polskiego
21, tel. 32/6732145, www.zamek-ogrodzieniec.pl *
Pokoje gościnne „Skalny”, ul. Partyzantów 8, tel.
32/6733317, 782322501, www.jura.turist.pl/skalny
Ponik gm. Janów * Ośrodek Wypoczynkowy CARITAS, ul. Wczasowa 5, tel. 515195922, 787873374,
34/3278146 * Agroturystyka, Markowska Halina, ul.
Wczasowa 24, 34/3278199 * Agroturystyka, Motłoch
Jerzy, ul. Kosynierów 3, tel. 34/3278270, 601865791
* Agroturystyka, Napora Michał, ul. Gajowych 1, tel.
606678415
Poraj * Zajazd „U Renaty”, ul. Piłsudskiego 54,
tel. 34/3145501, 696026650, www.zajazdurenaty.
bigduo.pl
Poręba Żegoty gm. Alwernia * Zajazd „Flamingo”, Poręba Żegoty 533, tel. 12/4526228, www.
zajazdflamingo.pl
Przybynów gm. Żarki * Agroturystyka „U Strusia”, ul. Łąkowa 22, tel. 602310097, www.dudek.tur.
pl, www.spanie.pl * Agroturystyka „Pod Skałką”, ul.
Szkolna 34, tel. 34/3148829, 601959790, 515128182,
www.jura.turist.pl/przybynow34
Regulice gm. Alwernia * Winnica „Czak”, ul.
Brandyska 1, tel. 606462406, www.winnicaczak.pl
Rokitno Szlacheckie gm. Łazy * Agroturystyka „Gniadosz” – Jazda Konna, ul. Krasickiego 6, tel.
503398567
Ryczówek gm. Klucze * Ośrodek Rekreacji
„Mustang”, ul. Rodacka 2a, tel. 601407140, www.jur.
tur.pl/mustang
Rząska gm. Zabierzów * Pokoje Turystyczne;
ul. Topolowa 21, tel. 12/6270280, www.rzaska.com
Rzędkowice gm. Włodowice * Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Wiejska 2, tel. 502537311 *
Agroturystyka, ul. Jurajska 67, tel. 34/3156132 *
Gospodarstwo Agroturystyczne Janusz Myga, ul. Jurajska 70, tel. 34/3156068 * Gospodarstwo Agroturystyczne Haładus Janina, tel. 34/3156132, www.tur.
pl/haladus/
Sąspów gm. Jerzmanowice-Przeginia * Agroturystyka, Sąspów 277, tel. 12/3895725, www.jura.tur.
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Lelów * Agroturystyka, ul. Sportowa 5a, tel. 34/
3558010, 696368287, www.jura.tur.pl/lazar-klimas
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pl/kanasiuk
Siamoszyce gm. Kroczyce * Ośrodek Wypoczynkowy „Ciechan-Zdrój”, Pole Namiotowe, tel.
34/3155656, www.siamoszyce.pl
Siedlec gm. Janów * Stacja Konna – Rancho
Piekło, ul Częstochowska 38a, tel. 34/3278689, www.
rancho-pieklo.pl * Szkolne Schronisko Młodzieżowe
i Pole Namiotowe, ul. Szkolna 8, tel. 601057180,
34/3278512, www.siedlecs.w.interia.pl, www.janow.
pl, e-mail: schroniskosiedlec@interia.pl * Agroturystyka, Buła Barbara, ul. Leśna 52, tel. 34/3154292,
505982009, 503110030 * Agroturystyka, Górecka
Danuta, ul. Tartaczna 48, tel. 34/3278521 * Agroturystyka, Srokosz Henryk, ul. Szkolna 7, tel. 32/3278608,
601057180 * Agroturystyka, Michalik Barbara, ul.
Szkolna 35, tel. 34/3278554, 601071561
Skała * Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole

Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Połetka 30,
tel. 12/3891024, www.lo-skala.edu.pl
Sławków * Szkolne Schronisko Młodzieżowe w
Sławkowie, ul. Niwa 45, tel. 32/2931100, www.schronisko.com.pl

Żarki Leśniów * Dom Pielgrzyma Sanktuarium
Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, ul. Leśniowska 99, tel. 34/3148022, www.lesniow.pl

Hotele

Sławniów gm. Pilica * Agroturystyka, ul. Długa
Smoleń gm. Pilica * Agroturystyka, Smoleń

ul. Katowicka 10, 508973279

13, tel. 509276177, www.smolen.prv.pl * Ośrodek
Edukacyjno–Naukowy ZPK, (Brda) Smoleń, tel.
32/6736079, www.zpk.com.pl
Strzegowa gm. Wolbrom * Agroturystyka
„Nina”, Strzegowa 38, tel. 32/6447076, www.jura.
tur.pl/nina
Sułkowice gm. Iwanowice * Eko-Agroturystyka „Stary Młyn”, Sułkowice 98, tel. 12/3884150, www.
jura.tur.pl/starymlyn
Sygontka gm. Janów * Gajówka Sygontka,
Ponik ul. Gajowych 1/2, tel. 606678415, www.
gajowka.eu
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Zrębice gm. Olsztyn * Folwark Zrębice, ul.
Główna 17, tel. 605532097, www.folwark-zrebice.pl

Bębło gm. Wielka Wieś * Zajazd
„Krystyna”, Bębło 165, tel: 12/4193002, www.
zajazdkrystyna.pl, e-mail: info@zajazdkrystyna.pl

280, tel. 32/6737122
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tel. 34/3278048 * Ośrodek Szkolenia Metodycznego „Harcówka”, tel. 34/3278124, 34/3278262
* Schronisko Młodzieżowe PTSM internat Zespołu Szkół, ul. Kościuszki 5/2, tel. 34/3278067 *
Agroturystyka, Badura Alina, ul. Klonowa 5, tel.
34/3278441 * Agroturystyka, Bogunia Ilona, ul.
Mjr. J. Wrzoska 16, tel. 34/3278343, 694272784 *
Agroturystyka, Gorzkowska Teresa, ul. Sikorskiego
31, tel. 34/3278261, 607448307 * Agroturystyka, Krzyształowski Sławomir, ul. Sikorskiego 19,
34/3278319, 667790436 * Agroturystyka, Marcjanek Zofia, ul. Sikorskiego 6, tel. 34/3291134,
692747194 * Agroturystyka, Motyl Zofia, ul. Klonowa 13, 34/3278299, 34/3291073

Wola Kalinowska gm. Sułoszowa * Szkolne
Schronisko Młodzieżowe, ul. Szkolna 12, tel. 12/
3891064, www.wolakalinowskaszkolaischronisko.pl
Zawiercie Bzów * Agroturystyka, ul. Orłowska
20, tel. 32/6716572, www.jura.tur.pl/witek
Zawiercie * Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10, tel. 32/6722332, www.noclegi-osir.pl

Brudzowice gm. Siewierz * Zajazd „Albatros”,

Częstochowa * Hotel „Etap”, Al. Wojska Polskiego 281/291, tel. 34/3669075, www.etaphotel.com
* Hotel „Grand”, ul. Drogowców 8, tel. 34/3683022,
www.grandhotel.com.pl * Hotel „Ibis”, ul. Jaskrowska
22, tel. 34/3774500, www.ibishotel.com * Hotel „Scout”, ul. Drogowców 12, tel. 34/3615899, www.scout.pl
Dąbrowa Górnicza * Hotel „Dąbrowiak”, ul.
Wybickiego 1, tel. 32/2689113, www.hoteldabrowiak.
com.pl * „Hotelik Centrum”, ul. Kościuszki 5a, tel.
32/2623640, www.hotelikcentrum.pl * Hotel KEM

, ul. Kasprzaka 84, tel. 32/2641000, www.hotel-kem.pl * Pogoria I – Ośrodek Wypoczynkowy OMEGA, ul Żeglarska 26, tel: 32/2686445, www.omega.
pogoria.com.pl, e-mail: omega@pogoria.com.pl *
Pogoria I – Ośrodek Wypoczynkowy „Rybaczówka”,
ul. Pogoria 30, tel. 32/2640023 i 602512620; e-mail:
rybaczowka@onet.pl
Hucisko gm. Włodowice * Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo”; Orle Gniazdo 20; tel.
34/3217377; www.orlegniazdo.pl
Iwanowice Dworskie * Zajazd pod Jaskółkami,
Iwanowice Dworskie 131, tel. 12/3884225, www.zajazdpodjaskolkami.pl

Zdów gm. Włodowice * Agroturystyka, ul. Wesoła 16, 509167728, 512837579, www.otostrona.pl/
argojura, e-mail: wieslawjedr@poczta.fm * Agroturystyka, ul. Wesoła 16, tel. 509167728, 512837579,
www.otostrona.pl/agrojura * Ranczo „Czerwony
Młyn”, ul. Źródlana 54, tel. 505075695, www.jura.
turist.pl/czerwonymlyn

Jerzmanowice * Hotel Green, Sąspów 122, tel.
12/3890900, www.greenhotel.krakow.pl * Hotel,
Restauracja Dworska „Chochołowy Dwór”, Jerzmanowice 54 A, tel. 12/3893280, e-mail: recepcja@chocholowydwor.pl

Złoty Potok gm. Janów * Agroturystyka „Stajnia Wiking”, ul. Kościuszki 8, tel.
607989228 * Pole biwakowe „Nad Amerykanem”

Korzkiew gm. Zielonki * Zamek Korzkiew,
Przybysławice, Zamek Korzkiew; 12/4195590; www.
donimirski.com; www.korzkiew.pl

Koziegłowy * Hotel i Restauracja „Czardasz”, ul.
Częstochowska, tel. 34/3150100, www.dworkasztelana.eu * Hotel „Stary Młyn”, ul Częstochowska 66; tel.
34/3150280; www.stary-mlyn.cze.pl

Rząska gm. Zabierzów * Hotel „Pod
Kamykiem”, ul. Balicka 51, 12/6361748
606957776, www.podkamykiem.pl; e-mail: hotel@podkamykiem.pl

Kraków * Crown Piast Hotel & Park, ul. Radzikowskiego 109, tel. 12/6832600, www. hotelpiast.pl
* Hotel Apis , Al. 29 Listopada 137, tel. 12/
6176500, www.hotelapis.pl * Hotel System PREMIUM, Al. 29 Listopada 189, tel. 12/6144800,
www.krakow.hotelsystem.pl

Rzeniszów gm. Koziegłowy * Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „ZACISZE”, ul. Międzyleśna
7, tel. 34/3142545, 508531309, www.osw-zacisze.pl,
e-mail: biuro@osw-zacisze.pl

Krzeszowice * Misjonarski Ośrodek Formacyjny VINCENTINUM, ul Nowa Wieś 8, tel.
12/2821322, www.vincentinum.misjonarze.pl
Młoszowa gm. Trzebinia * Motel „Lech”,
ul. Krakowska 130, tel. 32/6278108; www.motel-lech.pl
Modlnica gm. Wielka Wieś * Motel „Jurajski”,
ul. Jurajska 2a, tel. 12/4209010, www.moteljurajski.
com.pl * Hotel „Margerita”, ul. Częstochowska
53, tel. 12/4192871; www.margerita.pl
Modlniczka gm. Wielka Wieś * Centrum
Hotelowo–Konferencyjne „Witek”, ul.
Handlowców 14, tel. 12/6623500, www.hotelwitek.com.pl
Morsko gm. Włodowice * Ośrodek Rekreacyjny „Morsko”; Morsko Skarżyce, tel. 32/
6737631, www.morsko.pl
Ogrodzieniec * Centrum Rozrywki JURA, Kościuszki 107, tel. 32/6735124, www.jura-centrum.
pl * Centuria Hotel Welles & SPA, Centuria 1, tel. 32/6783500, www.hotelcenturia.pl *
Oberża „Czarny Pies”, ul. Kościuszki 4a/1, tel.
32/6735703; www.czarnypies.pl
Paczółtowice gm. Krzeszowice * Hotel

„Villa Pacoldi”, Paczółtowice 328, tel. 12/
2588500; www.krakow-valley.com

Piasek gm. Janów * Gościniec na Orlim
Szlaku, Kompleks Hotelowo-Gastronomiczny, ul.
Częstochowska 14, tel. 34/3278756, 693293396,
www.naorlimszlaku.pl
Pieskowa Skała gm. Sułoszowa * Zajazd

Wernyhora, Pieskowa Skała 9, tel. 12/3896103,
www.zajazd-wernyhora.pl
Podlesice
gm.
Kroczyce
* Hotel
„Ostaniec”, Podlesice 82, tel. 34/3155001,
www.ostaniec.com.pl
Poraj * Hotel Restauracja „Jaś i Małgosia”,
ul. Kosmiczna 2a, tel. 34/3440707, www.jas-malgosia.pl

Rzędkowice gm. Włodowice * Karczma i Hotel „Skalny”, ul. Jurajska 145, tel. 34/3156134, www.
rzedkowice.pl
Siewierz * Gościniec Siewierski, ul. Sportowa
11, tel. 32/6743026, www.gosciniecsiewierski.pl *
Hotel Oberża „Złota Gęś”, ul. Warszawska 46, tel.
32/6741846, www.zlotages.pl * Hotel „Prestige”,
ul. 11 Listopada 17, tel. 32/6742723, www.hotel-prestige.com.pl * Hotel Restauracja „PODKOWA”, ul.
Sucha 4, tel. 32/6741395, www.podkowa.pl * Zajazd
„Leśny”, ul. Sucha 5, tel. 32/6742720, www.zajazdlesny.pl
Sławków * Zajazd „Pasja”, ul. Wrocławska 68,
tel. 32/2609980, www.zajazdpasja.com.pl
Szyce gm. Wielka Wieś * „Park Hotel”,
Szyce 33, tel. 12/4191331, www.parkhotel.com.pl
Tomaszowice gm. Wielka Wieś *
Dwór w Tomaszowicach – Krakowskie Centrum
Konferencyjne, ul. Krakowska 55, tel. 12/
4192000, www.dwor.pl
Trzebinia * Dwór Zieleniewskich, ul. J. Piłsudskiego 47a, 32/6122587, e-mail: dwor@dwor.trzebinia.
pl, www.dwor.trzebinia.pl
Węgrzce gm. Zielonki * Zajazd „Kosynier”,
ul . Warszawska 95, tel. 12/2859339, 32/2858382,
www.kosynier.pl
Wysoka gm. Łazy * Zajazd „Pod Dębem”, ul.
Mickiewicza 24-26, tel. 32/6734396, 509442530,
www.zajazd.pod.debem.com.pl
Zawiercie * Hotel „Putex”, ul. Paderewskiego
61, tel. 32/6715610, www.putex.pl * Hotel Spa „Villa
Verde”, ul. Mrzygłodzka 273, tel. 32/6703800,
www.villaverde.pl * Hotel „Zawiercie”, Wierzbowa 6, tel. 32/6702020, www.hotelzawiercie.pl,
e-mail: marketing@hotelzawiercie.pl * Restauracja
Grecka „IRINI”, ul. Jurajska 138, tel. 32/6716624,
www.irini.pl
Zielonki * Hotel Twierdza, ul. Do Fortu 8,
tel. 12/2850808, www.twierdza.com.pl
Złoty Potok * Hotel „KMICIC”, ul. Wrzoska 35, tel. 34/3278064, www.hotel-kmicic.pl, www.
janow.pl

WYBRANA BAZA NOCLEGOWA

Kroczyce * „Jura Hotel”
, ul. Batalionów
Chłopskich 8, tel. 34/3152014; www.jurahotel.
pl * Zajazd „Magda”, ul Armii Ludowej 75, tel.
605038905; www.zajazd-magda.pl * Hotel Fajkier Welness & SPA, Lgota Murowana 37a,
tel. 783000500, www.hotelfajkier.pl


Żarki * Karczma „Wiejskie Sioło”, ul. Koziegłowska 8, tel. 34/3217940, www.wiejskie-siolo.com.pl
Żarki Letnisko * Hotel Restauracja „Kinga”, ul.
Nadrzeczna 35, tel. 34/3144070, www.hotel-kinga.pl
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Informacja Turystyczna
Krzykawa 87, 32-329 Bolesław
tel. 32/6431947, 692441659;
www.jura.tur.pl/stajniabratka
Punkt JIT Niegowa
Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej

Zawiercie, ul. Piastowska 1
(budynek MOK, wejście od ul. Leśnej),
42-400 Zawiercie, tel./fax. 32/6724331;
e-mail: centrala@jura-it.pl; www.jura-it.pl
Biuro Związku Gmin Jurajskich

42-440 Ogrodzieniec, pl. Wolności 42,
tel. 32/6733364, fax 32/6733798;
e-mail: biuro@jura.info.pl; www.jura.info.pl
GMINNE l TERENOWE PUNKTY
JURAJSKIEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Punkt JIT Bolesław

• Paweł Liszka,
Krzykawka, Reczkowe 1, 32-329 Bolesław,
tel. 501474067
Punkt JIT Brzeziny

• Barbara Noszczyk,
Brzeziny 1, 42-320 Niegowa,
tel. 34/3154221
Punkt JIT Domaniewice

• Stacja Turystyczna Domaniewice,
32-310 Klucze, Domaniewice 54;
tel. 32/6447168
Punkt JIT Hucisko

• Gosp. Agroturystyczne Małgorzata Wikarek,
42-365 Hucisko 64, tel. 34/3156499,
www.agrojura.tur.pl

INFORMACJA
TURYSTYCZNA
ZWIĄZEK GMIN
JURAJSKICH

Punkt JIT w Janowie

• Urząd Gminy, Gminne Centrum Informacji
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów;
tel/fax: 34/3278048; 34/3278048,
www.janow.pl
• Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego,
ul. Kościuszki 1, Złoty Potok, 42-253 Janów,
tel. 34/3291162
Punkt JIT Jerzmanowice

• Jaskinia Nietoperzowa, Zygmunt Ferdek
Jerzmanowice 79; tel./fax: 12/3895395
http://www.nietoperzowa.ojcow.pl
Punkt JIT Koziegłowy

• Gminne Centrum Informacji,
ul. Żarecka 28, 42-350 Koziegłowy;
tel./fax 34/3141261
e-mail: promocja@kozieglowy.pl,
gci.kozieglowy@jura-it.pl
Punkt JIT Krzykawka
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• Stajnia Bratka,

• Gospodarstwo Agrotur. B. Noszczyk,
Brzeziny 1, 42-320 Niegowa,
tel. 34/3154221, 503546261,
e-mail: noszczyk@turist.pl,
www.jura.turist.pl/brzeziny1
Punkt JIT Ogrodzieniec

• Firma Handl.-Usł. „New Standard”,
ul. Kościuszki 11, 42-440 Ogrodzieniec,
tel. 32/6732914;
e-mail:newstandard@interia.pl
Punkt JIT Ojców

• Biuro Usług Turystycznych „Ojcowianin”,
Ojców 15, tel. 12/3892089
e-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
Punkt JIT Olsztyn

Punkt IT „OL-TUR-2”,
ul. Zamkowa 13, 42-256 Olsztyn;
tel. 693118341
Punkt JIT Podlesice

• „Gościniec Jurajski”, 42-345 Podlesice k/Kroczyc,
tel. 34/3152048-49, www.gosciniecjurajski.pl;
e-mail: recepcja@gosciniecjurajski.pl
Punkty JIT Podzamcze

• Punkt IT – kiosk z pamiątkami (galeria)
ul. Zamkowa 19 ,42-440 Podzamcze; tel. 501107203
• Punkt IT – kasa zamku w Podzamczu,
42-440 Podzamcze; tel. 32/6732285,
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl;
www.zamek-ogrodzieniec.pl
• Pokoje Gościnne Boner, ul. Wojska Polskiego 21;
42-440 Podzamcze tel. 32/6732145; 32/6732220;
www.zamek-ogrodzieniec.pl;
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
Punkt JIT Poraj

• Gminne Centrum Informacji ul. Górnicza 21,
42-360 Poraj; tel. 34/3144822, fax: 34/3144852
e-mail: poraj@jura-it.pl, gci.poraj@op.pl
Punkt JIT Siamoszyce

• Ośrodek Harcerski w Siamoszycach
tel. 34/3155740
e-mail: hufiec@myszkow.zhp.pl
Punkt JIT Siewierz

• Recepcja Hotelu Podkowa,
ul. Sucha 4, 42-470 Siewierz;
tel. 32/6741395-96, fax 32/6781560;
www.podkowa.pl, e-mail: recepcja@podkowa.pl
Punkty JIT Sławków

• Muzeum, ul. Rynek 9, 41-260 Sławków
tel. 32/2931396, www.slawkow.pl
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Niwa 45, tel. 32/2931100

Kotowice, ul. Zamkowa 48, 42-310 Żarki,
tel. 34/3216866, www.miedzyzamkami.com
e-mail: info@miedzyzamkami.com;

Punkt JIT Strzegowa

• Gospodarstwo Agroturystyczne Bogdan Lis,
Strzegowa 38, 32-340 Wolbrom;
tel. 32/6447076

INFORMACJA TURYSTYCZNA
CZĘSTOCHOWA

Punkty JIT Trzebinia

• Dwór Zieleniewskich,
ul. Piłsudskiego 47 a, 32-540 Trzebinia,
tel. 32/6122368, www.dwor.trzebinia.pl,
e-mail: recepcja@dwor.trzebinia.pl,
dwor@trzebinia.pl
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia,
tel. 32/6110621 w.12; www.mgoksir.republika.pl

Miejskie Centrum Informacji

al.NMP 65, tel. 34/3682250, fax 34/3682260
e-mail: mci@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.um.gov.pl
Jasnogórskie Centrum Informacji

ul. ks. A. Kordeckiego 2, tel. 34/3653888,
fax 34/365 4343; e-mail: jci@jasnagora.pl;
www.jasnagora.pl

Punkty JIT Wielka Wieś

• Jaskinia Wierzchowiska Górna, Wierzchowie
sekr. jaskini - BUT Gacek 31-515 Kraków
ul. Wł. Bandurskiego 16/11, tel./fax 12/4110721,
www.gacek.pl, e-mail: gacek@podziemia.pl
• Agroturystyka J. St. Tłomak, 32-089 Wielka Wieś,
ul. Szkolna 214, tel. 12/4191074, 691674004;
www.jura.tur.pl/tlomak
Punkty JIT Zawiercie

PUNKTY INFORMACJI MIEJSKIEJ
KRAKÓW
Wieża Ratuszowa,

Rynek Główny 1, tel. 12/4337310
Pawilon Wyspiańskiego 2000,

pl. Wszystkich Świętych 2, tel. 12/6161886

• Informacja Turystyczna PTTK Zawiercie,
ul. 3-go Maja (obok dworca PKP i PKS),
tel. 0326721841
• AS Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 25, tel. 32/6715450

Kazimierz

• Folwark Zrębice k/Olsztyna – agroturystyka,
Zrębice, ul. Główna 17, 42-256 Olsztyn,
tel. 34/3286228, 605 532097;
www.folwark-zrebice.pl

INTERNETOWA INFORMACJA
AGROTURYSTYCZNA

Punkt JIT Żarki

OJCOWSKI PARK NARODOWY
32-047 Ojców 9, tel. 12/3892005;
e-mail: opnar@pro.onet.pl; www.opn.pan.krakow.pl

ul. Józefa 7, tel. 12/4220471
Międzynarodowy Port Lotniczy Balice,

tel. 12/2855341

Punkty JIT Zrębice

www.jura.turist.pl

• Gospodarstwo Agroturystyczne
„Miądzy Zamkami”,

GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

INFORMACJA TURYSTYCZNA

GRUPA JURAJSKA

CENTRALNA STACJA RATUNKOWA
WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

TELEFONY ALARMOWE:
0601 100 300, 985

42-345 Kroczyce, Podlesice 5

tel. centrala 34 315 20 00, 34 315 20 99
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Związek Gmin Jurajskich
Związek Gmin Jurajskich
jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa
małopolskiego i śląskiego,
leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Związek
działa od końca 1991 r., a jego
założycielami było 15 gmin.
Obecnie do ZGJ należy 37 gmin, a siedzibą Związku
jest miasto Ogrodzieniec.
Podstawowymi celami Związku są:
• promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez różnego typu wydawnictwa;
•akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach turystycznych: ITB w
Berlinie, WTM w Londynie, „Vakanteibeurs” w Utrechcie (Holandia), w Kijowie (Ukraina), 6TT Gdańsk,
„Glob” w Katowicach, Krakowski Salon Turystyczny,
„Na styku kultur” w Łodzi, „Tour Salon” w Poznaniu,
„Expo Silesia” w Sosnowcu, targi „Lato” w Warszawie
oraz TT Warsaw;
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, chcącymi inwestować
na terenie Wyżyny;

• rozwój turystyki wiejskiej;
• ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych
Jury;
• dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji
gmin;
• współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu
funkcjonowania samorządów lokalnych;
• popularyzacja budownictwa dostosowanego do
krajobrazu Jury.
Związek Gmin Jurajskich powstał nie tylko po
to, by pomagać gminom w promowaniu ich turystycznych terenów i obiektów, ale również, aby
pokazywać Wyżynę Krakowsko-Częstochowską
jako jednolity i spójny obszar turystyczny. Region,
w którym niewidoczne są granice administracyjne
– czy to międzygminne, czy to międzywojewódzkie. Przynależność do ZGJ w wielu przypadkach
wzmaga aktywność poszczególnych gmin do
działań związanych z turystyką. Pozwala czerpać
z doświadczeń gmin, które mają lepiej rozwiniętą
sferę turystyczną. Daje możliwość (szczególnie
małym gminom) profesjonalnej promocji, na
którą w sposób indywidualny gmina nie mogłaby
sobie pozwolić.

GMINY CZŁONKOWSKIE ZGJ
1. ALWERNIA
32-566 Alwernia ul. Gęsikowskiego 7,
tel. 12/2831115, fax 12/2831792,
e-mail: urzad@alwernia.pl, www.alwernia.pl

ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH

2. BOLESŁAW
32-329 Bolesław, ul. Główna 58,
tel. 32/6424071, fax 32/6424801,
e-mail: boleslaw@boleslaw.top.pl
www.boleslaw.top.pl
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3. BUKOWNO
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16,
tel. 32/6421533, fax 32/6421544,
e-mail: kontakt@um. bukowno.pl
www.bukowno.pl
4. CZĘSTOCHOWA
42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13,
tel. 34/3707100, fax 34/3707170,
e-mail: into@czestochowa.um.gov.pl,
www.czestochowa.pl
5. DĄBROWA GÓRNICZA
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21,
tel. 32/2956700, 32/2959400, fax 32/2625032,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
www.dabrowa-gornicza.pl, www.idabrowa.pl

tel. 12/3884003, fax 12/3884030,
e-mail: gmina@iwanowice.malopolska.pl,
www.iwanowice.malopolska.pl
8. JANÓW
42-253 Janów ul. Częstochowska 1,
tel. 34/3278048, fax 34/3278081,
e-mail: gmina@janow.pl,
www.janow.pl
9. JERZMANOWICE – PRZEGINIA
32-048 Jerzmanowice 372 B,
tel. 12/3895247, fax 12/3895521,
e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl,
www.jerzmanowice-przeginia.pl
10. KLUCZE
32-310 Klucze ul. Partyzantów 1,
tel. 32/6428439, fax 32/6428052
e-mail: klucze@gmina-klucze.pl,
www.gmina-klucze.pl
11. KOZIEGŁOWY
42-350 Koziegłowy, pl. St. Moniuszki 14,
tel. 34/3141219, fax 34/3141533,
e-mail: ugim@kozieglowy.pl,
www.kozieglowy.pl

6. GOŁCZA
32-075 Gołcza,
tel. 12/3886029, fax 12/38 6003,
e-mail: ug@golcza.pl, www.golcza.pl

12. KRAKÓW
31-004 Kraków pl. Wszystkich Świętych 3/4,
tel. 12/6161200, fax 12/6161721,
e-mail: umk@um.krakow.pl,
www.krakow.pl

7. IWANOWICE
Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice

13. KROCZYCE
42-345 Kroczyce, ul. Bat. Chłopskich 29,

