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Słowem wstępu

Wędrówka jest jednym ze sposobów na pracę wędrowniczą. 

Wędrówka rozumiana dosłownie 
świata (wędrówka fizyczna) oraz wędrówka
w wybranych dziedzinach wiedzy (wędrówka intelektualna). Taka szeroko 
rozumiana wędrówka ma pomóc młodej 
w odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie. 
 
Niniejszy materiał powstał z myślą o 
wędrowniczych, które chciałabym zachęc
Częstochowskiej. Miejscu
znajdziecie podstawowe i
opisy jurajskich szlaków, 
znanych, jak i nowych, 
instrumentów metodyczn
misję naszej Organizacji
zdobycia w prezentowan
bajd. To opracowanie, 
i materiałów o Jurze, któr
wskazującym kierunek w
harcerskie zadania. Życz
wędrowniczych wyzwań. 

Od zamku do zamku

czyli Szlak Orlich Gniazd
Jura Krakowsko-Częstochows
od Częstochowy i Mstowa

Najbardziej charakterystyczne elementy
w większości wybudowane w XIV wieku przez 
obszarów przygranicznych. Obecnie zwykle są to pozostałe po nich ruiny bądź 
fragmenty zamków, przysiadłe na jurajskich wzgórzach niczym orle gniazda, 
stąd nazwa głównego czerwonego szlaku wiodącego poprzez Jurę od zamku 
do zamku - Szlak Orlich Gniaz

 

 

 

 

Słowem wstępu 

jest jednym ze sposobów na pracę wędrowniczą. 

drówka rozumiana dosłownie – pozwalająca na poznanie otaczającego 
świata (wędrówka fizyczna) oraz wędrówka po problemach, zagadnieniach 

wybranych dziedzinach wiedzy (wędrówka intelektualna). Taka szeroko 
rozumiana wędrówka ma pomóc młodej kobiecie, młodemu mężczyźnie 

odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie.  

Niniejszy materiał powstał z myślą o wędrownikach
chciałabym zachęcić do wędrówki po Jurze Krakowsko 

u, które znam i polecam. W tej kró
informacje o tym pięknym, spokojnym

szlaków, atrakcyjnych miejsc - zarówno 
niecodziennych. Wskazówki, które z 
nych, pomogą Wam w naturalny spo
i, propozycje odznak turystycznych

nym terenie, a także bogaty zasób op
 jest preludium do ogromnego 
re znajdziecie w globalnych zasobach,
wędrówki, który mam nadzieję wybie
zę Wam udanych, bezpiecznych wyp
 Do zobaczenia na jurajskim szlaku.  

Od zamku do zamku,  

Szlak Orlich Gniazd 
Częstochowska rozciąga się w Polsce południowej, 

Mstowa na północy, przez Ogrodzieniec po Kraków

Najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu Jury to warownie, 
większości wybudowane w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego

obszarów przygranicznych. Obecnie zwykle są to pozostałe po nich ruiny bądź 
fragmenty zamków, przysiadłe na jurajskich wzgórzach niczym orle gniazda, 

zwa głównego czerwonego szlaku wiodącego poprzez Jurę od zamku 
Szlak Orlich Gniazd.  
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pozwalająca na poznanie otaczającego 
po problemach, zagadnieniach 

wybranych dziedzinach wiedzy (wędrówka intelektualna). Taka szeroko 
mu mężczyźnie 

h i drużynach 
wędrówki po Jurze Krakowsko – 

ótkiej broszurze 
m zakątku Polski, 
 tych wszystkim 
 wędrowniczych 
osób realizować 

h możliwych do 
powieści, legend, 

 zasobu wiedzy 
, drogowskazem, 
erzecie planując 
praw oraz wielu 

Marta 

rozciąga się w Polsce południowej, 
Kraków.  

krajobrazu Jury to warownie, 
Kazimierza Wielkiego dla obrony 

obszarów przygranicznych. Obecnie zwykle są to pozostałe po nich ruiny bądź 
fragmenty zamków, przysiadłe na jurajskich wzgórzach niczym orle gniazda, 

zwa głównego czerwonego szlaku wiodącego poprzez Jurę od zamku  



 

 

Perełki wśród zamków na Jurze Krakowsko

Zamek w Ogrodzieńcu

- okazałe ruiny najpopularniejszej warowni
w samym jej sercu, na Górze Janowski
do zwiedzania, a trasa dla turystów zosta
i zrewitalizowana, wstęp płatny. 

Zamek Bobolice

- pięknie odbudowany cały średnio
w północnej części Jury, udostępniony dla turystów w postaci Muzeum, wstęp 
płatny. 

Zamek w Mirowie

- romantyczna ruina XIV-
w Bobolicach, która zostanie udostępniona do zwiedzania, ale pozostanie 
zabezpieczoną ruiną. 

Zamek w Korzkwi 

- również pięknie utrzymany i rekonstruowany zam
części Jury, niedaleko słynnego 
restauracja i hotel, wstęp bezpłatny

Zamek w Ojcowie

- jeden ze słynniejszych zamków na Jurze, zwany przez Kazimierza Wielkiego 
Ociec u Skały na cześć o
obecnie ruina, wstęp płatny

Zamek Smoleń

- XIV-wieczna warownia leżąca w 
elementem jest tutaj średniowieczna cylindryczna wieża wysoka na 16 metrów, 
obecnie odnowiona i udostępniona do zwiedzania, można wejś
wstęp bezpłatny. 

Zamek w Siewierzu

- dawny zamek biskupów, dziś pozostaje w rui
i w sezonie udostępniony turystom, wstęp bezpł

Perełki wśród zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej to:

Zamek w Ogrodzieńcu (Podzamcze)  

okazałe ruiny najpopularniejszej warowni na Jurze z XIV wieku, leżące 
samym jej sercu, na Górze Janowskiego. Zamek udostępniony jest 
zwiedzania, a trasa dla turystów została w 2013 znacznie poszerzona 

zrewitalizowana, wstęp płatny.  

Zamek Bobolice w Bobolicach  

pięknie odbudowany cały średniowieczny zamek dzięki Laseckim, leżący 
północnej części Jury, udostępniony dla turystów w postaci Muzeum, wstęp 

Zamek w Mirowie  

-wiecznej budowli, będąca bratnim zamkiem warowni 
w Bobolicach, która zostanie udostępniona do zwiedzania, ale pozostanie 

Zamek w Korzkwi  

many i rekonstruowany zamek, leżący w południowej 
Jury, niedaleko słynnego Ojcowa. W zamku w Korzkwi

restauracja i hotel, wstęp bezpłatny. 

Zamek w Ojcowie  

jeden ze słynniejszych zamków na Jurze, zwany przez Kazimierza Wielkiego 
Ociec u Skały na cześć ojca Władysława Łokietka, stąd dziś nazwa Ojców, 
obecnie ruina, wstęp płatny. 

Zamek Smoleń  

wieczna warownia leżąca w Smoleniu nieopodal Pilicy
elementem jest tutaj średniowieczna cylindryczna wieża wysoka na 16 metrów, 
obecnie odnowiona i udostępniona do zwiedzania, można wejś

Zamek w Siewierzu  

dawny zamek biskupów, dziś pozostaje w ruinie, ale jest zabezpieczony 
sezonie udostępniony turystom, wstęp bezpłatny. 
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ochowskiej to: 

 

na Jurze z XIV wieku, leżące 
ego. Zamek udostępniony jest 
ła w 2013 znacznie poszerzona 

zamek dzięki Laseckim, leżący 
północnej części Jury, udostępniony dla turystów w postaci Muzeum, wstęp 

udowli, będąca bratnim zamkiem warowni 
w Bobolicach, która zostanie udostępniona do zwiedzania, ale pozostanie 

ek, leżący w południowej 
rzkwi mieści się 

jeden ze słynniejszych zamków na Jurze, zwany przez Kazimierza Wielkiego 
jca Władysława Łokietka, stąd dziś nazwa Ojców, 

Pilicy, głównym 
elementem jest tutaj średniowieczna cylindryczna wieża wysoka na 16 metrów, 
obecnie odnowiona i udostępniona do zwiedzania, można wejść na szczyt, 

nie, ale jest zabezpieczony 



 

 

Zamek Rabsztyn

- ruiny XIV-wiecznego zamku koło Olkusza, po kilka latach remontu obecnie 
udostępnione dla turystów, wstęp płatny

Zamek Pieskowa Skała

- perełka renesansowej architektury w Po
na skałach ponad drogą we wnętrzach kryje Muzeum

  
Czy wiesz, że …

• Najliczniejszymi i co za tym idzie najczęście
na jurze skamieniałościami są: amo
i ramienionogi

• Dzięki istnieniu dobrze rozwiniętej sieci rzecznej 
występowaniu zasobnych wód podziemnych na terenie obniżeń 
(szczególnie na Wyżynie Krakowskiej) doch
powstawania wielu bagien.

Zamek Rabsztyn  

wiecznego zamku koło Olkusza, po kilka latach remontu obecnie 
udostępnione dla turystów, wstęp płatny. 

Zamek Pieskowa Skała  

perełka renesansowej architektury w Polsce, cudny zamek zawieszony 
skałach ponad drogą we wnętrzach kryje Muzeum, wstęp płatny.

 

 

 

 

 
Czy wiesz, że … 

Najliczniejszymi i co za tym idzie najczęście
na jurze skamieniałościami są: amonity, belemnity, gąbki, małże 

ramienionogi. 
Dzięki istnieniu dobrze rozwiniętej sieci rzecznej 
występowaniu zasobnych wód podziemnych na terenie obniżeń 
(szczególnie na Wyżynie Krakowskiej) doch
powstawania wielu bagien. 
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wiecznego zamku koło Olkusza, po kilka latach remontu obecnie 

lsce, cudny zamek zawieszony 
, wstęp płatny. 

Najliczniejszymi i co za tym idzie najczęściej występującymi dziś 
nity, belemnity, gąbki, małże 

Dzięki istnieniu dobrze rozwiniętej sieci rzecznej oraz 
występowaniu zasobnych wód podziemnych na terenie obniżeń 
(szczególnie na Wyżynie Krakowskiej) dochodzi do stałego 



 

 

Ostańce skalne

Nie mniej charakterystyczne są na Wyżynie Krakowsko
sterczące ostańce skalne. Skały wapienne od lat były tu wypłukiwane
odporniejsze ich fragmenty ostały się (stąd nazwa ostańce) w terenie jako 
obiekty o ciekawych kształtach, często nazywanych przez ludność.

W wielu miejscach na Jurze ostańce te pojedynczo lub jako grupy skał stają się 
centrum wspinaczkowym. 
Kroczyckie i Podlesickie, 
Dolinki Krakowskie.  

Najbardziej znane ostańce na Jurze to:

Okiennik Wielki

- odosobniony ostaniec o charakterystycznym kształcie z otworem 
przypominającym otwór okienny, stąd na

Maczuga Herkulesa

- najpopularniejszy twór skalny na Jurze, stojący tuż przy zamku

Brama Krakowska w Ojcowie

- majestatyczny ostaniec w kształcie bramy,
w Ojcowskim Parku Narodowym

 

Ostańce skalne  

Nie mniej charakterystyczne są na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej białe, 
sterczące ostańce skalne. Skały wapienne od lat były tu wypłukiwane
odporniejsze ich fragmenty ostały się (stąd nazwa ostańce) w terenie jako 
obiekty o ciekawych kształtach, często nazywanych przez ludność.

W wielu miejscach na Jurze ostańce te pojedynczo lub jako grupy skał stają się 
centrum wspinaczkowym. Popularne centra wspinaczkowe to np. Skały 

i Podlesickie, Skały Rzędkowickie, Skalne Miasto Podzamcza

ostańce na Jurze to: 

Okiennik Wielki w Skarżycach  

odosobniony ostaniec o charakterystycznym kształcie z otworem 
przypominającym otwór okienny, stąd nazwa. 

Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale 

najpopularniejszy twór skalny na Jurze, stojący tuż przy zamku

Brama Krakowska w Ojcowie  

majestatyczny ostaniec w kształcie bramy, położony w Dolinie Prądnika, 
Ojcowskim Parku Narodowym. 
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Częstochowskiej białe, 
sterczące ostańce skalne. Skały wapienne od lat były tu wypłukiwane, 
odporniejsze ich fragmenty ostały się (stąd nazwa ostańce) w terenie jako 
obiekty o ciekawych kształtach, często nazywanych przez ludność. 

W wielu miejscach na Jurze ostańce te pojedynczo lub jako grupy skał stają się 
tra wspinaczkowe to np. Skały 

Skalne Miasto Podzamcza oraz 

odosobniony ostaniec o charakterystycznym kształcie z otworem 

w Pieskowej Skale  

najpopularniejszy twór skalny na Jurze, stojący tuż przy zamku. 

położony w Dolinie Prądnika, 



 

 

Brama Bolechowicka

- najpiękniejsza i najpotężniejsza brama skalna na Jurze, otwierająca 
Bolechowicką, często wykorzystywana przez wspinaczy, to taki poligon 
ćwiczebny przed większymi wyzwaniami alpinistycznymi

Góra Zborów  

- popularny obszar skałkowy w 
tu do zwiedzania Jaskinię Głęboką
budującymi Jurę. 

 Mirowskie Skałki 

- bardzo malowniczy ciąg ostańców skalnych pomiędzy zamkami w 
i Bobolicach, wiedzie tędy fragment Szlaku

. 

 

 

 

  

 

Czy wiesz, że …

• Nazwa Jura, 
powstałych w okresie jurajskim. 

 

Brama Bolechowicka w Bolechowicach

najpiękniejsza i najpotężniejsza brama skalna na Jurze, otwierająca 
, często wykorzystywana przez wspinaczy, to taki poligon 

ćwiczebny przed większymi wyzwaniami alpinistycznymi 

 

popularny obszar skałkowy w Skałach Kroczyckich, udostępniono 
Jaskinię Głęboką i utworzono lapidarium

Mirowskie Skałki  

bardzo malowniczy ciąg ostańców skalnych pomiędzy zamkami w 
Bobolicach, wiedzie tędy fragment Szlaku Orlich Gniazd.  

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że … 

Nazwa Jura, pochodzi od tworzących ten obszar skał wapiennych 
powstałych w okresie jurajskim.   
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Bolechowicach  

najpiękniejsza i najpotężniejsza brama skalna na Jurze, otwierająca Dolinę 
, często wykorzystywana przez wspinaczy, to taki poligon 

, udostępniono 
lapidarium ze skałami 

bardzo malowniczy ciąg ostańców skalnych pomiędzy zamkami w Mirowie 

 

pochodzi od tworzących ten obszar skał wapiennych 



 

 

 

 

 

 

Jurajskie jaskinie 

Mniej widoczne, ale nie mniej liczne i atrakcyjne są jaskinie i groty na Jurze, 
namiętnie eksplorowane przez grotołazów i speleologów. Największe ich 
skupiska znajdują się w okolicach 
Ciekawe jaskinie na Jurze to:

Grota Łokieta w Ojcowie 

- jaskinia położona w Ojcowskim Pa
dla turystów, skrywał się w niej niegdyś sam Łokietek, stąd nazwa

Jaskinia Ciemna

- o tyle unikatowa, że zwiedza się ją ze świeczką,
nie ma oświetlenia elektrycznego

Jaskinia Nietoperzowa

- jaskinia położona na obszarze Dolinek Podkrakowsk
dla turystów, kręcono w niej sceny z Horpyną dla filmu "

Jaskinia Wierzchowska Górna
w Wierzchowiu 

- jaskinia z najdłuższą trasą turystyczną na Jurze, a nawet w całej Polsce, 
udostępniona cały rok, w sezonie codziennie, zimą tyl

askinie  

Mniej widoczne, ale nie mniej liczne i atrakcyjne są jaskinie i groty na Jurze, 
namiętnie eksplorowane przez grotołazów i speleologów. Największe ich 
skupiska znajdują się w okolicach Ojcowa i w Sokolich Górach
Ciekawe jaskinie na Jurze to: 

w Ojcowie  

jaskinia położona w Ojcowskim Parku Narodowym, udos
turystów, skrywał się w niej niegdyś sam Łokietek, stąd nazwa

Jaskinia Ciemna w Ojcowie  

o tyle unikatowa, że zwiedza się ją ze świeczką, jak to drzewiej bywało, 
nie ma oświetlenia elektrycznego. 

Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach

jaskinia położona na obszarze Dolinek Podkrakowskich, udostępniona 
turystów, kręcono w niej sceny z Horpyną dla filmu "Ogniem i Mieczem

Jaskinia Wierzchowska Górna  
w Wierzchowiu  

jaskinia z najdłuższą trasą turystyczną na Jurze, a nawet w całej Polsce, 
udostępniona cały rok, w sezonie codziennie, zimą tylko w weekendy
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Mniej widoczne, ale nie mniej liczne i atrakcyjne są jaskinie i groty na Jurze, 
namiętnie eksplorowane przez grotołazów i speleologów. Największe ich 

Sokolich Górach koło Olsztyna. 

rku Narodowym, udostępniona 
turystów, skrywał się w niej niegdyś sam Łokietek, stąd nazwa 

jak to drzewiej bywało,  

Jerzmanowicach  

ich, udostępniona 
Ogniem i Mieczem". 

jaskinia z najdłuższą trasą turystyczną na Jurze, a nawet w całej Polsce, 
ko w weekendy. 



 

 

Jaskinia Mamutowa

- słynie obecnie z bardzo trudnych tras wspinaczkowych wiodących stropem 
groty. 

Jaskinia Koralowa w So

- niebezpieczna jaskinia z ot
za to z unikatowymi naciekami

Miasta na Jurze

Jura słynie z perełek, jak zamki czy ostańce, 
ale również i kilka ciekawych miast kryje, które 
naprawdę warto odwiedzić na jur
Najciekawsze miasta na Jurze to:

Kraków z Wawelem.

Częstochowa z Jasną Górą

Olkusz z ciekawymi muzeami i zabytkami

Sławków z Austerią
karczmą. 

Ojców z wieloma atrakcjami, szczególnie 
cenna i popularna jest tutaj 

Jaskinia Mamutowa w Wierzchowiu 

słynie obecnie z bardzo trudnych tras wspinaczkowych wiodących stropem 

Jaskinia Koralowa w Sokolich Górach 

niebezpieczna jaskinia z otworem pionowym, tylko dla speleologów,
za to z unikatowymi naciekami 

Miasta na Jurze 

łek, jak zamki czy ostańce, 
również i kilka ciekawych miast kryje, które 

naprawdę warto odwiedzić na jurajskim szlaku. 
Najciekawsze miasta na Jurze to: 

. 

z Jasną Górą. 

z ciekawymi muzeami i zabytkami. 

Austerią, czyli dawną 

z wieloma atrakcjami, szczególnie 
cenna i popularna jest tutaj Dolina Porądnika. 

 

Żarki ze słynnymi 
i targiem oraz zabytkami żydowskimi

Krzeszowice 
i ciekawym kościołem
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w Wierzchowiu  

słynie obecnie z bardzo trudnych tras wspinaczkowych wiodących stropem 

kolich Górach  

orem pionowym, tylko dla speleologów, 

ze słynnymi stodołami 
zabytkami żydowskimi. 

 z pałacami 
ciekawym kościołem. 



 

 

Nowe atrakcje turystyczne 

Jura nie przestaje zaskakiwać turystów, z roku na rok powstają nowe, ciekawe 
atrakcje turystyczne, które przy
Wśród takich atrakcji są: 

Stary Młyn  

- Muzeum Dawnych Rzemiosł
w którym powstało ciekawe muzeum, obiekt leży na 

Gród na Górze Birów
(Podzamczu)  

- zrekonstruowany historyczny gród na wzniesieniu, w którym można poznać 
realia średniowiecznego życia

Park Ogrodzieniec

- nowy kompleks parków rozrywki, kilka lat temu powstał 
Ogrodzieniec z miniaturami zamków z całej Jury, a w 2014 roku dodatkowo 
rozbudował się o Park Doświadczeń Fizycznyc
oraz Dom Legend i Strachów

Park Linowy w Ogrodzieńcu (Podzamczu) 

- AdrenalinaPark to miejsce, w którym można zaznać trochę adrenaliny, 
powstała tuż obok zamku, pod lasem

Park Kolejowy w Ogrodzieńcu, 
Centrum Rozrywki Jura, ul. Kościuszki 107 

- jedyna taka atrakcja na Jurze i w Polsce, gdzie możliwa jest przejażdżka 
kolejką oraz inne atrakcje dla dzieci i dorosłych

Narciarskie trasy biegowe w Ogrodzieńcu 
(Podzamczu)  

- kolejna nowa atrakcja Podzamcza dostępna od 2013 roku, wokół zamku 
Ogrodzieniec, na terenie Skalnego Miasta Podzamcza poprowadzono 12 
kilometrów tras biegowych dla narciarzy. Z odpowiednio przygotowanych tras 

Nowe atrakcje turystyczne  

Jura nie przestaje zaskakiwać turystów, z roku na rok powstają nowe, ciekawe 
atrakcje turystyczne, które przyciągają całe rodziny, często z małymi dziećmi. 

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach - odrestaurowany zabytkowy młyn, 
którym powstało ciekawe muzeum, obiekt leży na Szlaku Zabytków Techniki

Gród na Górze Birów w Ogrodzieńcu 

zrekonstruowany historyczny gród na wzniesieniu, w którym można poznać 
realia średniowiecznego życia. 

Park Ogrodzieniec, ul. Zamkowa 33  

nowy kompleks parków rozrywki, kilka lat temu powstał 
z miniaturami zamków z całej Jury, a w 2014 roku dodatkowo 

Park Doświadczeń Fizycznych, Park Rozrywki, 
Dom Legend i Strachów. Parki znajdują się pod zamkiem Ogrodzieniec

Park Linowy w Ogrodzieńcu (Podzamczu) 

to miejsce, w którym można zaznać trochę adrenaliny, 
zamku, pod lasem. 

Park Kolejowy w Ogrodzieńcu,  
Centrum Rozrywki Jura, ul. Kościuszki 107 

a taka atrakcja na Jurze i w Polsce, gdzie możliwa jest przejażdżka 
kolejką oraz inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

Narciarskie trasy biegowe w Ogrodzieńcu 

kolejna nowa atrakcja Podzamcza dostępna od 2013 roku, wokół zamku 
a terenie Skalnego Miasta Podzamcza poprowadzono 12 

kilometrów tras biegowych dla narciarzy. Z odpowiednio przygotowanych tras 
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Jura nie przestaje zaskakiwać turystów, z roku na rok powstają nowe, ciekawe 
ciągają całe rodziny, często z małymi dziećmi. 

drestaurowany zabytkowy młyn, 
Szlaku Zabytków Techniki. 

zrekonstruowany historyczny gród na wzniesieniu, w którym można poznać 

nowy kompleks parków rozrywki, kilka lat temu powstał Park Miniatur 
z miniaturami zamków z całej Jury, a w 2014 roku dodatkowo 

 Tor Saneczkowy 
. Parki znajdują się pod zamkiem Ogrodzieniec. 

Park Linowy w Ogrodzieńcu (Podzamczu)  

to miejsce, w którym można zaznać trochę adrenaliny, 

Centrum Rozrywki Jura, ul. Kościuszki 107  

a taka atrakcja na Jurze i w Polsce, gdzie możliwa jest przejażdżka 

Narciarskie trasy biegowe w Ogrodzieńcu 

kolejna nowa atrakcja Podzamcza dostępna od 2013 roku, wokół zamku 
a terenie Skalnego Miasta Podzamcza poprowadzono 12 

kilometrów tras biegowych dla narciarzy. Z odpowiednio przygotowanych tras 



 

 

można korzystać za darmo, dodatkowo na tych trasach są organizowane 
zawody narciarskie. Wejście na trasę z
ul. Zamkowej, od. ul Dąbrowskiego i od Hotelu Poziom 511 oraz od ul. Jurajskiej 
17 - Centrum Turystyki Aktywnej (Żelazko).

Park Miniatur Zamków Jurajskich

- Park jest częścią Jurajskiego Grodu, który powstał przy głównej drodze 
ze Złotego Potoku do Olsztyna
zamków z obszaru Jury oraz inne atrakcje 

Park Miniatur Sakralnych

- ul. Złota, na Złotej Górze, w kamieniołomie powstał ciek
z miniaturami bazylik i świątyń z całego świata, istnieje tu również Park Atrakcji 
dla najmłodszych, z parkiem lin
odsłonięty został największy w Polsce pomnik Papieża 
prawie 14 m wysokości. Wpisany je

Niecodzienne atrakcje 

Pustynia Błędowska

- unikatowa atrakcja jurajska, gdyż nigdzie indz
tak rozległe śródlądowe obszary z luźnymi piaskami. Szczególnie dobrze 
widoczne są one w Chechle
widokowy. Wejście na Pustynię w tej części jest zabronione, bo jest to teren 
wojskowy, ale sam widok wystarczy by poczuć się tutaj wyjątkowo.

Bobolus Jurajski

- sensacja na skalę całego kraju, w jednej z jaskiń w Skałkach Mirowskich 
pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach, w Jaskini Stajnia, odkryto pierwsze 
w Polsce szczątki neander
sprzed 80-100 tys. lat, człowieka tego nazwano Bobolusem Jurajskim

Grób Cadyka w Lelowie

- Lelów to jeden z ważniejszych ośrodków chasydzkich w Polsce (chasydz
to ortodoksyjni Żydzi). Tutaj mieszkał niegdyś słynny cadyk Dawid Bidermann 
Lelower, którego grób dzisiaj odwiedzają Żydzi z całego świata

można korzystać za darmo, dodatkowo na tych trasach są organizowane 
zawody narciarskie. Wejście na trasę znajduje się w Podzamczu

Zamkowej, od. ul Dąbrowskiego i od Hotelu Poziom 511 oraz od ul. Jurajskiej 
Centrum Turystyki Aktywnej (Żelazko). 

Zamków Jurajskich w Piasku 

Park jest częścią Jurajskiego Grodu, który powstał przy głównej drodze 
Olsztyna. Znaleźć tu można kamienne repliki kilkunastu 

zamków z obszaru Jury oraz inne atrakcje - restaurację, kuligi, plac zabaw itp.

Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie 

ul. Złota, na Złotej Górze, w kamieniołomie powstał ciekawy park rozrywki 
miniaturami bazylik i świątyń z całego świata, istnieje tu również Park Atrakcji 

dla najmłodszych, z parkiem linowym i salonem gier. W kwietn
największy w Polsce pomnik Papieża - Jana Pawła II, mierzący 

prawie 14 m wysokości. Wpisany jest do Księgi Rekordów Guinnessa

Niecodzienne atrakcje  

Pustynia Błędowska  

unikatowa atrakcja jurajska, gdyż nigdzie indziej w Europie nie występują 
rozległe śródlądowe obszary z luźnymi piaskami. Szczególnie dobrze 

Chechle, na Dąbrówce, stanowiącej idealny punkt 
na Pustynię w tej części jest zabronione, bo jest to teren 

wojskowy, ale sam widok wystarczy by poczuć się tutaj wyjątkowo.

Bobolus Jurajski  

sensacja na skalę całego kraju, w jednej z jaskiń w Skałkach Mirowskich 
pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach, w Jaskini Stajnia, odkryto pierwsze 
w Polsce szczątki neandertalczyka, są to zęby człowieka neandertalskiego 

100 tys. lat, człowieka tego nazwano Bobolusem Jurajskim

Grób Cadyka w Lelowie  

to jeden z ważniejszych ośrodków chasydzkich w Polsce (chasydz
ortodoksyjni Żydzi). Tutaj mieszkał niegdyś słynny cadyk Dawid Bidermann 

Lelower, którego grób dzisiaj odwiedzają Żydzi z całego świata. 
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można korzystać za darmo, dodatkowo na tych trasach są organizowane 
najduje się w Podzamczu, od 

Zamkowej, od. ul Dąbrowskiego i od Hotelu Poziom 511 oraz od ul. Jurajskiej 

w Piasku  

Park jest częścią Jurajskiego Grodu, który powstał przy głównej drodze 
. Znaleźć tu można kamienne repliki kilkunastu 

restaurację, kuligi, plac zabaw itp. 

w Częstochowie  

awy park rozrywki 
miniaturami bazylik i świątyń z całego świata, istnieje tu również Park Atrakcji 

owym i salonem gier. W kwietniu 2013 roku 
Jana Pawła II, mierzący 

st do Księgi Rekordów Guinnessa. 

iej w Europie nie występują 
rozległe śródlądowe obszary z luźnymi piaskami. Szczególnie dobrze 

ej idealny punkt 
na Pustynię w tej części jest zabronione, bo jest to teren 

wojskowy, ale sam widok wystarczy by poczuć się tutaj wyjątkowo. 

sensacja na skalę całego kraju, w jednej z jaskiń w Skałkach Mirowskich 
pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach, w Jaskini Stajnia, odkryto pierwsze 

talczyka, są to zęby człowieka neandertalskiego 
100 tys. lat, człowieka tego nazwano Bobolusem Jurajskim. 

to jeden z ważniejszych ośrodków chasydzkich w Polsce (chasydzi 
ortodoksyjni Żydzi). Tutaj mieszkał niegdyś słynny cadyk Dawid Bidermann - 

 



 

 

Szopka Olsztyńska

- cudna ruchoma szopka z drewna lipowego słynna na całą Jurę, autorstwa 
Jana Wewióra - miejscowego rzeźbiarza bajarz
i kryje 800 figurek, jest tu tradycyjnie Święta Rodzina, ale prócz tego papież Jan 
Paweł II, autor Jan Wewiór dłubiący swe figurki, zwykłe rodziny i czuwające 
niemal nad każdą postacią Anioły.

Za stroną: https://www.polskieszlaki.pl/jura

Trasy jurajskich szlaków

Szlak Orlich Gniazd

 
Oznaczony kolorem czerwonym. Długość szla
i zarazem najstarszy szlak na Wyżynie. Został 
w sobie prawie wszystkie jurajskie zamki i najciek
Jest to doskonała trasa dla osób, które nie znają Jury wcale i dopiero zaczynają 
ją zwiedzać. Tak więc na szlaku zobaczymy: ruiny zamków, wapienne ostańc
bogatą roślinność, ciekawe miasta (Częstochowa, Pilica, Olkusz, Kraków), 
podziemny kras jaskiń, jurajskie doliny i Ojcowski Park Narodowy. Zetkniemy się 
przy okazji z niezwykle interesującą historią regionu. Trasa jest długa, więc 
można przejść tylko wybrany jej fragment lub z
i przebyć ją całą, korzystając z licznych po drodze miejsc noclegowych.
 

Przebieg trasy: Częstochowa, rezerwat „Zielona Góra”, Kusięta, Góry Towarne, 
Olsztyn, Sokole Góry, Zrębice, Złoty Potok, Ostrężni
Mirów, Bobolice, Zdów, góra Zborów, Morsko, Okiennik Duży, Żerkowice, Karlin, 
Podzamcze, Kocikowa, Pilica, Smoleń, skała Biśnik, Dolina Wodącej, Góry 
Bydlińskie, Krzywopłoty, Bydlin, Cieślin, Golczowice, Ostra Góra, Jaroszowiec, 
Zubowe Skały, Skała Cisowa, Januszkowa Góra, Rabsztyn, Skalskie, Olewin, 
Kosmołów, Sułoszowa, Pieskowa Skała, Grodziska, Ojców, Prądnik Korzkiewski, 
Hamernia, wąwóz Kwietniowe Doły, Giebułtów, Pękowice, Kraków.

Szlak Warowni Jurajskich

 
Oznaczony kolorem niebi
by można było zobaczyć wszystkie średniowieczne warownie jurajskie. 
Wędrując tym szlakiem, zobaczymy zarówn
i ślady po niewielkich strażnicach. Niekiedy trzeba wprawnego oka,

Szopka Olsztyńska  

cudna ruchoma szopka z drewna lipowego słynna na całą Jurę, autorstwa 
miejscowego rzeźbiarza bajarza. Szopka powstaje już 15 lat

kryje 800 figurek, jest tu tradycyjnie Święta Rodzina, ale prócz tego papież Jan 
Paweł II, autor Jan Wewiór dłubiący swe figurki, zwykłe rodziny i czuwające 
niemal nad każdą postacią Anioły. 

https://www.polskieszlaki.pl/jura-krakowsko-czestochowska.html

Trasy jurajskich szlaków 

Szlak Orlich Gniazd 

Oznaczony kolorem czerwonym. Długość szlaku 156 km. Jest to najdłuższy 
zarazem najstarszy szlak na Wyżynie. Został wytyczony już w 1950 r. Łączy 

sobie prawie wszystkie jurajskie zamki i najciekawsze zakątki tej okolicy. 
to doskonała trasa dla osób, które nie znają Jury wcale i dopiero zaczynają 

ją zwiedzać. Tak więc na szlaku zobaczymy: ruiny zamków, wapienne ostańc
bogatą roślinność, ciekawe miasta (Częstochowa, Pilica, Olkusz, Kraków), 
podziemny kras jaskiń, jurajskie doliny i Ojcowski Park Narodowy. Zetkniemy się 
przy okazji z niezwykle interesującą historią regionu. Trasa jest długa, więc 

brany jej fragment lub zaplanować sobie dłuższy urlop 
przebyć ją całą, korzystając z licznych po drodze miejsc noclegowych.

Częstochowa, rezerwat „Zielona Góra”, Kusięta, Góry Towarne, 
Olsztyn, Sokole Góry, Zrębice, Złoty Potok, Ostrężnik, Trzebniów, Niegowa, 
Mirów, Bobolice, Zdów, góra Zborów, Morsko, Okiennik Duży, Żerkowice, Karlin, 
Podzamcze, Kocikowa, Pilica, Smoleń, skała Biśnik, Dolina Wodącej, Góry 
Bydlińskie, Krzywopłoty, Bydlin, Cieślin, Golczowice, Ostra Góra, Jaroszowiec, 

we Skały, Skała Cisowa, Januszkowa Góra, Rabsztyn, Skalskie, Olewin, 
Kosmołów, Sułoszowa, Pieskowa Skała, Grodziska, Ojców, Prądnik Korzkiewski, 
Hamernia, wąwóz Kwietniowe Doły, Giebułtów, Pękowice, Kraków.

Szlak Warowni Jurajskich 

Oznaczony kolorem niebieskim. Długość szlaku 152 km. Został wyznaczony tak, 
by można było zobaczyć wszystkie średniowieczne warownie jurajskie. 
Wędrując tym szlakiem, zobaczymy zarówno olbrzymie ruiny zamków, jak 

ślady po niewielkich strażnicach. Niekiedy trzeba wprawnego oka,

13 | S t r o n a  

cudna ruchoma szopka z drewna lipowego słynna na całą Jurę, autorstwa 
a. Szopka powstaje już 15 lat 

kryje 800 figurek, jest tu tradycyjnie Święta Rodzina, ale prócz tego papież Jan 
Paweł II, autor Jan Wewiór dłubiący swe figurki, zwykłe rodziny i czuwające 

czestochowska.html 

ku 156 km. Jest to najdłuższy 
czony już w 1950 r. Łączy 
awsze zakątki tej okolicy. 

to doskonała trasa dla osób, które nie znają Jury wcale i dopiero zaczynają 
ją zwiedzać. Tak więc na szlaku zobaczymy: ruiny zamków, wapienne ostańce, 
bogatą roślinność, ciekawe miasta (Częstochowa, Pilica, Olkusz, Kraków), 
podziemny kras jaskiń, jurajskie doliny i Ojcowski Park Narodowy. Zetkniemy się 
przy okazji z niezwykle interesującą historią regionu. Trasa jest długa, więc 

aplanować sobie dłuższy urlop 
przebyć ją całą, korzystając z licznych po drodze miejsc noclegowych. 

Częstochowa, rezerwat „Zielona Góra”, Kusięta, Góry Towarne, 
k, Trzebniów, Niegowa, 

Mirów, Bobolice, Zdów, góra Zborów, Morsko, Okiennik Duży, Żerkowice, Karlin, 
Podzamcze, Kocikowa, Pilica, Smoleń, skała Biśnik, Dolina Wodącej, Góry 
Bydlińskie, Krzywopłoty, Bydlin, Cieślin, Golczowice, Ostra Góra, Jaroszowiec, 

we Skały, Skała Cisowa, Januszkowa Góra, Rabsztyn, Skalskie, Olewin, 
Kosmołów, Sułoszowa, Pieskowa Skała, Grodziska, Ojców, Prądnik Korzkiewski, 
Hamernia, wąwóz Kwietniowe Doły, Giebułtów, Pękowice, Kraków. 

eskim. Długość szlaku 152 km. Został wyznaczony tak, 
by można było zobaczyć wszystkie średniowieczne warownie jurajskie. 

o olbrzymie ruiny zamków, jak 
ślady po niewielkich strażnicach. Niekiedy trzeba wprawnego oka, by odnaleźć 



 

 

miejsce po dawnej twierdzy obronnej. Na trasie nie brak też wspaniałych 
jurajskich krajobrazów, których widok umila wędrówkę.

Przebieg trasy: Mstów, Małusy Wielkie, Turów, Zrębice, Siedlec, Suliszowice, 
Ostrężnik, Czatachowa, Przewodziszowice,
Zdów, Skały Kroczyckie, Podlesice, Morsko, Skarżyce, Pomrożyce, Blanowice, 
Zawiercie, Józefów, Ogrodzieniec, Podzamcze, Morgi, Kolonia Ryczów, 
Brzuchacka Skała, Smoleń Podlesie, Dolina Wodącej, Dłużec, Wolbrom, Budzyń, 
Glanów, Imbramowice, Małyszyce, Tarnawa, Skała, Ojców, Lepianka Czajowska, 
Skałka (502 m n.p.m.), Dolina Będkowska, Radwanowice, Rudawa.

Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty
 
Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku 31,5 km.
 
Przebieg trasy: Częstochowa 
Siedlec, Złoty Potok, Janów.

 
Szlak im. Barbary Rychlik
 
Oznaczony kolorem czarnym. Długość szlaku 31,5 km.

Przebieg trasy: Korwinów PKP, Olsztyn, Rezerwat Sokole Góry, Biskupice, 
Skrobaczowizna, Masłońskie, Poraj, Jas

Szlak Zamonitu im. T. Belkego
 
Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 75,5 km. W latach 60. ubiegłego 
stulecia była organizowana na Jurze obozowa akcja letnia Związku Harcerstwa 
Polskiego pod hasłem Zamonit. Zamonit oznacza tyle co zamki + amonit,
połączenie dwóch charakterystycznych elementów jurajskich. Szlak został 
oznaczony w 1974 r. i łączył w swym założeniu stanice wakacyjnych obozów 
harcerskich. Dziś nie prowadzi się na tak wielką skalę akcji letnich i ilość 
harcerskich namiotów na szl
przepiękne okolice Wyżyny Krakowsko

 
Przebieg trasy: Poraj, Zaborze, Suliszowice, Złoty Potok, Moczydło, Niegowa, 
Bobolice, Zdów, Kroczyce, Góra Biała, Siamoszyce, Mokrus, Giebło, Podzamcze, 
Krępa, Centuria, Niegowonice. Dawniej szl
do Ząbkowic. Jednak w tej chwili znaki nie są odnawiane i mogą być tru
do odszukania. 

 

miejsce po dawnej twierdzy obronnej. Na trasie nie brak też wspaniałych 
jurajskich krajobrazów, których widok umila wędrówkę. 

Mstów, Małusy Wielkie, Turów, Zrębice, Siedlec, Suliszowice, 
Ostrężnik, Czatachowa, Przewodziszowice, Łutowiec, Wielka Góra, Ogorzelnik, 
Zdów, Skały Kroczyckie, Podlesice, Morsko, Skarżyce, Pomrożyce, Blanowice, 
Zawiercie, Józefów, Ogrodzieniec, Podzamcze, Morgi, Kolonia Ryczów, 
Brzuchacka Skała, Smoleń Podlesie, Dolina Wodącej, Dłużec, Wolbrom, Budzyń, 

lanów, Imbramowice, Małyszyce, Tarnawa, Skała, Ojców, Lepianka Czajowska, 
Skałka (502 m n.p.m.), Dolina Będkowska, Radwanowice, Rudawa.

Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty 

Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku 31,5 km. 

Częstochowa – Kręciwilk, rezerwat „Sokole Góry”, Krasawa, 
Siedlec, Złoty Potok, Janów. 

Szlak im. Barbary Rychlik 

Oznaczony kolorem czarnym. Długość szlaku 31,5 km. 

Korwinów PKP, Olsztyn, Rezerwat Sokole Góry, Biskupice, 
Skrobaczowizna, Masłońskie, Poraj, Jastrząb. 

Szlak Zamonitu im. T. Belkego 

Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 75,5 km. W latach 60. ubiegłego 
stulecia była organizowana na Jurze obozowa akcja letnia Związku Harcerstwa 
Polskiego pod hasłem Zamonit. Zamonit oznacza tyle co zamki + amonit,
połączenie dwóch charakterystycznych elementów jurajskich. Szlak został 
oznaczony w 1974 r. i łączył w swym założeniu stanice wakacyjnych obozów 
harcerskich. Dziś nie prowadzi się na tak wielką skalę akcji letnich i ilość 
harcerskich namiotów na szlaku znacznie zmalała. Trasa łączy jednak nadal 
przepiękne okolice Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Poraj, Zaborze, Suliszowice, Złoty Potok, Moczydło, Niegowa, 
Bobolice, Zdów, Kroczyce, Góra Biała, Siamoszyce, Mokrus, Giebło, Podzamcze, 

rępa, Centuria, Niegowonice. Dawniej szlak szedł dalej jeszcze 14 km 
Ząbkowic. Jednak w tej chwili znaki nie są odnawiane i mogą być tru
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miejsce po dawnej twierdzy obronnej. Na trasie nie brak też wspaniałych 

Mstów, Małusy Wielkie, Turów, Zrębice, Siedlec, Suliszowice, 
Łutowiec, Wielka Góra, Ogorzelnik, 

Zdów, Skały Kroczyckie, Podlesice, Morsko, Skarżyce, Pomrożyce, Blanowice, 
Zawiercie, Józefów, Ogrodzieniec, Podzamcze, Morgi, Kolonia Ryczów, 
Brzuchacka Skała, Smoleń Podlesie, Dolina Wodącej, Dłużec, Wolbrom, Budzyń, 

lanów, Imbramowice, Małyszyce, Tarnawa, Skała, Ojców, Lepianka Czajowska, 
Skałka (502 m n.p.m.), Dolina Będkowska, Radwanowice, Rudawa. 

ilk, rezerwat „Sokole Góry”, Krasawa, 

Korwinów PKP, Olsztyn, Rezerwat Sokole Góry, Biskupice, 

Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 75,5 km. W latach 60. ubiegłego 
stulecia była organizowana na Jurze obozowa akcja letnia Związku Harcerstwa 
Polskiego pod hasłem Zamonit. Zamonit oznacza tyle co zamki + amonit, czyli 
połączenie dwóch charakterystycznych elementów jurajskich. Szlak został 
oznaczony w 1974 r. i łączył w swym założeniu stanice wakacyjnych obozów 
harcerskich. Dziś nie prowadzi się na tak wielką skalę akcji letnich i ilość 

aku znacznie zmalała. Trasa łączy jednak nadal 

Poraj, Zaborze, Suliszowice, Złoty Potok, Moczydło, Niegowa, 
Bobolice, Zdów, Kroczyce, Góra Biała, Siamoszyce, Mokrus, Giebło, Podzamcze, 

ak szedł dalej jeszcze 14 km 
Ząbkowic. Jednak w tej chwili znaki nie są odnawiane i mogą być trudne 



 

 

 

Szlak Tysiąclecia
 
Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku na terenie Jury 
do Bytomia wynosi 98,5 km). Wyznaczono go w latach 60. XX w. z okazji 
obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Jest to twór trochę propagandowy 
i w zasadzie sprytnie omija większość atrakcyjnych miejsc na Jurze. Jednak 
kilka fragmentów tego szlaku jest wartyc
znajdują się ciekawe zabytkowe kościoły, a w Podzamczu najlepiej zachowane 
ruiny zamku. Uroczy jest rezerwat „Góra Chełm”. Warto też zwiedzić Siewierz 
dawną siedzibę biskupów krakowskich.
 
Przebieg trasy: Skarżyce, Krom
rezerwat „Góra Chełm”, Hutki 
Ciągowice, Zazdrość, Kuźnica Sulikowska, Siewierz. Dalej szlak opuszcza teren 
Jury i zmierza do Bytomia.

 
Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej
 
Oznaczony kolorem czerwonym. Długość szlaku 35,5 km. W zasadzie biegnie 
poza granicą geograficzną Wyżyny Krakowsko
polecenia ze względów przyrodniczych. Ciekawy odcinek od Zawiercia do góry 
Chełm oraz przełom Białej Przemszy zwany S
też podziwiać piękno Pustyni Błędowskiej.

Przebieg trasy: Zawiercie, Centuria, Chechło, Błędów, Okradzionów, 
Chwaliborskie, Sławków. 

Szlak Pustynny
 
Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 29 km. Ciekawa trasa kończąca się 
na Pustyni Błędowskiej, największym w Europie obszarze lotnych piasków. W 
trakcie II wojny światowej to miejsce służyło Niemcom do szkolenia oddziałów 
Afrika Korps. Dawniej, kiedy pustynia nie była jeszcze tak zarośnięta jak dziś, 
występowało na niej zjawis
 
Przebieg trasy: Ryczów, Pustkowie, Golczowice, Zalesie Golczowickie, 
Jaroszowiec, Klucze, Pustynia Błędowska, Błędów.
 

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej

Oznaczony kolorem czarnym. Długość szlaku 46 km. Autorzy tego szlaku chcieli 
połączyć ze sobą kilka miejsc pamięci narod

Szlak Tysiąclecia 

Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku na terenie Jury 
Bytomia wynosi 98,5 km). Wyznaczono go w latach 60. XX w. z okazji 

obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Jest to twór trochę propagandowy 
zasadzie sprytnie omija większość atrakcyjnych miejsc na Jurze. Jednak 

kilka fragmentów tego szlaku jest wartych uwagi. W Skarżycach i Kromołowie 
znajdują się ciekawe zabytkowe kościoły, a w Podzamczu najlepiej zachowane 
ruiny zamku. Uroczy jest rezerwat „Góra Chełm”. Warto też zwiedzić Siewierz 
dawną siedzibę biskupów krakowskich. 

Skarżyce, Kromołów, Bzów, Podzamcze, Żelasko, Śrubarnia, 
rezerwat „Góra Chełm”, Hutki – Kanki, Centuria, Rokitno Szlacheckie, Łazy, 
Ciągowice, Zazdrość, Kuźnica Sulikowska, Siewierz. Dalej szlak opuszcza teren 
Jury i zmierza do Bytomia. 

Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej 

Oznaczony kolorem czerwonym. Długość szlaku 35,5 km. W zasadzie biegnie 
poza granicą geograficzną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Godny 
polecenia ze względów przyrodniczych. Ciekawy odcinek od Zawiercia do góry 
Chełm oraz przełom Białej Przemszy zwany Szwajcarią Zagłębiowską. Możemy 
też podziwiać piękno Pustyni Błędowskiej. 

Zawiercie, Centuria, Chechło, Błędów, Okradzionów, 
 

Szlak Pustynny 

Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 29 km. Ciekawa trasa kończąca się 
a Pustyni Błędowskiej, największym w Europie obszarze lotnych piasków. W 

trakcie II wojny światowej to miejsce służyło Niemcom do szkolenia oddziałów 
Afrika Korps. Dawniej, kiedy pustynia nie była jeszcze tak zarośnięta jak dziś, 
występowało na niej zjawisko fatamorgany. 

Ryczów, Pustkowie, Golczowice, Zalesie Golczowickie, 
Jaroszowiec, Klucze, Pustynia Błędowska, Błędów. 

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej 

Oznaczony kolorem czarnym. Długość szlaku 46 km. Autorzy tego szlaku chcieli 
ze sobą kilka miejsc pamięci narodowej dla uczczenia wkroczenia 
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Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku na terenie Jury – 45 km (całość 
Bytomia wynosi 98,5 km). Wyznaczono go w latach 60. XX w. z okazji 

obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Jest to twór trochę propagandowy 
zasadzie sprytnie omija większość atrakcyjnych miejsc na Jurze. Jednak 

h uwagi. W Skarżycach i Kromołowie 
znajdują się ciekawe zabytkowe kościoły, a w Podzamczu najlepiej zachowane 
ruiny zamku. Uroczy jest rezerwat „Góra Chełm”. Warto też zwiedzić Siewierz – 

ołów, Bzów, Podzamcze, Żelasko, Śrubarnia, 
Kanki, Centuria, Rokitno Szlacheckie, Łazy, 

Ciągowice, Zazdrość, Kuźnica Sulikowska, Siewierz. Dalej szlak opuszcza teren 

Oznaczony kolorem czerwonym. Długość szlaku 35,5 km. W zasadzie biegnie 
Częstochowskiej. Godny 

polecenia ze względów przyrodniczych. Ciekawy odcinek od Zawiercia do góry 
zwajcarią Zagłębiowską. Możemy 

Zawiercie, Centuria, Chechło, Błędów, Okradzionów, 

Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 29 km. Ciekawa trasa kończąca się 
a Pustyni Błędowskiej, największym w Europie obszarze lotnych piasków. W 

trakcie II wojny światowej to miejsce służyło Niemcom do szkolenia oddziałów 
Afrika Korps. Dawniej, kiedy pustynia nie była jeszcze tak zarośnięta jak dziś, 

Ryczów, Pustkowie, Golczowice, Zalesie Golczowickie, 

Oznaczony kolorem czarnym. Długość szlaku 46 km. Autorzy tego szlaku chcieli 
owej dla uczczenia wkroczenia 



 

 

w 1942 r. na ziemię olkuską pierwszego oddziału partyzantów. Miała to być 
lekcja patriotyzmu w otoczeniu pięknej przyrody. 
i liczyła 60 km. Obecnie s
miejscowości Kępie. Szlak „przecina” w poprzek teren Wyżyny, przechodząc 
przez wiele uroczych miejsc. Po drodze zobaczymy Pustynię Błędowską, strome 
stoki Pasma Niegowonicko
obronnych. 

Przebieg trasy: Wiesiółka PKP, Trzebyczka, Przysiółek Dębina, Niegowonice, 
Niegowoniczki, Jeziorowice, Błojec, Chechło, Rodaki, Świniuszka, Żelasko, 
Ryczów, Podlesie, Strzegowa, Kąpiele Wielkie, ruiny zamku Udorz, Udorz.

Szlak Tenczyńs

Oznaczony kolorem czerwonym. Długość 
o dużych walorach przyrodniczych. Prowadzi przez teren parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Przebieg trasy: Krzeszowice, Tenczynek, Bukowa Góra, rezerwat „Zimny Dół”, 
Sanka, Leśniczówka Wrzosy, Poręba

Szlak Dolin Jurajskich
 
Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 86,5 km. Prowadzi nas przez 
najciekawsze dolinki jurajskie. Począwszy od 
Parku Narodowym, wędrujemy tajemniczymi wąwozami, przechodząc przez 
skalne bramy i zaglądając do chłodnych otworów jaskiń. Na pewno warto 
przejść ten szlak na jego całej długości, jest on bowiem ciekawy w każdym 
odcinku. 

 
Przebieg trasy: Pieskowa Skała, Kalinów, Dolina Sąspowska, Prądnik 
Korzkiewski, Murownia, Wierzchowie, Zelków, Wąwóz Bolechowicki, 
Karniowice, Dolina Kobylańska, Będkowice, Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, 
Szklary, Paczółtowice, Dolina Racławki, Czerna, Czatko
Tenczynek, Grojec, Alwernia, Regulice, Wygiezłów, Zagórze, Pogorzyce, 
Chrzanów. 

 
Szlak Doliny Racławki
 
Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku 27,5 km. Dolina Racławki jest 
warta poświęcenia jej czasu i sił. Trud wędrówki wynagrodzą 

Przebieg trasy: Rudawa, Radwanowice, Dubie, rezerwat „Dolina Racławki”, 
Racławice, Zawada, Kosmołów.

1942 r. na ziemię olkuską pierwszego oddziału partyzantów. Miała to być 
lekcja patriotyzmu w otoczeniu pięknej przyrody. Początkowo trasa była dłuższa              

liczyła 60 km. Obecnie szlak kończy się w Udorzu, wcześniej biegł do 
miejscowości Kępie. Szlak „przecina” w poprzek teren Wyżyny, przechodząc 
przez wiele uroczych miejsc. Po drodze zobaczymy Pustynię Błędowską, strome 
stoki Pasma Niegowonicko-Smoleńskiego, kuestę jurajską i ruiny

Wiesiółka PKP, Trzebyczka, Przysiółek Dębina, Niegowonice, 
Niegowoniczki, Jeziorowice, Błojec, Chechło, Rodaki, Świniuszka, Żelasko, 
Ryczów, Podlesie, Strzegowa, Kąpiele Wielkie, ruiny zamku Udorz, Udorz.

Szlak Tenczyński  

Oznaczony kolorem czerwonym. Długość szlaku 32,5 km. Ciekawy szlak 
dużych walorach przyrodniczych. Prowadzi przez teren parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

Krzeszowice, Tenczynek, Bukowa Góra, rezerwat „Zimny Dół”, 
niczówka Wrzosy, Poręba-Żegoty, Skowronek Okleśna.

Szlak Dolin Jurajskich 

Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 86,5 km. Prowadzi nas przez 
najciekawsze dolinki jurajskie. Począwszy od Doliny Prądnika w Ojcowskim 
Parku Narodowym, wędrujemy tajemniczymi wąwozami, przechodząc przez 
skalne bramy i zaglądając do chłodnych otworów jaskiń. Na pewno warto 
przejść ten szlak na jego całej długości, jest on bowiem ciekawy w każdym 

Pieskowa Skała, Kalinów, Dolina Sąspowska, Prądnik 
Korzkiewski, Murownia, Wierzchowie, Zelków, Wąwóz Bolechowicki, 
Karniowice, Dolina Kobylańska, Będkowice, Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, 
Szklary, Paczółtowice, Dolina Racławki, Czerna, Czatkowice, Krzeszowice, 
Tenczynek, Grojec, Alwernia, Regulice, Wygiezłów, Zagórze, Pogorzyce, 

Szlak Doliny Racławki 

Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku 27,5 km. Dolina Racławki jest 
warta poświęcenia jej czasu i sił. Trud wędrówki wynagrodzą urocze widoki.

Rudawa, Radwanowice, Dubie, rezerwat „Dolina Racławki”, 
Racławice, Zawada, Kosmołów. 
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1942 r. na ziemię olkuską pierwszego oddziału partyzantów. Miała to być 
Początkowo trasa była dłuższa              

zlak kończy się w Udorzu, wcześniej biegł do 
miejscowości Kępie. Szlak „przecina” w poprzek teren Wyżyny, przechodząc 
przez wiele uroczych miejsc. Po drodze zobaczymy Pustynię Błędowską, strome 

Smoleńskiego, kuestę jurajską i ruiny strażnic 

Wiesiółka PKP, Trzebyczka, Przysiółek Dębina, Niegowonice, 
Niegowoniczki, Jeziorowice, Błojec, Chechło, Rodaki, Świniuszka, Żelasko, 
Ryczów, Podlesie, Strzegowa, Kąpiele Wielkie, ruiny zamku Udorz, Udorz. 

szlaku 32,5 km. Ciekawy szlak 
dużych walorach przyrodniczych. Prowadzi przez teren parków 

Krzeszowice, Tenczynek, Bukowa Góra, rezerwat „Zimny Dół”, 
Żegoty, Skowronek Okleśna. 

Oznaczony kolorem żółtym. Długość szlaku 86,5 km. Prowadzi nas przez 
Doliny Prądnika w Ojcowskim 

Parku Narodowym, wędrujemy tajemniczymi wąwozami, przechodząc przez 
skalne bramy i zaglądając do chłodnych otworów jaskiń. Na pewno warto 
przejść ten szlak na jego całej długości, jest on bowiem ciekawy w każdym 

Pieskowa Skała, Kalinów, Dolina Sąspowska, Prądnik 
Korzkiewski, Murownia, Wierzchowie, Zelków, Wąwóz Bolechowicki, 
Karniowice, Dolina Kobylańska, Będkowice, Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, 

wice, Krzeszowice, 
Tenczynek, Grojec, Alwernia, Regulice, Wygiezłów, Zagórze, Pogorzyce, 

Oznaczony kolorem zielonym. Długość szlaku 27,5 km. Dolina Racławki jest 
urocze widoki. 

Rudawa, Radwanowice, Dubie, rezerwat „Dolina Racławki”, 



 

 

 

 

Inne szlaki 

Poza wieloma pieszymi szlakami turystycznymi na terenie Jury Krakowsko
Częstochowskiej wyznaczono dużo 
przyrodniczych i przyrodniczo
kilkukilometrowe szlaki często wspomagane ustawionymi tablicami 
informacyjnymi, z wiadomościami, np. jakie gatunki zwierząt możemy spotkać 
w danym rejonie czy na jakie roślin
wyznaczane są najczęściej z inicjatywy gmin. Jest ich tak wiele, że w niniejszym 
opracowaniu pomijam ich prezentację. Zachęcam 
formy wędrówek. 

 

Czy wiesz, że …

• W lasach Jury występuje aż 1600 gatunków roślin naczyniowych. 
Jest to fenom

• Przez obszar Wyżyny Krakowsko
dział wodny pomiędzy Wisłą i Odrą. Rzeki spływają stąd 
promieniście we wszystkich kierunkach

Poza wieloma pieszymi szlakami turystycznymi na terenie Jury Krakowsko
Częstochowskiej wyznaczono dużo ścieżek dydaktycznych, 
przyrodniczych i przyrodniczo-edukacyjnych. Zazwyczaj są to krótkie, 
kilkukilometrowe szlaki często wspomagane ustawionymi tablicami 
informacyjnymi, z wiadomościami, np. jakie gatunki zwierząt możemy spotkać 
w danym rejonie czy na jakie rośliny powinniśmy zwrócić uwagę. Ścieżki 
wyznaczane są najczęściej z inicjatywy gmin. Jest ich tak wiele, że w niniejszym 

pomijam ich prezentację. Zachęcam jednak do korzystania z takiej 

 

Czy wiesz, że … 

W lasach Jury występuje aż 1600 gatunków roślin naczyniowych. 
Jest to fenomen nie tylko na rangę Polski, ale i Europy
Przez obszar Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej przechodzi 
dział wodny pomiędzy Wisłą i Odrą. Rzeki spływają stąd 
promieniście we wszystkich kierunkach. 
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Poza wieloma pieszymi szlakami turystycznymi na terenie Jury Krakowsko-
ścieżek dydaktycznych, spacerowych, 

. Zazwyczaj są to krótkie, 
kilkukilometrowe szlaki często wspomagane ustawionymi tablicami 
informacyjnymi, z wiadomościami, np. jakie gatunki zwierząt możemy spotkać 

y powinniśmy zwrócić uwagę. Ścieżki 
wyznaczane są najczęściej z inicjatywy gmin. Jest ich tak wiele, że w niniejszym 

jednak do korzystania z takiej 

 

W lasach Jury występuje aż 1600 gatunków roślin naczyniowych. 
en nie tylko na rangę Polski, ale i Europy. 

Częstochowskiej przechodzi 
dział wodny pomiędzy Wisłą i Odrą. Rzeki spływają stąd 



 

 

Odznaki turystyczne
Podczas wędrówek war

Kilka propozycji poniżej: 

Harcerska Odznaka Turystyczna 
– warto skorzystać z poradnika HOTK

Poradnik do pobrania pod linkiem: 

https://czestochowa.zhp.pl/wp

zdoby%C4%87-swoj%C4%85

 

Odznaki Krajoznawcze PTTK 

w woj. Śląskim 
Wykaz dostępny pod adresem:

http://www.msw

pttk.org.pl/odznaki/o_odznakach/polska/slaskie.html

 

Odznaka Harcerskiej Służbie Ziemi 

Śląskiej  
Regulamin dostępny pod linkiem: 

http://slaska.zhp.pl/wp

Harcerskiej-S%C5%82u%C5%BCbie

%C5%9Al%C4%85skiej.pdf

 

Miłośnik Jury 
Regulamin odznaki dostępny pod linkiem: 

https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_jura

 

Odznaka Turystyki Jaskiniowej
Dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić 

jurajskie jaskinie regulamin dostępny tutaj: 

http://zamonit.pl/index.php?option=com_content&view=article

&id=420&Itemid=436

Odznaki turystyczne 
Podczas wędrówek warto również zdobywać różne odznaki. 

Kilka propozycji poniżej:  

Harcerska Odznaka Turystyczna 
warto skorzystać z poradnika HOTK, to prostsze, niż myślisz. 

Poradnik do pobrania pod linkiem:  

https://czestochowa.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/12/Jak

swoj%C4%85-pierwsz%C4%85-HOTK.pdf

Odznaki Krajoznawcze PTTK  

w woj. Śląskim  
Wykaz dostępny pod adresem: 

http://www.msw-

pttk.org.pl/odznaki/o_odznakach/polska/slaskie.html

Odznaka Harcerskiej Służbie Ziemi 

Regulamin dostępny pod linkiem:  

http://slaska.zhp.pl/wp-content/uploads/2015/11/Odznaka

S%C5%82u%C5%BCbie-Ziemi-

%C5%9Al%C4%85skiej.pdf  

Miłośnik Jury  
Regulamin odznaki dostępny pod linkiem:  

https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_jura

Odznaka Turystyki Jaskiniowej  

Dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić 

jurajskie jaskinie regulamin dostępny tutaj: 

http://zamonit.pl/index.php?option=com_content&view=article

&id=420&Itemid=436 
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to również zdobywać różne odznaki.  

Harcerska Odznaka Turystyczna  
to prostsze, niż myślisz. 

content/uploads/2018/12/Jak-

HOTK.pdf  

pttk.org.pl/odznaki/o_odznakach/polska/slaskie.html 

Odznaka Harcerskiej Służbie Ziemi 

content/uploads/2015/11/Odznaka-

https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_jura 

http://zamonit.pl/index.php?option=com_content&view=article



 

 

Znak Służbie Turystyce 
Dla wytrwałych wartym rozważania jest realizacja 

znaku służby turystyce.  

Tutaj można znaleźć regulamin zdobywania tego znaku: 

http://www.harcerz.eu/dzialmetodyczny/86/2347/ZNAK

TURYSTYCE/  

 

Sprawności mistrzowskie
TERENOZNAWCZE,

  

KARTOGRAF
 

 

 

 

 

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią uprawnienia PTTK np. 

przewodnik po mieście Krakowie, Częstochowie, Zawierciu, itp., przewodnik 

terenowy, np. po regionie, przodownik turystyki pieszej. 

 

Programy sprawności moż

https://dokumenty.zhp.pl/wp

content/uploads/zalcznik_20140617_94951_zal_u_gk_24_sprawnosci_harcerski

e.pdf  

Specjalności
Wędrowniku, eksplorując jurajskie szlaki pamiętaj o 

TURYSTYCZNEJ  

https://specjalnosci.zhp.pl/specjalnosci

  

Znak Służbie Turystyce  
Dla wytrwałych wartym rozważania jest realizacja  

 

Tutaj można znaleźć regulamin zdobywania tego znaku:  

http://www.harcerz.eu/dzialmetodyczny/86/2347/ZNAK-SLUZBY

Sprawności mistrzowskie 
TERENOZNAWCZE, KRAJOZNAWCZE I TURYSTYCZNE:

KARTOGRAF 

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią uprawnienia PTTK np. 

przewodnik po mieście Krakowie, Częstochowie, Zawierciu, itp., przewodnik 

terenowy, np. po regionie, przodownik turystyki pieszej.  

prawności można znaleźć pod linkiem:  

https://dokumenty.zhp.pl/wp-

content/uploads/zalcznik_20140617_94951_zal_u_gk_24_sprawnosci_harcerski

jalności 
Wędrowniku, eksplorując jurajskie szlaki pamiętaj o SPECJALNOŚCI 

https://specjalnosci.zhp.pl/specjalnosci-harcerskie/turystyczna/o
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SLUZBY-

TURYSTYCZNE: 

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią uprawnienia PTTK np.  

przewodnik po mieście Krakowie, Częstochowie, Zawierciu, itp., przewodnik 

content/uploads/zalcznik_20140617_94951_zal_u_gk_24_sprawnosci_harcerski

SPECJALNOŚCI 

harcerskie/turystyczna/o-specjalnosci/ 



 

 

Jurajskie opowieści
Po wędrówkach przy ognisku mogą się przydać poniższe legendy 

na temat Jury Krakowsko 

Złoczyń - Król Węży
 
Podobno w dawnych czasach wokół Kroczyc by
i węży. Od pokąszeń ginęło dużo bydła 
nadawało się do zjedzenia. Pewnego razu zak
pokąsaną krowę, a tu idzie jakiś podróżny
zakopuje tę krowę. Gdy chłop mu wytłumaczył, podróżny spytał się
czy jest tu w pobliżu gwiżdżąca żmija. Ch
spotkał. 

- To ja wam zażegnam (czyt. usunę problem) te żmije
''Widać to jakiś czarownik'' 
sobie zażyczył ten czarownik
na kładce, podniósł ręce do góry rzekł parę zaklęć i żmije zaczęły się 
schodzić do dołu i już wydawało się
a tu idzie Złoczyń. Podróżny pobladł i powiada

-Aj, to żmij Złoczyń, to moja śmierć idzie.

I faktycznie, gdy król żmij się zbliżył, zagwi
żmije rzuciły się na czarownika. Do tej pory wzniesienie za 
Kroczycami zwie się Góra Żmijów. 

W tej chwili jakiegokolwiek węża na terenie Jury jak na lekarstwo, 
co bardzo martwi ekologów

gdyż brak ich powoduje zachwianie ekosyste

Skarbnik 
 
Na terenie Jury były mniejsze lub większe kopalnie, szpatownie 
(wyrobiska kalcytu, dzięki czemu mamy więcej jaskiń), kopalnie rud 
różnych metali, a nawet węgla. Więc przesąd w ducha podziemi i tu 
taj dotarł ze Śląska. W Olkuskich kopalniach

Jurajskie opowieści 
Po wędrówkach przy ognisku mogą się przydać poniższe legendy 

ury Krakowsko – Częstochowskiej. 

Król Węży 

Podobno w dawnych czasach wokół Kroczyc było pełno gadów, żmij 
pokąszeń ginęło dużo bydła i w dodatku gdy padło nie 

nadawało się do zjedzenia. Pewnego razu zakopuje chłop swoją 
, a tu idzie jakiś podróżny i pyta się dlaczego 

krowę. Gdy chłop mu wytłumaczył, podróżny spytał się
czy jest tu w pobliżu gwiżdżąca żmija. Chłop stwierdził, że

To ja wam zażegnam (czyt. usunę problem) te żmije
''Widać to jakiś czarownik'' - pomyślał sobie chłop i wykopał dół
sobie zażyczył ten czarownik, ze specjalną kładką. Czarownik stanął 

sł ręce do góry rzekł parę zaklęć i żmije zaczęły się 
schodzić do dołu i już wydawało się, że teren został oczyszczony 

Podróżny pobladł i powiada 

oczyń, to moja śmierć idzie. 

I faktycznie, gdy król żmij się zbliżył, zagwizdał, wtedy wszystkie 
żmije rzuciły się na czarownika. Do tej pory wzniesienie za 
Kroczycami zwie się Góra Żmijów.  

W tej chwili jakiegokolwiek węża na terenie Jury jak na lekarstwo, 
co bardzo martwi ekologów,  

gdyż brak ich powoduje zachwianie ekosyste

Na terenie Jury były mniejsze lub większe kopalnie, szpatownie 
(wyrobiska kalcytu, dzięki czemu mamy więcej jaskiń), kopalnie rud 
różnych metali, a nawet węgla. Więc przesąd w ducha podziemi i tu 
taj dotarł ze Śląska. W Olkuskich kopalniach najczęściej
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Po wędrówkach przy ognisku mogą się przydać poniższe legendy 

ło pełno gadów, żmij 
i w dodatku gdy padło nie 

opuje chłop swoją 
i pyta się dlaczego 

krowę. Gdy chłop mu wytłumaczył, podróżny spytał się, 
wierdził, że takiej nie 

To ja wam zażegnam (czyt. usunę problem) te żmije- rzekł. 
pomyślał sobie chłop i wykopał dół, jaki 

ze specjalną kładką. Czarownik stanął 
sł ręce do góry rzekł parę zaklęć i żmije zaczęły się 

, że teren został oczyszczony 

zdał, wtedy wszystkie 
żmije rzuciły się na czarownika. Do tej pory wzniesienie za 

 

W tej chwili jakiegokolwiek węża na terenie Jury jak na lekarstwo,  

gdyż brak ich powoduje zachwianie ekosystemu. 

 

Na terenie Jury były mniejsze lub większe kopalnie, szpatownie 
(wyrobiska kalcytu, dzięki czemu mamy więcej jaskiń), kopalnie rud 
różnych metali, a nawet węgla. Więc przesąd w ducha podziemi i tu 

najczęściej, jak Skarbnik 



 

 

się pojawiał, to prz
szczęście. Oto jedna z legend
W starym Olkuszu był jeden górnik, którego nie wiadomo za co 
wszyscy nie lubili. Więc dostawał samą trudną rob
złożami rud, ledwo na chleb mógł zarobić. Straszna bieda gnębiła 
całą jego rodzinę, aż się raz rozpłakał. Tak płacze
pojawił się przed nim i się pyta:
 
- Czego tak beczysz? 
- A bo ciężko pracuję, a na życie nie starcza
Skarbnik się nad nim ulitował i mówi:
- Chodź tutaj i rób w tych skałach
Po paru uderzeniach kilofem okazał się tam 
i galman jak żywica. Na fedrował tyle, że miał całą taczkę pieniędzy. 
I z tymi pieniędzmi udał się do kopalni.
- Masz, weź, należą się ci za pomoc
- Dzięki temu żeś taki życzliwy zatrzymaj sobie wszystko, gdybyś był 
chciwy nic byś nie zatrzymał.
 

Opowieści jaskiniowe i tajemne tunele
 
Z Olkuskich kopalni srebra i ołowiu
Częstochowy. Koło wsi Trzebniów jest góra Bukowie, tam na 
szczycie jest jaskinia, była to kiedyś kopalnia szpatu, jak miejscowi 
nazywają kalcyt. Przez wiele lat stamtąd wydobywano szpat dla huty 
szkła, wywożono go pełnymi furmankami. Ludzie powiadają, że 
jaskinia jest tak rozległa i głęboka że sięga aż
w Częstochowie. 

Ale skąd to wiedzą? 
- No bo, Panie puściliśmy gadzinę 
- Jaką gadzinę? 
- Kaczkę! A jak wyszła na Jasn
- Tak to daleko. 
- ??? 
- No bo, w jaskini brak powietrza i się gadzina dusi!

 

 

to przynosił tragedie, ale bywało, że
szczęście. Oto jedna z legend o pozytywnym skarbniku. 
W starym Olkuszu był jeden górnik, którego nie wiadomo za co 

Więc dostawał samą trudną robotę ze słabymi 
złożami rud, ledwo na chleb mógł zarobić. Straszna bieda gnębiła 

aż się raz rozpłakał. Tak płacze, a tu taki jeden 
pojawił się przed nim i się pyta: 

 
A bo ciężko pracuję, a na życie nie starcza. 

nim ulitował i mówi: 
taj i rób w tych skałach, co ci wskażę. 

Po paru uderzeniach kilofem okazał się tam sam czysty kruszec
galman jak żywica. Na fedrował tyle, że miał całą taczkę pieniędzy. 
z tymi pieniędzmi udał się do kopalni. Spotkał Skarbnika
Masz, weź, należą się ci za pomoc. 
Dzięki temu żeś taki życzliwy zatrzymaj sobie wszystko, gdybyś był 

chciwy nic byś nie zatrzymał. 

Opowieści jaskiniowe i tajemne tunele 

uskich kopalni srebra i ołowiu, przenieśmy się bliżej
Częstochowy. Koło wsi Trzebniów jest góra Bukowie, tam na 
szczycie jest jaskinia, była to kiedyś kopalnia szpatu, jak miejscowi 
nazywają kalcyt. Przez wiele lat stamtąd wydobywano szpat dla huty 
szkła, wywożono go pełnymi furmankami. Ludzie powiadają, że 
jaskinia jest tak rozległa i głęboka że sięga aż do Jasnej Góry 

No bo, Panie puściliśmy gadzinę (tj. jakieś zwierzę). 

jak wyszła na Jasnej Górze, to była cała fioletowa! 

No bo, w jaskini brak powietrza i się gadzina dusi!  
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ynosił tragedie, ale bywało, że przynosił i 
o pozytywnym skarbniku.  

W starym Olkuszu był jeden górnik, którego nie wiadomo za co 
otę ze słabymi 

złożami rud, ledwo na chleb mógł zarobić. Straszna bieda gnębiła 
a tu taki jeden 

sam czysty kruszec 
galman jak żywica. Na fedrował tyle, że miał całą taczkę pieniędzy. 

Spotkał Skarbnika. 

Dzięki temu żeś taki życzliwy zatrzymaj sobie wszystko, gdybyś był 

 

, przenieśmy się bliżej 
Częstochowy. Koło wsi Trzebniów jest góra Bukowie, tam na 
szczycie jest jaskinia, była to kiedyś kopalnia szpatu, jak miejscowi 
nazywają kalcyt. Przez wiele lat stamtąd wydobywano szpat dla huty 
szkła, wywożono go pełnymi furmankami. Ludzie powiadają, że 

do Jasnej Góry 

to była cała fioletowa!  



 

 

 

Jaskinia niestety nie ma chyba 100
speleolodzy 

Licho, czyli diabełek z Góry Rzędowej
 

Między wsiami Bzów a K
skalny zwany skała Rzędowa, no bo jakby inaczej. W tej skale jest 
mała jaskinia - ciekawy tunel o długości około 40
miejscowych przekazów w tej jaskińce mieszkało kiedyś licho, czyli 
pewna odmiana diabła
w bzowskim kamieniołomie, za sprawą owego diabełka, błądzili we 
mgle, spóźniali się do pracy albo w ogóle nie docierali.
Dopiero ustawienie na szczycie skały krzyża przepędziło piekielne 
moce. Jako ciekawostkę trz
od niecałych siedmiu lat, czyli dopiero w dobie kapitalizmu zaczęło 
ludziom zależeć, aby trafiać do pracy na czas, za komuny można 
było być wodzonym przez licho we mgle

Inna legenda mówi, 
to koniec tunelu między skałą a widocznym na horyzoncie zamkiem 
Ogrodzienieckim. "Jeśli ktoś nie wierzy
tak mówią miejscowi. Trzeba z
w spokoju się po wspinać.

Bobolickie skarby 
 
Żył sobie w Bobolicach chłop Bialika. Pewnego razu na sobótkę (noc 
świętojańska) udał się do lasu
i widzi światełko w ciemności nad krzakiem paproci. Światełko się 
unosi i gdzieś ulatuje. To Bialika
do zamku w swojej wsi. Światełko znika gdzieś przy murach. 
Następnego dnia opukuje ścia
w srebrze i złocie. Sprzedał to potem żydom z Lelowa (czyżby 
Cadykom), ale się nie znał na cenie

Legendy, legendami.  
Jaskinia niestety nie ma chyba 100 m długości, ale może kied

speleolodzy wyeksplorują ją do Jasnej Góry.

czyli diabełek z Góry Rzędowej 

Między wsiami Bzów a Karlin na szczycie Góry Rzędowej stoi masyw 
skalny zwany skała Rzędowa, no bo jakby inaczej. W tej skale jest 

ciekawy tunel o długości około 40
miejscowych przekazów w tej jaskińce mieszkało kiedyś licho, czyli 
pewna odmiana diabła. Kiedy ludzie szli wcześnie rano do pracy 

bzowskim kamieniołomie, za sprawą owego diabełka, błądzili we 
mgle, spóźniali się do pracy albo w ogóle nie docierali.
Dopiero ustawienie na szczycie skały krzyża przepędziło piekielne 
moce. Jako ciekawostkę trzeba tu zaznaczyć, że krzyż stoi dopiero 

niecałych siedmiu lat, czyli dopiero w dobie kapitalizmu zaczęło 
aby trafiać do pracy na czas, za komuny można 

było być wodzonym przez licho we mgle. 

 że w ogóle tam licha nie było, a jaskińka 
koniec tunelu między skałą a widocznym na horyzoncie zamkiem 

Ogrodzienieckim. "Jeśli ktoś nie wierzy, to niech sam sprawdzi"
mówią miejscowi. Trzeba zaznaczyć, że można tam nieźle 

spokoju się po wspinać. 

 

bie w Bobolicach chłop Bialika. Pewnego razu na sobótkę (noc 
świętojańska) udał się do lasu, aby szukać kwiatu paproci. Siedzi tak 

widzi światełko w ciemności nad krzakiem paproci. Światełko się 
unosi i gdzieś ulatuje. To Bialika biegiem za nim. Tak dobi

zamku w swojej wsi. Światełko znika gdzieś przy murach. 
Następnego dnia opukuje ściany i znajduje naczynia domowe 

srebrze i złocie. Sprzedał to potem żydom z Lelowa (czyżby 
Cadykom), ale się nie znał na cenie, więc niewiele za ten skarb 
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ale może kiedyś 
wyeksplorują ją do Jasnej Góry. 

 

arlin na szczycie Góry Rzędowej stoi masyw 
skalny zwany skała Rzędowa, no bo jakby inaczej. W tej skale jest 

ciekawy tunel o długości około 40 m. Według 
miejscowych przekazów w tej jaskińce mieszkało kiedyś licho, czyli 

e szli wcześnie rano do pracy 
bzowskim kamieniołomie, za sprawą owego diabełka, błądzili we 

mgle, spóźniali się do pracy albo w ogóle nie docierali. 
Dopiero ustawienie na szczycie skały krzyża przepędziło piekielne 

że krzyż stoi dopiero 
niecałych siedmiu lat, czyli dopiero w dobie kapitalizmu zaczęło 

aby trafiać do pracy na czas, za komuny można 

ło, a jaskińka 
koniec tunelu między skałą a widocznym na horyzoncie zamkiem 

to niech sam sprawdzi", 
aznaczyć, że można tam nieźle 

 

bie w Bobolicach chłop Bialika. Pewnego razu na sobótkę (noc 
ać kwiatu paproci. Siedzi tak 

widzi światełko w ciemności nad krzakiem paproci. Światełko się 
biegiem za nim. Tak dobiega 

zamku w swojej wsi. Światełko znika gdzieś przy murach. 
ny i znajduje naczynia domowe 

srebrze i złocie. Sprzedał to potem żydom z Lelowa (czyżby 
więc niewiele za ten skarb 



 

 

dostał. Inne opowieści mówią, że jednak zarobił sporo pieniędzy, bo 
ponoć kupił ziemie w Dzibicach, ale jest to chyba tylko zbieżność 
nazwisk. Ale wygląda na to, że skarby bobolickie zostały już 
znalezione w XIX wieku.

Czarownice 
 
Powiadają, że chcąc poznać kobiet
trzeba mieć specjalne zioło z łąk kroc
to należy zdobyć w specjalny sposób. Trzeba się udać na łąkę tuż 
przed zachodem słońca, schow
na czarnego ptaka z piekła rodem. 
wyłącznie tym zielem, od zachodu do północy. Kiedy podglądając 
ptaka już wiadomo, 
rozłożyć pod krzakiem czerwoną chustkę (tylko okruchy z uczty 
ptaka mają moc magiczną) i to co spad
zażyje bez problemu rozpozna się czarownice w kościele podczas 
mszy. Będą wydawały się
oczach i wiadrami na głowie.

Strzygi i strzygonie
 
Jeśli przyjdzie na świat dziecię o d
co zaraz po tym można poznać, że z zębami się rodzi, to po śmierci 
człowiek taki zostaje "zębatą strzygą". A to dlatego, że ksiądz przy 
chrzcie, chrzcząc jednego ducha, d
na jego i ludzi nieszczęście. Dobry bowiem duc
uchodzi do nieba, a zły pozostaje w ciele. I skoro się tylko zajdzie 
zmierzch, taki człowiek chce czy nie, wychodzi z mogiły i idzie dusić 
ludzi i bydlęta. W rejonie Jury straszyły głównie męskie odmiany 
tych zombi, czyli strzygonie.
z nich. Umarł chłop, 
strzygoniem. Po śmierci przychodził do swojej żony i powiada 
"żebyś mnie nie wydała bo umrzesz". Kobieta się tak wystraszyła i nic 
nikomu nie powiedziała. Nie
nocy. Narżnął sieczki dla bydła, opatrzył całą zagrodę, z nią się 
przespał, a jak ranek się zbliżał to wracał do grobu. Pewnego razu 
wracając od żony, spotkał się ze swoim dawnym znajomym, który 
go poznał. Domyślił się o

ne opowieści mówią, że jednak zarobił sporo pieniędzy, bo 
ponoć kupił ziemie w Dzibicach, ale jest to chyba tylko zbieżność 
nazwisk. Ale wygląda na to, że skarby bobolickie zostały już 
znalezione w XIX wieku. 

że chcąc poznać kobiety, które zajmują się czarną magią, 
trzeba mieć specjalne zioło z łąk kroczyckich z G. 

należy zdobyć w specjalny sposób. Trzeba się udać na łąkę tuż 
przed zachodem słońca, schować się pod krzakiem i czekać 

czarnego ptaka z piekła rodem. Ptak ten zlatuje tu i posila się 
wyłącznie tym zielem, od zachodu do północy. Kiedy podglądając 

 które to ziele, to następnego 
rozłożyć pod krzakiem czerwoną chustkę (tylko okruchy z uczty 
ptaka mają moc magiczną) i to co spadnie trzeba zażyć. Gdy się 
zażyje bez problemu rozpozna się czarownice w kościele podczas 
mszy. Będą wydawały się, że są nago, o ognistych czerwonych 
oczach i wiadrami na głowie. 

Strzygi i strzygonie 

Jeśli przyjdzie na świat dziecię o dwóch duchach, złym
zaraz po tym można poznać, że z zębami się rodzi, to po śmierci 

człowiek taki zostaje "zębatą strzygą". A to dlatego, że ksiądz przy 
chrzcie, chrzcząc jednego ducha, drugiego zostawia w człowieku 

jego i ludzi nieszczęście. Dobry bowiem duch, zaraz po śmierci 
uchodzi do nieba, a zły pozostaje w ciele. I skoro się tylko zajdzie 
zmierzch, taki człowiek chce czy nie, wychodzi z mogiły i idzie dusić 
ludzi i bydlęta. W rejonie Jury straszyły głównie męskie odmiany 
tych zombi, czyli strzygonie. Te legendy straszyły ludzi

 który miał dwa cuchy i z tego powodu był 
strzygoniem. Po śmierci przychodził do swojej żony i powiada 
"żebyś mnie nie wydała bo umrzesz". Kobieta się tak wystraszyła i nic 
nikomu nie powiedziała. Nieboszczyk przychodził do niej każdej 
nocy. Narżnął sieczki dla bydła, opatrzył całą zagrodę, z nią się 
przespał, a jak ranek się zbliżał to wracał do grobu. Pewnego razu 
wracając od żony, spotkał się ze swoim dawnym znajomym, który 
go poznał. Domyślił się on, że musi to być strzygoń i może zrobić 
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ne opowieści mówią, że jednak zarobił sporo pieniędzy, bo 
ponoć kupił ziemie w Dzibicach, ale jest to chyba tylko zbieżność 
nazwisk. Ale wygląda na to, że skarby bobolickie zostały już 

 

które zajmują się czarną magią, 
 Apteka. Ziele 

należy zdobyć w specjalny sposób. Trzeba się udać na łąkę tuż 
ać się pod krzakiem i czekać 

Ptak ten zlatuje tu i posila się 
wyłącznie tym zielem, od zachodu do północy. Kiedy podglądając 

to następnego dnia trzeba 
rozłożyć pod krzakiem czerwoną chustkę (tylko okruchy z uczty 

nie trzeba zażyć. Gdy się 
zażyje bez problemu rozpozna się czarownice w kościele podczas 

że są nago, o ognistych czerwonych 

 

wóch duchach, złym i dobrym, 
zaraz po tym można poznać, że z zębami się rodzi, to po śmierci 

człowiek taki zostaje "zębatą strzygą". A to dlatego, że ksiądz przy 
rugiego zostawia w człowieku 

h, zaraz po śmierci 
uchodzi do nieba, a zły pozostaje w ciele. I skoro się tylko zajdzie 
zmierzch, taki człowiek chce czy nie, wychodzi z mogiły i idzie dusić 
ludzi i bydlęta. W rejonie Jury straszyły głównie męskie odmiany 

ndy straszyły ludzi, oto jedna 
który miał dwa cuchy i z tego powodu był 

strzygoniem. Po śmierci przychodził do swojej żony i powiada 
"żebyś mnie nie wydała bo umrzesz". Kobieta się tak wystraszyła i nic 

boszczyk przychodził do niej każdej 
nocy. Narżnął sieczki dla bydła, opatrzył całą zagrodę, z nią się 
przespał, a jak ranek się zbliżał to wracał do grobu. Pewnego razu 
wracając od żony, spotkał się ze swoim dawnym znajomym, który 

że musi to być strzygoń i może zrobić 



 

 

wiele złego, niewiele myśląc trzasnął go w twarz. Za życia był on 
silniejszy od strzygonia, więc i teraz go powalił i zmusił do ucieczki. 
Wieść o tym rozniosła się po wsi, dano znać księdzu, który kazał 
strzygonia wyjąć z grobu, włożyć mu kartkę z jego imieniem pod 
język, przewrócić na dół twarzą i łopatą uderzyć go po tylnej cz
ciała. Tak radzono sobie z
Odmiana żeńska tych demonów
dawnych mieszkańców Jury. Najczęściej stwór ten ograniczał się 
niszczenia ubrań i bielizny. W języku polskim ślady po tym demonie 
zostały w słowie strzyc.

Zmory 
 
Są zmory rozmaitego rodzaju: jedne wysysają krew z piersi tylko 
ludzi, inne z bydła i trzody, inne wyc
co osuszają źródła, rzeczki i stawy. Są i takie
ofiary. Skąd się biorą zmory?

Gdzie siedem dziewczyn się urodzi
Jak ona przyjdzie przez okno, lukę w drzwiach, szepcze 
ofierze aby spała, przewraca ją na plecy, siada na piersi i zaczyna 
ssać. Trzeba w tedy ją chwycić i 
Aż pokaże się kobieta w tedy trzeba jej obci

Oto jedna z legend. 

W pewnej wsi chodził kawaler do dziewczyny
pracy, zmęczony był, więc zasnął. Śpi
i trzyma. Poszedł do pokoju obok
Ona była zmorą padła
pewno była zmorą nie wiadomo, bo podobn
siostry. Zwróćcie uwagę, 

Lekarstwo na uroki
 
Urok może rzucić każdy
głowy, pleców, albo jakieś inne nieszczęście (miejscowy znachor
tłumaczy, że objawami u
albo nieudane prowadzenie). Uroki leczyć trzeba tak: zetrzeć złe 
spojrzenie bielizną, jeśli kobieta rzuci

wiele złego, niewiele myśląc trzasnął go w twarz. Za życia był on 
silniejszy od strzygonia, więc i teraz go powalił i zmusił do ucieczki. 
Wieść o tym rozniosła się po wsi, dano znać księdzu, który kazał 

yjąć z grobu, włożyć mu kartkę z jego imieniem pod 
język, przewrócić na dół twarzą i łopatą uderzyć go po tylnej cz
ciała. Tak radzono sobie z strzygoniem, czyli jurajskim zombi. 
Odmiana żeńska tych demonów, czyli strzyga, mniej straszyła 

kańców Jury. Najczęściej stwór ten ograniczał się 
bielizny. W języku polskim ślady po tym demonie 

zostały w słowie strzyc. 

Są zmory rozmaitego rodzaju: jedne wysysają krew z piersi tylko 
ludzi, inne z bydła i trzody, inne wyciągają soki z roślin, a i są takie
co osuszają źródła, rzeczki i stawy. Są i takie, co duszą we śnie sw
ofiary. Skąd się biorą zmory? 

zie siedem dziewczyn się urodzi, to jedna z nich będzie zmorą. 
Jak ona przyjdzie przez okno, lukę w drzwiach, szepcze 
ofierze aby spała, przewraca ją na plecy, siada na piersi i zaczyna 
ssać. Trzeba w tedy ją chwycić i trzymać, mimo gróźb i próśb. 

pokaże się kobieta w tedy trzeba jej obciąć warkocz.

W pewnej wsi chodził kawaler do dziewczyny. Przyszedł kiedyś po 
więc zasnął. Śpi, a tu go zmora dusi. Zerwał się 

trzyma. Poszedł do pokoju obok, a tam jego panna martwa leży. 
Ona była zmorą padła, bo nie mogła go wyssać. Ale czy ona na 
pewno była zmorą nie wiadomo, bo podobno miała tyl
siostry. Zwróćcie uwagę, z kim się zadajecie pod skałkami.

Lekarstwo na uroki 

Urok może rzucić każdy, kto ma "złe oczy", objawy są takie, jak
głowy, pleców, albo jakieś inne nieszczęście (miejscowy znachor

objawami uroku może być, brak sprężu do wspinania 
udane prowadzenie). Uroki leczyć trzeba tak: zetrzeć złe 

spojrzenie bielizną, jeśli kobieta rzuci, to majtkami kobiecymi, a jak 
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wiele złego, niewiele myśląc trzasnął go w twarz. Za życia był on 
silniejszy od strzygonia, więc i teraz go powalił i zmusił do ucieczki. 
Wieść o tym rozniosła się po wsi, dano znać księdzu, który kazał 

yjąć z grobu, włożyć mu kartkę z jego imieniem pod 
język, przewrócić na dół twarzą i łopatą uderzyć go po tylnej części 

strzygoniem, czyli jurajskim zombi. 
czyli strzyga, mniej straszyła 

kańców Jury. Najczęściej stwór ten ograniczał się do 
bielizny. W języku polskim ślady po tym demonie 

 

Są zmory rozmaitego rodzaju: jedne wysysają krew z piersi tylko 
iągają soki z roślin, a i są takie, 

co duszą we śnie swe 

, to jedna z nich będzie zmorą. 
Jak ona przyjdzie przez okno, lukę w drzwiach, szepcze do ucha 
ofierze aby spała, przewraca ją na plecy, siada na piersi i zaczyna 

trzymać, mimo gróźb i próśb. 
ąć warkocz. 

. Przyszedł kiedyś po 
tu go zmora dusi. Zerwał się 

a tam jego panna martwa leży. 
bo nie mogła go wyssać. Ale czy ona na 

o miała tylko trzy 
się zadajecie pod skałkami. 

 

"złe oczy", objawy są takie, jak: ból 
głowy, pleców, albo jakieś inne nieszczęście (miejscowy znachor 

roku może być, brak sprężu do wspinania 
udane prowadzenie). Uroki leczyć trzeba tak: zetrzeć złe 

to majtkami kobiecymi, a jak 



 

 

chłop, to męskimi. Obetrzeć głowę albo tam gdzie rzucone złe 
spojrzenie, mija od razu jak ręką odjął. Oto przykład: pewnego r
wyjeżdżał chłop końmi
po majtki kobiety, obtarł nimi pysk i pomogło.

Inne duchy 
 
Świat naszych przodków zamiesz
i bogów. Płanetnicy lub Płat
chmura, już nie spotykane) sprowadzał deszcz i gradobicie.
Świstun - duch wiatru, potrafił rzucić kogoś ze skały.
Leśny - duch lasu, gniewał się gdy ktoś straszył zwierzynę.
Topielec - forma wodnika szkodzącego ludziom.
Ale większości brak o nich legend, które musiały kiedyś istnieć, gdyż 
nazwy te czasami się uda usłyszeć w mowie potocznej.

Swawole Włodka 
 
Prawie wszyscy, co przejeżdżają przez Kroczyce
skąd taka nazwa. Oficjalnie podaje się, że od prasł
imienia Krok, co miało znaczyć to samo
mężczyznę. Najstarsze zapiski o Kroczycach pod tą nazwą datowane 
są na 1262 rok, ale istnieje podanie ludowe.

Dawno temu mieszkał właściciel wielu wiosek. Prawdopodobnie 
nazywał się Włodek, z tych Włodków
rządzili. Nic mu w głowie nie było
potrafił zrobić wiele, 
w okolicy, nasz bohater używał s
z swoich włości. Jeździł to tu, to tam, a z każdą panną inaczej. Więc 
miejscowości zaczął nazywać od ulubionych części damskiego ciała. 
Tak oto powstała nazwa Kroczyce. A że to nie jest legenda, świadczą 
o tym takie nazwy które można na starych mapach znaleźć. 
Piaseczno nazywało się do 1954
do początku XX w. nazywało się Przydupsko. A i aktualna nazwa wsi 
Kostkowice oraz wsi Dziewki, mają t
Jak mi wytłumaczył pewien sędziwy mieszkaniec Kroczyc, nazwa 
wsi Dzibice, tłumaczyło by się teraz
seksualne nazwy innych wsi nie wytrzymały próby czasu.

to męskimi. Obetrzeć głowę albo tam gdzie rzucone złe 
razu jak ręką odjął. Oto przykład: pewnego r

wyjeżdżał chłop końmi, a one piana z mordy i ani kroku, pobiegł 
majtki kobiety, obtarł nimi pysk i pomogło. 

Świat naszych przodków zamieszkiwało mnóstwo demonów 
Płanetnicy lub Płatowcy- duchy chmur (

chmura, już nie spotykane) sprowadzał deszcz i gradobicie.
duch wiatru, potrafił rzucić kogoś ze skały.

duch lasu, gniewał się gdy ktoś straszył zwierzynę.
forma wodnika szkodzącego ludziom.

e większości brak o nich legend, które musiały kiedyś istnieć, gdyż 
nazwy te czasami się uda usłyszeć w mowie potocznej.

co przejeżdżają przez Kroczyce, zastanawiają się, 
skąd taka nazwa. Oficjalnie podaje się, że od prasł
imienia Krok, co miało znaczyć to samo, co Krak, czyli krzepkiego 
mężczyznę. Najstarsze zapiski o Kroczycach pod tą nazwą datowane 

k, ale istnieje podanie ludowe. 

Dawno temu mieszkał właściciel wielu wiosek. Prawdopodobnie 
się Włodek, z tych Włodków, co na zamku w Ogrodzieńcu 

rządzili. Nic mu w głowie nie było, tylko dziewczyny. Dla seksu 
 a że szlachcianek chętnych nie było za wiele 

okolicy, nasz bohater używał sobie z wiejskimi dziewczynami 
włości. Jeździł to tu, to tam, a z każdą panną inaczej. Więc 

miejscowości zaczął nazywać od ulubionych części damskiego ciała. 
Tak oto powstała nazwa Kroczyce. A że to nie jest legenda, świadczą 
o tym takie nazwy które można na starych mapach znaleźć. 

seczno nazywało się do 1954 r. Dupice, wieś Przyłupsko podobno 
nazywało się Przydupsko. A i aktualna nazwa wsi 

Kostkowice oraz wsi Dziewki, mają tę samą entomologię
Jak mi wytłumaczył pewien sędziwy mieszkaniec Kroczyc, nazwa 

tłumaczyło by się teraz, jako Cipice. Ponoć inne 
seksualne nazwy innych wsi nie wytrzymały próby czasu.
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to męskimi. Obetrzeć głowę albo tam gdzie rzucone złe 
razu jak ręką odjął. Oto przykład: pewnego razu 

z mordy i ani kroku, pobiegł 

 

kiwało mnóstwo demonów 
duchy chmur (Płaneta, czyli 

chmura, już nie spotykane) sprowadzał deszcz i gradobicie. 
duch wiatru, potrafił rzucić kogoś ze skały. 

duch lasu, gniewał się gdy ktoś straszył zwierzynę. 
forma wodnika szkodzącego ludziom. 

e większości brak o nich legend, które musiały kiedyś istnieć, gdyż 
nazwy te czasami się uda usłyszeć w mowie potocznej. 

 

zastanawiają się, 
skąd taka nazwa. Oficjalnie podaje się, że od prasłowiańskiego 

czyli krzepkiego 
mężczyznę. Najstarsze zapiski o Kroczycach pod tą nazwą datowane 

Dawno temu mieszkał właściciel wielu wiosek. Prawdopodobnie 
co na zamku w Ogrodzieńcu 
tylko dziewczyny. Dla seksu 

ek chętnych nie było za wiele 
obie z wiejskimi dziewczynami 

włości. Jeździł to tu, to tam, a z każdą panną inaczej. Więc 
miejscowości zaczął nazywać od ulubionych części damskiego ciała. 
Tak oto powstała nazwa Kroczyce. A że to nie jest legenda, świadczą 
o tym takie nazwy które można na starych mapach znaleźć. 

Dupice, wieś Przyłupsko podobno 
nazywało się Przydupsko. A i aktualna nazwa wsi 

ę samą entomologię. 
Jak mi wytłumaczył pewien sędziwy mieszkaniec Kroczyc, nazwa 

jako Cipice. Ponoć inne 
seksualne nazwy innych wsi nie wytrzymały próby czasu. 



 

 

Filar Wyklętych 
 
W początku maja 1952
i Stefański, stylem hakowym poprowadzili drogę na pięknej części 
wzniosłej ściany na górze Zborów. W tym okresie akurat byli oni 
dyskryminowani przez ówczesne władze Sekcji Alpinizmu PTTK, 
która zrzeszała taterników po rozwiązaniu Klubu Wysokogórskiego. 
Nie zostali oni przyjęci na obóz zimowy dla instruktorów za rzekomo 
złą postawę polityczną, a były t
i w żartach mówili o sobie, że zostali "wyklęci".

Od nich to tą przepiękną skałę nazywamy Filarem Wyklętych.

Mściciel z Okiennika
 
Zwiedzając skałę Okiennik Wielki,
a Piasecznem na pewno zauważycie, w ścianach górnego otworu 
zwanego oknem, otwory jakby po drewnianych belka
miejscu widać wyraźnie kute w skale schody. A schodząc ścieżką 
między krzakami możemy wyodrębnić wyrażany wał zi
tu był jakiś zamek? 

Niestety zamku tu nie było
związana jest pewna legenda.

A było, to tak: 

Dawno temu pan na zamku w Morsku miał przepiękną córkę. Był 
bardzo dumny z córki i chwalił się jej urodą przy każdej okazji, 
planował wydać ją za kogoś bogatego. Pewnego razu poznała ona 
przystojnego, młodego, choć ubogiego szlachcica. Młodzi zakochali 
się w sobie od pierwszego spojrzenia. Widać byli sobie przeznaczeni. 
Ojcu panny bardzo się to nie spodobało, a że natury był bardzo 
porywczy i okrutny, nakazał jej areszt do
za ukochanym, odmawiała spożywania jadła a potem nawet picia. 
Ojciec swoją nieustępliwości
z wyczerpania. Jej kochanek szalał z rozpaczy, postanowił pomścić 
śmierć swej lubej śmier
młodych i krzepkich chłopców, także nie lubiących pana na zamku 
w Morsku i stworzył z nich zastęp wojów. Jako główną siedzibę 
wybrał sobie Okiennik Wielki, budując tam warownię. Widocznie 

W początku maja 1952 r. trzech alpinistów: Długosz, Rubikowski 
Stefański, stylem hakowym poprowadzili drogę na pięknej części 

słej ściany na górze Zborów. W tym okresie akurat byli oni 
dyskryminowani przez ówczesne władze Sekcji Alpinizmu PTTK, 
która zrzeszała taterników po rozwiązaniu Klubu Wysokogórskiego. 
Nie zostali oni przyjęci na obóz zimowy dla instruktorów za rzekomo 

postawę polityczną, a były to wesołe lata stalinowskie, 
o sobie, że zostali "wyklęci". 

Od nich to tą przepiękną skałę nazywamy Filarem Wyklętych.

Mściciel z Okiennika 

Zwiedzając skałę Okiennik Wielki, która stoi między Skarżycami 
iasecznem na pewno zauważycie, w ścianach górnego otworu 

zwanego oknem, otwory jakby po drewnianych belka
nie kute w skale schody. A schodząc ścieżką 

między krzakami możemy wyodrębnić wyrażany wał zi

Niestety zamku tu nie było, a była drewniana warownia
związana jest pewna legenda. 

Dawno temu pan na zamku w Morsku miał przepiękną córkę. Był 
bardzo dumny z córki i chwalił się jej urodą przy każdej okazji, 

za kogoś bogatego. Pewnego razu poznała ona 
przystojnego, młodego, choć ubogiego szlachcica. Młodzi zakochali 
się w sobie od pierwszego spojrzenia. Widać byli sobie przeznaczeni. 
Ojcu panny bardzo się to nie spodobało, a że natury był bardzo 

utny, nakazał jej areszt domowy. Ona tęskniąc 
ukochanym, odmawiała spożywania jadła a potem nawet picia. 

Ojciec swoją nieustępliwością doprowadził, że córka zmarła 
wyczerpania. Jej kochanek szalał z rozpaczy, postanowił pomścić 

śmierć swej lubej śmiercią dręczyciela. Zebrał spor
krzepkich chłopców, także nie lubiących pana na zamku 

w Morsku i stworzył z nich zastęp wojów. Jako główną siedzibę 
wybrał sobie Okiennik Wielki, budując tam warownię. Widocznie 
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pinistów: Długosz, Rubikowski 
Stefański, stylem hakowym poprowadzili drogę na pięknej części 

słej ściany na górze Zborów. W tym okresie akurat byli oni 
dyskryminowani przez ówczesne władze Sekcji Alpinizmu PTTK, 
która zrzeszała taterników po rozwiązaniu Klubu Wysokogórskiego. 
Nie zostali oni przyjęci na obóz zimowy dla instruktorów za rzekomo 

o wesołe lata stalinowskie, 

Od nich to tą przepiękną skałę nazywamy Filarem Wyklętych. 

 

która stoi między Skarżycami 
iasecznem na pewno zauważycie, w ścianach górnego otworu 

zwanego oknem, otwory jakby po drewnianych belkach. W innym 
nie kute w skale schody. A schodząc ścieżką 

między krzakami możemy wyodrębnić wyrażany wał ziemi. Czyżby 

a była drewniana warownia, z którą 

Dawno temu pan na zamku w Morsku miał przepiękną córkę. Był 
bardzo dumny z córki i chwalił się jej urodą przy każdej okazji, 

za kogoś bogatego. Pewnego razu poznała ona 
przystojnego, młodego, choć ubogiego szlachcica. Młodzi zakochali 
się w sobie od pierwszego spojrzenia. Widać byli sobie przeznaczeni. 
Ojcu panny bardzo się to nie spodobało, a że natury był bardzo 

mowy. Ona tęskniąc 
ukochanym, odmawiała spożywania jadła a potem nawet picia. 

że córka zmarła 
wyczerpania. Jej kochanek szalał z rozpaczy, postanowił pomścić 

cią dręczyciela. Zebrał sporą grupę 
krzepkich chłopców, także nie lubiących pana na zamku 

w Morsku i stworzył z nich zastęp wojów. Jako główną siedzibę 
wybrał sobie Okiennik Wielki, budując tam warownię. Widocznie 



 

 

miał jakieś poparcie społeczne w
gdyż ze szczytu Okiennika widać jes
a w tamtych czasach 
strach padł na mieszkańców zamku w Morsku. Zbrojna banda wojów 
mściciela nie dopuszczała i nie
zabijając każdego. Po paru miesiąca
a nikt oblężonym nie szedł
na Morsku dał rozkaz, aby kto żyw wziął wszystko, co tylko może 
uchodzić za broń i wyszedł w pole na w
mścicieli czekał na to w pobliżu i jak tylko się bramy zamku 
otworzyły ruszyli na siebie do walki zastępy Mściciela i pana na 
Morsku. Bitwa rozpętała się okrutna,
Aż wreszcie stanęli twarzą w twarz, Kochan
do śmiertelnej walki. W trakcie wymiany ciosów naraz oboje przebili 
sobie serca, konając na miejscu. Inna wersja tej historii mówi
na Morsku porwał żonę temu szlachcicowi i dlatego się mścił.

Licha z Sokolich Gór
 
Niedaleko od zamku w Olsztynie widać Góry Sokole. To tam 
speleolodzy ćwiczą przed wy
w przepięknych jaskiniach jurajskich
wejść bez liny. Z tymi górami związ
o diabłach, diabełkach i lichach, mieszkających w jas
i skałach, których pełno jest w tych 
w roku, kiedy najważniejszy z diabłów zwołuje do siebie wszystkich 
innych i nakazuje, że teraz jest ich
na szczycie Pustelnicy ustawiają się w rzędy jak d
i na dany sygnał zbiegają z góry na dół na złamanie karku, strasznie 
przy tym hałasując. Nie mając przeszkody pędzą, biegną. Ani krzaki, 
ani drzewa, ani skała, nic nie potrafi ich zatrzymać. A kto na 
nieszczęście akurat znajdzie się na ich drodze, niechybnie zginie. 
Dopiero po szaleńczym biegu, diabełki i licha znikają gdzieś, jakby 
zapadły się pod ziemię i jeśli najważniejszy z nich uzna, że mało 
harców, pojawiają się z powrotem na górze i znów 
każdego, kto stanie na ich drodze.

 
 
 

miał jakieś poparcie społeczne w formie przyzwolenia na zemstę, 
gdyż ze szczytu Okiennika widać jest wieżę kościoła w Skarżycach

 tu skarżono, tj. sądzono przestępców. Blady 
strach padł na mieszkańców zamku w Morsku. Zbrojna banda wojów 
mściciela nie dopuszczała i nie wypuszczała nikogo na i z zamku, 
zabijając każdego. Po paru miesiącach zaczęło brakować żywności, 

nikt oblężonym nie szedł na pomoc. W końcu dumny pan 
Morsku dał rozkaz, aby kto żyw wziął wszystko, co tylko może 

uchodzić za broń i wyszedł w pole na walną rozprawę. Oddział 
mścicieli czekał na to w pobliżu i jak tylko się bramy zamku 
otworzyły ruszyli na siebie do walki zastępy Mściciela i pana na 
Morsku. Bitwa rozpętała się okrutna, zamek stanął w płomieniach. 

wreszcie stanęli twarzą w twarz, Kochanek i Ojciec dziewczyny
do śmiertelnej walki. W trakcie wymiany ciosów naraz oboje przebili 
sobie serca, konając na miejscu. Inna wersja tej historii mówi
na Morsku porwał żonę temu szlachcicowi i dlatego się mścił.

Licha z Sokolich Gór 

ko od zamku w Olsztynie widać Góry Sokole. To tam 
speleolodzy ćwiczą przed wyjazdem w tatrzańskie jaskinie 

przepięknych jaskiniach jurajskich, do których nikt nie odważy się 
wejść bez liny. Z tymi górami związana jest bardzo stara legenda 

bełkach i lichach, mieszkających w jas
skałach, których pełno jest w tych górach. Jest taki jeden dzień 

roku, kiedy najważniejszy z diabłów zwołuje do siebie wszystkich 
że teraz jest ich święto. Zbierają się w tedy 

Pustelnicy ustawiają się w rzędy jak do ataku na wroga 
na dany sygnał zbiegają z góry na dół na złamanie karku, strasznie 

przy tym hałasując. Nie mając przeszkody pędzą, biegną. Ani krzaki, 
ani drzewa, ani skała, nic nie potrafi ich zatrzymać. A kto na 
nieszczęście akurat znajdzie się na ich drodze, niechybnie zginie. 
Dopiero po szaleńczym biegu, diabełki i licha znikają gdzieś, jakby 
zapadły się pod ziemię i jeśli najważniejszy z nich uzna, że mało 
harców, pojawiają się z powrotem na górze i znów pędzą na zgubę 

kto stanie na ich drodze. 
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formie przyzwolenia na zemstę, 
t wieżę kościoła w Skarżycach, 

tj. sądzono przestępców. Blady 
strach padł na mieszkańców zamku w Morsku. Zbrojna banda wojów 

wypuszczała nikogo na i z zamku, 
ch zaczęło brakować żywności, 

na pomoc. W końcu dumny pan 
Morsku dał rozkaz, aby kto żyw wziął wszystko, co tylko może 

alną rozprawę. Oddział 
mścicieli czekał na to w pobliżu i jak tylko się bramy zamku 
otworzyły ruszyli na siebie do walki zastępy Mściciela i pana na 

zamek stanął w płomieniach. 
ek i Ojciec dziewczyny, 

do śmiertelnej walki. W trakcie wymiany ciosów naraz oboje przebili 
sobie serca, konając na miejscu. Inna wersja tej historii mówi, że pan 
na Morsku porwał żonę temu szlachcicowi i dlatego się mścił. 

 

ko od zamku w Olsztynie widać Góry Sokole. To tam 
jazdem w tatrzańskie jaskinie 

do których nikt nie odważy się 
ana jest bardzo stara legenda 

bełkach i lichach, mieszkających w jaskiniach 
górach. Jest taki jeden dzień 

roku, kiedy najważniejszy z diabłów zwołuje do siebie wszystkich 
święto. Zbierają się w tedy 

o ataku na wroga 
na dany sygnał zbiegają z góry na dół na złamanie karku, strasznie 

przy tym hałasując. Nie mając przeszkody pędzą, biegną. Ani krzaki, 
ani drzewa, ani skała, nic nie potrafi ich zatrzymać. A kto na swoje 
nieszczęście akurat znajdzie się na ich drodze, niechybnie zginie. 
Dopiero po szaleńczym biegu, diabełki i licha znikają gdzieś, jakby 
zapadły się pod ziemię i jeśli najważniejszy z nich uzna, że mało 

pędzą na zgubę 



 

 

Pana Boga obiady 
 
Niedaleko Podlesic znajduje się gór
w jedno miejsce prześliczne osta
że mowa o Górze Zborów. Tuż obok G
śliczne wzniesienie, to Góra Kołoczek. Na tej górze stoi skała 
nazywana przez alpinist
a zapomniana jej nazwa
kiedyś pszczoły. Poniżej tej skały są dwa inne ostańce o bardzo 
płaskich szczytach, zwane przez alpinistów Okręt i Kajak, dawniej 
posiadające ludowa naz

Z tymi dwiema skałami związana jest pew

Dawno temu Pan Bóg czasami 
Pewnego razu przebywając w rejonie
zauroczony widokiem zapragnął tu spożyć obiad. Zamienił jedną 
skałę w stołek, a druga w stół. Poczym usiadł i podziwiał swoje 
dzieło, a anioły przyniosły mu obiad.

Barwinek 
 
W lesie koło Morska stoi skała o podwójnym szczycie
Barwinek, jak i cały okoliczny las, ale posiada ona jeszcze dodatkowo 
nazwy Mąż i Żona lub Chłop i Baba. Związana z tym miejscem jest 
legenda o zaczarowanym w skałę małżeństwie. Dawno temu żyło 
sobie małżeństwo, które straszliwi
o wszystko, a najczęściej o sprawy 
że docierał do nieba i do piekła. Nie wiadomo
niebiańska czy piekielna 
lasem, oczywiście kłócąc się zawzięcie, przebrała si
zamienieni w skałę, stojącą do dziś w barwinku. I tak oto nastąpił 
spokój na ziemi. Inna wersja tej legendy opowiada o niespełnionej 
miłości małżeńskiej. 

Partyzanci i grotołazi
 
W latach sześćdziesiątych, kiedy nie było jeszcze asfaltu 
między Niegową a Mirowem, powstała opowieść o duchach. Droga 
ta znana była z nawiedzanych to miejsce 

 

Niedaleko Podlesic znajduje się góra, na której jakby zebrały się 
jedno miejsce prześliczne ostańce. Pewnie się domyślacie, 
mowa o Górze Zborów. Tuż obok Góry Zborów jest drugie ró

śliczne wzniesienie, to Góra Kołoczek. Na tej górze stoi skała 
nazywana przez alpinistów Głowa Cukru lub Jarzębinka

zapomniana jej nazwa, to Pszczela Skała, bo tu gnieździły się 
kiedyś pszczoły. Poniżej tej skały są dwa inne ostańce o bardzo 

ch szczytach, zwane przez alpinistów Okręt i Kajak, dawniej 
posiadające ludowa nazwę Pański Stołek i Pański Stół.

Z tymi dwiema skałami związana jest pewna legenda:

Dawno temu Pan Bóg czasami schodził na ziemię odpocząć.
Pewnego razu przebywając w rejonie tych skałek Pan Bóg 
zauroczony widokiem zapragnął tu spożyć obiad. Zamienił jedną 
skałę w stołek, a druga w stół. Poczym usiadł i podziwiał swoje 
dzieło, a anioły przyniosły mu obiad. 

W lesie koło Morska stoi skała o podwójnym szczycie
Barwinek, jak i cały okoliczny las, ale posiada ona jeszcze dodatkowo 
nazwy Mąż i Żona lub Chłop i Baba. Związana z tym miejscem jest 
legenda o zaczarowanym w skałę małżeństwie. Dawno temu żyło 
sobie małżeństwo, które straszliwie się kłóciło. Sprzeczali s

wszystko, a najczęściej o sprawy błahe. Hałas był tak straszny, 
docierał do nieba i do piekła. Nie wiadomo, która to z mocy 

niebiańska czy piekielna - na to wpłynęła, ale pewnego razu, gdy szli 
oczywiście kłócąc się zawzięcie, przebrała się miara i zostali 

zamienieni w skałę, stojącą do dziś w barwinku. I tak oto nastąpił 
spokój na ziemi. Inna wersja tej legendy opowiada o niespełnionej 

Partyzanci i grotołazi 

W latach sześćdziesiątych, kiedy nie było jeszcze asfaltu 
między Niegową a Mirowem, powstała opowieść o duchach. Droga 
ta znana była z nawiedzanych to miejsce od dawien dawna 
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na której jakby zebrały się 
. Pewnie się domyślacie, 

Zborów jest drugie równie 
śliczne wzniesienie, to Góra Kołoczek. Na tej górze stoi skała 

ów Głowa Cukru lub Jarzębinka, 
to Pszczela Skała, bo tu gnieździły się 

kiedyś pszczoły. Poniżej tej skały są dwa inne ostańce o bardzo 
ch szczytach, zwane przez alpinistów Okręt i Kajak, dawniej 

Pański Stołek i Pański Stół. 

na legenda: 

schodził na ziemię odpocząć. 
tych skałek Pan Bóg 

zauroczony widokiem zapragnął tu spożyć obiad. Zamienił jedną 
skałę w stołek, a druga w stół. Poczym usiadł i podziwiał swoje 

 

W lesie koło Morska stoi skała o podwójnym szczycie, zwą ją 
Barwinek, jak i cały okoliczny las, ale posiada ona jeszcze dodatkowo 
nazwy Mąż i Żona lub Chłop i Baba. Związana z tym miejscem jest 
legenda o zaczarowanym w skałę małżeństwie. Dawno temu żyło 

e się kłóciło. Sprzeczali się 
s był tak straszny, 
która to z mocy - 

na to wpłynęła, ale pewnego razu, gdy szli 
ę miara i zostali 

zamienieni w skałę, stojącą do dziś w barwinku. I tak oto nastąpił 
spokój na ziemi. Inna wersja tej legendy opowiada o niespełnionej 

 

W latach sześćdziesiątych, kiedy nie było jeszcze asfaltu na drodze 
między Niegową a Mirowem, powstała opowieść o duchach. Droga 

od dawien dawna złych 



 

 

mocy. Podobno niedaleko kapliczki był grób dwóch partyzantów. 
Pewnego razu - późno w nocy 
a tu zza krzaków oni wychodzą. Hełmy na głowach, na twarzy 
ziemia z grobu i dzwonią strasznie. Nic innego tylko duchy 
partyzantów. Przeżegnała się i uciekła do domu. Po latach, 
jakby dalsza część tej historii, opowiadana
grotołazów, gdzieś przy ognisk
z jaskini Piętrowa Szczelina, a 
już na drogę spotykają jakąś kobieci
o nocleg, bo autobusu na pewno
to wszędzie daleko. Kobiecina
krzyknęła, rzuciła wszystko co miała i pobiegła w

Skrzypkowa Skała 
 
Niedaleko Morska, idąc ze wsi na zamek, mija się skałę zwaną 
Popielarka. Skąd ta nazwa? Nie
również inną nazwę -
pewna legenda. Dawno, dawno, temu ska
w gęstym lesie), a miejscowa ludność przychodziła pod nią na 
zabawę i tańce. Mieli jednego bardzo dobre
ten zakochał się w pewnej dziewczynie. Ale on na tańcach grał na 
swoim instrumencie (podobno na szczycie skały
z innymi i szybko znalazł się nowy adorator. Nasz skrzypek po 
różnych sposobach odzyskania lubej, po
pomocy sztachety. Za co go potem 
 
Inna wersja tej legendy mówi, że to sam diabeł, ubrany w czerwony 
kubraczek i spodnie, grał na skrzypkach na szczycie skały. Grał 
muzykę, której nikt nie mógł się op
zamiast do kościoła. W ten sposób diabeł zdobywał dusze do piekła 
mamiąc ludzi. 

Ten, dość spory zasób legend, bajd i opowieści, może stać się 

podłożem do gier fabularyzowanych, dram, pokazów 

i prezentacji regionu. Jak

Życzę wielu ciekawych pomysłów i ich realizacji.

Inne legendy można jeszcze znaleźć
https://slideplayer.pl/slide/413729/

daleko kapliczki był grób dwóch partyzantów. 
późno w nocy - szła tamtędy pewna kobieta. Idz

tu zza krzaków oni wychodzą. Hełmy na głowach, na twarzy 
ziemia z grobu i dzwonią strasznie. Nic innego tylko duchy 
partyzantów. Przeżegnała się i uciekła do domu. Po latach, 

a część tej historii, opowiadana przez dwóch starszych 
grotołazów, gdzieś przy ognisku. Kiedyś wyszli bardzo późno 

jaskini Piętrowa Szczelina, a było tuż po jej odkryciu. Idą i
już na drogę spotykają jakąś kobiecinę. Pomyśleli, że spytają się 

nocleg, bo autobusu na pewno już nie ma, a iść na nogac
wszędzie daleko. Kobiecina, jak ich zobaczyła, podskoczyła, coś 

wszystko co miała i pobiegła w kierunku Mirowa.

 

daleko Morska, idąc ze wsi na zamek, mija się skałę zwaną 
Popielarka. Skąd ta nazwa? Niewiadomo. Ale skała ta posiada 

- Skrzypkowa Skała. A z tym mianem wiąże się 
pewna legenda. Dawno, dawno, temu skała ta stała na polanie (teraz 

gęstym lesie), a miejscowa ludność przychodziła pod nią na 
zabawę i tańce. Mieli jednego bardzo dobrego skrzypka. Otóż grajek 
ten zakochał się w pewnej dziewczynie. Ale on na tańcach grał na 
swoim instrumencie (podobno na szczycie skały), więc ona tańczyła 
z innymi i szybko znalazł się nowy adorator. Nasz skrzypek po 
różnych sposobach odzyskania lubej, pozbył się konkurenta przy 
pomocy sztachety. Za co go potem sądzono na sądzie w Skarżycach.

Inna wersja tej legendy mówi, że to sam diabeł, ubrany w czerwony 
kubraczek i spodnie, grał na skrzypkach na szczycie skały. Grał 

której nikt nie mógł się oprzeć, więc ludność szła na tańce 
zamiast do kościoła. W ten sposób diabeł zdobywał dusze do piekła 

Ten, dość spory zasób legend, bajd i opowieści, może stać się 

gier fabularyzowanych, dram, pokazów 

i prezentacji regionu. Jak, je wykorzystacie zależy od 

Życzę wielu ciekawych pomysłów i ich realizacji.

Inne legendy można jeszcze znaleźć m.in. tutaj:  
https://slideplayer.pl/slide/413729/ 
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daleko kapliczki był grób dwóch partyzantów. 
tamtędy pewna kobieta. Idzie, 

tu zza krzaków oni wychodzą. Hełmy na głowach, na twarzy 
ziemia z grobu i dzwonią strasznie. Nic innego tylko duchy 
partyzantów. Przeżegnała się i uciekła do domu. Po latach, powstała 

przez dwóch starszych 
u. Kiedyś wyszli bardzo późno 

było tuż po jej odkryciu. Idą i schodząc 
nę. Pomyśleli, że spytają się 

już nie ma, a iść na nogach 
jak ich zobaczyła, podskoczyła, coś 

kierunku Mirowa. 

 

daleko Morska, idąc ze wsi na zamek, mija się skałę zwaną 
Ale skała ta posiada 

Skrzypkowa Skała. A z tym mianem wiąże się 
ła ta stała na polanie (teraz 

gęstym lesie), a miejscowa ludność przychodziła pod nią na 
go skrzypka. Otóż grajek 

ten zakochał się w pewnej dziewczynie. Ale on na tańcach grał na 
więc ona tańczyła 

z innymi i szybko znalazł się nowy adorator. Nasz skrzypek po 
zbył się konkurenta przy 

sądzono na sądzie w Skarżycach. 

Inna wersja tej legendy mówi, że to sam diabeł, ubrany w czerwony 
kubraczek i spodnie, grał na skrzypkach na szczycie skały. Grał 

rzeć, więc ludność szła na tańce 
zamiast do kościoła. W ten sposób diabeł zdobywał dusze do piekła 

 
Ten, dość spory zasób legend, bajd i opowieści, może stać się 

gier fabularyzowanych, dram, pokazów  

zależy od Was.  

Życzę wielu ciekawych pomysłów i ich realizacji. 
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