
 

 

Jura Krakowsko-Częstochowska 20-22.10.2017 

Na pograniczu Śląska i Małopolski rozciąga się kraina skalistych wzgórz, jaskiń, 
wąwozów, o urozmaiconym krajobrazie z charakterystycznymi białymi ostańcami, bogata 
w zabytki architektury, cenna przyrodniczo i niezwykle atrakcyjna. Jej najwyższe 
wzniesienie to Góra Janowskiego. Z wysokości 516 m n.p.m. można się tu rozkoszować 
widokiem majestatycznego Zamku Ogrodzieniec. Jest to Jura Krakowsko-Częstochowska 
rozpościerająca się od Częstochowy i Mstowa na północy, przez Ogrodzieniec po Kraków 
na południu. Najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu Jury to warownie, w 
większości wybudowane w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego dla obrony 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 Gniazd. 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. Południowa część regionu jest bardzo interesująca także dla 
wielbiciel podziemnego świata, ponieważ obfituje w jaskinie.  

PROPONOWANE TRASY 

Trasa 3-dniowa 

Dojazd: Spotykamy się 20.10.2017 o godz. 1:15 na Dworcu Głównym przy „Le Crobag”. O 

godz. 2:01 odjeżdżamy pociągiem TLK w kierunku Krakowa, który opuszczamy o 5:45 na 
stacji Opole Główne. Tam nieco ponad godzinę później, o 7:06 wyjeżdżamy pociągiem do 
Częstochowy. O 8:06 wysiadamy na stacji Częstochowa-Stradom, gdzie czekał będzie 
autokar, który dowiezie nas do Olsztyna. 

Dzień 1. 

Trasa krótka: 5:45 h, 21 km 

Z autokaru wysiadamy na parkingu tuż przy wyjściu na żółty szlak. Prowadzi on nas przez 
Rezerwat Sokole Góry, gdzie możemy obserwować wiele ciekawych form skalnych o 
wdzięcznych nazwach. Dochodzimy do miejsca, gdzie szlak żółty łączy się z zielonym. 

Idziemy kawałek połączonym szlakiem żółto-zielonym, aby następnie kontynuować 
wędrówkę cały czas szlakiem zielonym aż do ponownego spotkania ze szlakiem czarnym, 
prowadzącym nas do drogi nr 793. Przecinamy ją i dochodzimy do rozejścia szlaków na 
Ostrężniku. Tutaj wybieramy czerwony szlak Orlich Gniazd. Podążamy nim aż miejsca 
naszego pierwszego noclegu, czyli Szkoły Podstawowej w Niegowie. 

Trasa długa: 7:40 h, 28 km 

Miłośnicy historii wysiadają w centrum Olsztyna i mogą skorzystać z możliwości 
zwiedzenia pierwszego na naszej trasie zamku. Stamtąd trasa prowadzi cały czas 
czerwonym szlakiem Orlich Gniazd. Po drodze mijamy Rezerwat Sokole Skały z ciekawymi 
formami skalnymi o wdzięcznych nazwach. W Złotym Potoku możemy podziwiać 
klimatyczny pałac i dworek oraz jurajską przyrodę. Z trasą krótką spotykamy się przy 
rozejściu szlaków na Okrężniku, z którego szlakiem czerwonym dochodzimy do Niegowa. 

Dzień 2. 

Trasa krótka: 5:15 h, 20 km 

Z Niegowej podążamy dalej szlakiem czerwonym. Dochodzimy do ruin Zamku Mirów, a 
następnie do Bobolic. Tutaj możemy zatrzymać się na chwilę, aby zwiedzić wnętrza 
odrestaurowanej całkiem niedawno budowli. Dalej trasa prowadzi nas szlakiem żółtym aż 
do końca wędrówki tego dnia. Przechodzimy przez Kroczyce, aby dojść do Siamoszyc, 
gdzie w harcerskim ośrodku „Amonit” nad jeziorem odbędzie się meta naszego Rajdu. 

Trasa długa: 8:00 h, 30 km 

Rozpoczynamy wędrówkę takim samym szlakiem jak trasa krótka. Z Niegowej szlakiem 
czerwonym dochodzimy do ruin Zamku Mirów, a następnie- Zamku w Bobolicach. 
Dochodzimy nim aż do rozejścia pod Górą Zborów i przenosimy się na szlak zielony. 
Prowadzi nas on do Rzędkowic, gdzie możemy zaobserwować ciekawe i lubiane przez 
miłośników wspinaczki górskiej formacje skalne. Z Rzędkowic szlakiem czarnym przez 
Zamek Bąkowiec docieramy do Kroczyc. Tu ponownie spotykamy się z uczestnikami trasy 
krótkiej i wspólnie dochodzimy do ośrodka „Amonit” w  Siamoszycach, czyli mety Rajdu. 

Dzień 3. 

Trasa krótka: 3:00 h, 14 km 

Z ośrodka przechodzimy zielonym szlakiem wzdłuż jeziora aż do jego skrzyżowania ze 
szlakiem czarnym. Przechodzimy na tak oznakowaną ścieżkę, aby dotrzeć nią do drogi nr 
78, którą podążamy w kierunku Zawiercia. Gdy dochodzimy do zabudowań miasta 
odnajdujemy ul. Łośnicką i podążamy nią w kierunku dworca PKP. 

Trasa długa: 5:45 h, 22 km 

Z miejsca noclegowego udajemy się zielonym szlakiem, prowadzącym wzdłuż jeziora, do 
miejscowości Karlin. Tutaj przechodzimy na szlak czerwony prowadzący nas do 



Podzamcza, gdzie podziwiamy majestatyczny Zamek Ogrodzieniec, jeden z symboli Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Zainteresowani historią wieków dawnych mogą również 
odwiedzić rekonstrukcję średniowiecznego grodziska na Górze Birów. W tym celu 
wystarczy na chwilę zboczyć ze szlaku czerwonego, tuż przed samym Podzamczem. Z 
Podzamcza szlak niebieski prowadzi nas do dworca PKP w Zawierciu. 

Trasa 2-dniowa 

Dojazd: Spotykamy się 21.10.2017 o godz. 1:15 na Dworcu Głównym przy „Le Crobag”. O 

godz. 2:01 odjeżdżamy pociągiem TLK, który opuszczamy o 5:45 na stacji Opole Główne. 
Stamtąd zabiera nas autokar, którym dojeżdżamy do Niegowej około godz. 8.  

Na szlaku spotykamy się z resztą uczestników rajdu, która ma za sobą już jeden dzień 
górskich wędrówek. Trasy przebiegają identycznie jak dla 2. i 3. dnia grupy 3-dniowej. 

Powrót dla wszystkich: 22.10.2017 z Zawiercia o 16:42 odjeżdża pociąg, z którego 

wysiadamy na stacji Opole Główne o 18:37. Tam przesiadamy się na pociąg do Poznania, 
który odjeżdża o 18:52. Do stolicy Wielkopolski wracamy o 22:09. 

 

Organizatorzy: 

Gosia Mikołajska   tel. 516 510 561 

Sylwia Foedke        tel. 506 692 102 

e-mail: halnyrajdpazdziernikowy2017@gmail.com 

Co zabrać??? 

 Karimatę i śpiwór 

 Wygodne buty (+ewentualnie stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska 

 Płaszcz przeciwdeszczowo-wiatrową 

 Legitymację studencką 

 Latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

 Jedzenie, kubek, termos, ewentualnie menażkę 

 Długopis na trasę specjalną 

 Gitarę, śpiewnik rajdowy 

 Kompas, mapę (w sklepie „Globeo” w Pasażu Apollo na hasło „Halny”- 

10% rabatu) 

 Dobry humor i dużo uśmiechu  

Pamiętajcie, że wszystko, co bierzecie ze sobą, będziecie dźwigać na 

swoich plecach przez cały rajd! 

 

Noclegi: 

Szkoła Podstawowa w Niegowie, ul. Szkolna 36, 42-320 Niegowa 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Amonit” ul. Spacerowa 1b Przyłubsko, 
Gmina Kroczyce 42-425 

Zapisy: 

Poprzez formularz dostępny na stronie www.halny.org. 

Ostateczny termin zapisów to 17 października.  
 

Koszty* 

 Trasa 2-dniowa Trasa  3-dniowa 

Student/Nie-Halniak 108 zł 125 zł 

Student/Halniak 97 zł 112 zł 

Nie-student/Nie-Halniak 126 zł 192 zł 

Nie-student/Halniak 113 zł 173 zł 

 

*Koszty mogą nieznacznie ulec zmianie 

 

 

http://www.halny.org/

