JURA północna
ZAMEK KRÓLEWSKI W OLSZTYNIE k. Częstochowy
Zamek w Olsztynie stanowi unikalny w skali europejskiej przykład warowni skalno-wyżynnej typu jaskiniowego i
prezentuje polskie budownictwo obronne z okresów od XIII do XVII wieku. Obecnie zwaliska zamku są
zabezpieczone i stanowią jedne z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych ruin w Polsce. Dzięki temu w l.
90-tych XX w. postanowiono zorganizować tu Międzynarodowe Pokazy Ogni Sztucznych i Laserów. Zamek
udostępniony jest do zwiedzania. W wieży Starościńskiej/Sołtysiej za dodatkową opłatą udostępniona jest platforma
widokowa.

ZAMEK KRÓLEWSKI W BOBOLICACH
Zamek typu małopolskiego wznosi się malowniczo na wysokiej skale wapiennej (380 m n.p.m.). Liczne przebudowy
od XV do XVII w. Zatarły pierwotną gotycką sylwetkę zamku. Do czasu odbudowy rozpoczętej pod k. XX w.
zachowały się tylko częściowo mury zewnętrzne zamku górnego z otworami okiennymi, sięgające miejscami do
wysokości 3 piętra.pomieszczenia ze stropami. Odbudowana warownia składa się z zamku górnego wybudowanego na skale i dolnego otoczonego wysokim murem obwodowym. Z dziedzińca do zamku górnego
wiodą kamienne schody prowadzące do południowej, półkolistej fasady. Dodatkowa atrakcją jest fakt, że w nocy
zamek jest iluminowany.
ZAMEK RYCERSKI W MIROWIE
Należy do najstarszych warowni na Jurze. Wybudowany został w połowie XIV w. na miejscu wcześniejszego
drewniano-ziemnego grodu. Pomimo stałej rozbudowy niewielkiej budowli na szczycie skały, obiekt zachował
średniowieczny charakter. Obecnie zachowane są mury bez stropów i schodów. Składał się z zamku górnego i
dolnego. Mimo utrudnień związanych z dostaniem się na zamek, miło jest spędzić czas pod zamkiem, z którego
zawsze emanowała historia tego regionu. Jest to zarazem jedno z najchętniej odwiedzanych i najbardziej znanych
"orlich gniazd".
ZAMEK RYCERSKI "OGRODZIENIEC"
Zamek złożony z ok. 3 ha przedzamcza, majdanu oraz zamku właściwego (ok. 0,5 ha), otoczony był dwoma wałami
obronnymi, tworzącymi warowne obwody, których resztki można oglądać jeszcze dziś.Cały zamek ma kubaturę 32
tys. m3 i można z powodzeniem zaliczyć go do największych, najpiękniejszych i najlepiej zachowanych ruin zamków
w Polsce. Ma on ogólny wygląd pseudogotycki z licznymi renesansowymi detalami architektonicznymi (m.in.
obramienia okienne). Z zamkiem tym związana jest cała masa legend. W sezonie letnim w każdą niedzielę i święta
na zamku Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej uświetnia zwiedzanie swoimi pokazami walki.
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JURA północna
JASKINIA STUDNISKO
Długość: 296 m
Głębokość: 75,5 m
Jaskinia Studnisko znajduje się w pobliżu Jaskini pod Sokolą Górą w Górach Sokolich. Jest to najgłębsza
jaskinia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada piękne nacieki piaszczyste o średnicy kilku
centymetrów nie spotykane gdzie indziej na Jurze. Znajduje sie tu również jedna z najwiekszych i najwyższych
sal Jury. Fascynujacy jest widok z dołu tej sali, dający wrażenie iż znajdujemy sie pod kopułą bazyliki, której
zwieńczenie rozświetla latarnia otworu wejściowego.

JASKINIA URWISTA
Długość: 132 m
Głębokość: 39 m.
Jaskinia znajduje się w Górach Sokolich koło Olsztyna. Do jej wejścia prowadzi duży otwór o
wymiarach 10x8 m w formie studni. W głównej sali, która znajduje się 34 m poniżej wejścia na ścianie
południowej zachowały się grube polewy naciekowe. Największe wrażenie robi oświetlona światłem
słonecznym duża studnia wejściowa, która wspaniale oddaje klimat charakterystyczny dla jaskiń.

JASKINIA KORALOWA
Długość: 380 m
Głębokość: 34 m
Jaskinia Koralowa znajduje się na południowym stoku Pustelnicy w Sokolich Górach. Odkryta została przypadkowo
w latach 1918 - 39 przez poszukiwaczy szpatu.Jaskinia ta swą nazwę zawdzięcza naciekom podobnym do korali,
które osadzają się na zwisających korzeniach drzew. Jest jedną z najciekawszych jaskiń na Jurze. Oprócz znacznej
długości posiada liczne urozmaicone korytarze, do których potrzebne jest wykorzystanie technik taternictwa
jaskiniowego takich jak wspinaczka czy zjazd z przepinkami.
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JURA północna
BRAMA TWARDOWSKIEGO
Brama Twardowskiego to skała z prześwitem w kształcie ostrołukowej bramy o wysokości około 4 metrów.
Nazwę zawdzięcza Zygmuntowi Krasińskiemu, przebywającemu w Złotym Potoku w 1857 roku. Brama jest
jednym z najpiękniejszych ostańców skalnych Jury będący bramą do lasów złotopotockich.

PUSTYNIA SIEDLECKA
Położona na wschód od wsi Siedlec. Zajmuje obszar 20 hektarów i jest częściowo zalesiona sosną. Na terenach
piaszczystych znajduje się oczko wodne ze skupiskiem roślin szuwarowych. Teren ten stanowi atrakcję
turystyczną oraz obszar zainteresowania miłośników sportów motorowych, którzy mogą tutaj spróbować swych sił
w "pustynnych" warunkach.

ŹRÓDŁA ZYGMUNTA I ELŻBIETY
Kompleks źródliskowy oddalony o 1,5 kilometra od Ostrężnika o stałym charakterze wypływu wody. Zespół źródeł
oddalony jest od siebie zaledwie kilkadziesiąt metrów. Nazwę swą zawdzięczają przebywającemu tutaj ze swą
rodziną polskiemu poecie Zygmuntowi Krasińskiemu, który nawał źródła imionami swoich dzieci. Wypływające z
kilkunastu szczelin potoki są dodatkowo zasilanie licznymi źródłami korytowymi. Źródła mają charakter
szczelinowo-krasowy.
ZAMEK W OSTRĘŻNIKU
JASKINIA OSTRĘŻNICKA Długość: 90 m
Wzgórze zamkowe stanowi rezerwat leśny "Ostrężnik". Wstęp bez żadnych ograniczeń. W skale na której
wzniesiono mury zamku górnego od strony północnej widnieje ogromny otwór ciekawej jaskini Ostrężnickiej.
Jaskinię tworzy system korytarzy i niewielkich komór, których wysokość maleje w głąb masywu. Najladniejszym
fragmentem jaskini jest czesc zachodnia. Kilka metrów za dużym otworem zbiegają się dwa bardzo ładnie
wygładzone przez wode, wysokie korytarze. Namulisko jaskini jest piaszczysto-gliniaste. Miejscami na jego
powierzchni, głównie w obszernym środkowym korytarzu, znajdują się kamienie i bloki skalne.
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JURA północna
PAŁAC RACZYŃSKICH
Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku został zbudowany przez Wincenta Krasińskiego w 1856 roku, później
przebudowany przez Raczyńskich w roku 1912. Od strony frontowej wejścia do pałacu strzegą kamienne lwy
trzymające tarcze herbowe. Przed wejściem do pałacu stoi fontanna parkowa. Obok pałacu znajduje się dworek
Krasińskich z Muzeum Z. Krasińskiego. Od frontu obu budynków znajduje się malowniczy staw “Irydion” oraz
rozległy park z wieloma gatunkami drzew i krzewów. Obecnie w pałacu mieści się ekspozycja PrzyrodniczoKulturowa.

DWOREK KRASIŃSKICH
Położony obok Pałacu Raczyńskich, dworek klasyczny, murowany, parterowy z kolumnowym gankiem. Od
frontu malowniczy staw “Irydion” z rozległym parkiem. Park posiada liczne gatunki drzew i krzewów, aleje oraz
romantyczny mostek nad kaskadą Wiercicy. Od 1986 roku mieści się w nim muzeum Krasińskich.
PSTRĄGARNIA
Najstarsza pstrągarnia w Europie, założona przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego w XIXw. Zasilana przez
źródlaną wodę ze źródeł Zygmunta i Elżbiety oferuje smaczne ryby z gatunków łososiowatych. Przysmakiem
jest królewska ryba Pstrąg tęczowy. W chwili założenia zbudowano 22 stawy oraz wylęgarnie i było to największe
gospodarstwo rybackie w Europie. Polecamy pstrąga wędzonego!

DIABELSKIE MOSTY I SKAŁA Z KRZYŻEM
To malownicze zgrupowanie skałek zostało tak nazwane przez Zygmunta Krasińskiego. Wysokie, osiągające
15 m bloki skalne porozcinane są głębokimi szczeliami. Poprzez szczeliny przerzucone były niegdyś kładki
drewniane. Diabelskie Mosty to typowy przykład ostańców, czyli białych skałek tak charakterystycznych dla
Jury, zbudowanych z wapienia skalistego, najbardziej odpornego na wietrzenie.
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