
 

Zielona szkoła - Jura Krakowsko-Częstochowska 

 

1. Cele główne 

 

Celem głównym jest pokazanie uczniom dorobku naszej kultury i nauki oraz 

prezentacji jednego z najpiękniejszych regionów Polski. 

 

2. Cele szczegółowe 

 

W ramach wycieczki chcemy zwiedzić z uczniami klasztor na Jasnej Górze oraz ruiny 

zamków, które znajdują się na Szlaku Orlich Gniazd w Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej. 

 

Przy okazji zwiedzania klasztoru kierownik wycieczki opowie uczniom historię 

klasztoru i wyjaśni, jakie ma on znaczenie dla historii Polski. Będzie to też okazja do 

zaprezentowania uczniom postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, dla którego 

Jasna Góra była szczególnym miejscem. 

 

Dodatkowo zostanie zaprezentowana uczniom, charakterystyka architektury 

barokowej. 

 

Podczas zwiedzania zamków kierownik wycieczki opowie o historii Polski w czasach 

Kazimierza Wielkiego i wyjaśni, jak jego panowanie wpłynęło na kształt i dalsze dzieje 

Polski. Będzie to też okazja do omówienia, jak wyglądało życie 

codzienne w średniowiecznej Polsce i jaką rolę odgrywały w tym życiu zamki. 

 

Oprócz zamków zwiedzimy również rekonstrukcję grodu na górze Birów. Będzie to 

okazja do pokazania, jak wyglądało życie codzienne w czasach początków Polski oraz 

omówienia, w jaki sposób Państwo Polskie powstało. 

 

  



 

Ponadto odwiedzimy kilka muzeów regionalnych, w których uczniowie zapoznają 

się z dorobkiem naszej nauki w zakresie rzemieślnictwa. Poznają również znaczenie 

polskiego ziemiaństwa w historii naszego kraju i państwa. 

 

3. Cele dodatkowe 

 

Jura Krakowsko-Częstochowska to również wspaniały pomnik przyrody. Główną 

atrakcją są skały wapienne, pozostałość po czasach, gdy na tych terenach było 

morze. Daje to okazję do omówienia, jak zmieniała się ziemia w ciągu miliardów lat 

swojego istnienia i jakie zmiany mogą nas czekać w przyszłości. Jednocześnie 

wyżynny teren daje okazję do podziwiania pięknych widoków i docenienia walorów 

turystycznych naszego kraju. 

 

Skały wapienne na Jurze to również mekka polskich wspinaczy. Jest więc okazja, aby 

zapoznać uczniów ze wspinaniem sportowym: wyjaśnić, na czym ten sport 

polega, w jaki sposób należy go uprawiać, aby był bezpieczny oraz jakie korzyści daje 

uprawianie wspinania. Chętni uczniowie będą mogli spróbować swoich sił na 

jednej z dróg, oczywiście z pełnym zabezpieczeniem. 

 

Wycieczka to także okazja do integracji dzieci. Wieczorami będziemy organizować 

zajęcia, które pomogą uczniom lepiej się poznać i bardziej zgrać jako grupa. 

 

 

4. Czas trwania wycieczki 

 

Przewidujemy dwa warianty wycieczki: 

- trzydniowa 

- czterodniowa 

 

 

  



 

5. Trasa wycieczki 

 

a. Wersja trzydniowa 

Dzień pierwszy: Warszawa - Częstochowa (Jasna Góra, Muzeum Zapałek) 

- Podlesice (Zajazd Jurajski) 

Dzień drugi: Podlesice - Ogrodzieniec (ruiny zamku) - Podzamcze (gród na górze 

Birów) - Podzamcze - Góra Zborów - Podlesice 

Dzień trzeci: Podlesice - Żarki (Muzeum Dawnych Rzemiosł) - Olsztyn k. 

Częstochowy (ruiny zamku) - Warszawa 

 

b. Wersja czterodniowa 

Dzień pierwszy: Warszawa - Częstochowa (Jasna Góra, Muzeum Zapałek) - 

Podlesice (Zajazd Jurajski) 

Dzień drugi: Podlesice - Ogrodzieniec (ruiny zamku) - Podzamcze (gród na górze 

Birów) -  Podzamcze - Góra Zborów - Podlesice 

Dzień trzeci: Podlesice - Żarki (Muzeum Dawnych Rzemiosł) - Góra Zborów 

(wspinanie lub Zwiedzanie Jaskini Głębokiej) - Podlesice 

Dzień czwarty: Podlesice - Złoty Potok (Muzeum Regionalne) - Olsztyn k. 

Częstochowy (ruiny zamku) - Warszawa 

 

 

6. Program wycieczki 

 

- Częstochowa: zwiedzamy klasztor na Jasnej Górze oraz tereny wokół klasztoru, 

spacerujemy po mieście i dajemy czas na odpoczynek, Muzeum Produkcji Zapałek 

- Ogrodzieniec: zwiedzamy ruiny zamku oraz park miniatur, w którym są makiety 

wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd 

- Birów: zwiedzamy rekonstrukcję grodu,  

- Góra Zborów/Góra Kołoczek: spacerujemy po rezerwacie, poznajemy tajniki 

wspinaczki sportowej, wspinamy się/zwiedzamy Jaskinię Głęboką,  

- Żarki: zwiedzamy Muzeum Dawnych Rzemiosł 



 

- Złoty Potok: zwiedzamy Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego 

- Olsztyn: zwiedzamy ruiny zamku 

- Zajęcia dodatkowe: 

- pogadanka na temat obiektów, które odwiedziliśmy 

- gry i zabawy integracyjne (gra Wikingów, liczenie zespołowe, ultimate frisbee, 

warsztaty rytmiczne) 

- obsługa sprzętu wspinaczkowego: nauka budowania stanowisk, techniki zjazdowe. 

 

 

7. Koszt wycieczki przy 45 uczestnikach + 3 nauczycielach 

 

- 3 dni: 490 zł od osoby 

- 4 dni: 640 zł od osoby 

 

 

 

Możemy zorganizować wycieczkę dla mniejszej/większej liczby uczestników. 

Aby przygotować kalkulację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

 

kontakt@windzoone.pl   |   Tel. 506 058 047 

mailto:kontakt@windzoone.pl

