ŚWIĘTO JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

PRO G R A M
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Klucze, Pustynia Błędowska – „Róża
Wiatrów”
16.09.2022 (piątek)
18.00-20.30 Rajd Świetlika - Nocne błądzenie
po Pustyni Błędowskiej z przewodnikiem. Punkt
startowy: „Róża Wiatrów”. Informacje pod nr tel. 32
647 14 60 wew. 76 lub 509 596 631
20.30-21.00 Pokaz fire-show na zakończenie
rajdu
Zamek w Bydlinie
17.09.2022 (sobota)
11.00-14.00 Rajd rowerowy „Między Zamkami”
Bydlin - Rabsztyn - Bydlin.
Zwiedzanie zamku w Rabsztynie z przewodnikiem.
Zapisy: e-mail: agatawdowik@wp.pl, tel. 509 596 631
JURAJSKIE SMAKI - czyli z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
14.00-14.15 Powitanie rycerskie z salwą przez
Kasztelana, damy i rycerzy
14.15-15.00 Przejście korowodem na ruiny
zamku w Bydlinie, scenki historyczne, opowieści
przewodnika
15.00-16.00 Animacje i warsztaty w obozowisku
rycerskim, turnieje bojowe, warsztaty, pieczenie
podpłomyków, pokaz tańca dawnego, bajanie
Czarnego Rycerza, Bydlińska Szkoła Fechtunku
16.00-16.30 Wielki Turniej Małych Rycerzy
(do 7 r.ż.) o Miecz Kasztelana Zamku Bydlińskiego
16.30-17.00 Parada Królewska na Zamek,
scenka historyczna, opowieści przewodnika
17.00-17.45 Plener malarski na dziedzińcu
Zamku. Zapisy: tel. 32/647 14 60 wew. 76
lub 604 241 729
17.00-17.50 Bieg i marsz nordic walking wokół
Zamku w Bydlinie. Zapisy Stowarzyszenie „Otwarci”
w Bydlinie, e-mail: agatawdowik@wp.pl
17.00-17.30 Wielki Turniej Małych Rycerzy
(od 8 r.ż.) o Topór Kasztelana Zamku (obozowisko
rycerskie u podnóża ruin Zamku)
17.30-17.45 Rozstrzygnięcie Konkursu na
najlepszy strój historyczny uczestników wydarzenia
17.45-18.00 Ogłoszenie wyników konkursów
oraz turniejów bojowych - wręczanie nagród
18.00-18.10 Rycerskie Pożegnania oraz Salwa
z Broni Czarnoprochowej
18.10-18.30 Koncert zespołu „ZAKOTARO” GOK Klucze
18.30-19.30 Koncert zespołu „KWIATY
PUSTYNI” - GOK Klucze
Olkusz
16.09.2022 (piątek)
Bazylika Mniejsza
pw. św. Andrzeja Apostoła
19.00-21.00 Skarby bazyliki św. Andrzeja nocne zwiedzanie Bazyliki św. Andrzeja i organów
Hansa Hummla, mini recital organowy. Rezerwacja
pod nr tel. 32 6421926
17.09.2022 (sobota)
Starówka w Olkuszu
9.00-13.30 Zwiedzanie ekspozycji „Podziemny
Olkusz” w cenie biletu ulgowego
9.00-13.30 Zwiedzanie Kolekcji Minerałów
i Skamieniałości w cenie biletu ulgowego
10:00-11:00 Dawny system obronny Olkusza
– spacer z przewodnikiem, zwiedzanie baszty.
Zapisy pod nr tel. 32 6421926
10.00-16.00 Bezpłatne zwiedzanie Muzeum
Regionalnego PTTK
10.00-18.00
• Kucie pod Basztą – pokazy kucia żelaza oraz
plenerowa wystawa metaloplastyki
• Stoiska, quizy, zabawy i warsztaty, wystawa
o górnictwie, przejście trasą questu „Srebrny
Szlak Gwarków Olkuskich”
• Sarmacki namiot - stroje, broń i zwyczaje
sarmackie. Pokazy fechtunku z udziałem
publiczności.
12.00-13.00 Dawny system obronny Olkusza
– spacer z przewodnikiem, zwiedzanie baszty.
Zapisy pod nr tel: 32 6421926.
15.00-15.30 Szturm lisowczyków na Olkusz
– inscenizacja z udziałem publiczności oraz pokaz
broni czarnoprochowej
Zamek w Rabsztynie, Rezerwat
Przyrody Pazurek
18.09.2022 (niedziela)
10.00-18.00 Zwiedzanie zamku Rabsztyn
w cenie biletu ulgowego
10.30-11.00 Festyn historyczny „Sarmaci
i Kozacy”- przemarsz wojsk, salwa honorowa oraz
prezentacja Podolskiego Regimentu Odprzodowego
i Małopolskiej Chorągwi Husarskiej
10.00-18.00 Prezentacja strojów staropolskich.
Warsztaty, animacje, konkursy i zabawy
sprawnościowe dla uczestników. „Kozacki namiot”
kultura, tradycja i zwyczaje ukraińskie
11.00-13.00 Marsz nordic walking po rezerwacie
Pazurek. Zapisy na www.mosir.olkusz.pl
11.00-16.00 Gra terenowa „Poznajemy tajemnice
rezerwatu Pazurek” – parking przy rezerwacie
Pazurek
11.00-11.30 Pokaz artylerii i broni
czarnoprochowej
11.30-14.00 Rodzinny rajd rowerowy (ok. 15 km).
Zapisy na www.mosir.olkusz.pl
12.00-13.00 Pokaz mody staropolskiej
13.00-14.00 Pokaz Małopolskiej Chorągwi
Husarskiej.
14.00-14.30 Scenki szlacheckie i pokazy walki
na szable z udziałem publiczności
14.30-15.00 Kozacka uczta - poczęstunek
daniami kuchni staropolskiej i ukraińskiej
15.00-15.30 Pokaz mody staropolskiej
15.30-16.30 Pokaz Małopolskiej Chorągwi
Husarskiej
16.30-17.30 Scenki szlacheckie i pokazy walki
na szable z udziałem publiczności
17.30-18.00 „Szturm na zamek” – inscenizacja
obrony zamku oraz pokaz broni czarnoprochowej

Dolina Prądnika - Pustelnia
bł. Salomei w Grodzisku
17.09.2022 (sobota)
9:00-12:00
• Gra Terenowa pt.: „W oczekiwaniu na przybycie
Księżnej Salomei” (rozpoczęcie na parkingu
Grodzisko)
• Warsztaty łucznictwa wschodniego dla dzieci
od 10 r.ż., warsztaty bębniarskie
• Grodzisko od średniowiecza - prezentacja
multimedialna z wykładem dr. Michała Wojenki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
12:00-17:00 Festyn Dawnych Kulinariów warsztaty z gotowania łojoków skalskich, degustacja
potraw i produktów lokalnych
14:00-17:00
• Grodzisko od średniowiecza - prezentacja
multimedialna z wykładem dra Michała Wojenki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Warsztaty łucznictwa wschodniego dla dzieci
od 10 r.ż., warsztaty bębniarskie
18.09.2022 (niedziela)
9:00-12:00
• Gra terenowa pt.: „W oczekiwaniu na przybycie
Księżnej Salomei” (rozpoczęcie na parkingu
Grodzisko)
• Warsztaty łucznictwa wschodniego dla dzieci
od 10 r.ż., warsztaty bębniarskie
9:00-11:00 Grodzisko od średniowiecza prezentacja multimedialna z wykładem dr. Michała
Wojenki z Uniwersytetu Jagiellońskiego
13:00-17:00
• Festyn Dawnych Kulinariów - degustacja potraw
i produktów lokalnych
• Najazd tatarów - warsztaty łucznictwa
wschodniego dla dzieci od 10 r.ż.
• Biją w tarabany! Warsztaty bębniarskie
14:00-17:00
• Grodzisko od średniowiecza - prezentacja
multimedialna z wykładem dra Michała Wojenki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Gra terenowa pt.: „W oczekiwaniu na przybycie
Księżnej Salomei”(rozpoczęcie na parkingu
Grodzisko)
Dolina Prądnika - Stawy hodowlane
Pstrąga Ojcowskiego
17-18.09.2022 (sobota, niedziela)
11.00-18.00 Smak historii ukryty w
opowieściach, naturze i przysmakach:
• Namiot Bajarki – warsztaty, degustacje, opowieści
i legendy
• Namiot Zielarki - napary, kremy oraz olejki
eteryczne i do masażu
• Degustacja lokalnych produktów na bazie Pstrąga
Ojcowskiego
• Baśniowe warsztaty i animacje dla dzieci
12.00-12.30; 15.00-15.30
Zajęcia relaksacyjne z elementami jogi
Dolina Prądnika - Kościół na Wodzie
w Ojcowie
17.09.2022 (sobota)
9.00-13.00; 16.30-18.00 Zwiedzanie
Kościółka na Wodzie z przewodnikiem
18.09.2022 (niedziela)
11.00-17.00 Zwiedzanie Kościółka na Wodzie
z przewodnikiem
Dolina Prądnika - Zamek Pieskowa Skała
17.09.2022 (sobota)
11.00-17.00 Happening z udziałem publiczności
- malowanie pasa szlacheckiego
11.00-18.00 W programie m.in.: pokaz robienia
mydeł tradycyjnych, opowieść o medykamentach,
wystawa o wykopaliskach, zabawa dla dzieci,
warsztaty klejenia ceramiki dla dzieci i dorosłych,
pokazy tańców XVIII wiecznych i warsztaty
z publicznością, historyczne przebieranki, opowieść
o modnych napojach - degustacje o godz. 12.00,
14.00, 16.00, 17.00
11.00-11.30 „Jaśnie Oświeceni” – poranek
gentelmana - scenki z życia arystokracji w wieku XVIII
11.15-11.45 Alchemia – Co odkryto szukając
„kamienia filozoficznego” i sposobu na przemianę
ołowiu w złoto?
12.00-13.00 „Jaśnie Oświeceni”- toaleta damy
- scenki z życia arystokracji w wieku XVIII
13.15-13.45 Gabinet osobliwości - opowieść
o geologii, minerałach i skamieniałościach
14.00-14.40; 16.00-16.40
Opowieść o wielkich odkryciach geograficznych
i ich wpływie na uprawy i kuchnię europejską
14.30-15.00 Kredyt - stare dzieje – zabawa
z publicznością
16.45-17.30 Pokaz obyczajów przy stole
18.09.2022 (niedziela)
11.00-17.00 Happening z udziałem publiczności
- malowanie pasa szlacheckiego
11.00-18.00 W programie m.in.: pokaz robienia
mydeł tradycyjnych, opowieść o medykamentach,
wystawa o wykopaliskach, zabawa dla dzieci,
warsztaty klejenia ceramiki dla dzieci i dorosłych,
pokazy tańców XVIII wiecznych i warsztaty
z publicznością, historyczne przebieranki, opowieść
o modnych napojach - degustacje o godz. 12.00,
14.00, 16.00, 17.00
11.00-11.30 „Jaśnie Oświeceni” – poranek
gentelmana - scenki z życia arystokracji w wieku XVIII
11.15-11.45 Alchemia – Co odkryto szukając
„kamienia filozoficznego” i sposobu na przemianę
ołowiu w złoto?
12.00-13.00 „Jaśnie Oświeceni” - toaleta damy
- scenki z życia arystokracji w wieku XVIII
13.15-13.45 Gabinet osobliwości - opowieść
o geologii, minerałach i skamieniałościach
14.00-14.40; 16.00-16.40
Opowieść o wielkich odkryciach geograficznych
i ich wpływie na uprawy i kuchnię europejską
14.30-15.00 Kredyt - stare dzieje – zabawa
z publicznością
16.45-17.30 Pokaz obyczajów przy stole
Gmina Jerzmanowice-Przeginia,
Jaskinia Nietoperzowa
16.09.2022 (piątek)
18.00-22.00 Nocne zwiedzanie jaskini
Rejestracja tel. 12 419 19 21, 12 389 51 97.

16-18.09.2022
Wystawa fotografii, degustacje lokalnych potraw,
jaskiniowa fotobudka
Gmina Wielka Wieś,
Jaskinia Wierzchowska Górna
16.09.2022 (piątek)
18.00-22.00 Nocne zwiedzanie jaskini.
Rejestracja tel. 12 419 19 21, 12 389 51 97.
Wystawa fotografii, degustacje lokalnych potraw,
jaskiniowa fotobudka
Dolina Będkowska
17.09.2022 (sobota)
10:00-17:00 Dzień z Grupą Jurajską GOPR.
W programie m.in.: nauka podstaw wspinaczki dla
dzieci i dorosłych, pozorowane akcje ratownicze,
obsługa sprzętu ratowniczego oraz zasady pierwszej
pomocy na Jurze. Obowiązuje rejestracja pod
nr tel. 693 340 181
18.09.2022 (niedziela)
10:00-14:00 Bieg po Dolinie Będkowskiej
– dla dzieci i dorosłych. Obowiązuje rejestracja
elektroniczna, opłata startowa. Więcej informacji:
biuro@juramotosport.pl, tel. 12 283 96 72
Korzkiew - Kościół pw. Narodzenia
Św. Jana Chrzciciela, Muzeum Hebla
i Galeria Barwy Ziemi w
Przybysławicach, Zamek w Korzkwi
17.09.2022 (sobota)
10.00-17.00 Warsztaty „Glina i drewno”,
zwiedzanie Muzeum i Galerii Barwy Ziemi
w Przybysławicach
16.00-17.00 Quest „Z Eleonorą Wodzicką
spacer po Korzkwi” - start przy bramie od strony
przykościelnego parkingu
19.00-20.00 Koncert muzyczny w Muzeum
Hebla
18.09.2022 (niedziela)
10.00-16.30 Zwiedzanie zamku Korzkiew
w grupach z przewodnikami
10.00-17.00 Warsztaty „Glina i drewno”,
zwiedzanie Muzeum i Galerii Barwy Ziemi
10.00-18.00 Warsztaty i potyczki w obozie
rycerskim, m.in.strzelanie z łuku, manewry
piechoty zamkowej, warsztaty tkackie, tańców
średniowiecznych
10.00-16.00 Plener malarski pod zamkiem
10.00-13.00 I Rycerski Turniej Tenisa Stołowego
11.00-13.00 Konkurs cięcia drewna piłą na czas
12.00-13.00 III Jurajski Bieg dla Dzieci i Rodzin.
Zapisy na miejscu od godziny 10.00.
13.00-16.00 Przejażdżki konne w parku pod
zamkiem
13.30-14.00 Przedstawienie plenerowe
pt. „Zabawa w śpiącą królewnę”
14.00-14.45 Prezentacja broni i potyczki
rycerskie
15.00-15.50 Pokaz lotu i karmienia ptaków
drapieżnych z prelekcją
16.00-16.45 Inscenizacja plenerowauprowadzenie narzeczonej rycerza.
17.00-18.30 Koncert zespołu muzycznego
HULAJNOGI
18.30-21.00 Nocne zwiedzanie zamku Korzkiew
wraz „z duchami”
Zamek Tenczyn w Rudnie
16.09.2022 (piątek)
18.00-20.30 Wieczorne zwiedzanie Zamku
z przewodnikiem
20.30-20.50 Pokaz fireshow, czyli taniec z ogniem
21.00–22.30 Kino plenerowe
17.09.2022 (sobota)
10.00-18.00
• Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
• Jarmark produktów tradycyjnych
i pokazy rzemieślnicze
10.30-11.00 Słodkie dziedzictwo Ludzi
Północy - pokaz pieczenia ciastek wikingów wg
wczesnośredniowiecznej receptury oraz opłatków
w formach żeliwnych
11.30-12.00 Od ziarenka do bochenka –
mielenie ziarna, wypiek i degustacja podpłomyków
12.30-13.00 Bez pracy nie ma kołaczy – pokaz
przygotowania i wypieku chleba i kołaczy
13.30-14.00 Pokaz wędzenia wędlin, ryb i serów
z degustacjami
14.30-15.00 W dawnej kuchni „od kuchni” pokaz gotowania w żelaznych kociołkach i glinianych
garnkach oraz degustacja potraw
15.30-16.00 Wodę pijają jedynie bydlęta - pokaz
warzenia kwasu chlebowego, piwowarski
i miodosytniczy
16.30-17.00 Smaki i leki z bożej apteki stanowisko zielarskie, spacer zielarski po okolicy
zamku
17.30-18.00 Miodem płynący Klucz Tęczyński
- pokaz bartnictwa i pszczelarstwa oraz degustacja
miodów gatunkowych i innych pszczelich produktów
Klasztor Paulinów w Krakowie na Skałce
17-18.09.2022 (sobota, niedziela)
10.00-16.00 Tajemnice Klasztoru – zwiedzanie
w miejscach na co dzień niedostępnych. Konieczna
rezerwacja na www.skalka.paulini.pl
Kraków, Las Wolski, Polana Lea
17.09.2022 (sobota)
11.00-16.00 Jurajski Piknik Edukacyjny

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Częstochowa
Stary Rynek
17.09.2022 (sobota)
12.00-17.00 Podróże po Starym Ratuszu
- zwiedzanie rezerwatu archeologicznoarchitektonicznego
12:00-13:30 Animacje dla dzieci i młodzieży:
projektowanie strojów historycznych, tworzenie
lalek i kompletu strojów
13:30-15:00 ”Dociekliwy detektyw” – konkurs
z nagrodami dla dzieci
15:00-16:30 Animacje dla dzieci i młodzieży:
warsztaty ceramiczne i jubilerskie
17:00-19:00 „Przez żołądek do serca” –
degustacja jurajskich dań
19:00-20:00 Spektakl historyczny

Klasztor Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie
17.09.2022 (sobota)
10.00-16.00 Smaki historii Jasnej Góry, ukryte
w klasztornych zakamarkach. Zwiedzanie Jasnej Góry
z przewodnikiem o pełnych godzinach. Zwiedzanie
klasztoru śladami Ojca Kordeckiego, zapiski
z klasztornej kroniki, multimedialne prezentacje
o duchowym i militarnym znaczeniu Jasnej Góry.
Klasztor Paulinów przy kościele
św. Barbary w Częstochowie
18.09.2022 (niedziela)
10.00-16.00 „Paulińskie źródła – cud
natury”. Cudowne źródełko św. Barbary - sekrety
historii zamknięte w źródle. Porady z zakresu
ziołolecznictwa, zwiedzanie klasztoru i biblioteki.
Tajemnice jasnogórskiej Ikony.
Zamek Olsztyn
17.09.2022 (sobota)
13:00-17.00 Zwiedzanie z przewodnikiem
Zamku i wybranego odcinka Szlaku Orlich Gniazd
13:00-17.00 Przejażdżki wozem konnym
w wybrane miejsce na Szlaku Orlich Gniazd
15:00-18:00 Występ zespołu „CRISTER”
i wspólna zabawa taneczna
18.09.2022 (niedziela)
14:00-14:15 Uroczyste otwarcie Juromanii na
Zamku w Olsztynie
14:15-15:00 Występ uczniów Szkoły
Podstawowej i dzieci z Przedszkola,
Chóru „AKORD” i Orkiestry Dętej
14:00-17:00 Zjazdy na tzw. tyrolce,
pokazy wspinaczkowe
14:00-18:00 Warsztaty i pokazy kulinarne.
Potrawy regionalne. Stoiska gastronomiczne i
rzemieślnicze, pokazy. Zwiedzanie z przewodnikiem
Zamku i wybranego odcinka Szlaku Orlich Gniazd
15:00-16:30 Rekonstrukcja historyczna
w scenerii Zamku
15:00-17:00 Przejażdżki wozem konnym
w wybrane miejsce na Szlaku Orlich Gniazd
17:00-19:00 Występ zespołu „CRISTER”
i wspólna zabawa taneczna
Lelów
16.09.2022 (piątek)
10.00-18.00 Mobilna wystawa Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN w Gminnym Ośrodku Kultury w
Lelowie
Mełchów
17.09.2022 (sobota)
11.00-18.00 Wydarzenia towarzyszące: pokazy
rękodzieła, kowalstwo: Ostoja Dworska - wioska
tematyczna, obozowisko powstańcze z 1863 r.,
obozowisko harcerskie, warsztaty poświęcone
Powstaniu Styczniowemu dla dzieci i młodzieżyn
z grupami rekonstrukcyjnymi
13.00-13.45 Msza Św. w intencji poległych
Powstańców w Kaplicy Św. Brata Alberta - przemarsz
pod mogiłę powstańczą
15.30-17.00 Inscenizacja walk z epoki powstania
styczniowego
17.00-18.00 Poczęstunek dla wszystkich wspólna grochówka
18.00 Pokaz tańca z ogniem w wykonaniu „LOS
FUEGOS” z Krakowa
Złoty Potok
18.09.2022 (niedziela)
10.00-18.00 Bezpłatne zwiedzanie Muzeum
Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym
Potoku
14.00-14.30 Przywitanie i oficjalne rozpoczęcie
„Przyjęcia w ogrodach hrabiego”
14.00-19.00 Stoisko z okolicznościowymi
pamiątkami oraz Muzeum Geologicznego PIG-PIB,
warsztaty i konkursy
14.30-15.00 Koncert w wykonaniu Chóru
im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
15.00-16.00 Pokaz iluzji
16.00-17.00 Koncert muzyki romantycznej
w wykonaniu zespołu smyczkowego
17.00-18.00 Gry i zabawy w stylu epoki –
nagrody i upominki
18.00-19.00 Koncert operetkowy
19.00-19.30 Zakończenie imprezy połączone
z degustacją regionalnej potrawy
Zamek w Siewierzu
17.09.2022 (sobota)
12.00-19.30 Średniowieczne sztuki walki.
Pokaz walk szablą polską, prezentacja uzbrojenia,
pokazy tańców średniowiecznych i nowożytnych,
pokaz mody damskiej, wykład o modzie w latach
20., 30. i 40. XX wieku, gry planszowe i zabawy na
zamku, warsztaty tworzenia kosmetyków na bazie
historycznych receptur, Fire Show na Siewierskim
Zamku.
18.09.2022 (niedziela)
12.00-18.00 Średniowieczne sztuki walki.
Prezentacja uzbrojenia, pokazy tańców
średniowiecznych i nowożytnych, pokaz walki na
bagnety, wykład o umundurowaniu polskich żołnierzy
w dwudziestoleciu międzywojennym, wykład
o potrawach kuchni staropolskiej, gry planszowe
i zabawy na zamku, warsztaty tworzenia mydła na
bazie historycznych receptur
Żarki
16.09.2022 (piątek)
19:30-23:30 Kirkut wieczorem - zwiedzanie
z niespodzianką cmentarza żydowskiego, bezpłatne
wejścia godz. 19.30, 20.45, 22.00. Konieczna
rezerwacja tel. 662 257 288
17-18.09.2022 (sobota, niedziela)
11.00-16.00 Średniowieczny jarmark w Wehikule
Czasu – średniowieczne specjały. Konieczna
rezerwacja pod nr tel. 603 770 627
11.00-16.00 Warsztaty „Historia warta świeczki”
- Agrogospodarstwo Pod Skałką bezpłatne warsztaty
w pracowni świeczkarskiej. Wstęp do Skansenu Wsi
Jurajskiej i Zwierzyńca dodatkowo płatny. Konieczna
rezerwacja pod nr tel. 501 154 921
11.00-16.00 Manufaktura Hokus Pokuss –
interaktywne warsztaty wytwarzania karmelków.
Konieczna rezerwacja pod nr tel. 530 815 045
11.00-16.00 U jurajskich rzemieślników
- Etno Pracownia bezpłatne warsztaty dawnego

Szczegółowy program na www.juromania.pl.

plecionkarstwa i wykonywania powrozów. Płatne
warsztaty: skórzane breloczki i bransoletki, drewniane
zabawki lub kwadratowy świat. Konieczna rezerwacja
pod nr tel. 731 926 776
11.00-17.00 Zwiedzanie z przewodnikiem
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie interaktywne widowisko obrzędowe. Bezpłatne
wejścia co godzinę 11.00 – 17.00. Pokaz winobrania,
tłoczenia, godz. 13.00 – 15.00 (tylko w sobotę).
Konieczna rezerwacja pod nr tel. 690 070 772,
11.00-18.00 Poczuj smak harbuza - Dyniowe
Pole: bezpłatne zaaranżowane stanowiska do zdjęć.
Konkurs fotograficzny. Tel. 518 650 030
14.00-17.00 Na dworskim stole - Chrześcijańska
Cherbacianka. Bezpłatne interaktywne warsztaty
mieszania herbat z degustacją. Konieczna rezerwacja
pod nr tel. 885 021 535
19.00-22.30 Żarki pod osłoną nocy! - zwiedzanie
z przewodnikiem, bezpłatne wejścia godz. 19.00,
21.00. Konieczna rezerwacja pod nr tel. 662 257 288
(tylko w sobotę)
Klasztor Paulinów w Leśniowie
17.09.2022 (sobota)
10:00-16:00
• W zdrowym ciele, zdrowy duch: Samarytanin na
Szlaku – nauka pierwszej pomocy medycznej
i pokazy grup ratowniczych;
zlot motocyklistów, rodzinny rajd rowerowy
(szlakiem paulińskim), rodzinne gry i ćwiczenia
terenowe, zajęcia na symulatorach jazdy, tor
przeszkód dla najmłodszych;
• Tajemnice klasztornych ogrodów - przysmaki
z klasztornej półki, tajemnice klasztornej apteki,
paulińskie winnice;
• „Cuda i łaski” oraz zwyczajność zakonnego życia
- zwiedzanie sanktuarium w Leśniowie
Koziegłowy, Gniazdów
17.09.2022 (sobota)
9:00-17.00 Animacje dla dzieci
9:00-11:30 Bieg w poszukiwaniu zamku
koziegłowskiego o medal Krystyna z Koziegłów
10:00-14:00 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
- zbiórka Pałac Biskupów Krakowskich. Konieczna
rezerwacja pod nr tel. 691 952 397
12:00-13:40 Średniowieczny turniej rycerski
12:00-17:00 Wystawy militarno – historyczne;
Obozowisko rycerskie – m.in. przymierzanie
wyposażenia rycerskiego, pokaz łucznictwa
tradycyjnego z możliwością strzelania oraz opowieści
i zabawy dla dzieci
12:00-17:00 Historia muzyką pisana - zespół
Janusz Ochocki i Przyjaciele
13:50-14:30 Pokaz mody historycznej lat 30.
i 40. XX wieku połączony z prezentacją kolekcji
zabytkowych rowerów
14:30-15:30 Pokaz walk rycerskich
15:40-17:00 Widowisko plenerowe „Szlachecka
Zawierucha”
Podlesice
Góra Zborów
17.09.2022 (sobota)
10:00-18:00 Dzień dla aktywnych
i rodzin z dziećmi - „Wspinaczka na Jurze” - Miejsce
zbiórki na parkingu przy Jaskini Głębokiej - Podlesice
12:00-12:15 Pokaz ratownictwa w wykonaniu
ratowników Grupy Jurajskiej GOPR
13:00-15:00 Pierwsza pomoc na szlaku (nauka
pierwszej pomocy dla turystów)
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego
i Kulturowego Jury, Jaskinia Głęboka
16.09.2022 (piątek)
10:00-17:00 Piknik geologiczny – warsztaty
rozpoznawania skał i minerałów, „Zwierzęta
Jurajskiego Morza”, wykopaliska dla najmłodszych,
giełda minerałów i skamieniałości, bezpłatne
zwiedzanie Jaskini Głębokiej, degustacje potraw
regionalnych, konkursy i gry edukacyjne
Zawiercie - Park Miejski
16.09.2022 (piątek)
10.00-20.00 Jurajski Park – wystawa w specjalnej
scenografii: dinozaury olbrzymich rozmiarów
17.09.2022 (sobota)
10:00-20:00 Jurajski Park – wystawa w specjalnej
scenografii: dinozaury olbrzymich rozmiarów
11:00-18:00 Jurajski Park – stanowisko młodego
odkrywcy: warsztaty, zabawy, konkursy
11:00-19:00 Jurajski Park – kino plenerowe:
seanse dla dzieci i dorosłych
11:00-16:00 „Rajd Zawierciańską Pętlą Rowerową”
18.09.2022 (niedziela)
10:00-18:00 Gra Miejska „Gdybym był
dinozaurem”. Podczas gry miejskiej uczestnicy będą
musieli znaleźć dinozaury, jaja dinozaurów lub ich
ślady oraz odpowiadać na pytania konkursowe
10:00-20:00 Jurajski Park – wystawa w specjalnej
scenografii: dinozaury olbrzymich rozmiarów
11:00-19:00 Jurajski Park – kino plenerowe dla
dzieci i dorosłych
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu
16.09.2022 (piątek)
21.00-24.00 Nocne zwiedzanie Zamku
z duchami
17.09.2022 (sobota)
12.00-19.00
• Średniowieczne targowisko - degustacja
epokowych specjałów
• Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem
12.00-14.00 Turniej rycerski - konkurencje
sprawnościowe, gry i zabawy dla publiczności
14.00-15.30 Pokaz koni bojowych
wykorzystywanych w XIV i XVII wieku
15.30-17.00 Scenki z życia Sarmatów – pokaz
uzbrojenia XVII wieku
17.00-18.00 Koncert zespołu muzyki dawnej
18.00-19.00 Finałowe walki turnieju rycerskiego
i zakończenie imprezy
Zamek Pilcza w Smoleniu
17.09.2022 (sobota)
12.00-21.00 Smak Zwycięstwa - widowisko
plenerowe przepełnione drobnymi inscenizacjami
z życia szlachty okresu XVII wieku. na błoniach
Zamku Pilcza w Smoleniu. Na zakończenie bitwa
i wieczorny teatr ognia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Projekt zrealizowano przy
wsparciu
finansowym
Małopolskiego/Śląskiego
Projekt
zrealizowano
przyWojewództwa
wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego i Śląskiego

