
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 13 „Szlakiem Orlich Gniazd”. 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza. 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Złoty Potok. 
4. Koszt uczestnictwa – 880 zł. 
5. Koordynator trasy: Jarosław Biczak 603 032 262. 
6. Baza noclegowa: Hotel Kmicic Belvedere&SPA, Złoty Potok ul. Majora Wrzoska 35, 42-253 JANÓW, 

http://www.hotel-kmicic.pl . 
7. Liczba miejsc – 100 dwie grupy po 50 osób naprzemiennie. 
8. Opis trasy:  

 

Dzień Opis 

12.06.2019 r. od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w Hotelu Kmicic 
19:00 – 22:00 kolacja 

13.06.2019 r. 
 

7.30 – 8.30 śniadanie 
9.00 – 9.15 Przejazd autokarem do Olsztyna 
9.15 – 11.15 Zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku w Olsztynie. W średniowieczu była to 
jedna z największych polskich warowni. Jej mury wzniesiono z kamienia wapiennego. Najstarszą 
część, tzw. zamek wysoki, wyróżnia zachowana do dziś wieża zwana stołpem, nadbudowana w 
końcu XV w. murem z cegły. 
11.15 – 12.00 Zwiedzanie zabytkowego spichlerza. Jest to zrekonstruowany, zabytkowy 
drewniany spichlerz. Spichlerz pierwotnie wybudowany został w Borownie (gm.  Mykanów), w 
1783 roku przez ówczesnego dziedzica Franciszka Paciorkowskiego. Po odkupieniu i rozebraniu 
w 1996 roku, przeniesiono go do Olsztyna i ponownie złożono. W kwietniu 2008 roku w 
zabytkowym wnętrzu urządzono gospodę o nazwie Spichlerz. 
12.00 – 12.15 Przejazd autokarem do Złotego Potoku. 
12.15 -13.00 Zwiedzanie Dworku Krasińskich w Złotym Potoku, to właśnie tutaj mieszkał Zygmunt 
Krasiński z rodziną, od 2008 roku w dworku ma siedzibę Muzeum Regionalne im. Zygmunta 
Krasińskiego. Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku - okazały, klasycystyczny pałac stojący w parku 
obok dworu Krasińskich, nad malowniczym stawem Irydion, w którym odbija swe oblicze. 
13.00 – 13.15 Przejazd do Bramy Twardowskiego w Rezerwacie Parkowe. To bardzo ciekawy, 
charakterystyczny i potężny ostaniec skalny z otworem przypominającym bramę.  
14.00 – 15.00 Obiad. 
15.00 – 17. 30  Najstarsza w Europie pstrągarnia - Tutejsza pstrągarnia ma już ponad 120 lat i jest 
najstarszą w Europie. Hodowlę ryb łososiowatych założył tu w XIX wieku hrabia Edward Raczyński 
- właściciel Złotego Potoku, wykorzystując krystalicznie czystą wodę ze słynnych źródeł - 
Zygmunta i Elżbiety. Następnie przejście szlakiem do Hotelu Kmicic. 
19.00  Uroczysta kolacja w Hotelu Kmicic. 

http://www.hotel-kmicic.pl/


14.06.2019 r.  7.30 – 8.30 Śniadanie 
9.00 – 9.30 Przejazd autokarem do Podlesic. 
9.30 – 11.30 Zwiedzanie Jaskini Głębokiej. Jest to podziemna forma krasowa rezerwatu przyrody 
„Góra Zborów”. Góra Zborów to najciekawszy i najbardziej popularny fragment Skał Kroczyckich, 
objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody. 
11.30 – 12.30 Przejazd autokarem do miejscowości Mirów. 
12.30 – 13.30 Zwiedzanie ruin zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Mirów. Zbudowany w czasach Kazimierza 
Wielkiego, około połowy XIV w. 
13.30 – 14.30 Obiad w plenerze 
14.30 – 15.00 Przejście Grzędą Mirowską do Zamku w Bobolicach jednego z bardziej znanych 
warowni leżących na Szlaku Orlich Gniazd, w środkowej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Zamek stanowi ciekawy przykład budowli, która po wiekach bycia ruiną została 
odbudowana w czasach obecnych. 
15.00 – 16.30  Zwiedzanie Zamku w Bobolicach.  
16.30 – 17.00 Powrót do Hotelu. 
19.00 Kolacja, grill. 

15.06.2019 r. 7.30 – 8.30 Śniadanie w Hotelu Kmicic. 
Wykwaterowanie i przejazd do ruin warowni jurajskiej w Ogrodzieńcu na Szlaku Orlich Gniazd 
(transport własny) - impreza kończąca XXXI Rajd Leśnika 

 
 
Uwagi dodatkowe: 
1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 

transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 
2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 

noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

 


