
o f e r t a   e d u k a c y j n a  2012

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach oferuje zajęcia 
związane z edukacją regionalną, pozwalające zrozumieć procesy kształtujące środowisko 

przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także poznać różne rodzaje działalności 
człowieka, od stuleci mające wpływ na zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru

W a r s z t a t y 

Filcowanie wełny
I wariant
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci od 6 roku życia, młodzież, dorośli) zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: uczestnicy dowiedzą się, co to jest filc, poznają jego zastosowanie w przeszłości 
i współcześnie.
Prezentacja: różne wyroby filcowe, technika filcowania na mokro.
Część praktyczna: każdy uczestnik wykona filcową kulkę i stworzy z niej oryginalną ozdobę.

II wariant
Czas: 120 minut, grupa: 10-15 osób (młodzież od 15 roku życia, dorośli) zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: uczestnicy dowiedzą się, co to jest filc, poznają jego zastosowanie w przeszłości 
i współcześnie.
Prezentacja: różne wyroby filcowe, technika filcowania na mokro i sucho.
Część praktyczna: każdy uczestnik wykona kolorowy kwiat metodą filcowania na mokro lub 
filcowy obrazek/zakładkę z wykorzystaniem metody filcowania na sucho. 

Wełniana pocztówka
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci w wieku 6-12 lat), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: od owcy do wełny, czyli etapy przetwarzania runa owczego we włóczkę. 
Prezentacja: runo owcze, pranie i gręplowanie wełny, różne rodzaje wełny, praca na 
kołowrotku.
Część praktyczna: każdy uczestnik z wykorzystaniem wełny czesankowej i włóczki stworzy 
pocztówkę wg szablonu lub autorskiego pomysłu.

Tradycyjne tkactwo
I wariant
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci od 6 roku życia, młodzież, dorośli), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat początków ręcznego tkactwa i tradycji 
tego rękodzieła na Jurze.
Prezentacja: praca na kołowrotku lub wrzecionie, krosnach i bardku.
Część praktyczna: każdy z uczestników wykona kolorową krajkę, która może stanowić 
zawieszkę do telefonu komórkowego lub bransoletkę.



II wariant
Czas: 120 minut, grupa: 10-15 osób (młodzież od 15 roku życia, dorośli), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat początków ręcznego tkactwa i tradycji 
tego rękodzieła na Jurze.
Prezentacja: praca na kołowrotku lub wrzecionie, krosnach i bardku.
Część praktyczna: każdy z uczestników nauczy się zakładać osnowę na bardko oraz wykona 
kolorową krajkę, która może stanowić zakładkę do książki/pasek lub wykona podkładkę na 
ramce tkackiej.

Od plecionkarstwa do tkactwa
I wariant
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci od 10 roku życia i młodzież), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: plecionkarstwo jako jedna z najstarszych form rękodzieła, które dało początek 
tkactwu, różne surowce używane w plecionce i tkaninie.
Prezentacja: pokaz wyplatania i ręcznego tkania.
Część praktyczna: każdy z uczestników wykona zakładkę do książki z różnych materiałów 
tkackich.

II wariant
Czas: 120 minut, grupa: 10-15 osób (młodzież od 15 roku życia, dorośli), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: plecionkarstwo jako jedna z najstarszych form rękodzieła, które dało początek 
tkactwu, różne surowce używane w plecionce i tkaninie.
Prezentacja: pokaz wyplatania i ręcznego tkania.
Część praktyczna: każdy z uczestników wykona podkładkę na stół z różnych materiałów 
tkackich.

Ulepione z gliny
I wariant
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci od 5 roku życia, młodzież, dorośli), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: krótka historia ceramiki, zastosowanie gliny, jako jednego z materiałów do jej 
wyrobu.
Prezentacja: techniki ręcznego formowania oraz zdobienia ceramiki.
Część praktyczna: każdy z uczestników wykona naczynie, figurkę lub glinianą biżuterię.

II wariant
Czas: 120 minut, grupa: 10-15 osób (młodzież od 15 roku życia, dorośli), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie:  krótka historia ceramiki, zastosowanie gliny, jako jednego z materiałów do jej 
wyrobu, prelekcja na temat technik zdobienia ceramiki.
Prezentacja:  technologia szkliw i sposoby nakładania na wypalone prace.
Część praktyczna: każdy z uczestników własnoręcznie wykona przedmiot z gliny (okarynę, 
grzechotkę, naczynie, dzwoneczek).

Ceramika pradziejowa 
Czas: 120 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci od 6 roku życia i młodzież), zajęcia bezpłatne *
Wprowadzenie: najstarsze ślady człowieka na Jurze, zajęcia pierwotnych mieszkańców Jury
Prezentacja: sposoby produkcji narzędzi krzemiennych oraz pierwszych naczyń glinianych



Część praktyczna: każdy z uczestników pod okiem archeologa wykona własnoręcznie 
przedmiot gliniany oraz narzędzie krzemienne.

Archeologiczna piaskownica
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób (dzieci od 6 roku życia, młodzież), cena: 10zł/os.
Wprowadzenie: krótki wykład na temat pracy archeologów w jaskiniach.
Prezentacja: narzędzia i techniki stosowanych w pracach archeologicznych.
Część praktyczna: uczestnicy przy pomocy pędzelka i szpachelki poszukują w piasku 
przedmiotów krzemiennych i fragmentów ceramiki.

Plecionkarstwo
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób, (dzieci od 10 roku życia i młodzież), cena: 10zł/os.
Wprowadzenie: uczestnicy poznają znaczenie plecionkarstwa w przeszłości, jego zastosowanie 
oraz tradycje plecionkarstwa na terenach jurajskich.
Prezentacja: przykładowe wyroby – kosz ósemkowy, kosiatki, kapelusz z sitowia, pokaz 
podstawowych rodzajów splotów.
Część praktyczna: każdy z uczestników zajęć wyplecie z wikliny płaską formę ozdobną.

Od ziarenka do bochenka 
Czas: 60 minut, grupa: 10-15 osób, (dzieci od 6 roku życia, młodzież), cena: 10zł/os.
Wprowadzenie: krótka historia wytwarzania chleba i jego symboliczne znaczenie.
Prezentacja: różne rodzaje zboża – rozpoznawanie, pokaz mielenia ziarna na żarnach.
Część praktyczna: uczestnicy zajęć własnoręcznie mielą mąkę w żarnach oraz wyrabiają i 
wypiekają podpłomyki – płaskie placki chlebowe.

Dla grup większych niż 15 osób, w czasie przeprowadzania zajęć dla jednej podgrupy, 
proponujemy zorganizowanie zamiennie: zwiedzanie CDPiK Jury, Jaskini Głębokiej lub 
rezerwatu przyrody Góra Zborów.
Przedmioty wykonane przez uczestników warsztatów stają się ich własnością.

* udział bezpłatny – warsztaty realizowane w ramach projektu Ochrona i racjonalne udostępnienie  
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra  
Zborów, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo 
przyrodnicze 

UWAGA: limit miejsc ograniczony. Po wyczerpaniu bezpłatnych zajęć – cena 10 zł/os.

Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury
Czas: ok. 50 minut, grupa: 5-30 osób, wstęp: 7 zł/os. (normalny), 5 zł/os. (ulgowy – dzieci, 
młodzież szkolna).



• Jaskiniowy zapis przeszłości – ekspozycja archeologiczna,
• Wymarłe zwierzęta jaskiniowe – ekspozycja paleontologiczna środkowej części Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej, 
• Murawy i ich skrzydlaci mieszkańcy – ekspozycja przyrodnicza,
• Trójwymiarowa makieta okolicy Góry Zborów z prezentacją multimedialną,
• Film edukacyjny (do wyboru): „Kalcyt i wapień – bogactwa okolic Góry Zborów” , 

„Góra Zborów – Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu” lub prezentacja multimedialna 
„Historia badań paleontologicznych okolic Podlesic”.

Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy zorganizowane z potwierdzoną rezerwacją.
Zwiedzanie indywidualne – po zebraniu min. 5 osób.
Regulamin CDPiKJ na stronie www.podlesice.org.pl

Wynajęcie sali konferencyjnej (klimatyzowana, 40+10 osób w ustawieniu kinowym, 32 osoby 
w „L”, rzutnik multimedialny, ekran, bezprzewodowy system nagłośnieniowy, zaciemnienie 
sali, tablica suchościeralna, flipchart, Wi-Fi) – cena 85 zł brutto/godz., 280 zł brutto do 4 godz., 
490 zł brutto do 8 godz.

Organizacja ogniska (do 2 godz.) – 85 zł brutto.

Istnieje możliwość zamówienia regionalnych posiłków dla grup zorganizowanych.

W y c i e c z k i

Rezerwat przyrody Góra Zborów
Wycieczka piesza z pracownikiem CDPiK Jury trasą ścieżki przyrodniczej, prowadzącej przez 
malowniczy skalny labirynt wapiennego wzgórza. Uczestnicy poznają sposoby czynnej 
ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na przykładzie 
skalnego rezerwatu przyrody Góra Zborów, specyfikę przyrody ożywionej, wartości 
geologiczne z charakterystycznym ukształtowaniem powierzchni oraz rolę człowieka w 
kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej. Program wycieczki obejmuje także zwiedzanie Jaskini 
Głębokiej na trasie ze skalnym labiryntem ESSO.
Czas: ok. 2,5-3 godz., grupa do 30 osób, cena: 200 zł + bilety wstępu na tereny administrowane 
przez TMZZ – 5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy)**

Jaskinia Głęboka**
Zwiedzanie jedynej w województwie śląskim udostępnionej do ruchu turystycznego jaskini. 
Uczestnicy mają możliwość zaobserwowania przebiegu procesów kształtujących podziemne 
próżnie, śladów dawnej działalności człowieka oraz spotkania przedstawicieli fauny 
jaskiniowej.

Trasa podstawowa dla turystów indywidualnych 
Obejmuje zwiedzanie podstawowej oświetlonej trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej (bez 
omówienia ekspozycji i walorów jaskini).

http://www.podlesice.org.pl/


Czas: ok. 30 min., cena: bilety wstępu na tereny administrowane przez TMZZ – 5 zł 
(normalny), 3 zł (ulgowy)
Trasa podstawowa dla grup zorganizowanych 
Obejmuje zwiedzanie podstawowej trasy turystycznej z zaaranżowanym oświetleniem Jaskini 
Głębokiej.
Czas: ok. 30 min., grupa do 30 osób, wejście wyłącznie z przewodnikiem (przewodnik własny 
posiadający licencję do oprowadzania J. Głębokiej/usługa przewodnika z obsługi CDPiK: 50 
zł) + bilety wstępu na tereny administrowane przez TMZZ: 5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy).

Trasa ze skalnym labiryntem ESSO dla turystów indywidualnych
Pod opieką przewodnika z obsługi CDPiK Jury – obejmuje zwiedzanie podstawowej trasy 
turystycznej z zaaranżowanym oświetleniem, omówienie ekspozycji dotyczącej genezy 
jaskini, szaty naciekowej, działalności człowieka w jaskiniach okolic Podlesic oraz przejście 
przez podziemny labirynt korytarza Esso i zwiedzanie Sali za Esso z bogatą szatą naciekową.
Czas: ok. 50 min., zwiedzanie po zebraniu min. 5 osób, cena: bilety wstępu na tereny 
administrowane przez TMZZ: 5 zł (normalny)/3 zł (ulgowy) + dodatkowa opłata 
przewodnicka 2 zł/os.

Trasa ze skalnym labiryntem ESSO dla grup zorganizowanych
Pod opieką przewodnika z obsługi CDPiK Jury – obejmuje zwiedzanie podstawowej trasy 
turystycznej z zaaranżowanym oświetleniem, omówienie ekspozycji dotyczącej genezy 
jaskini, szaty naciekowej, działalności człowieka w jaskiniach okolic Podlesic oraz przejście 
przez podziemny labirynt korytarza Esso i zwiedzanie Sali za Esso z bogatą szatą naciekową. 
Czas: ok. 50 min., grupa do 30 osób, cena: 60 zł (usługa przewodnika z obsługi CDPiK Jury) + 
bilety wstępu na tereny administrowane przez TMZZ: 5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy). 

** W przypadku zwiedzania tego samego dnia rezerwatu przyrody Góra Zborów połączonego 
z wejściem do Jaskini Głębokiej, obowiązuje jeden bilet: 5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy).

Dawne i ginące zawody (wycieczka autokarowo-piesza)
Wycieczka z przewodnikiem obejmuje:

• wizytę w Zagrodzie Edukacyjnej (wyrób mąki na żarnach rotacyjnych, dawne sprzęty 
gospodarskie, jurajskie kosze ósemkowe),

• zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach 
(trójwymiarowa makieta okolicy Góry Zborów z prezentacją multimedialną oraz film pt.
„Kalcyt i wapień – bogactwa okolic Góry Zborów”), 

• wizytę w tradycyjnym gospodarstwie hodującym owce olkuskie (zagrożony gatunek 
objęty programem ochrony zasobów genetycznych) i zajmującym się pasterstwem,

• wizytę u gospodarza zajmującego się plecionkarstwem – pokaz wyplatania,
• skąd się bierze mąka, kasza i śruta? – zwiedzanie czynnego młyna wykorzystującego 

energię płynącej wody, 
• wędrówkę z Lgotki do Podlesic z przystankiem przy piecu do wypalania wapna. 

Czas: ok. 4-4,5 godz., grupa: 25 do 50 osób (w przypadku grup pow. 30 osób zwiedzanie 
CDPiK Jury odbywa się z podziałem na 2 grupy).
Cena: 20 zł/os. + 200 zł usługa przewodnika (transport własny).



Dolina Białki Zdowskiej (wycieczka autokarowo-piesza)
Wycieczka z przewodnikiem wzdłuż doliny rzeki Białki Zdowskiej, której początek dają 
krasowe źródła. W programie:

• obserwacja źródeł krasowych – charakterystyka krążenia wody na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej,

• wędrówka na trasie Zdów – Kostkowice z elementami marszu na orientację i obserwacją 
flory i fauny – ptaków zasiedlających dolinę z rozpoznawaniem napotkanych gatunków, 
a także bobrowych żeremi; punkt widokowy na Górze Słupsko,

• wizyta w czynnym młynie wykorzystującym energię płynącej wody. 
Czas: 3,5-4 godz., grupa: 25 do 50 osób.
Cena: 6 zł/os. + 200 zł usługa przewodnika (transport własny).

Szczegółowe informacje i rezerwacja (najpóźniej na 3 dni przed wybranym terminem):
tel. 34 3337474

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury
Podlesice 83, 42-425 Kroczyce
e-mail: biuro@podlesice.org.pl
tel. 34 3337474
www.podlesice.org.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie, NIP: 649-14-63-935
e-mail: tmzz@zawiercie.com.pl
tel./fax. 32 672 21 65
www.tmzz.zawiercie.com.pl


