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Abstract
Ogrodzieniec commune is situated in the region, which is an integral part of

the “Eagle Nests” Landscape Park. Almost half of the commune area is covered by

forests. A rich flora consists of 700 species of vascular plants including 47 species

which are preserved. The main touristic attraction of the commune are ruins of

a castle from XIV century in Podzamcze. The ruins make great scenery for many

tournaments, festivals and concerts which take place there every year. Besides ca-

stle ruins in Podzamcze, there are also worth to see the Holy Virgin on the Rock

sanctuary, Birów Mountain – the most valuable Karst form in Poland and XVII-th

century church in Ogrodzieniec. Moreover, in Gieble there are XVIII-th century

church and a noble residence from the turn of 19th century. Six touristic trials run

throughout the commune. It is easy to find a night’s lodging there, especially in

private houses. The great interest make an ostrich farm and a horse-riding farm in

LachowiŸno, however the touristic possibilities of Ogrodzieniec commune are not

fully exploited.

Wstêp
Wiedza przyrodnicza umo¿liwia wskazanie i opisanie atrakcji przyrodniczych,

oraz wytyczenie tras turystycznych. U¿yteczne dla turystyki i rekreacji walory

przyrody mog¹ zaistnieæ w ka¿dym miejscu na ziemi. [2]

Atrakcyjnoœæ turystyczna danego miejsca przejawia siê przez specyficzne ce-

chy w³aœciwe dla tego miejsca:

- ciekawy krajobraz

- naturalne pomniki historii

- zabytki

- brak zanieczyszczenia powietrza i wody

- mo¿liwoœæ utworzenia strefy ciszy [3]
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Walory turystyczne s¹: naturalne (przyrodnicze) i kulturowe (antropogenicz-

ne). Gmina Ogrodzieniec spe³nia te warunki.

Teren tej gminy Ogrodzieniec znajduje siê w granicach Zespo³u Jurajskich Pa-

rków Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego, a jednoczeœnie Parku Krajobra-

zowego Orlich Gniazd. Atutem gminy s¹ równie¿ lasy stanowi¹ce blisko po³owê

powierzchni ca³kowitej gminy. Sprzyjaj¹cym uprawianiu ró¿nych form turystyki

jest równie¿ klimat gminy Ogrodzieniec charakterystyczny dla „wy¿yn œrodko-

wych“. [1] Typowe jest tu zró¿nicowanie mikroklimatyczne wynikaj¹ce z po³o¿e-

nia w s¹siedztwie zachodniego progu wy¿yny oraz w rejonie najni¿szego jej

wzniesienia. Inspiruj¹cym dla turystów s¹ zabytki oraz tereny rekreacyjne gminy,

które przyci¹gaj¹ ludzi spragnionych wypoczynku na ³onie natury. St¹d te¿ celem

pracy jest takie przedstawienie walorów turystycznych gminy Ogrodzieniec by

promowaæ omawiany obszar i oœcienne miejscowoœci.

Walory turystyczne omawianego terenu

Historia Ogrodzieñca nierozerwalnie zwi¹zana jest z Zamkiem Ogrodzieniec-

kim oraz grodem królewskim, który istnia³ ju¿ oko³o 1300 roku na szczycie Góry

Birów. Kolejna wzmianka datowana jest na rok 1346, kiedy to Ogrodzieniec by³

wsi¹ s³u¿ebn¹ dla pobliskiego zamku. O Ogrodzieñcu pisa³ równie¿ w swych ksiê-

gach Jan D³ugosz w 1385 roku[7]. Ruiny XIV w. Zamku Ogrodzienieckiego

w Podzamczu s¹ najlepiej zachowan¹ i najwiêksz¹ tego rodzaju budowl¹ w Pol-

sce. Zamek zbudowany zosta³ za czasów Kazimierza Wielkiego. Stanowi on jeden

z najpiêkniejszych punktów szlaku Orlich Gniazd i okreœla siê go mianem

“Ma³ego Wawelu”. Warownia ogrodzieniecka znajduje siê na najwy¿szym

wzniesieniu Jury[4].

Stan zrujnowanego zamku jest obecnie na tyle dobry, ¿e re¿yser Andrzej Waj-

da móg³ zekranizowaæ ,,Zemstê” Aleksandra Fredry z udzia³em wybitnych aktor-

ów polskich.

Ponadto tradycj¹ sta³o siê, ¿e w sezonie wiosenno-letnim w scenerii zamkowej

odbywaj¹ siê turnieje rycerskie, Festiwal Œwiat³a DŸwiêku i Ognia, Miêdzynaro-

dowy Festiwal Folklorystyczny, koncerty gwiazd, Powiatowe Konfrontacje Or-

kiestr Dêtych, Jurajski Maraton Rowerowy, oraz celebruje siê tu Œwiêto Gminy

Ogrodzieniec. Informacje o atrakcjach i imprezach organizowanych na zamku

mo¿na znaleŸæ w informatorach turystycznych i na stronie internetowej Spó³ki

Zamek, dzia³aj¹cej od lipca 1995 roku, która zajmuje siê promocj¹ i rozwojem tu-

rystyki na terenie ca³ej gminy Ogrodzieniec. Na specjalne zamówienie dla grup

zorganizowanych istnieje mo¿liwoœæ zamówienia imprezy typu: wieczór z ducha-

mi na zamku, czy nocne zwiedzanie.

Kolejnym walorem turystycznym omawianej gminy jest Góra Birów, usytu-

owana na pó³noc od ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu ponad ota-

czaj¹c¹ j¹ dolin¹ rzeki Krztyni. Stanowi ona jakby pomost pomiêdzy Pasmem

Ska³ Smoleñsko-Niegowonickich, a Ska³ami Podlesickimi. Góra ta nale¿y do jed-
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nych z najwy¿szych ,,ostañców” w tym obszarze. Równie¿ jaskinie i schroniska

skalne wystêpuj¹ce w Górze Birów, to jedne z ciekawszych miejsc prezentowanej

okolicy. Sama góra Birów i tereny wokó³ niej nale¿¹ do najcenniejszych form kra-

sowych w Polsce, których najwiêksze skupisko wystêpuje w³aœnie na obszarze

Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Aby ochroniæ bardzo cenne walory krajobra-

zowe, historyczne i przyrodnicze Podzamcza oraz wype³niæ porozumienie zawar-

te miêdzy w³adzami gminy i Zespo³em Parków Krajobrazowych Województwa

Œl¹skiego przyst¹piono do prac maj¹cych na celu rekonstrukcjê Grodu Kró-

lewskiego na Górze Birów. Ma to wzmóc rozwój turystyczny równie¿ w Pod-

zamczu. Projekt zagospodarowania turystycznego Podzamcza zak³ada m.in.

utworzenie Szlaku Warowni Ogrodzienieckich, który mia³by prezentowaæ naj-

piêkniejsze i najwa¿niejsze jego walory. Warte zwiedzenia jest Sanktuarium Mat-

ki Boskiej Ska³kowej w Podzamczu, XIII wieczny Koœció³ w Gieble, ruiny

prochowni i stra¿nica w Ryczowie, XVII Koœció³ w Ogrodzieñcu. Malowniczo

wygl¹da równie¿ kapliczka w Podzamczu przy Placu Jurajskim. W centrum

Gieb³a, w kompleksie parkowym zobaczyæ mo¿na uroczy dworek szlachecki po-

chodz¹cy z prze³omu XIX i XX wieku.[5]

Gmina Ogrodzieniec jest bardzo zró¿nicowanym, a zarazem interesuj¹cym te-

renem pod wzglêdem przyrodniczym. Niezwykle ciekawy œwiat roœlinny wzbu-

dza ogromnie zainteresowanie zarówno botaników, mi³oœników przyrody ale

i wszystkich osób, które niew¹tpliwie zauwa¿aj¹ piêkno szaty roœlinnej Gminy

Ogrodzieniec. Wœród zespo³ów roœlinnych najwiêksze to bory sosnowe, lasy bu-

kowe, œwierkowe oraz brzozowe, przepiêkne modrzewie. Rzadziej spotykane s¹

dêby, osiny, wierzby pospolite i klony. Odrêbne zespo³y krzewów i zaroœli

rosn¹cych przy ska³kach reprezentowane s¹ przez ja³owiec, tarninê, bez czarny,

dzik¹ ró¿ê, leszczynê oraz g³óg. Wystêpuje tutaj 700 gatunków roœlin naczynio-

wych, w tym 35 œciœle chronionych, 12 gatunków czêœciowo chronionych, 21

górskich, 2 gatunki podgórskie i 111 rzadkich. Bardzo popularne s¹ licznie wystê-

puj¹ce owoce leœne, a mianowicie je¿yny, poziomki, jagody, maliny, a tak¿e boró-

wki. Na terenie Góry Birów ciekawostk¹ jest malina moroszka o bia³ych owocach,
która pochodzi z rejonu Morza Œródziemnego. G³ównie w okolicach Józefowa

rozwijaj¹ siê bogate w mszaki torfowiska. Na terenie Podzamcza obserwuje siê ró-

¿norodne typy zbiorowisk roœlinnych, zarówno naturalnych (naskalne murawy,

kserotermiczne) jak i pochodzenia antropogenicznego (³¹ki, pola uprawne

i sztuczne zalesienia). Pozosta³e elementy roœlinnoœci to zbiorowiska nieleœne

i tutaj mo¿na wymieniæ miêdzy innymi: zespo³y roœlinnoœci wodnej, szuwaro-

wej, torfowiskowej, ³¹kowej i murawowej.

Równie¿ na terenie Gminy Ogrodzieniec mo¿na spotkaæ bardzo ciekaw¹ fau-

nê. Na ska³ach z roœlinnoœci¹ kserotermiczn¹ wystêpuj¹ rzadkie okazy motyli jak

paŸ królowej, wszystkie rusa³ki. Licznie wystêpuj¹ tutaj owady (b³onkówki, muc-

hówki, pajêczaki, pluskwiaki, chrz¹szcze i inne), zgrupowane g³ównie w lasach,

na polach i nad wodami.

Œwiat gadów i p³azów reprezentowany jest przez ¿yworodn¹ rzekotkê

drzewn¹, zaskroñca zwyczajnego, ¿mijê zygzakowat¹, padalca zwyczajnego,

¿abê trawn¹, ¿abê wodn¹, ropuchê szar¹, kumaka górskiego oraz jaszczurkê zwin-
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kê. Popularne s¹ tutaj ptaki drapie¿ne, takie jak jastrzêbie, myszo³owy, krogulce,

go³êbiarze, pustu³ki i kobuzy, W kompleksach leœno-skalnych wystêpuj¹ kruki,

wrony, kawki oraz dziêcio³y. Z ptaków œpiewnych wyró¿niamy jaskó³ki, sikorki,

mucho³ówki, pe³zacze, kowaliki, pleszki, bia³orzytki, strzy¿yki, gile i kosy. Na te-

renach otwartych, suchych i ja³owych wystêpuje pokrzewka jarzêbata, srokosz

i skowronek polny. Na stawach i rzekach obserwujemy zimorodka, kokoszkê

wodn¹, ³yskê, ³abêdzia niemego oraz ró¿ne gatunki kaczek. Na terenach rolnych

napotykamy kuropatwy, ba¿anty, przepiórki, œwiergotki ³¹kowe, pliszkê ¿ó³t¹

i siw¹. Do najciekawszych i jednoczeœnie najwiêkszych ssaków wystêpuj¹cych

na terenie Gminy Ogrodzieniec mo¿emy zaliczyæ jelenie, sarny oraz licznie wy-

stêpuj¹ce dziki, natomiast do mniejszych nale¿¹: lis, borsuk, kuna leœna, kamion-

ka, je¿ pospolity, tchórz, ³asica i mysz leœna oraz zaj¹ce i wiewiórki. Jednak

najwiêksz¹ osobliwoœæ stanowi¹ tutaj nietoperze[3]

Gmina zadba³a równie¿ o atrakcje agroturystyczne czego przyk³adem jest fer-

ma strusi afrykañskich. ¯yje tam kilkadziesi¹t strusi, w tym równie¿ australijskich

emu. Ciekawostk¹ jest mo¿liwoœæ zwiedzania wylêgarni, hal odchowu piskl¹t

oraz obejrzenia doros³ych strusi. Na fermie mo¿na kupiæ skóry, miêso oraz wszel-

kie upominki i pami¹tki wykonane z piór i skorup jaj. Niezapomniane wra¿enia

z tego pobytu pozostawi biesiada przy ognisku oraz pami¹tkowe zdjêcie ze stru-

siem, tym bardziej ¿e mo¿na tam zanocowaæ gdy¿ na fermie jest piêæ pokoi go-

œcinnych. Gospodarze oferuj¹ dania ze strusiego miêsa oraz jaja. W malowniczym

centrum kompleksu leœnego w LachowiŸnie znajduje siê gospodarstwo jeŸdziec-

kie, gdzie z pomoc¹ doœwiadczonych instruktorów mo¿na nauczyæ siê sztuki je-

Ÿdzieckiej. Warta zobaczenia jest równie¿ wystawa osobliwoœci jurajskich

w Podzamczu, prezentuj¹ca wszystkim mi³oœnikom historii Wy¿yny Krakow-

sko-Czêstochowskiej i Ziemi Ogrodzienieckiej atrakcje gminy w podziale na czê-

œæ geologiczno-historyczn¹ i przyrodniczo-kulturow¹.

Przez teren Gminy Ogrodzieniec przebiegaj¹ nastêpuj¹ce szlaki turystyczne:

– czerwony „Orlich Gniazd“ z Krakowa do Czêstochowy o d³ugoœci 161 km;

– niebieski „Warowni Jurajskich“ z Rudawy do Mstowa o d³ugoœci 162 km;

– ¿ó³ty „Zamonitu z Poraja do Z¹bkowic o d³ugoœci 95 km;

– zielony „Tysi¹clecia“ z Bytomia do Skar¿yc o d³ugoœci 87 km;

– czerwony „Szwajcarii Zag³êbiowskiej“ z Zawiercia do S³awkowa d³ugoœci

o 35 km;

– czarny „Partyzantów Ziemi Olkuskiej“ z Wiesió³ki do Udorza o d³ugoœci 60

km.

Teren gminy Ogrodzieniec z uwagi na swoje niew¹tpliwe walory krajobrazo-

we sta³ siê popularnym dla mi³oœników rowerowych wycieczek po Jurze. Gmina

posiada kilka wytyczonych i oznakowanych szlaków rowerowych.

Z oceny zachowañ mieszkañców i analizy corocznych sprawozdañ Rady Miej-

skiej w Ogrodzieñcu wynika, i¿ wykorzystanie doskona³ych walorów przyrodni-

czych dla zwiêkszenia zysków z dzia³alnoœci turystycznej ulega z roku na rok

zwiêkszeniu. Przybywa miejsc noclegowych, polepsza siê standard kwater pry-

watnych. W swym rozwoju gmina boryka siê z licznymi trudnoœciami. Nale¿¹ do

nich:
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1. zbyt krótki czas pobytu turysty na terenie gminy – nale¿a³oby wykorzystaæ

istniej¹ce doskona³e walory i tworzyæ nowe atrakcje turystyczne, aby zatrzy-

maæ turystê na d³u¿ej.

2. brak odpowiedniej jakoœci ofert sportowo-rekreacyjnych.

3. sezonowoœæ turystyczna – niewystarczaj¹ca oferta na okres jesieñ-zima.

4. brak zintegrowanego punktu informacji turystycznej.

5. brak wystarczaj¹cej wiedzy mieszkañców o mo¿liwoœciach tworzenia i roz-

woju us³ug skierowanych na turystê.

6. brak wystarczaj¹cej bazy rekreacyjno-sportowej jak równie¿ noclegowo-ga-

stronomicznej[6].

Podsumowanie
Istotne jest ustalenie g³ównych kierunków rozwoju gminy dla w³adz lokalnych

takich by zyska³y poparcie spo³eczne. Bior¹c przyk³ad z innych gmin o podob-

nych walorach warto pomyœleæ nad promocj¹ turystyczn¹ regionu przez ró¿nego

rodzaju wydawnictwa, akcje promocyjne w œrodkach masowego przekazu czy

uczestnictwo w targach turystycznych.

Imponuj¹ce walory turystyczne Gminy Ogrodzieniec nie s¹ jednak dostatecz-

nie wykorzystane. W przysz³oœci istotne bêd¹ decyzje w³adz lokalnych i pos-

zczególnych prywatnych przedsiêbiorców oraz skoordynowana praca nad

najwa¿niejszymi problemami turystycznymi Gminy.
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