18-20.09.2020 / ŚWIĘTO JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

PROGRAM

Zamek Bąkowiec
w Zawierciu - Skarżycach
18.09.2020 (piątek)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Siewierzu, tel. 32 67 44 257)

Zamek Olsztyn 18-20.09.2020

19.09.2020 (sobota)

18.09.2020 (piątek)
UROCZYSTA INAUGURACJA JUROMANII
POD ZAMKIEM W OLSZTYNIE
19:00 Koncert Muzyki Filmowej Krzesimira
Dębskiego z udziałem: Orkiestry Kameralnej
PRIMUZ, Anny Jurksztowicz i Macieja
Miecznikowskiego (spektaklowi muzycznemu
towarzyszyć będzie widowiskowa oprawa wizualna
i spektakularne efekty świetlne

19.09.2020 (sobota)
13:00 Rozpoczęcie drugiego dnia Juromanii –
powitanie przez organizatorów
13:15 - 14:00 Występ uczniów Szkoły
Podstawowej i dzieci z Przedszkola, koncert
Gminnej Orkiestry Dętej z Olsztyna, koncert chóru
„AKORD” Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z Olsztyna
13:30 - 18:00 Warsztaty i pokazy kulinarne.
Potrawy regionalne.
14:00 - 19:00 Występy Bractwa Rycerskiego
Zamku Będzin (m.in. wielki turniej rycerski, zabawy
i gry jarmarczne i plebejskie, igraszki z katem,
pokaz tańców dawnych, pokazy alchemika)
13:30 - 18:00 Stoiska gastronomiczne
i rzemieślnicze, pokazy
13:30 - 18:00 Zwiedzanie z przewodnikiem
wybranego odcinka Szlaku Orlich Gniazd
15:00 - 17:00 Przejażdżki wozem konnym
w wybrane miejsce na Szlaku Orlich Gniazd
14:00 - 17:00 Zjazdy na tzw. tyrolce, pokazy
wspinaczkowe
16:00 - 19:00 Wspólna zabawa

20.09.2020 (niedziela)
13:00 - 17:00 Zwiedzanie z przewodnikiem
wybranego odcinka Szlaku Orlich Gniazd
13:00 - 17:00 Przejażdżki wozem konnym
w wybrane miejsce na Szlaku Orlich Gniazd
13:30 - 17:00 Warsztaty i pokazy kulinarne;
Potrawy regionalne

Złoty Potok 19-20.09.2020
19.09.2020 (sobota)
11.00 Quest rodzinny po terenie Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd „Spacer po dnie
jurajskiego morza w Złotym Potoku”
13.00 Wizyta w Winnicy na Jurze –
oprowadzenie po winnicy przez właściciela,
poznanie historii winnicy i procesu przygotowania
wina, odpoczynek pośród winorośli oraz
degustacja i możliwość zakupu wina regionalnego

20.09.2020 (niedziela)
„Przyjęcie w ogrodach hrabiego Krasińskiego” XIX-wieczne garden party
13.00 PRZYSTAWKA – gry, zabawy i stoiska dla
uczestników
APERITIF U KRASIŃSKICH – zwiedzanie Muzeum
Regionalnego w Złotym Potoku z przewodnikiem
(bezpłatna oferta dla pierwszych 20 osób),
gra w serso, wybijanie pamiątkowej monety
„1 złoty-potocki”, degustacja: jurajskie pierogi
13.30 Korowód gości i osób w strojach z epoki
Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Złotym
Potoku zaprasza do zwiedzania. Pierwsze 50
osób-pakiet promocyjny.
14.00 DANIE GŁÓWNE - OFICJALNE
ROZPOCZĘCIE
Występ chóru im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku, koncert kwartetu smyczkowego
„Altra Volta”, koncert pozytywnej piosenki
balladowej w wykonaniu zespołu „Mikroklimat”
DEGUSTACJA: Jurajskie Przysmaki
16.00 DESER
konkurs dla publiczności na najpiękniejszy strój
z epoki, zwiedzanie z przewodnikiem wystawy
„pamiątki po rodzinie Krasińskich ze zbiorów
muzeum częstochowskiego”, koncert operetkowy
z XIX-wiecznym repertuarem
DEGUSTACJA: Słodka Jura
18.00 UROCZYSTA KOLACJA
18.00 zwiedzanie Muzeum Regionalnego
im. Zygmunta Krasińskiego - bilety wstępu z 50%
zniżką, pokaz teatru tańca z ogniem w wykonaniu
grupy fireshow „Ognista Improwizacja”
DEGUSTACJA: Pieczonki Jurajskie

Zamek w Siewierzu 18-20.09.2020
18.09.2020 (piątek)
I Zlot browarów rzemieślniczych i zlot food
trucków na zamku siewierskim (m.in. panele
dyskusyjne dotyczące browarnictwa, degustacje
kulinarne)
19.00-22.00 Wieczorne zwiedzanie zamku
siewierskiego z przewodnikiem oraz pokaz
iluminacji zamku (obowiązywać będą zapisy do
grup zwiedzania, prowadzone przez Miejsko-

I Zlot browarów rzemieślniczych i zlot food
trucków na zamku siewierskim (m.in. panele
dyskusyjne dotyczące browarnictwa, degustacje
kulinarne)
12:00 - 20:00 „Sarmaci na zamku
siewierskim”
12:00 Rozpoczęcie historycznej gry bitewnej
(figurowej) „Bitwa pod Siewierzem”. Pokaz bitwy,
która odbyła się pod Siewierzem w czasie potopu
szwedzkiego oraz prezentacja gier planszowych
i makietowych
13:00 Turniej Zabaw Plebejskich. Zabawy dla
najmłodszych nawiązujące do dawnych czasów
14:00 „Kości zostały rzucone” – scenki bijatyk
szlacheckich oraz pokaz strojów damskich
15:00 Musztra halabardników – pokaz działania
jednostki halabardników na polu bitwy
16:00 „Serce nie sługa, czyli jak Pannę
porwano” – scenki rodzajowe z użyciem szabli
i rapiera oraz pokaz strojów epokowych męskich
17:00 Pokaz walk na broń białą; Konkursy
szermiercze
17:30 „Zwada w karczmie” – scenki rodzajowe
z użyciem szabli i rapiera oraz pokaz broni z XVII w.
18:00 Historia piwowarstwa oraz gawędy piwne
prezentowane przez Chmielobrodego
18:30 Koncert zespołu „Do trzech razy sztuka”
(piosenka literacka, poezja śpiewana)

20.09.2020 (niedziela)
12:00 - 18:00 Piknik historyczny
„W stolicy dawnego Księstwa Siewierskiego”
(m.in. widowiskowe pokazy walk rycerskich,
zachwycające pokazy mody z epoki, swawolne
pokazy tańców dawnych, pełne ciekawostek
opowieści o życiu codziennym i kulturze
średniowiecza)

Żarki 19-20.09.2020
(sobota, niedziela)
10:00 – 18:00 Bezpłatne zwiedzanie
i warsztaty
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie
(ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki) - zwiedzanie
z przewodnikiem, degustacja lokalnych chlebów.
Konieczna rezerwacja tel. 690 070 772,
www.muzeumzarki.pl.
11:00 – 17:00 Nie święci… talerze lepią –
interaktywne warsztaty gliniarskie z ArtWarsztatami
w Starym Młynie. Konieczna rezerwacja
tel. 570 668 490
10:00 – 18:00 Wehikuł Czasu na Jurajskim
Szlaku (ul. Leśna 19, 42-310 Żarki) - zwiedzanie
z przewodnikiem. Opowieść o średniowiecznych
kulinariach na zamkach, opactwach i w zagrodzie.
Degustacja podpiwka, kwasu chlebowego, ciastek
z pszenicy oraz pieczenie podpłomyków na
blasze. Konieczna rezerwacja tel. 603 770 627,
www.wehikul-czasu.eu.
10:00, 12:00, 14:00 Gaziki na kulinarnym
szlaku (Przystań Turystyczna Leśniów,
ul. Źródlana 5, 42-310 Żarki) - przejazdy gazikami.
Poczęstunek jurajskimi pieczonkami. Konieczna
rezerwacja tel. 887 803 303,
www.przystanlesniow.pl.
11:00 – 18:00 Wiejska przygoda –
Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie
ze zwierzyńcem (Agrogospodarstwo „Pod
Skałką”, ul. Szkolna 34, 42-310 Przybynów) –
zwiedzanie z przewodnikiem według specjalnego
scenariusza. Degustacja chleba ze smalcem
i żurku. Konieczna rezerwacja tel. 501 154 921,
www.agroskalka.pl.

Zamek Bobolice
19.09.2020 (sobota)
10:00 Rozpoczęcie - wystrzał z broni
czarnoprochowej
11:00 Pokaz ubierania rycerza przez giermków,
prezentacja zbroi i uzbrojenia rycerskiego
z udziałem publiczności
12:00 Bieg Damy i Rycerza, konkurs
dla publiczności: „średniowieczny” tor
sprawnościowy, m.in. rzucanie włócznią do celu,
wiankiem na miecz
13:00 I Pokaz walki rycerzy w tym walki
turniejowe
14:00 Turniej rycerski 15:00 Turniej rzutu
kolczugą
16:00 Pokaz artyleryjski broni czarnoprochowej
17:00 II Pokaz walki rycerzy
18:00 Zakończenie

Podlesice 19.09.2020 (sobota)
Góra Zborów
10:00 - 18:00 Dzień dla aktywnych i rodzin
z dziećmi – „Wspinaczka na Jurze” z Grupą
Jurajską GOPR

16:00 Rozpoczęcie imprezy, powitanie gości
16:30 Pokazy artyleryjskie sarmatów
i rozpoczęcie biesiady
17:00 Scena doręczenia pozwu sądowego
Samuelowi Łaszczowi
17:30 Zabawy dla gości – chrzest na zbójnika,
zabawy plebejskie
18:00 Kuchenne rewolucje – czyli bitwa
o kociołek
19:00 Scena - napad zbójecki na szlachcica
20:00 Pokaz strzelania i zakończenie imprezy

Zamek Ogrodzieniec
19.09.2020 (sobota)
12.00 muzyczne powitanie gości – koncert
zespołu muzycznego
13.00 pokaz wojów słowiańskich
14.00 pokaz artylerii husyckiej
15.00 turniej walk rycerskich
16.00 Koncert zespołu Percival – zamkowy
dziedziniec
16.30 pokaz regimentu szwedzkiego
17.00 pokaz grupy Sarmatów
18.30 koncert Zespołu Percival – przedzamcze
zamkowe
19.00 zakończenie imprezy
ATRAKCJE KULINARNE
Degustacje:
13.00 kuchnia średniowieczna
14.00 polska kuchnia sarmacka
15.00 grochówka wojskowa
18.00 pieczona świnka z ogniska

Zamek Pilcza w Smoleniu
19.09.2020 (sobota)
10.30 Rozpoczęcie imprezy „Hajda na Szweda”,
powitanie gości, salwa artyleryjska
11.00 Pokaz walk na szable
12.00 Poczęstunek z kuchni polowej
13.00 Pokaz musztry piechoty sarmackiej
14.00 Zabawy i konkursy dla dzieci
15.00 Pokazy gotowania i prelekcja na temat
kuchni barokowej
16.00 Bitwa ze Szwedami o zamek
17.00 Zakończenie imprezy

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Gmina Klucze
Pustynia Błędowska – Punkt
widokowy „Róża Pustyni”
18.09.2020 (piątek)
20.00 – 22.00 Rajd Świetlika nocne błądzenie po Pustyni Błędowskiej
z przewodnikiem

Zamek w Bydlinie
19.09.2020 (sobota)
12.00 – 18.00 Jurajska uczta u Niemierzy
herbu Strzała – jarmark rzemiosł, zabaw
i warsztatów
W programie m.in.: wystrzały z broni
czarnoprochowej na inaugurację uczty, jarmark
lokalnych przysmaków i napitków, warsztaty
rzemiosł dawnych m.in. powroźnictwo,
mennica, średniowieczna kuchnia z wypiekiem
podpłomyków, młynopiekarnia z warsztatami
wytwarzania pieczywa według historycznych
receptur, pokazy rycerskiego rynsztunku,
trening z celności strzału z łuków i kusz, quizy
wiedzy o Jurze oraz konkursy plastyczne
z nagrodami, ścianka wspinaczkowa
12.30; 13.30; 15.30 Zwiedzanie ruin
Zamku z przewodnikiem
13.00; 14.00; 16.00 Pokazy walk
rycerskich u podnóża Zamku

Zamek w Rabsztynie
20.09.2020 (niedziela)
10.00 - 18.00 Dzień Sarmacki w Rabsztynie
W programie m.in: rekonstrukcje historyczne, gra
terenowa „Skarby rabsztyńskiego zamku”, zajęcia
plastyczne dla dzieci, konkurs fotograficzny
10.00 Przemarsz wojsk, salwa honorowa
oraz prezentacja Podolskiego Regimentu
Odprzodowego i Małopolskiej Chorągwi Husarskiej
11.00; 15.00; 17.00 Pokaz Małopolskiej
Chorągwi Husarskiej, gonitwa do pierścienia oraz
ścinanie w galopie
11.00 Spacer z przewodnikiem wokół zamku
połączony z prezentacją archiwalnych rycin
i fotografii z XVIII i XIX w.
12.00 Pokaz artylerii i broni czarnoprochowej
13.00; 16.00 Prezentacja zwyczajów
i strojów sarmackich, pokazy walki na szable
14.00 Orszak weselny Gryzeldy Batorównej
i Jana Zamoyskiego w Rabsztynie – rekonstrukcja,
poczęstunek kołaczykami jurajskimi
10.00 – 16.00 Strefa aktywności: rodzinny
rajd rowerowy, marsz nordic walking (meta pod
Chatą Kocjana), możliwość odpłatnego zwiedzania
Chaty Kocjana
10.00 – 16.00 Gra terenowa „Poznajemy

tajemnice rezerwatu Pazurek” (start – parking
leśny przy DW 783)
12.00 – 16.00 Karaoke na ludowo przy
Chacie Kocjana

Olkusz 18-19.09.2020
18.09.2020 (piątek)
Bazylika pw. św. Andrzeja
Apostoła
19.00; 19.30; 20.00; 20.30
Zwiedzanie średniowiecznej bazyliki św. Andrzeja
Apostoła w Olkuszu połączone z prezentacją
zabytkowych organów Hansa Hummla

19.09.2020 (sobota)
Rynek
10.00 - 18.00 Święto Gwarków Olkuskich
W programie m.in: stoiska informacyjnopromocyjne na Rynku w Olkuszu, gry miejskie typu
quest pt. „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich” oraz
„Śladami herbów i gmerków olkuskich”, bezpłatne
zwiedzanie Muzeum Regionalnego PTTK
w Olkuszu, pokazy filmów i prezentacja dawnych
narzędzi górniczych, bezpłatne zwiedzanie
Kolekcji Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości
Jury Krakowsko – Częstochowskiej, pokazy
filmów, bezpłatne zwiedzanie Muzeum
Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, pokazy dawnego
i współczesnego sprzętu strażackiego
10.00 – 11.30 Wycieczka „Śladami dawnego
górnictwa” w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowym
„Silver Park”
15.00 – 16.00 Spacer z przewodnikiem po
olkuskiej starówce „Srebrnym Szlakiem Gwarków
Olkuskich” (start w Rynku przy Mobilnym Punkcie
Informacyjnym)
12.00 – 13.00 Spacer z przewodnikiem
„Śladami murów obronnych Olkusza” (start
w Rynku przy Mobilnym Punkcie Informacyjnym)
14.00 – 18.00 „Legendy olkuskich gwarków”
happening - korowód nawiązujący do historii,
tradycji i legend górniczych Olkusza
16.00 – 17.00 Spacer z przewodnikiem
„Tajemnice olkuskich klasztorów i kościołów”
19.00 – 20.00 Zwiedzanie z przewodnikiem
średniowiecznej bazyliki św. Andrzeja w Olkuszu

Dolina Prądnika - Zamek
w Pieskowej Skale*
19 – 20.09.2020
(sobota, niedziela)
10.00 – 18.00 W programie m.in.:
pokazy tańca dworskiego z okresu baroku –
Zespół tańca Belriguardo,
Tańcuj pracuj nóżeczko – zabawa interaktywna
z dawnymi instrumentami muzycznymi: lira
korbowa, cymbały, kantele
Bukiet smaku – zabawa edukacyjna polegająca
na rozpoznawaniu ziół i przypraw oraz ich
zastosowaniu w kuchni i medycynie,
Girlanda obfitości – warsztaty artystyczne
tworzenia girland i wieńców z kwiatów i owoców,
Dobra wieść – niosą jeść! – warsztaty kaligrafii
sentencji kulinarnych,
Obrazy do smakowania – zabawa polegająca na
tworzeniu kompozycji z owoców,
warzyw i rekwizytów na wzór XVII – wiecznych
martwych natur,
Polowanie w muzeum – zabawa polegająca na
poszukiwaniu zwierząt na muzealnej wystawie
12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Rekonstrukcje kulinarne, opowieści o kuchni
staropolskiej doby baroku, pokazy i degustacje
w wykonaniu Działu rekonstrukcji kulinarnych
z Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Dolina Prądnika - Osada
Młynarska Boroniówka*
19 – 20.09.2020
(sobota, niedziela)
10.00 - 17.00 W programie m.in.:
warsztaty wypieku chleba z miejscowej mąki
w specjalnym piecu pod okiem Mistrza piekarza
Artura „Chlebka” Ziemnickiego (co ok. 40 minut
w grupach 10-20 osób), degustacja miejscowego
chlebka i chałki, pokazy działającego młyna
i tartaku wodnego (wstęp co ok. 1 godzinę)

Dolina Prądnika - Stawy
hodowlane Pstrąga Ojcowskiego
19 – 20.09.2020
(sobota, niedziela)
12.00 – 18.00 W programie m.in: „Pstrąg
na Jurze” – warsztaty edukacyjne dla dzieci,
„Jurajskie (przy)smaki rybne” – warsztaty kulinarne
– live cooking
12.00 Wykład Magdaleny Kasprzyk –
dziennikarki, współautorki książki
„Kapłony i Szczeżuje”- o starodawnych
zwyczajach kulinarnych, połączony z degustacją

Dolina Prądnika - Pustelnia
bł. Salomei w Grodzisku
19 – 20.09.2020
(sobota, niedziela)
10.00 - 17.00 (nd. od 9.00)
W programie m.in: zwiedzanie kościółka i pustelni

ze średniowiecznym mnichem, warsztaty
kaligrafii z chorałem gregoriańskim w tle,
warsztaty z kuchni średniowiecznej w duchu św.
Hildegardy z degustacją (w menu: kotlety jaglane
z Podagrycznikiem pospolitym, napar ziołowy oraz
majonez bez jaj na bazie bluszczyka kurdybanka,
kotlety z żółciaka siarkowego oraz racuszki
pokrzywowe)

Dolina Prądnika - Kościółek
na Wodzie w Ojcowie
19 – 20.09.2020
(sobota, niedziela)
10.00 - 17.00 (w nd. od 11.00)
Zwiedzanie Kościółka na Wodzie
z przewodnikiem (co ok. 30 min)

Dolina Prądnika - Brama
Krakowska 19 – 20.09.2020
(sobota, niedziela)
9.00 - 17.00 Gra terenowa z LGD Jurajska
Kraina - zabawa dla tych, którzy chcą odwiedzić
wszystkie atrakcje Juromanii zlokalizowane
w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
18.09.2020 (piątek)
Jaskinia Nietoperzowa
18.00 – 22.00

Nocne zwiedzanie jaskini

Gmina Wielka Wieś 18-20.09.2020
18.09.2020 (piątek)
Jaskinia Wierzchowska Górna
18.00 – 22.00

Nocne zwiedzanie jaskini

19.09.2020 (sobota)
Dolina Będkowska – Siedziba
Jurajskiej Grupy GOPR
10:00 – 17:00 Dzień z Grupą Jurajską GOPR
W programie m.in.:
nauka podstaw wspinaczki dla dzieci i dorosłych,
pozorowane akcje ratownicze, szkolenie
bezpieczeństwa na szlaku, obsługa sprzętu
ratowniczego, zasady pierwszej pomocy na Jurze.

20.09.2020 (niedziela)
Gospodarstwo Agroturystyczne
Brandysówka
10:00 – 14:00 XIV Eko Bieg po Dolinie
Będkowskiej (Wydarzenie płatne, oplata startowa
40 zł-osoba dorosła, 20 zł – dziecko)

Zamek w Korzkwi
20.09.2020 (niedziela)
11.00 - 18.00 Pospolite Ruszenie
na Korzkiew
W programie m.in: przyjazd Króla Władysława
Jagiełły spod Grunwaldu i rozbicie obozowiska
rycerskiego, inscenizacja bitwy pod Zamkiem,
pokazy walk rycerskich z prezentacją uzbrojenia,
degustacje lokalnych przysmaków,
zwiedzanie Zamku oraz gra terenowa – quest
„Z Eleonorą Wodzicką spacer po Korzkwi”,
Jurajski Bieg dla dzieci i rodzin, warsztaty:
tańców średniowiecznych, kulinarne,
łucznicze, kaligrafii, gry na instrumentach
oraz występy artystyczne.

Zamek Tenczyn w Rudnie*
18-19.09.2020
18.09.2020 (piątek)
18.00 – 20.00 Zwiedzanie Zamku w świetle
pochodni z przewodnikiem, który wprowadzi
uczestników w świat miejscowych historii i legend
20.00 – 20.15 Pokaz teatru ognia – fire
show
20.15 – 22.30 Kino plenerowe

19.09.2020 (sobota)
10.00 - 18.00 Królewska uczta na Zamku
Tenczyn
W programie m.in.: warsztaty lepienia z gliny
i gipsu, pokazy i warsztaty rzemiosł dawnych,
średniowieczna kuchnia z prezentacją receptur
historycznych potraw i wypieków, jarmark
lokalnych potraw i produktów, konkursy
z nagrodami, dmuchany zamek dla najmłodszych,
animacje dla dzieci oraz zwiedzanie zamku
z przewodnikiem
10.30 – 13.00 Warsztaty zdobienia
zamkowych ciasteczek
11.30 – 13.00 Plener malarski
13.30 – 15.00 Warsztaty tworzenia witraży
14.30 – 16.00 Inscenizacja królewskiej
uczty w miejscu legendarnego ślubu Jadwigi
Andegaweńskiej z Władysława Jagiełły
z występami kuglarzy, tańcami dworskimi przy
akompaniamencie muzyki dawnej, konkursem
na najpiękniejsze przebranie z epoki
15.00 – 16.30 Warsztaty fotograficzne
w dawnej przyzamkowej winnicy
16.30 Koncert muzyki dawnej
* wstęp na teren obiektu jest biletowany, odpłatny,
atrakcje organizowane w ramach Juromanii są
bezpłatne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Szczegółowy program na www.juromania.pl.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego/Śląskiego

