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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w imieniu społecznej inicjatywy wpisu Jury Krakowsko-

Częstochowskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO zwróciło się do mnie o wsparcie tej inicjatywy. 

Jestem mieszkanką tego regionu, a przede wszystkim miłośniczką Jury, i pragnę wyrazić swoje szczere po-

parcie dla tej inicjatywy. 

Jura Krakowsko-Częstochowska to niezwykła, malownicza kraina z wyjątkowymi dolinami, jaskiniami 

i zamkami, bogata w zabytki architektury oraz przepiękne krajobrazowo tereny. Rozciąga się w południowej 

Polsce, obejmuje 80-kilometrowy pas pomiędzy Krakowem i Częstochową. W tutejszym pejzażu odznaczają 

się średniowieczne zamki, eleganckie pałace, zabytkowe drewniane kościółki, muzea i skanseny. Oprócz 

wielu szlaków pieszych znajdujemy tu także szlaki rowerowe i ścieżki dydaktyczne. 

W pejzażu Jury Krakowsko-Częstochowskiej przeważają zamki, dawne warownie, które zostały 

w większości wybudowane w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego dla ochrony obszarów przygranicza. Do 

dziś w większości zachowały się jedynie ruiny bądź fragmenty zamków, które wznoszą się na jurajskich 

wzgórzach niczym orle gniazda. Stąd nazwa głównego szlaku wiodącego poprzez Jurę od zamku do zamku – 

Szlak Orlich Gniazd. To zamek w Podzamczu, Ogrodzieniec, zamek Pieskowa Skała, ruiny zamku Smoleń, 

zamek Bobolice, zamek Mirów czy zamek w Olsztynie. 

Na mapie Jury Krakowsko-Częstochowskiej możemy znaleźć także inne atrakcje, takie jak Ojcowski Park 

Narodowy, Dolina Prądnika, Maczuga Herkulesa, Grota Łokietka czy Jaskinia Ciemna. Mało kto wie, że 

tereny Jury poza walorami kulturowo-przyrodniczymi posiadają również bogactwo czystej wody, głównie 

zbiorniki wód podziemnych. 

Jestem pewna, że wpisanie Jury na tę listę przyczyni się do promowania tego regionu nie tylko w Polsce, 

ale przede wszystkim na świecie, dzięki czemu ten obszar o wyjątkowych walorach kulturowych, przyrodni-

czych i krajobrazowych będzie miejscem różnorodnych form wypoczynku. 

Mieszkańcy regionu, jego miłośnicy i samorządowcy rozpoczęli już działania, aby wpisać ten obszar na li-

stę światowego dziedzictwa. Napisany został list otwarty, skierowany także do Polskiego Komitetu ds. UNE-

SCO, Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu, a także do różnych instytucji rządowych, samorządowych 

i pozarządowych. Podejmują wiele działań promocyjnych. 

Ja wspieram działania zmierzające do wpisania Jury Krakowsko-Częstochowskiej na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO i do Pana Ministra kieruję prośbę o wsparcie tej inicjatywy. 
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