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V L O I M .  A DA M A M I C K I EWI CZA W  C Z E S T O CH OWIE



Środowiska przyrodniczo-kulturowe

Opisywane przeze mnie miejsca moją bogaty dorobek historyczny, Jasna Góra, rezerwat 

"Zamczysko", czy turbina wiatrowa. Za każdą z tych budowli stoi wielka historia, dla każdego 

warta więcej lub mniej. Omawiam też w tej prezentacji środowisko naturalne, przyrodnicze. 

"Bagno w Jeziorze", skały wapienne. Malownicze krajobrazy w naszej okolicy tylko proszą 

się o poznawanie ich zakamarków, na następnym slajdzie zobaczymy mapę opisywanego 

przeze mnie obszaru, a na końcu proponuję trasę wycieczki rowerowej która obejmuje cały 

ten obszar. Zapraszam



Opisane obiekty na 
mapie pow. 
kłobuckiego i 
częstochowskiego

1. Jasna Góra

2. 3 zbiorniki wodne

3. Rębielice Królewskie

4. Opatów

5. Jezioro

6. Truskolasy

7. Grodzisko



Jasna Góra
Siedziba zakonu Paulinów, kościół, Obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej, Czarna 

Madonna, klasztor który obronił się przed 

okupantem w 1655 roku podczas potopu 

szwedzkiego. To tylko nie liczne 

skojarzenia pięknej budowli, która jest 

największym miejscem pielgrzymek w 

Polsce. Przyjeżdżają 

tu obcokrajowcy, którzy chcą umocnić 

swoją wiarę. Początek klasztoru to rok 

1382, wtedy został zbudowany i stoi do 

dziś oraz jest w "ciągłych" remontach.



Oceany i morza w Częstochowie
"Pacyfik"

"Adriatyk"

Każdy z tych zbiorników znajduje się w Parku Lisiniec, ich łączna powierzchnia wynosi 11ha. 

Pacyfik, Bałtyk i Adriatyk, bo tak się nazywają, powstały na wskutek wykopów gliny, a następnie 

zalania ich.

"Bałtyk"



Rębielice 
Królewskie

Jest to mała, licząca tylko około 1000 mieszkańców wioska w 

Powiecie Kłobuckim, jest niezwykła pod względem 

działalności człowieka, jak i pod względem swoich zasobów.

Wiatrak dla którego nie jeden kraj chciał zapłacić duże 

pieniądze, za możliwość pracowania na tym patencie. 

Poświęcam mu kolejny slajd, ponieważ jest to według mnie 

najpiękniejsza "atrakcja" w okręgu Częstochowy.

Skały. Skały nie byle jakie, bo skały wapienne, które ciągle są 

wydobywane. Przy wykopkach znajdują się stare wielkie 

piece, przypominające "kominki". Część z nich zostały już 

rozebrane ze względów bezpieczeństwa, ale jeszcze kilka 

takich pieców stoi i ma się "dobrze" jak na ich wiek. 

Zapraszam do następnych slajdów



Dokładnie turbina wiatrowa, wielkie "arcydzieło". 
Zaczął on powstawać w 1978 
roku. Pomysłodawcą jak i inżynierem 
i budowniczym jest Ś.P. Józef Antos. Osobiście go 
poznałem 3 miesiące przed jego śmiercią, 11 
lipca 2019 roku, wraz ze 
swym przyjacielem, opowiadał mi i moim kolegom 
całą historię związaną z tym dziełem. Dnia by mi 
nie starczyło aby opowiedzieć to samo co 
on. Wiatrak kosztował blisko 1 
mln złotych, budowe ukończono w 2003 roku, lecz 
nigdy maszyna ta niezostała uruchomiona, ze względu 
na brak środków na dobrą prądnice. Wiatrak ładował 
by prąd już przy ruchu powietrza 2m/s i ładował 
by waterie z mocą 35kW przy tej prędkości, 
holenderskie wiatraki w tych czasach mogły o tym 
pomarzyć, one osiągały ładowanie 15kW 
przy prędkości 4m/s. Cała konstrukcja ma wagę 240 
ton i sięga 54 m. Koło na których jest 280 łopatek ma 
średnicę 32metrów

Wiatrak



Aktualny wygląd turbiny
Zdjęcia autorskie



Piece oraz skały wapienne

Zdjęcia autorskie



Przez Opatów

W Opatowie przebiega "szlak opatówki". Na jej trasie są 

właśnie Rębielice ale także potocznie nazywana "górka 

opatowska". Na jej szczycie znajdują się elektrownie 

wiatrowe, skały wapienne i pomnik, ciekawe miejsce 

jeśli jesteście w okolicy.

Zdjęcie autorskie



Miejscowość Jezioro

W tej wiosce znajduje się tak zwane 

"bagno w Jeziorze" bagno symbolizuje 

zbiornik jakim w tym przypadku jest 

jezioro, a Jezioro oznacza miejscowość. 

Jeśli chce się uciec od "szkolnej 

rzeczywistości" czy "problemów 

nauczycielskich", to właśnie jest 

odpowiednie miejsce. Zachęcam do 

szukania w lasach wokół zbiornika 

rosiczki okrągłolistnej.



Rezerwat "Zamczysko" 
w Grodzisku

Rezerwat nosi nazwę Zamczysko nie bez powodu, kiedyś 

stał tu zamek, a fosa która go otaczała jest możliwa do 

zaobserwowania, na zdjęciach dokładnie widać 

zagłębienia w ziemi.



Parafia św. 
Mikołaja w 
Truskolasach

W parafii tej znajduję się kościół z 

obrazem Matki Bożej Łaskawej, jest 
to kopia Czarnej Madonny z 
Częstochowy, powstał on jako 

"ubezpieczenie" przed zniszczeniem 
prawdziwego obrazu z 

częstochowskiego klasztoru. Kiedyś 
wystawiano go właśnie w Jasnej 
Górze. Kościół jest cały z drewna i 

jest jednym z najstarszych kościołów 
drewnianych w Polsce, powstał on w 

1737 roku. Ponadto elementem 
wyróżniającym Truskolaski kościół 
są ponad 250-letnie lipy wokół 

świątyni

Na pierwszym zdjęciu kościół w 2005 roku, 

na drugim odnowiony w 2008 roku



Dziękuję za uwagę

Prezentacja wykonana przez Kamila Parkitnego klasa 2i VLO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Źródła zdjęć:

Slajd:

3-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jasna_G%C3%B3ra,_noc,_2019.jpg

4-https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,150461,24897138,park-lisiniec-w-czestochowie-sie-zmienia-mial-byc-

aquapark.html?disableRedirects=true

6-https://czestochowa.naszemiasto.pl/wiatrolap/ar/c11-5782113

7,8,9-zdjęcia własne

10-http://www.wreczyca-wielka.pl/turysta/atrakcje-turystyczne/walory-przyrodnicze/(za zgodą administratora)

11-http://historia.blachownia.com/2018/01/05/grodzisko-rezerwat-zamczysko/

12-zdjęcia od księdza



Przykładowa 
wycieczka po 
danych 
obiektach

Zaczynajmy na Jasnej Górze, po zwiedzaniu 

murów świątyni udajemy się na plażę nad 

zbiornikami wodnymi. Później polecam jechać 

główną drogą do Grodziska gdzie będziemy 

spacerować po rezerwacie, następnie jedziemy w 

kierunku jeziora, Zachęcam do zrobienia przerwy, 

ponieważ jeszcze dużo przed nami. Po posiłku i 

szukaniu rosiczki, wyruszamy w drogę do kościoła 

w Truskolasach, następnie wyruszamy w stronę 

Opatowa gdzie podążamy szlakiem opatówki, szlak 

ma kolor zielony. Gdy dojedziemy do Rębielic 

Królewskich musimy zboczyć z trasy aby dojechać 

do turbiny powietrznej. Gdy skończymy podziwiać 

wracamy do Częstochowy drogą Kłobuck-

Częstochowa. Zapraszam do skorzystania.


