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Szanowni Radomianie 

 Mamy to szczęście, że tuż za granicami naszego miasta zaczynają się kompleksy 
leśne Puszczy Kozienickiej. Wystarczy kilkanaście minut jazdy autobusem miejskim lub 
koleją, by z centrum miasta przenieść się w tętniące naturą dzikie ostępy. Radomianie 
spragnieni prawdziwie dzikiej przyrody mają ją na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. 
W puszczy można spotkać żółwie błotne, owadożerną roślinę – rosiczkę, łosie, bociana 
czarnego i wiele innych mało spotykanych gdzie indziej zwierząt.
 Leśnicy i pracownicy Kozienickiego Parku Krajobrazowego przygotowali wiele ścieżek 
przyrodniczych i miejsc do rekreacji, gdzie można rozpalić ognisko i miło spędzić czas.
 Przez teren Puszczy Kozienickiej wytyczono szlaki piesze i  rowerowe, na których 
coraz częściej spotkać można także amatorów nordic walkingu.  
  W publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy to, co można zobaczyć 
przemierzając drogi i trakty okolic Radomia, poruszając się oznakowanymi i nieoznako-
wanymi szlakami turystycznymi. 
 Opracowanie zawiera opis dziesięciu tras o  różnym stopniu trudności. Ich zaletą 
jest to, że większość zaczyna się i kończy na stacjach kolejowych położonych na trasie 
Radom – Dęblin: Jedlnia-Letnisko, Jedlnia Kościelna, Pionki Zachodnie, Pionki Główne, 
Garbatka - Letnisko, Bąkowiec, Zajezierze. Dodatkową korzyścią z podróżowania koleją 
są bezpłatne przewozy rowerów i  przejazdy dla psów, a  także zniżkowe, tak zwane 
„wycieczkowe” bilety obowiązujące przez cały rok w weekendy. Ułatwienia te powinny 
dodatkowo zachęcać do odwiedzenia opisanych miejsc.
 Proponowane trasy poprowadzą Państwa przez rozległe nadwiślańskie pejzaże, 
mroczne zakątki Puszczy Kozienickiej oraz miejsca pamięci narodowej. Wskażą pomniki 
przyrody i  zabytki architektury, które warto zobaczyć. Podczas wycieczek na pewno 
przydadzą się zamieszczone tu informacje krajoznawcze, bogato zilustrowane zdjęciami. 
W terenie pomocne będą dokładne opisy tras opatrzone stosownymi mapami.
 Jest tu też wiele ważnych informacji przyrodniczych. Przed rozpoczęciem wędrówki 
polecamy zapoznanie się z rozdziałem „ABC wędrowania”. Życzymy udanego spędzenia 
czasu na wycieczkach, z naszym przewodnikiem w ręku. 

WSTĘP

Andrzej Kosztowniak
Prezydent Miasta Radomia
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„Jest puszcza w starostwie Radomskiem, 
której od Ryczywoła począwszy aż do 
rzeki którą zowią Iłżecką, za Tczowem mil 
dziesięć dobrych, a wszerz począwszy 
od Jastrzębiej aż do młynarza Śmietanki 
ks. opata sieciechowskiego mil sześć 
dobrych. Ta puszcza od zachodu ma 
granice naprzód z Lisowem, potem 
Owadowem, z Goryniem, z Bobrownikiem 
i Głowaczowem, od północy z Leżanicami 
naprzód, z tej strony do Wisły przypada 
do Ryczywoła, potem z Swierczami aż 

do Kozienic od wschodu z Janikowem, 
ze Psary, z Brzeźnicą, z Rudą, z Młynem 
Śmietanką ks. opata sieciechowskiego, 
potem z Policzną panów Podlodowskich, 
ze Strykowicami, aż do Zwolenia; od 
południa naprzód z Miechowem panów 
Kazanowskich i z Brzezinkami, z Tynicą, 
z Zakrzówkiem, z Myśliszowcami 
i z Rajcem opata sieciechowskiego, aż 
do Pacyny, młyna króla Jegomości” – tak 
w połowie XVI wieku królewscy lustra-
torzy opisywali puszczę zwaną Radomską. 
Wraz z upływem czasu, w rytmie zmian 
zachodzących w naszym kraju, zmieniała 
się również i sama puszcza. Nasilające 
się osadnictwo okroiło nieco jej granice, 
szczególnie od południa i zachodu, 
a wraz z utworzeniem ekonomi kozie-
nickiej zmieniła się także jej nazwa na 
Puszczę Kozienicką. Niemniej jeszcze 
w okresie międzywojennym funkcjo-
nowała również nazwa dwuczłonowa – 
Puszcza Radomsko--Kozienicka. Zresztą 
nic w tym dziwnego, skoro i współcze-
śnie rozciąga się ona od przedmieść 
Radomia (Rajec Poduchowny) do przed-
mieść Kozienic. Sama puszcza nie jest 
odwieczna, jak głoszą niektóre legendy 
– jej współczesna flora i fauna, podobnie 
jak i na całym współczesnym terytorium 
Polski, została ukształtowana podczas 
stosunkowo krótkiego odcinka czasu obej-
mującego ostatnie 10-12 tysięcy lat p.n.e, 

PUSZCZa KOZIENICKa

>>>Kozioł sarny
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tj. w okresie po ostatecznym ustąpieniu 
z ziem polskich lodowca. Ale i przez 
ten czas ulegała i nadal ulega ciągłym 
zmianom. Występująca tu na początku 
roślinność tundry krzewiastej z zaro-
ślami wierzb, brzóz karłowatych i rokit-
nika, zaczęła stopniowo przekształcać się 
w lasy typu parkowego, z przewagą brzóz 
i domieszką osiki oraz wierzb, a z czasem 
modrzewia i sosny. Klimat ocieplał się 
i w okresie borealnym, czyli pomiędzy 
9000 i 8000 lat p.n.e., pojawiały się 
kolejne gatunki drzew liściastych, w tym 
dęby, lipy, a nad rzekami jesiony i olsze. 
W okresie atlantyckim (między 8000 
i 5000 lat p.n.e. nastąpiło optimum 
rozwoju naturalnej szaty roślinnej zwią-
zanej z postępującym ociepleniem klimatu. 
Powstały wtedy bogate w gatunki lasy 
liściaste z udziałem lip, wiązów, dębów 
i jesionów, na uboższych glebach przewa-
żały bory mieszane dębowo-sosnowe. 
Około 3000-2000 lat p.n.e., w okresie 
zwanym subborealnym, w Polsce a więc 
także w Puszczy Radomskiej rozprze-
strzenił się najprawdopodobniej grab, 
a także jodła i buk. U schyłku tego okresu 
zmianie uległ klimat, charakteryzujący się 
wówczas zwiększonymi opadami atmos-
ferycznymi i ochłodzeniem powodującym 
stopniowe wypłukiwanie wapnia z gleb, 

co z kolei doprowadziło do ich zakwa-
szania i zubożenia w pierwiastki mine-
ralne. Zmiany te znalazły odzwiercie-
dlenie w składzie gatunkowym lasów. 
Wzrasta udział dębów. Analizy pyłku zgro-
madzonego w złożach torfu w dolinie 
rzeki Mlecznej w rejonie Piotrówki wska-
zują, iż ok. 5000 lat temu to człowiek, 
obok klimatu, zyskał dominujące znaczenie 
w kształtowaniu szaty roślinnej otoczenia 
Radomia, a tym samym zaczął silnie 
oddziaływać na puszczę. Następnym 
etapem wpływu człowieka na szatę 
roślinną było uprzemysłowienie regionu, 
datujące się od połowy XIX w. W tym 
okresie obszar lasów w dorzeczu Mlecznej, 
wchodzących niegdyś w skład puszczy, 
z 40% spadł do zaledwie 14%. Wtedy 
właśnie wycinane są całe połacie lasu 
w rejonie Myśliszewic, a puszcza cofa się 
w kierunku północnym. Niemniej zmiany 
te dotyczą głównie własności prywatnej, 
zasadnicza część puszczy pozostaje niena-
ruszona – jako dobra stołowe królów 
polskich, a później jako dobra rządowe. 
Zmienia się natomiast jej charakter. Znikają 
cenniejsze gatunki drzew, drzewa bartne 
stanowiące przeszkodę w gospodarczym 
wykorzystaniu puszczy – słowem zmienia 
się gospodarka leśna. 
Regulacji ulegają rzeki, a bagna zostają 
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osuszone. Wraz z ubożeniem i kurcze-
niem się szaty roślinnej, presją demo-
graficzną, puszcza traci także kolejne 
gatunki zwierząt. Mniej więcej na początku 
wieków średnich znika z puszczańskich 
łąk tur, którego szczątki możemy dzisiaj 
zobaczyć już tylko w zbiorach Działu 
Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. Nieco później przestaje 
występować żubr, z upływem lat także 
głuszec oraz pojawiające się tu jeszcze 
w połowie lat 70. XX wieku cietrzewie. 
Giną sokoły wędrowne, orły i kruki zabi-
jane jako szkodniki łowieckie. Zapewne 
jeszcze przed upadkiem I Rzeczypospolitej 
z rzek puszczy znika bóbr, w roku 1805 
zostaje zastrzelony ostatni niedźwiedź, 
przed rokiem 1810 – łoś, zaś w okresie 
II wojny światowej – jeleń. Na jedlańskiej 
polanie, na której zapewne jeszcze 100 lat 

temu tokowały dropie, nie spotka się teraz 
również chomika, który wymarł w ostat-
niej dekadzie. Nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć kiedy brzegiem któregoś 
ze strumieni po raz ostatni przebiegła 
norka europejska. Na naszych oczach 
znika i zapewne już nie powróci kraska – 
niebieski klejnot puszczańskich polan i łąk, 
a dzierzbę rudogłową można obejrzeć już 
tylko w radomskim muzeum. Cała pusz-
czańska populacja ostatniego z leśnych 
kuraków – jarząbka, skurczyła się do kilku-
nastu osobników na jednym stanowisku 
w rejonie Pionek. Poważnie zagrożone 
są dwa rzadkie gatunki gadów Puszczy 
Kozienickiej – gniewosz plamisty i żółw 
błotny. 
W puszczy nie spotkamy już jelonka 
rogacza - największego z naszych 
chrząszczy, inny - zgniotek cynobrowy, 
relikt pierwotnego lasu, jest na krawędzi 
wymarcia. Zagrożone są motyle modraszki, 
w tym modraszek fioletek spotykany na 
zaledwie kilku łąkach a także, niewiele 
od niego liczniejszy, modraszek telejus 
i najliczniejszy z nich – czerwończyk 
nieparek. Los nie oszczędza także świata 
roślin. Skrajnie nieliczna staje się sasanka 
otwarta, występująca tylko na jednym 
stanowisku w liczbie kilku osobników. 
Wprawdzie pojawiają się nowe gatunki, 
ale część z nich to mimowolni najeźdźcy 
– przybysze z innych kontynentów stano-
wiący konkurencję dla naszych rodzi-
mych gatunków. Obok piżmaka, rozprze-
strzenionego już w pierwszej połowie 
XX wieku, pojawiła się norka amerykańska 
i syberyjski jenot, od wschodu i zachodu 
zbliża się nieuchronnie amerykański szop 
pracz. W wodach zadomowił się rak pręgo-
wany  roznoszący, groźną dla naszych 

>>>Ols koło Sieciechowa
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rodzimych gatunków, dżumę raczą. Wśród 
roślin pojawił się azjatycki niecierpek 
drobnokwiatowy, rdestowiec japoński. 
Wydmy porasta czeremcha amerykańska. 
Na polach króluje jesienią nawłoć kana-
dyjska. Do lasów łęgowych w dolinach 
rzek wkracza amerykański klon jesio-
nolistny. Zadomowił się tu nawet egzo-
tyczny grzyb – okratek australijski. Warto 
zauważyć jednak, że prowadzone zabiegi 
ochronne przynoszą efekty. Po krótkiej 
nieobecności jesienną mgłę znowu prze-
nikają odgłosy walczących byków jeleni, 
których przodków sprowadzono tu z Mazur 
i Opolszczyzny w latach 1956-64. Same 
powróciły łosie. Z Suwalczczyzny przy-
wieziono cztery bobry, do nich dołączyły 
już samodzielnie następne znad Wisły. 
Powrócił bielik i wydra. Stawy w Bąkowcu 
stały się ostoją gęsi gęgawy, wąsatki 
i mewy śmieszki, a nad Radomką można 
spotkać tracza nurogęsia. Kruk znowu 
jest licznym gatunkiem, występującym 
już na obrzeżach Radomia. Na łąkach 
i skrajach lasów od kilkunastu lat wystę-
puje niezwykle piękny pająk – tygrzyk 
paskowany. 
Zmiany dokonujące się na terenie puszczy 
to proces ciągły, rozgrywający się na 
naszych oczach. To samo miejsce, które 

odwiedzamy w końcu lutego i które 
zachwyca nas łanami kwitnących prze-
biśniegów, śpiewem paszkota, już za 
tydzień „poprzetykane” będzie niebie-
skimi kępami przylaszczek, różowymi kwia-
tami wawrzynka, rozbrzmiewać będą 
tu nowe głosy. Z końcem marca zoba-
czymy już tylko jednolity zielony dywan 
liści czosnku niedźwiedziego. Z począt-
kiem maja zamieni kolor - od kwiatów tej 
rośliny - na biały, a w czerwcu towarzyszyć 
nam będzie w tym miejscu wszechobecna 
woń czosnku pochodząca z gnijących liści. 
Sierpień zaskoczy nas nagłą ciszą i barwą 
leśnych owoców. Nie sposób zatem poznać 
puszczy podczas jednej tylko wycieczki, 
trzeba dostosować się do naturalnego 
rytmu przyrody (i wcale nie są to cztery 
kalendarzowe pory roku), także tego dobo-
wego. Nagrodą będą nowe, zaskakujące 
odkrycia. Zachęcam do zabierania ze sobą 
przewodników, aparatu fotograficznego 
oraz lornetki, umożliwiających nam identy-
fikację spotkanych roślin i zwierząt.
 
W roku 1994 Puszcza Kozienicka uznana 
została za leśny kompleks promo-
cyjny, w skrócie LKP. LKP „Puszcza 
Kozienicka” powołany został Zarządzeniem 
nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów 

>>>Czosnek niedźwiedzi >>>Godujące żaby trawne – starorzecze Mnicha
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Państwowych z dnia 19.XII.1994 r. Ogólna 
powierzchnia LKP wynosi 30 435 ha, 
z czego: 29 342 ha to powierzchnia leśna. 
W skład LKP „Puszcza Kozienicka” wchodzą 
następujące nadleśnictwa:
- Nadleśnictwo Kozienice - Obręb 

Kozienice, Pionki i Zagożdżon,
- Nadleśnictwo Radom - Obręb Jedlnia,
- Nadleśnictwo Zwoleń - Obręb Garbatka 

i Zwoleń.
Podstawowym celem LKP jest wprowa-
dzanie do praktyki zasad kierowania gospo-
darką leśną w warunkach pełnego rozpo-
znania stanu i wymogów ochrony przyrody 
w przyrodniczo zwartej przestrzeni leśnej, 
stanowiącej ogniwo większego systemu 

ekologicznego (za portalem LP).
Obszar puszczy wchodzi także w skład 
Europejskiej Sieci Ekologicznnej Natura 
2000. Jest to system obszarów chro-
nionych, których zadaniem jest ochrona 
najbardziej reprezentatywnych dla konty-
nentu ekosystemów, wraz z towarzy-
szącą im florą i fauną. Jego celem nie 
jest zastąpienie „krajowych systemów 
ochrony przyrody (jak parki narodowe 
i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 
użytki ekologiczne i in.) lecz ich uzupeł-
nienie o aspekt ponadregionalny, odno-
szący się do zachowania różnorodności 
biologicznej w skali kontynentu” (Derlacz 
2003, Świerkosz 2003). Obszary Natura 
2000 mogą pokrywać się z krajowymi 
formami obszarowej ochrony przyrody. 
Ochrona w ramach sieci Natura 2000 nie 
oznacza ochrony rezerwatowej (konserwa-
torskiej), przeciwnie, zakłada prowadzenie 
dotychczasowych działań gospodarczych, 
jeśli zapewniają one utrzymanie istnieją-
cego stanu ekosystemów (Derlacz 2003a). 
Puszcza Kozienicka znajduje się w obrębie 
Obszaru Specjalnej Ochrony („Ostoi 
Kozienickiej”), wyznaczonej na podstawie 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikich ptaków, tzw. „Ptasiej” oraz 
Specjalnych Obszarów Ochrony „Puszcza 
Kozienicka”, wyznaczonych na podstawie 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, tzw. „siedliskowej”, 
służących zachowaniu siedlisk oraz 
gatunków roślin i zwierząt.

Kozienicki Park Krajobrazowy
W roku 1983 w zasadniczej części 
puszczy utworzono Kozienicki Park 
Krajobrazowy. Jest to, jak do tej pory, 

>>>Kwitnący wawrzynek wilcze
łyko w otoczeniu bluszczu

>>>Śnieżyczka przebiśnieg
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jedyny park krajobrazowy w całości poło-
żony w naszym regionie. Obejmuje 
rozległy, rozczłonkowany obszar lasów 
Puszczy Kozienickiej (czyli dawnej 
Radomskiej), z występującymi przy 
północnej granicy zasięgów jodłą, jaworem 
i bukiem (zasięg karpacki).
Przeważa tu krajobraz ukształtowany 
w wyniku zlodowacenia Odry, które 
w swym maksymalnym zasięgu osiągnęło 
orientacyjnie linię Skarżysko-Kamienna 
– Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz. 
Następne zlodowacenia nie objęły wpraw-
dzie już obszaru, na których wyrosła 
później puszcza, lecz znajdując się  
na przedpolu lodowców jego rzeźba kształ-
towała się pod ich wpływem. W efekcie 
dzisiejszy krajobraz Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego to w większości malow-
nicza równina. Urozmaicają ją liczne 
wydmy, u podnóża których uformowały 
się bagienka, a na całą tę powierzchnię 
nanizana jest misterna sieć śródleśnych 
potoków. Największe z nich powoli przy-
bierają rozmiary rzeczek: Zagożdżonki, 
Leniwej, Gzówki oraz Pacynki. Występują 
tu także niewielkie dystroficzne jeziorka 
nazywane „ługami”, w różnym stopniu 
ulegające sukcesji. Niektóre z nich 
pokrywa kożuch mchów torfowców, 
tworząc tzw. „pło”. Lasy zajmują zdecydo-
waną większość (90%) powierzchni liczą-
cego ponad 263 km2 parku. Gatunkiem 
panującym w puszczy jest sosna pospo-
lita z domieszką dębu, jodły i brzozy. 
Niektóre z sosen osiągnęły wiek ponad 
300 lat, a wśród nich można spotkać dwie 
rzadkie formy: sosnę kołnierzykowatą 
i guzełkowatą.
Najbogatsze zespoły roślin występują 
w lasach grądowych i łęgowych puszczy 

z drzewostanami jodłowo-dębowo-grabo-
wymi, olszowymi z domieszką modrzewia 
polskiego, świerka, lipy, wiązu, jesionu 
– z bardzo bogatym wielogatunkowym 
podszytem.
Wśród 630 gatunków roślin, 67 objętych 
jest ochroną prawną, a sześć umieszczono  
na kartach Polskiej Czerwonej Księgi 
Roślin. Do bardzo rzadkich gatunków 

>>>Rezerwat „Krępiec”

>>> Dopływ Pacynki
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należą: zimoziół północny, lilia złotogłów, 
grzybieńczyk, sasanka otwarta, buławnik 
czerwony, bluszcz pospolity, pełnik euro-
pejski, czosnek niedźwiedzi oraz groszek 
wschodniokarpacki. Na torfowiskach 
rośnie rosiczka okrągłolistna, żurawina 
bagienna i fiołek torfowy.
Zachowane jeszcze bogactwo i różno-
rodność występujących środowisk sprzy-
jają występowaniu na terenie parku licz-
nych gatunków zwierząt. Stwierdzono 
obecność ponad 200 gatunków ptaków, 
z czego 147 przystępuje tu do lęgów. 
Do najciekawszych należy orzeł przedni 
– gniazdujący w połowie lat 70. ubie-
głego wieku. Niestety drzewo, na którym 
ptaki przystąpiły do lęgów zostało ścięte, 
a jeden z ptaków zabity przez kłusow-
nika. Obecnie na terenie parku gniaz-
duje regularnie jedna lub dwie pary orlika 
krzykliwego, kilkanaście par bocianów 
czarnych, a ponadto trzmielojady, 
jastrzębie gołębiarze, żurawie, zimorodki, 
jarząbki, gołębie siniaki i inne. W ostat-
nich latach powrócił do puszczy orzeł 
bielik. Wśród 58 żyjących tu gatunków 
ssaków na uwagę zasługują nietoperze. 
Liczbę ich gatunków zamieszkujących 
park określono na 16, co stawia Puszczę 
Kozienicką, jeśli chodzi o znaczenie dla 
tej grupy zwierząt, na równi z Puszczą 
Białowieską. Do najcenniejszych gatunków 
należą: nocek Bechsteina, borowiaczek, 
mroczek posrebrzany, mroczek pozło-
cisty, karlik malutki i mopek. Oprócz nieto-
perzy żyją tu także: bóbr europejski, 
którego cztery osobniki pochodzące 
z Suwalskiego wypuszczono w roku 1991 
na Zagożdżonce, popielica, orzesznica, lis, 
jenot, borsuk, gronostaj, kuna leśna, dzik, 
łoś, jeleń i sarna. 

Płazy i gady reprezentowane są przez  
19 gatunków, w tym: żółwia błotnego, 
jaszczurkę żyworodną, zaskrońca, rzekotkę 
drzewną, ropuchę paskówkę i kumaka 
nizinnego. Na terenie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny utworzono 
15 rezerwatów przyrody. Poniżej krótka 
charakterystyka rezerwatów:
1)  „Jedlnia” (gm. Jedlnia-Letnisko) – 

naturalny zespół leśny charaktery-
styczny dla Puszczy Kozienickiej;

2)  „Ciszek” (gm. Pionki) – naturalne 
stanowisko jodły pospolitej wyzna-
czające północną granicę tego 
gatunku;

3)  „Zagożdżon” (gm. Kozienice) – las 
mieszany z jodłą na granicy zasięgu;

4)  „Ponty Dęby” (gm. Pionki) – drzewo-
stan mieszany pochodzenia natural-
nego z jodłą na granicy zasięgu;

5)  „Ponty im. T. Zielińskiego” (gm. 
Pionki) – drzewostan mieszany pocho-
dzenia naturalnego z jodłą na granicy 
zasięgu;

6)  „Załamanek” (gm. Pionki) – unikalne 
bogate siedlisko leśne i bagienne;

7)  „Pionki” (gm. Pionki) – naturalne drze-
wostany sosnowo-jodłowo-dębowe;

8)  „Brzeźniczka” (gm. Pionki) – naturalny 

>>> Parking leśny przy rezerwacie „Ciszek”
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wielogatunkowy drzewostan 
Puszczy Kozienickiej położony nad 
rzeką Zagożdżanką i jej dopływem 
Brzeźniczką;

9)  „Ługi Helenowskie” (gm. Pionki) – 
siedlisko bagienne położone w wodo-
dziale rzek Zagożdżonki i Zwolenianki;

10) „Guść” (gm. Kozienice) – zróżnicowany 
teren z pasami wydm i zadrzewieniami 
lęgowymi i olsami;

11) „Okólny Ług” (gm. Policzna) – powo-
łany dla ochrony torfowiska wysokiego 
z typową roślinnością torfowisk wyso-
kich, m.in. torfowcami, rosiczką, żura-
winą i licznymi turzycami; 

12) „Miodne” (gm. Zwoleń) – natu-
ralne stanowisko buka zwyczaj-
nego na północnej granicy zasięgu 
karpackiego; 

13) „Krępiec” (gm. Garbatka Letnisko) – 
największy rezerwat parku utworzony 
dla zachowania urozmaiconego krajo-
brazowo i geomorfologicznie fragmentu 
Puszczy Kozienickiej ze zróżnicowanymi 
drzewostanami i bogatą siecią wodną;

14) „Leniwa” (gm. Pionki) – rzadko spoty-
kany ols jesionowy w tarasie zale-
wowym rzeki Leniwej. Dodatkowym 
celem ochrony jest zachowanie frag-
mentu półnaturalnego krajobrazu 
górnej części doliny Leniwki;

15) „Królewskie Źródło” (gm. Pionki) – 
unikatowy zespół źródeł na terenie 
Puszczy Kozienickiej, z których 
największe nosi nazwę „Królewskie 
Źródło” i nazwane jest przez miej-
scową ludność również „Źródełkiem 
Miłości”. Występujące tu zespoły leśne 
są pozostałościami po powszechnych 
niegdyś w Puszczy Kozienickiej łęgach 
olszowo-jesionowych.

Ponadto w granicach parku znajdują się 
263 pomniki przyrody, 92 użytki ekolo-
giczne i dwa zabytkowe parki. Przez park 
wiedzie dziewięć pieszych szlaków tury-
stycznych i tyle samo tras rowerowych. 
Najbardziej znanym jest „Królewska Droga” 
– wewnętrzny szlak puszczański, rozpo-
czynający się w Lesiowie k. Radomia, 
a kończący w Świerżach Górnych z odga-
łęzieniem do Augustowa. Po raz pierwszy 
z jej nazwą spotkać się można w piśmien-
nictwie w 1823 r., gdzie występuje pod 
nazwą „Królewska Dróżka”. Wokół granic 
parku wyznaczono otulinę o powierzchni 
360 km2, którą tworzą obszary leśne 
i polne. Ich celem jest zabezpieczenie 
go przed zniekształceniem. W zamyśle 
twórców mają one także stanowić bazę 
turystyki i rekreacji.

>>> Rosiczka >>> Wełnianka
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>>> Tama bobrów na rzece Zagożdżonce
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aUGUSTÓW – REZERWaT
„ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE” - 
ŻYTKOWICE

Długość: 13,5 km;
Czas przejścia: ok. 4 h;
Oznakowanie: czarny szlak pieszy;
Dojazdy:
•	 do Augustowa: komunikacja PKS oraz komunikacja prywatna – busy (ok. 45 min.);
•	 do Żytkowic: pociągi Kolei Mazowieckich (31 min.).

Legenda

cmentarz

muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca

szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowy

cieki wodne

zabudowa

przebieg trasy
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WaRTO ZOBaCZYć:

IZBĘ DYDaKTYCZNO-MUZEaLNĄ 
PUSZCZY KOZIENICKIEJ 
Utworzona w 1994 r. 
Zlokalizowana w dawnej leśni-
czówce z 1905 r. Znajdują się w niej 
muzealne ekspozycje walorów 
krajoznawczych, historycznych 
i kulturowych Puszczy Kozienickiej. 

Trasę rozpoczynamy na przystanku PKS 
w Augustowie, przy siedzibie leśnictwa. 

aUGUSTÓW                                                     
Wieś położona przy drodze nr 737 
(Radom - Kozienice), 8 km na południowy 
zachód od Kozienic. Dawna wieś 
królewska założona w 1777 r. przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego,  
na gruntach pierwotnej osady puszczań-
skiej Półbór, na cześć króla nazwana 
Augustowem. W XVIII w. zasiedlona 
przez „Posaniaków” – osadników spro-
wadzonych z Puszczy Sandomierskiej. 
18 września 1939 r. w okolicy 
Augustowa batalion 31. Pułku Strzelców 
Kaniowskich z Sieradza pod dowódz-
twem kpt. Kazimierza Skorupskiego 
stoczył bój z wojskami niemieckimi 
13. Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty. 

August
ów, P

KS

0,0 km 4,3 km 8,5 km 9,1 km 12,7 km 13,5 km

(4,3 km) (4,2 km) (0,6 km) (3,6 km) (0,8 km)

Obejmuje trzy sale ekspozycyjne 
i jedną dydaktyczną. Na zewnątrz 
izby obejrzeć można dawny sprzęt 
leśny i kolejki wąskotorowe do 
transportu drewna, miniogród 
dendrologiczny oraz oczko wodne 
z żółwiami błotnymi;

WYŁUSZCZaRNIĘ SZYSZEK  
drewniany zabytek z 1933 r., 
unikalny obiekt gospodarki leśnej;

CMENTaRZ WOJENNY 
Z I WOJNY śWIaTOWEJ 
(na skraju lasu, przy czarnym 
szlaku turystycznym). Pochowano 
na nim ok. 400 żołnierzy pole-
głych w dniach 20-26 października 
1914 r. podczas bitwy pod Laskami. 
Spoczywają tu żołnierze z wielona-
rodowościowych armii: rosyjskiej, 
austro-węgierskiej oraz niewielka 
grupa żołnierzy niemieckich. 
Cmentarz utworzono w 1918 r. 
W latach 1929-1932 jego teren 
otoczono kamiennym ogrodzeniem. 
Pośrodku cmentarza rośnie okazały 
dąb – pomnik przyrody. 

SEZONOWĄ WIOSKĘ INDIańSKĄ 
„PONOKa”
Obecnie siedziba leśnictwa 
Zagożdżon. 
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Idziemy wzdłuż szosy w kierunku 
Kozienic. Z lewej strony znaj-

duje się sezonowa Wioska Indiańska 
„Ponoka”. Z prawej natomiast, w dawnym 
budynku leśniczówki, mieści się od 
1994 r. Izba Dydaktyczno-Muzealna 
Puszczy Kozienickiej. W głębi za budyn-
kiem izby zobaczyć można wyłuszczarnię 
nasion z szyszek – jedyny tego typu obiekt 
w regionie.
Przy ogrodzeniu izby znajdują się znaki 
czarnego szlaku turystycznego prowa-
dzącego z rezerwatu „Zagożdżon” 
do Żytkowic. Wraz z nimi idziemy w prawo, 
ścieżką wzdłuż ogrodzenia izby. UWAGA! 
Idąc szlakiem w przeciwną stronę, wzdłuż 
szosy, po 300 m możemy dojść do cmen-
tarza z okresu I wojny światowej.  
Powrót – tą samą drogą. 
Dochodzimy do drogi polnej i skręcamy 
w nią w lewo. Wchodzimy w dość młody 
sosnowo-dębowy las, który mijamy 
z prawej strony i skręcamy w prawo 
w prostopadłą drogę. Idziemy chwilę 
skrajem lasu – z prawej strony mijając frag-
mentarycznie zalesioną polanę. Skręcamy 
w pierwszą szeroką drogę leśną w lewo. 
Po 1,4 km dochodzimy do skrzyżowania 
z szeroką, utwardzoną drogą. Skręcamy 
w nią w prawo i idziemy aż do parkingu 

leśnego „Leśniczówka”. Parking jest 
dobrze zagospodarowany (wiaty, ławki, 
stoły, paleniska), możemy więc zorgani-
zować tu odpoczynek.
Idziemy prosto, zgodnie ze znakami 
szlaków czarnego i niebieskiego, dawnym 
nasypem kolejki leśnej. Ten odcinek trasy 
pokrywa się także ze ścieżką przyrodniczą. 
Szlak niebieski po chwili odchodzi w lewo, 
my zaś idziemy dalej szlakiem czarnym. 
Dochodzimy do utworzonego w 2000 r. 
rezerwatu przyrody „Źródło Królewskie”. 
Zwiedzić go można idąc ścieżką przy-
rodniczą. Dochodzimy do mostu. Z lewej 
strony zbudowano kładki umożliwiające 
zwiedzanie rezerwatu, a z prawej – taras 
widokowy na dolinę rzeki Zagożdżonki – 
najdłuższej puszczańskiej rzeki. Idąc dalej 
napotykamy znaki czerwonej ścieżki przy-
rodniczej; możemy zejść nią w lewo przy 
tablicach informacyjnych rezerwatu i tym 
sposobem dotrzeć do kilku źródeł.

REZERWaT „ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE”             
Powstał w 2000 r. Obejmuje powierzchnię 
29,67 ha. Występuje tu unikatowy 
na terenie Puszczy Kozienickiej zespół 
źródeł, z których największe nosi nazwę 
„Królewskie Źródło”, nazwane przez miej-
scową ludność również „Źródełkiem 

>>> W Izbie Dydaktyczno-Muzealnej
Puszczy Kozienickiej >>> Cmentarz wojenny z I wojny światowej
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Miłości” (według tradycji pił z niego 
wodę sam król Władysław Jagiełło). 
Na terenie rezerwatu odnaleźć można 
objęte ochroną zbiorowiska grądu wyso-
kiego oraz łęgu olszowo-jesionowego. 
Zgodnie z opracowaniem stanowiącym 
podstawę utworzenia rezerwatu, skład 
chemiczny wód tego źródła przedstawiał 
się następująco:
kationy:
magnez – 19,5 mg/l, wapń – 80,1 mg/l, 
sód – 46,0 mg/l, potas – 7,1 mg/l;
aniony:
węglowodany – 435,3 mg/l,
chlor – 30,6 mg/l, fluor – 0,33 mg/l.
W rezerwacie rosną rzadkie gatunki 
roślin, m.in.: wawrzynek wilcze łyko, 

bluszcz pospolity, lilia złotogłów, kopytnik 
pospolity, a także skrzyp olbrzymi 
i widłak jałowcowaty. Ochronie podlega 
fragment doliny rzeki Zagożdżonki, 
która na tym odcinku posiada naturalny 
charakter.
 
ZaGOŻDŻONKa                                            
Rzeka, lewy dopływ Wisły, dł. 42 km; 
Jej źródła znajdują się z koło wsi Czarna. 
Płynie przez Pionki i Kozienice. Wpada 
do Wisły koło Świerży Górnych. Dawniej 
nazywana Kisieńcem, Kozielniczką czy 
Hamernią. Największa i najpiękniejsza 
rzeka Puszczy Kozienickiej. Od Pionek 
do Kociołek płynie głęboką doliną 
o dużym spadku, silnie meandrując. Dla 
ochrony cennych przyrodniczo lasów 
porastających dolinę utworzono dwa 
rezerwaty przyrody: „Brzeźniczka” 
(1980 r.) i „Źródło Królewskie” (2000 r.). 
Przez wiele lat wykorzystywana była 
jako źródło energii. Powstawały przy 
niej liczne młyny, tartaki i hamernie. 
Napędzała również zakłady meta-
lurgiczne w Kozienicach (w tym celu 
zmieniono jej bieg, wykopując kanał 
od Kociołek do Kozienic). 

>>> Rezerwat „Źródło Królewskie” 

>>> Przełom rzeki Zagożdżonki
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KOLEJKa WĄSKOTOROWa                          
Leśną kolejkę wąskotorową wybudowali 
Austriacy w 1915 r. Przebiegała przez 
najpiękniejsze tereny puszczy. Składało 
się na nią kilka torowisk stanowiących 
sieć, która niemalże w całości zaspoka-
jała potrzeby transportowe nadleśnictwa. 
Użytkowana była do 1986 r., przewożąc 
drewno z okolicznych lasów do składnicy 
w Pionkach. 

Po pobycie przy źródłach wracamy 
na drogę prowadzącą po nasypie 

(można tu jeszcze spotkać pojedyncze 
elementy podkładów kolejowych). 
Dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych 
a zarazem szlaków: czarnego pieszego 
i czerwonego rowerowego. Idziemy drogą 
w prawo, szlakiem czarnym. Po 2 km 
na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Mijamy 
z prawej strony figurę św. Franciszka, 
za którą znajduje się cmentarz z okresu 
I wojny światowej. Warto zapoznać się 
z treścią tablicy informacyjnej.

JaNUSZNO                                                      
Wieś w powiecie radomskim, gmina 
Pionki, położona nad rzeką Zagożdżonką. 
Na skraju wsi, przy czarnym szlaku 
turystycznym znajduje się cmentarz 
z czasów I wojny światowej. Spoczywają 
tu żołnierze 46. (Krakowskiej) Dywizji 
Obrony Krajowej, I Korpusu i Armii 
Austro-Węgierskiej oraz żołnierze 
21. Dywizji Piechoty i innych podod-
działów III Kaukaskiego Korpusu, żołnierze 
XVI i XVII Korpusu Armii Rosyjskiej 
polegli w dniach 22-26 października 
1914 r. podczas operacji dęblińskiej. Przy 
wejściu na teren cmentarza znajduje się 
tablica informacyjna oraz kamień dzięk-
czynny. Ufundowali go Piotr, Andrzej 

i Mirosław Piotrowscy z Koła Łowieckiego 
św. Huberta w Radomiu. Przed cmenta-
rzem zobaczyć można kapliczkę z okazałą 
rzeźbą św. Franciszka – patrona zgroma-
dzenia franciszkanów, ubogich, więźniów, 
a także ekologów i ekologii.

Przechodzimy obok siedziby 
Leśnictwa Dąbrowa. Następnie 

na skrzyżowaniu dróg w przysiółku 
Januszno idziemy prosto (tu spotykamy 
także zielony szlak turystyczny biegnący 
ze Zwolenia do Kocka, m.in. przez Pionki, 
Garbatkę-Letnisko, Sieciechów, Opactwo 
i Dęblin). Szeroką drogą polną dochodzimy 
do wsi Krasna Dąbrowa. Skręcamy w lewo, 
podążając dalej szosą. Mijamy krzyż 
z 1932 r. i po 700 m idziemy w prawo, 
słabo widoczną drogą między zabudo-
waniami. Wchodzimy do lasu i dalej poru-
szamy się wyraźną drogą leśną. Pokonując 
skrzyżowania na wprost wychodzimy na 
młodnik, skręcając lekko w prawo, w drogę 
wiodącą po skraju lasu. Na pierwszym 
skrzyżowaniu idziemy w prawo i zaraz 
potem w lewo. Po obu stronach towa-
rzyszą nam teraz młodniki. Mijamy znaj-
dujące się za nimi retorty do wypalania 

>>> Cmentarz z czasów I wojny
światowej w Janusznie
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węgla drzewnego. Przekraczamy linię 
kolejową Radom-Dęblin i dalej idziemy 
w lewo, drogą wzdłuż torów.
Dochodzimy do Mauzoleum Legionistów 
z 1933 r. Po obejrzeniu tego ciekawego 
obiektu idziemy dalej prosto, aż do stacji 
kolejowej PKP Żytkowice, przy której 
kończy się zarazem czarny pieszy szlak 
turystyczny.

MaUZOLEUM LEGIONISTÓW                      
Na początku I wojny światowej 
(jesienią 1914 roku) na terenie Puszczy 
Kozienickiej, w pobliżu wsi Laski i Żytkowice 
toczyły się ciężkie walki, w których wzięli 
udział trzej przyszli marszałkowie Polski: 
Józef Piłsudski, Michał Żymierski-Rola 
i Edward Rydz-Śmigły. W dniach 
22-26 października 1914 r. oddziały 
Legionów Polskich działających w składzie 
46. Austriackiej Dywizji Obrony Krajowej 
walczyły z wojskami rosyjskimi pod wsią 
Laski. Legioniści nacierając na pozycje 
wojsk rosyjskich opanowali przeprawy na 
rzece Zagożdżonce i obsadzili linię wzgórz 
na jej wschodnim brzegu. W czasie bitwy 

zginęło ok. 250 legionistów. Zmarłych 
chowano początkowo  
na polu bitwy lub w pobliżu punktów 
opatrunkowych, a po ustaniu okupacji 
austriackiej rozpoczęto chowanie pole-
głych na cmentarzach znajdujących się 
we wsiach: Januszno, Brzustów, Policzna 
i Laski. W listopadzie 1933 roku przy 
torach kolejowych koło stacji Żytkowice 
wzniesiono pomnik – Mauzoleum 
Legionistów. We wnętrzu umieszczono 
szczątki 51 znanych i ok. 100 niezna-
nych żołnierzy, w większości przeniesio-
nych z grobów zbiorowych na cmentarzu 
w Brzustowie. Wykonany z granitu wołyń-
skiego pomnik projektował inż. Stanisław 
Klonowski z Kielc. Nad obiektem góruje 
łaciński krzyż o wys. 5,30 m, u jego 
podstawy natomiast znajduje się orzeł 
legionowy na kuli. Obelisk ma formę ścię-
tego ostrosłupa o boku 3,65 m i wys. 
3,65 m, z czterema wnękami. Głównym 
inicjatorem budowy pomnika był dyrektor 
Wytwórni Prochu w Pionkach 
 – inż. Jan Prot.

>>>  Retorty koło Żytkowic
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>>> Krasna Dąbrowa

>>> Mauzoleum Legionistów przy stacji w Żytkowicach
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GaRBaTKa-LETNISKO
– MOLENDY – BOGUCIN
– ŻYTKOWICE

Długość: 9,8 km;
Czas przejścia: ok. 3 h;
Oznakowanie: bez znaków, niebieski szlak pieszy, zielona 
ścieżka przyrodnicza, zielony szlak pieszy, bez znaków;
Dojazdy:
•	 do Garbatki-Letnisko: pociągi Kolei Mazowieckich (36 min.);
•	 do Żytkowic: pociągi Kolei Mazowieckich (31 min.).

cmentarz muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowycieki wodnezabudowa

przebieg trasy
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WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY PW. 
NaWIEDZENIa NMP 
Pierwotny wybudowano 
w 1931 r. Obecny kościół – muro-
wany i bezstylowy, wzniesiony 
został w latach 1948-1971 wg 
projektu Tadeusza Witkowskiego. 

GaRBaTKa-LETNISKO                                  
Wieś gminna przy drodze nr 723 (Zwoleń-
Kozienice), położona 15 km na północ od 
Zwolenia, przy linii PKP Radom-Dęblin. 
Znana jako miejscowość letniskowa 
o wyjątkowo korzystnych walorach 
klimatycznych i uzdrowiskowych. 
Nazwa pochodzi od licznych 
„garbów”, czyli pagórków tereno-
wych. Jako osada notowana już 
w XIII wieku. W XV-XVI w. własność 
rodu Kochanowskich (przez małżeń-
stwo Barbary Szlizówny z dziadem Jana 
Kochanowskiego). Znaczący rozwój 
Garbatki nastąpił po 1885 r., w związku 
z uruchomieniem Kolei Iwanogorodzko- 
-Dąbrowskiej. Podczas I wojny światowej, 
w latach 1914-1915, stanowiła teren 
wojennych działań pomocniczych dla 
Austriaków. W tym czasie wybudowano 
leśną kolejkę wąskotorową oraz tartak. 

W 1900 r. powstała Wytwórnia Organów 
Kościelnych Stanisława Jagodzińskiego.
W czasie okupacji niemieckiej Garbatka 
była miejscem krwawych pacyfikacji 
okupanta oraz licznych akcji partyzantów 
AK i BCh. Za „czyny męstwa i odwagi 
w czasie II wojny światowej” miejsco-
wość odznaczono Krzyżem Walecznych. 
W 1946 r. z inicjatywy braci Józefa 
i Władysława Maślaków utworzona tu 
została Publiczna Szkoła Zawodowa, 
kształcąca w zawodzie stolarza. Obecnie 
jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
w skład którego wchodzą: Technikum 
Drzewne, Technikum Leśne oraz 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  
W szkołach tych zdobyć można m.in. 
zawód dekarza, koszykarza,  
plecionkarza czy kowala.
W miejscowości znajduje się czynny 
dworzec PKP i PKS.

>>> Zalew w Garbatce-Letnisko

(1,1 km) (1,1 km) (1,3 km) (1,4 km) (2,5 km) (2,4 km)
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>>> Kościół pw. Nawiedzenia NMP

>>> Ośrodek Wypoczynkowy „Polanka” >>> Ośrodek Wypoczynkowy „Polanka”

>>> Pomnik ku czci ofiar pacyfikacji w dn. 12 lipca 1942 r.

Znajduje się w nim barokowy 
relikwiarz i ornat z XVIII w.; 

POMNIK ku czci ofiar pacyfikacji 
mającej miejsce 12 lipca 1942 r. 
i wszystkich poległych w walce 
z okupantem hitlerowskim 
w latach 1939-1945. Wystawiony 
w 1969 r. przed bramą Zakładów 
Przerobu Żywicy.;

POMNIK-OBELISK poświęcony 
partyzantom ziemi kozienickiej. 
Odsłonięty w 2003 r. przed Szkołą 
Podstawową, ul. H. Lewandowicza;

KaMIEń upamiętniający wkro-
czenie I Kadrowej J. Piłsudskiego 
w granice zaboru rosyjskiego. 
Postawiony przy przejeździe kole-
jowym z inicjatywy mieszkających 
w Garbatce żołnierzy Marszałka, 
w 25. rocznicę tego wydarzenia;

TaBLICĘ znajdującą się 
na budynku stacyjnym. 
Upamiętniającą partyzantów 
m.in oddział Gwardii Ludowej 
im. Dionizego Czachowskiego 
i ich akcje kolejowe w latach 
1942-1944; 

OśRODEK WYPOCZYNKOWY 
„POLaNKa”, zlokalizowany przy 
środkowym zbiorniku wodnym. 
Znajdują się tu domki letniskowe, 
plac zabaw dla dzieci, pole namio-
towe i amfiteatr – tzw. „Grzybek”;

DREWNIaNE DOMY typu willo-
wego (znajdujące się w północnej 
części miejscowości) z  okresu 
międzywojennego. Ich cechą 
charakterystyczną są pięknie 
wykonane ganki, werandy i tarasy. 
Na wielu willach występuje 
typowy dla budownictwa letnisko-
wego motyw słońca.
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Udajemy się za budynek stacyjny 
i przy stadionie sportowym skrę-

camy w lewo. Za boiskiem kierujemy 
się w prawo, w  ul. Spacerową. UWAGA! 
W tym momencie schodzimy z zielo-
nego szlaku turystycznego, którym 
szliśmy od stacji. Mijamy ośrodek zdrowia 
i budynki klasztoru. Droga doprowadza 
nas do zbiornika wodnego „Budowa”, 
przy którym zachował się nasyp i resztki 
dawnego mostu kolejki wąskotorowej. 
Idziemy dalej w leśną ścieżkę prowa-
dzącą na północ, biegnącą prosto-
padle do nasypu. Wchodzimy w lasy 
rezerwatu krajobrazowego „Krępiec”. 

Dukt wyprowadza nas na szosę we 
wsi Molendy. Przecinamy ją i docho-
dzimy do cmentarza z okresu I wojny 
światowej. 

MOLENDY                                                       
Wieś nad rzeką Krępianką, położona 3 km 
na północ od Garbatki-Letnisko. Powstała 
pod koniec XVIII w. przez połączenie wsi 
Krępce i Woli Józefowskiej. Tę ostatnią 
założył w 1558 r. poeta Sebastian 
Klonowic, wznosząc dwór i folwark. Tu 
mieszkał i tworzył m.in. „Żale nagrobne”. 
Bywał też w Czarnolesie u Jana 
Kochanowskiego. Stąd pochodzi Andrzej 

>>> Molendy –  pomnik partyzantów poległych 
w bitwie oraz zamordowanych mieszkańców wsi

>>> Molendy – cmentarz z czasów
I wojny światowej

>>> Zbiornik wodny „Budowa”



GARBATKA-LETNISKO – MOLENDY – BOGUCIN – ŻYTKOWICE >>> 29

Molenda (1897-1966) – oficer WP 
a później partyzant GL, kawaler Orderu 
Virtuti Militari za wojnę obronną 1939 r. 
W czasie II wojny światowej Molendy 
były miejscem największej w obwodzie 
kozienickim bitwy partyzanckiej, którą 
w 1944 r. stoczyły z sukcesem oddziały 
AK „Gryfa” i BCh „Tomasza” z przeważa-
jącymi siłami niemieckimi. 

Po zwiedzeniu cmentarza 
wchodzimy szosą do wsi. 

Po 250 m skręcamy w lewo w polną 
drogę i wychodzimy z Molend. Ponownie 
wkraczamy do lasu. Dochodzimy 
do drogi, którą biegnie niebieski szlak 
turystyczny (z Janowca nad Wisłą 
do Mniszewa przez m.in. Czarnolas, 
Garbatkę, Kozienice i Studzianki 

>>> Rezerwat „Krępiec”

WaRTO ZOBaCZYć:

MOGIŁĘ - POMNIK ku czci 
poległych w boju z hitlerowskim 
najeźdźcą w dniu 7 kwietnia 1944 r. 
oraz mieszkańców wsi zamordo-
wanych 22 lipca 1943 r. Obiekt 
znajduje się 500 m na zachód od 
wsi, nad rzeką Krępianką. 

CMENTaRZ WOJENNY z czasów 
I wojny światowej, usytuowany na 
wschodnim skraju wsi. 
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Pancerne) i kierujemy się zgodnie 
z jego znakami w prawo. Nasza droga 
prowadzi skrajem lasu, gdzieniegdzie 
przechodząc obok zabudowań. Mijamy 
krzyż upamiętniający powstanie stycz-
niowe i 0,5 km dalej zostawiamy szlak 
turystyczny (który skręca w prawo), 
wchodząc na ścieżkę przyrodniczą. 
Idziemy prosto wąską ścieżką po 
nasypie, aż do doliny rzeki; tu skrę-
camy w ścieżkę w lewo. Nasza droga 
prowadzi wzdłuż doliny. Wszystkie 
skrzyżowania przechodzimy na wprost.
Dochodzimy do źródlisk w rezerwacie 
„Krępiec”. Przechodzimy koło nich 
i idziemy w prawo, do zielonego szlaku 
turystycznego. Wchodzimy na teren 
parkingu leśnego „Krępiec” (można  
tu zorganizować odpoczynek).

REZERWaT „KRĘPIEC”                               
Rezerwat położony na terenie Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza 
Kozienicka”, w Kozienickim Parku 
Krajobrazowym. Jego celem jest zacho-
wanie – ze względów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych – frag-
mentu Puszczy Kozienickiej o uroz-
maiconej strukturze drzewostanów 
z dużą ilością starych drzewostanów 
o bogatym składzie gatunkowym 
(200-300-letnie dęby, 100-letnie klony 
i 160-letnie sosny). 
Od początku XIX wieku jest to znany 
teren wypoczynkowy i leczniczy. 
Rzeka Brzeźniczka (Krypianka) płynąca 
przez rezerwat z południa na północny 
wschód, zasila dwa zbiorniki wyko-
rzystywane do celów rekreacyjnych, 
a następnie płynie pięknym wąwozem 
z licznymi źródliskami. W części 

zachodniej, w głębokim jarze znaj-
dują się źródliska cieku Krępiec, płyną-
cego głębokim wąwozem na północ. 
Na terenie rezerwatu występuje ponad 
100 roślin naczyniowych. Można tu 
spotkać paprotkę zwyczajną, bluszcz 
pospolity, turzycę odległokłosą, 
a w rzece Brzeźniczce –  brunatnice. 
Rezerwat zasiedla w okresie lęgowym 
ponad 30 gatunków ptaków. Większość 
z nich to gatunki typowo leśne, 
m.in.: mysikrólik, muchołówka mała, 
drozd śpiewak i pełzacz leśny. Zbiorniki 
wody są miejscem występowania ważki 
oczobarwnicy mniejszej, zaś stare pnie 
drzew zamieszkuje pachnica dębowa. 
W rezerwacie znajduje się oznakowana 
ścieżka dydaktyczna „Krępiec”.

Przechodzimy przez szosę i kieru-
jemy się dalej prosto, szeroką 

drogą leśną prowadzącą przez las 
mieszany. Droga w pewnym momencie 
lekko skręca i wyprowadza nas na dużą 
polanę. Przecinamy ją idąc w stronę 
widocznych zabudowań. Wchodzimy do 
wsi Bogucin i przy kapliczce skręcamy 
w lewo. Przechodzimy szosą przez wieś, 
mijając szkołę i kościół. Przy kolejnej 
kapliczce szosa idzie łukiem w lewo, 
mija opuszczony budynek i dochodzi 
do przejazdu kolejowego. Stąd idziemy 
w prawo, wzdłuż torów do stacji PKP 
Żytkowice. UWAGA!!! Naprzeciw stacji 
bierze swój początek czarny szlak tury-
styczny. Idąc nim 800 m wzdłuż torów 
można dojść do Mauzoleum Legionistów. 
Natomiast droga prowadząca prosto, 
naprzeciw budynku stacyjnego, prowadzi 
do zakładów silikatowych, przy których 
znajduje się pomnik poświęcony poległym 
7 kwietnia 1944 r. partyzantom z AL i BCh.
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>>> Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach

MaUZOLEUM LEGIONISTÓW                      
przy stacji PKP w Żytkowicach             
Na początku I wojny światowej 
(jesienią 1914 roku) na terenie Puszczy 
Kozienickiej, w pobliżu wsi Laski 
i Żytkowic toczyły się ciężkie walki, 
w których wzięli udział trzej przyszli 
marszałkowie Polski: Józef Piłsudski, 
Michał Żymierski-Rola i Edward Rydz-
Śmigły. W dniach 22-26 października 
1914 oddziały Legionów Polskich działa-
jących w składzie 46. Austriackiej Dywizji 
Obrony Krajowej walczyły z wojskami 
rosyjskimi pod wsią Laski. Legioniści 
nacierając na pozycje wojsk rosyj-
skich opanowali przeprawy na rzece 
Zagożdżonce i obsadzili linię wzgórz 
na jej wschodnim brzegu. 
W czasie bitwy zginęło ok. 250 legioni-
stów. Zmarłych chowano początkowo 
na polu bitwy lub w pobliżu punktów 
opatrunkowych, a po ustaniu okupacji 

austriackiej rozpoczęto chowanie pole-
głych na cmentarzach znajdujących się 
we wsiach: Januszno, Brzustów,  
Policzna i Laski. 
W listopadzie 1933 roku przy torach 
kolejowych koło stacji Żytkowice 
wzniesiono pomnik – Mauzoleum 
Legionistów. We wnętrzu umieszczono 
szczątki 51 znanych i ok. 100 niezna-
nych żołnierzy, w większości przenie-
sionych z grobów zbiorowych na cmen-
tarzu w Brzustowie. Wykonany z granitu 
wołyńskiego pomnik projektował 
inż. Stanisław Klonowski z Kielc. Nad 
obiektem góruje łaciński krzyż o wys. 
5,30 m, u jego podstawy natomiast 
znajduje się orzeł legionowy na kuli. 
Obelisk ma formę ściętego ostrosłupa 
o boku 3,65 m i wys. 3,65 m, z czterema 
wnękami. Głównym inicjatorem budowy 
pomnika był dyrektor Wytwórni Prochu 
w Pionkach – inż. Jan Prot.
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Długość: 13,5 km;
Czas przejścia: ok. 4 h;
Oznakowanie: żółty szlak rowerowy, zielony szlak rowerowy, 
zielony szlak pieszy, czarny szlak pieszy;
Dojazdy:
•	 do Jastrzębi: komunikacja PKS (ok. 45 min.), komunikacja prywatna - busy;
•	 do Jedlni-Letnisko: pociągi Kolei Mazowieckich (14 min.), komunikacja prywatna – 

busy (ok. 45 min.), komunikacja prywatna - busy. 

Legenda

cmentarz

muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca

szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowy

cieki wodne

zabudowa

przebieg trasy

JaSTRZĘBIa – REZERWaT 
„CISZEK” – JEDLNIa-LETNISKO
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Wędrówkę rozpoczynamy na przystanku 
autobusowym w centrum Jastrzębi, przy 
drodze Radom-Brzóza.

JaSTRZĘBIa                                                
Wieś gminna, położona 12 km na 
północny wschód od Radomia. Jako osada 
położona w Puszczy Radomskiej noto-
wana była już w 1191 r. Zamieszkiwali 
w niej wolni kmiecie, bartnicy i łowcy 
królewscy. Do XVI w. posiadała włodarza. 

Jeszcze w 1825 r. we wsi było 136 barci. 
W latach 1904-1906 miejscowy młynarz 
oraz konstruktor-samouk Franciszek 
Karaś zbudował ogromny zegar astro-
nomiczny o wadze 800 kg, wyso-
kości 3 m i szerokości 1,6 m. Zegar ten 
na ośmiu tarczach wskazywał, oprócz 
pomiaru czasu, unikalne dane: dni, tygo-
dnie, miesiące, lata zwykłe i przestępne, 
wschody, zachody, zaćmienia słońca itp. 
Ofiarowany carowi Mikołajowi I do dziś 
znajduje się w Carskim Siole. 
W Jastrzębi urodził się i mieszkał 
Kazimierz Mróz (1891-1986) – wybitny 
krajoznawca, regionalista, nauczyciel, 
autor licznych opracowań dotyczących 
regionu, m.in. monografii Jastrzębi. 

(2,2 km)

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY PW. 
ZWIaSTOWaNIa NMP.  
Pierwotny mieścił się w zaadap-
towanej na kościół remizie 
strażackiej, którą staraniem 
ks. Stefana Gliszczyńskiego 
przebudowano i rozbudo-
wano w 1931 r. Kościół roze-
brano w 1982 r. i postawiono 
w Warszawie (dzielnica Koło) 
w 1994 r. Nowy kościół w Jastrzębi 

(2 km) (0,3 km) (4,4 km) (1,3 km) (1 km) (2,3 km)

>>>Kościół pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębi
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Idziemy wzdłuż drogi, 
w kierunku kościoła. Przed 

kościołem skręcamy w prawo, w drogę 
którą biegnie żółty rowerowy szlak tury-
styczny. Idziemy szosą ponad 2 km,  
aż do końca wsi pod lasem. Mijamy 
z prawej strony leśniczówkę, a następnie 
parking leśny z okazami pomniko-
wych dębów. Wchodzimy na teren 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego, 
o czym informuje tablica.
Poruszamy się teraz szeroką leśną drogą 
(Jastrzębia Droga), żółtym szlakiem rowe-
rowym, wszystkie skrzyżowania i rozwi-
dlenia przechodząc na wprost. W lesie, 
przez który idziemy dominuje sosna 
– jak na większości obszaru Puszczy 
Kozienickiej. Drogą leśną dochodzimy do 
skrzyżowania z Królewskim Gościńcem, 
którym biegnie czerwony pieszy 
szlak turystyczny z Lesiowa do Warki. 
W miejscu tym znajduje się parking 
leśny, a za nim teren rezerwatu leśnego 
„Ciszek”.  

UWAGA! Parking jest zagospodarowany 
(ławki, wiata) więc możemy zorgani-
zować tu odpoczynek. Warto zapoznać 
się także z treścią tablic informacyjnych.

REZERWaT „CISZEK”                                  
Rezerwat leśny o powierzchni 40,28 ha, 
utworzony w 1982 r. dla zachowania 
naturalnego stanowiska jodły na jej 
północnej granicy występowania. 
Poza jodłą występują tu głównie dąb, 
grab i sosna, a także lipy i jawory. 
Najcenniejsze partie drzewostanu 
jodłowo-dębowego znajdują we wschod-
niej części. Rezerwat jest miejscem 
występowania kilku gatunków ssaków, 
jak np. popielice, dla których wywie-
szono specjalne budki pozbawione 
otworu z przodu. Gniazdują tu 44 gatunki 
ptaków, w tym najmniejsi przedsta-
wiciele polskiej awifauny: mysikrólik 
i zniczyk. 

Dalej idziemy jeszcze 
200 metrów Jastrzębią 

Drogą, zgodnie ze znakami żółtego 
i zielonego szlaku rowerowego. 
Następnie skręcamy w prawo, zgodnie 
z zielonym szlakiem (szlak żółty biegnie 
dalej prosto). Wchodzimy wyraźnym 
duktem leśnym do rezerwatu „Ciszek”. 

>>>Jastrzębia Droga >>>Parking leśny przy rezerwacie „Ciszek”

zaczęto wznosić w 1982 r. dzięki 
staraniom ks. Antoniego Łukaszka, 
wg projektu architektów: 
Bolesława Sobola, Tadeusza 
Derlatki i Wiktora Owczarka. 
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Szlak, którym podążamy jest zarazem 
ścieżką przyrodniczą, o czym informują 
tablice informacyjne. Jedna z nich znaj-
duje się w rezerwacie, pozostałe na 
innych odcinkach szlaku, który będzie 
towarzyszył nam jeszcze przez kilka 
kilometrów.
Przechodzimy rezerwat i idziemy prosto, 
wszystkie skrzyżowania pokonując 
na wprost, aż do miejsca wyrębu, gdzie 
biegnie droga prostopadła do naszej. 
Skręcamy nią w prawo. Docieramy 
do skrzyżowania dróg leśnych przy 
słupku oddziałowym 105/106/117/118. 
Przekraczamy je na wprost tak samo jak 
kolejne skrzyżowanie za przystankiem 
ścieżki przyrodniczej. Niebawem z prawej 
strony pojawiają się zarośnięte wały 
ziemne – za nimi znajduje się miejsce 
odpoczynku, tzw. strzelnica.

STRZELNICa i GRONKOWE GÓRY           
W czasie II wojny światowej na terenie 
wsi Siczki funkcjonował obóz szkole-
niowo-wypoczynkowy dla żołnierzy 
niemieckich z frontu wschodniego oraz 
dla jednostek Wehrmachtu pochodzenia 
„kaukaskiego”. Na potrzeby żołnierzy 
wybudowano okazałą strzelnicę. 
Imponujących rozmiarów kulochwyty 

oraz solidne i wysokie wały ziemne 
zostały usypane przez jeńców radziec-
kich i więźniów pobliskiego obozu pracy.
Ten odcinek Puszczy Kozienickiej ma 
dość urozmaiconą rzeźbę. Przy strzel-
nicy zaczyna się pas wzniesień wydmo-
wych nazywanych Gronkowymi Górami. 
Podobny ciąg wzniesień wystę-
puje na wschód od zalewu w Jedlni. 
Są to Mysie Górki.
Na północ od Gronkowych Gór znaj-
duje się uroczysko Meszne, czyli miejsce 
występowania ostatnich niedźwiedzi 
w Puszczy Kozienickiej. W 1794 r. osie-
dliła się tu niedźwiedzica z młodymi. 
Ostatni niedźwiedź, być może właśnie 
jeden z owych niedźwiadków, został 
zabity w uroczysku w 1805 r.

Dochodzimy do skrzyżowania 
z drogą, którą biegnie pieszy szlak 

turystyczny koloru zielonego. UWAGA! 
Idąc w prawo, ścieżką za szlabanem, 
dotarlibyśmy do wspomnianej wyżej 
strzelnicy. Idziemy obydwoma szla-
kami w lewo, szeroką leśną drogą, która 
doprowadza nas do zabudowań osady 
leśnej i Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
i Integracji Europejskiej Lasów 
Państwowych. Z prawej strony znajduje 
się rezerwat „Jedlnia”.

>>> Gronkowe Góry >>> Strzelnica



JASTRZĘBIA – REZERWAT „CISZEK” – JEDLNIA-LETNISKO >>> 37

OśRODEK EDUKaCJI EKOLOGICZNEJ     
I INTEGRaCJI EUROPEJSKIEJ LaSÓW      
PańSTWOWYCH, ul. Płużańskiego 30        
Organizator szkoleń, narad, konfe-
rencji, pobytów integracyjnych dla grup 
oraz wypoczynku dla gości indywidual-
nych. Posiada bogatą ofertę noclegową 
i gastronomiczną. Od kilku lat, w maju, 
obchodzone jest tu uroczyście „Święto 
Polskiej Niezapominajki”, którego pomy-
słodawcą był redaktor Andrzej Zalewski 
z Eko-Radia „Radiowej Jedynki”.

REZERWaT „JEDLNIa”                               
Leśny rezerwat przyrody utworzony 
w 1982 r. w celu zachowania drzewo-
stanów mieszanych naturalnego pocho-
dzenia, charakterystycznych dla Puszczy 
Kozienickiej. Obejmuje powierzchnię 
86,88 ha.
Na terenie rezerwatu rosną charakte-
ryzujące się dużą zmiennością drze-
wostany dębowo-sosnowe i sosnowe 
z domieszką brzozy, osiki, graba, jodły 
w wieku 120-200 lat. Szczególnie cenna 
jest pięknie ukształtowana tzw. sosna 
gonna, dorastająca do 30 m wysokości. 
Pod drzewostanem panującym wystę-
puje tu na całej powierzchni (w różnej 

formie) podrost w wieku 20-40 lat, skła-
dający się z dębu, sosny, jodły i sztucznie 
wprowadzonego buka, zastępujący stop-
niowo stary drzewostan. Przeważa 
typ siedliska przyrodniczego charak-
terystycznego dla terenów nizinnych – 
grąd subkontynentalny, który niegdyś 
pokrywał większość terenów naszego 
kraju. Na terenie rezerwatu stwierdzono 
występowanie 285 gatunków roślin 
naczyniowych, z czego 260 gatunków 
(91,9%) to gatunki właściwe dla wystę-
pujących tu formacji roślinnych. Oznacza 
to, że rezerwat charakteryzuje się 
dużym stopniem naturalności. Teren 
ten już w okresie przed I wojną świa-
tową wykorzystywany był przez miesz-
kańców Radomia jako miejsce wypo-
czynku. Od czasu wybudowania zalewu 
na rzece stanowi całoroczne miejsce 

>>>Rezerwat „Jedlnia”

>>>Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji 
Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku
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relaksu mieszkańców obu miejscowości. 
Szacuje się, że w okresie szczytu letniego 
nad zalewem wypoczywa około 30 000 
osób, z tego znaczna część na terenie 
rezerwatu. 

Dochodzimy do bramy głównej 
ośrodka. Skręcamy w prawo (dalej 

idąc już pieszym zielonym szlakiem tury-
stycznym) w drogę prowadzącą do szosy 
Radom-Kozienice i przekraczamy ją, wcho-
dząc po drugiej stronie w ścieżkę przy 
tablicy rezerwatu. Skręcamy w pierwszą 
drogę w prawo (towarzysząca nam ścieżka 
przyrodnicza biegnie prosto). Dochodzimy 
do prostopadłej drogi, przy której znajduje 
się przystanek nr 3 ścieżki przyrodniczej. 
Kierujemy się w lewo, do węzła szlaków. 
Dalej podążamy dwoma szlakami tury-
stycznymi – zielonym i czarnym. Czarny 
szlak dochodzi z lewej strony i biegnie 
od miejscowości Lewaszówka. Szlaki skrę-
cają po chwili w lewo, doprowadzając nas 
do zbiorowych mogił z czasów II wojny 
światowej. 

ZBIOROWE MOGIŁY                                      
Znajdują się po północnej stronie zalewu 
Siczki. Spoczywają w nich szczątki ok. 
450 osób zamordowanych przez niemiec-
kich okupantów. Egzekucje na tym 
terenie odbywały się od grudnia 1939 
do lutego 1940 roku oraz w 1943 r. 
Najprawdopodobniej przywożono tu więź-
niów z Radomia. Skazani mieli powią-
zane ręce. Wprowadzano ich do wykopa-
nych wcześniej dołów, a następnie zabi-
jano granatami i strzałami z broni palnej. 
Pod koniec wojny okupanci zacierali ślady 
swojej działalności, paląc ciała zamordo-
wanych w samochodach-krematoriach lub 
oblewając płynami łatwopalnymi. 

Na skrzyżowaniu za mogi-
łami idziemy w prawo, wraz ze 

znakami szlaków i ścieżki przyrodni-
czej. Dochodzimy do brukowanej drogi 
biegnącej w kierunku zalewu. Idziemy nią 
w prawo i na pierwszym rozwidleniu skrę-
camy w lewo skos. Droga nasza prowadzi 
wzdłuż zalewu. Na rozejściu szlaków 
idziemy w prawo, szlakiem czarnym, scho-
dząc bliżej brzegu zalewu. Wychodzimy 
z lasu i dochodzimy do mostku na rzece 
Gzówce.
Przechodzimy przez niego i dalej idziemy 
utwardzoną drogą, skręcając z niej w lewo, 
w ul. Reymonta, zgodnie ze znakami 
szlaku czarnego. Wychodzimy na ul. 
1000-lecia, którą kierujemy się w prawo. 
Z lewej strony dochodzi ul. Cmentarna. 
Skręcamy w nią, idąc w kierunku cmen-
tarza. Podążamy w lewo, a następnie ulicą 
w prawo, łukiem wzdłuż torów. Na skrzy-
żowaniu przy placu targowym skręcamy 
w lewo, w ul. 1 Maja. Doprowadza nas ona 
do placu Józefa Piłsudskiego, na którym 
wznosi się pomnik poświęcony poległym 
w latach 1939-1945. Przy placu znaj-
duje się przystanek autobusowy, a za nim 
stacja kolejowa.

>>>Rezerwat „Jedlnia”
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JEDLNIa-LETNISKO                                     
Wieś położona na skraju Puszczy 
Kozienickiej nad rzeką Gzówką, stolica 
gminy. Początki powstania miejsco-
wości sięgają 1885 r., kiedy to przez 
te tereny poprowadzono linię kole-
jową na trasie Dęblin-Dąbrowa Górnicza. 
Na początku XX wieku dwaj radomscy 
lekarze: Zygmunt Płużański i Ludwik 
Żerański odkryli specyficzny mikro-
klimat oraz wody mineralne. Na terenie 
pomiędzy stacją PKP a źródełkami 
zaczęto budować drewniane wille. 
Pierwszymi osadnikami byli przeważnie 
kolejarze z Radomia. Z czasem miej-
scowość stała się popularnym letni-
skiem. Swoje domy posiadali tu również 
artyści i intelektualiści z całej Polski. 
W 1905 r. wybudowano kaplicę w stylu 
zakopiańskim, a w 1920 r. utworzono 
szkołę powszechną. W czasie II wojny 
światowej na skraju lasu (obecnie za 

>>>Zbiorowe mogiły z czasów II wojny światowej

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY PW. 
OPIEKI śW. JÓZEFa wybudo-
wany 1906 r. (część murowana), 
a w latach 1924-1927 powięk-
szony o część drewnianą z sobo-
tami (podcieniami) w stylu zako-
piańskim. Parafię erygowano 
28 kwietnia 1921 r. Pierwszym 
proboszczem został ks. Władysław 
Korpikiewicz. Interesujące jest 
wnętrze świątyni. W ołtarzu 
głównym znajdują się obrazy 

zalewem) odbywały się masowe egze-
kucje miejscowej ludności oraz więź-
niów przywożonych z Radomia. 
Łącznie zamordowano tu ok. 450 osób. 
W 1976 r. na rzece Gzówce utworzono 
sztuczny zalew o powierzchni około 
40 hektarów. 
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Matki Bożej Wniebowziętej oraz 
św. Józefa. Ciekawą formę ma 
ambona przykryta drewnianym 
baldachimem w kształcie liści 
palmowych. Architektura kościoła 
w Jedlni-Letnisku łączy w sobie 
dwie koncepcje poszukiwania 
polskiego stylu narodowego, który 
pojawił się pod koniec XIX w. 
Pierwszą reprezentuje neogotyk. 
Jest to odwołanie się do czasów 
Kazimierza Wielkiego. Druga nato-
miast odwołuje się do architek-
tury zakopiańskiej tworzonej przez 
Stanisława Witkiewicza.
W latach 2001-2002 od strony 
południowej wybudowano letni 
kościół Matki Bożej. Od 2003 r. 
w niedzielne wakacyjne wieczory 
odbywały się w nim Wieczory 
Muzyczne, czyli koncerty muzyki;

POMNIK ku czci poległych party-
zantów II wojny światowej, wysta-
wiony w 1981 r. na placu przed 
budynkiem dworca PKP;

CMENTaRZ – powstał w tym 
samym czasie co parafia. Znajduje 
się na nim wiele ciekawych mogił, 
wśród nich:
- zbiorowa mogiła ułanów 

Wileńskiej Brygady Kawalerii 
poległych w bitwie 9 września 
1939 r. 

- mogiła mieszkańców Jedlni 
rozstrzelanych w latach 1939-
1940 w pobliskim lesie;

- grób Kazimierza Krukowskiego 
ps. „Jerzy” – porucznika AK;

- grób pierwszego proboszcza Jedlni 
– ks. Władysława Korpikiewicza.

Tu został również pochowany 
znany polski przyrodnik-fotograf 
Artur Tabor, który zginął tragicznie 
w 2010 r. w Mongolii podczas 
wykonywania zdjęć do kolejnego 
filmu.;

REZERWaT „JEDLNIa”
– utworzony w 1983 r.;

ZaLEW na rzece Gzówce 
o powierzchni ok. 40 ha. Został 
utworzony w 1976 r. Żyją w nim 
różne gatunki ryb: płocie, karasie, 
karpie, okonie, szczupaki, tołpygi 
i amury. W okresie wakacyjnym 
funkcjonuje tu wypożyczalnia 
sprzętu wodnego oraz strze-
żone kąpielisko; Zalew w Jedlni 
i jego otoczenie leży w obrębie 
obszarów Natura 2000, czyli 
Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) 
„Ostoi Kozienickiej”, wyznaczonej 
dla ochrony siedlisk niektórych 
gatunków ptaków oraz Specjalnych 
Obszarów Ochrony (SOO), służą-
cych zachowaniu siedlisk oraz 
gatunków roślin i zwierząt „Puszcza 
Kozienicka”. System obszarów OSO 
i SOO tworzy łącznie Europejską 
Sieć Ekologiczną Natura 2000;
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>>> Kościół pw. Opieki św. Józefa w Jedlni-Letnisku

>>> Zalew na rzece Gzówce
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Długość: 14,5 km;
Czas przejścia: ok. 4 h;
Oznakowanie: : czarny szlak pieszy,  bez znaków, zielony 
szlak pieszy;
Dojazdy:
•	 do Jedlni-Letniska: pociągi Kolei Mazowieckich (14 min), komunikacja prywatna 

– busy (ok. 45 min).

Legenda

cmentarz

muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca

szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowy

cieki wodne

zabudowa

przebieg trasy

JEDLNIa-LETNISKO – KIESZEK
– POśWIĘTNE – JEDLNIa
(KOśCIELNa) – JEDLNIa-LETNISKO
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Trasę rozpoczynamy przy dawnym 
budynku stacji PKP Jedlnia-Letnisko, 
na przystanku autobusowym (początek 
czarnego szlaku turystycznego). 

JEDLNIa-LETNISKO                                      
Wieś położona na skraju Puszczy 
Kozienickiej nad rzeką Gzówką, stolica 
gminy. Początki powstania miejscowości 
sięgają 1885 r., kiedy to przez te tereny 
poprowadzono linię kolejową na trasie 
Dęblin-Dąbrowa Górnicza. Na początku 
XX wieku dwaj radomscy lekarze: Zygmunt 
Płużański i Ludwik Żerański odkryli specy-
ficzny mikroklimat oraz wody mineralne. 
Na terenie pomiędzy stacją PKP a źródeł-
kami zaczęto budować drewniane wille. 
Pierwszymi osadnikami byli przeważnie 
kolejarze z Radomia. Z czasem miejsco-
wość stała się popularnym letniskiem. 
Swoje domy posiadali tu również artyści 
i intelektualiści z całej Polski. W 1905 

wybudowano kaplicę w stylu zakopiań-
skim, a w 1920 r. utworzono szkołę 
powszechną. W czasie II wojny światowej 
na skraju lasu (obecnie za zalewem) odby-
wały się masowe egzekucje miejscowej 
ludności oraz więźniów przywożonych 
z Radomia. Łącznie zamordowano 
tu ok. 450 osób. W 1976 r. na rzece 
Gzówce utworzono sztuczny zalew 
o powierzchni około 40 hektarów.

>>>Pomnik na Placu Józefa Piłsudskiego
w Jedlni-Letnisku

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY 
PW. OPIEKI śW. JÓZEFa 
wybudowany 1906 r. (część muro-
wana), a w latach 1924-1927 
powiększony o część drewnianą 
z sobotami (podcieniami) w stylu 
zakopiańskim. Parafię erygowano 
28 kwietnia 1921 r. Pierwszym 
proboszczem został ks. Władysław 
Korpikiewicz. Interesujące jest 
wnętrze świątyni. W ołtarzu 
głównym znajdują się obrazy 
Matki Bożej Wniebowziętej oraz 
św. Józefa. Ciekawą formę ma 
ambona przykryta drewnianym 
baldachimem w kształcie liści 
palmowych. Architektura kościoła 
w Jedlni-Letnisku łączy w sobie 
dwie koncepcje poszukiwania 
polskiego stylu narodowego, który 
pojawił się pod koniec XIX w. 
Pierwszą reprezentuje neogotyk. 
Jest to odwołanie się do czasów 
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Idziemy zgodnie ze znakami 
czarnego szlaku. Przed 

nami, na Placu Józefa Piłsudskiego 
stoi pomnik poświęcony pole-
głym w latach 1939-1945. Z placu 
wychodzimy ulicą biegnąca w prawo 
(ul. 1 Maja), dochodząc nią do skrzy-
żowania z ul. Radomską, które prze-
kraczamy na wprost wchodząc w 
ul. 1000-lecia. Po chwili z prawej 
strony dochodzi ul. Cmentarna. Idąc nią 
możemy po 100 m dojść do cmentarza 
parafialnego.
Wraz z czarnym szlakiem turystycznym 
skręcamy w lewo, w ul. Reymonta. 
Dochodzimy nią do zalewu. Kierujemy 
się w prawo, utwardzoną drogą do 
mostku. Przekraczamy go i idziemy 
dalej w lewo, ścieżką wzdłuż zalewu.
Wchodzimy do lasu wykręcającą, miej-
scami podmokłą drogą. Dochodzimy 
do szerszej drogi, którą idziemy w lewo 
– tu dochodzi też pieszy zielony 
szlak turystyczny. Wraz ze znakami 

Kazimierza Wielkiego. Druga 
natomiast odwołuje się do archi-
tektury zakopiańskiej tworzonej 
przez Stanisława Witkiewicza.
W latach 2001-2002 od strony 
południowej wybudowano letni 
kościół Matki Bożej; 

POMNIK ku czci poległych party-
zantów II wojny światowej, 
wystawiony w 1981 r. na placu 
przed budynkiem dworca PKP;

CMENTaRZ – powstał w tym 
samym czasie co parafia. Znajduje 
się na nim wiele ciekawych mogił, 
wśród nich:
- zbiorowa mogiła ułanów 

Wileńskiej Brygady 
Kawalerii poległych w bitwie 
9 września 1939 r.;

- mogiła mieszkańców Jedlni 
rozstrzelanych w latach 1939-
1940 w pobliskim lesie;

- grób Kazimierza Krukowskiego 
ps. „Jerzy” – porucznika AK;

- grób pierwszego proboszcza 
Jedlni – ks. Władysława 
Korpikiewicza.

Tu został również pochowany 
znany polski przyrodnik-fotograf 
Artur Tabor, który zginął 
tragicznie w 2010 r. w Mongolii 
podczas wykonywania zdjęć 
do kolejnego filmu;

REZERWaT „JEDLNIa” - utwo-
rzony w 1982 r. obejmuje
ochroną stare drzewostany 
liczące ok. 140-200 lat, głównie 
dęby i sosny;

OśRODEK EDUKaCJI 
EKOLOGICZNEJ I INTEGRaCJI 
EUROPEJSKIEJ LaSÓW 
PańSTWOWYCH
ul. Płużańskiego 30 - organi-
zator szkoleń, narad, konfe-
rencji, pobytów integracyjnych 

dla grup oraz wypoczynku dla 
gości indywidualnych. Posiada 
bogatą ofertę noclegową i gastro-
nomiczną. Od kilku lat, w maju, 
obchodzone jest tu uroczyście 
„Święto Polskiej Niezapominajki”, 
którego pomysłodawcą był 
redaktor Andrzej Zalewski 
z „Eko-Radia” Radiowej Jedynki;

ZaLEW na rzece Gzówce 
o powierzchni ok. 40 ha. Został 
utworzony w 1976 r. Żyją w nim 
różne gatunki ryb: płocie, karasie, 
karpie, okonie, szczupaki, tołpygi 
i amury. W okresie wakacyjnym 
funkcjonuje tu wypożyczalnia 
sprzętu wodnego oraz strzeżone 
kąpielisko.
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szlaków idziemy najpierw wzdłuż 
zalewu. Po chwili skręcamy w prawo. 
Przecinamy polanę i brukowaną drogę, 
po czym wchodzimy ponownie drogą 
do lasu. Na skrzyżowaniu skręcamy 
w lewo. Mijamy mogiły pomordowanych 
w czasie II wojny światowej i za nimi, 
na rozwidleniu szlaków, idziemy dalej 
szlakiem czarnym w prawo. 

ZBIOROWE MOGIŁY                                     
Znajdują się po północnej stronie 
zalewu Siczki. Spoczywają w nich 
szczątki ok. 450 osób zamordowa-
nych przez niemieckich okupantów. 
Egzekucje na tym terenie odbywały się 
od grudnia 1939 r. do lutego 1940 roku 
oraz w 1943 r. Najprawdopodobniej 
przywożono tu więźniów z Radomia. 

>>>Soboty przy kościele w Jedlni-Letnisku >>>Zalew Siczki w Jedlni-Letnisku

>>>Kościół pw. Opieki św. Józefa
w Jedni-Letnisku
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Skazani mieli powiązane ręce. 
Wprowadzano ich do wykopanych 
wcześniej dołów, a następnie zabijano 
granatami i strzałami z broni palnej. Pod 
koniec wojny okupanci zacierali ślady 
swojej działalności, paląc ciała zamordo-
wanych w samochodach-krematoriach 
lub oblewając płynami łatwopalnymi. 

Mijamy pomnikowy dąb. 
Przechodzimy na wprost skrzy-

żowanie, przez które prowadzi ścieżka 
przyrodnicza i za nim skręcamy w drogę 
biegnącą w lewo skos. Na rozwi-
dleniu idziemy w lewo, następnie zaro-
śniętą ścieżką w prawo. Wychodzimy 
na drogę w Kolonce i kierujemy się 
w lewo, do szosy Radom-Kozienice.
Przekraczamy szosę i dalej idziemy 
prosto, początkowo asfaltową drogą. 
Z prawej strony rozpościera się Polana 
Jedleńska, z lewej towarzyszy nam las 
i zabudowa letniskowo-mieszkalna. 

POLaNa JEDLEńSKa                                   
Największa polana w Puszczy 
Kozienickiej. Ma kształt zbliżony do trój-
kąta o bokach ok. 7 km. Środkiem płynie 
rzeka Leniwa. Na polanie znajduje się 
wiele wsi, m.in.: Jedlnia, Poświętne, 

Kieszek, Huta, Jaroszki, Jaśce, Żdżary, 
Brzezinki, Adolfin, Sokoły, Stoki, Kolonka 
i Ostrownica. Najstarsza z nich to 
Jedlnia. Jeszcze w XIX w. posiadała 
charakter osady śródleśnej z niere-
gularną zabudową i rozproszonym 
układem pól. 

>>>Zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego

>>>Zbiorowe mogiły w lesie przy zalewie



48 >>>

Schodzimy z asfaltu i idziemy 
skrajem lasu, mijając poje-

dyncze zabudowania. Na skrzyżowaniu 
przy zabudowaniach wsi Kieszek (stoi 
tu krzyż) idziemy w prawo, w kierunku  
wsi. UWAGA! Tu opuszczamy szlak 
czarny. Skręcamy w pierwszą napo-
tkaną drogę biegnącą w lewo. 700 m 
dalej skręcamy w prawo, w polną drogę 
doprowadzającą do skrzyżowania 
w Zadobrzu.  

UWAGA! 300 m dalej w lewo, przy 
szosie znajduje się figura św. Jana 
Nepomucena z początku XX wieku. 

LENIWa (Leniwka)                                         
Rzeka o długości 16 km, o powierzchni 
zlewni 123 km2, prawy dopływ Radomki. 
Wypływa we wsi Zdżary k. Sokołów. 
W dolinie rzeki znajdują się rozległe 
łąki z ciekawą florą i fauną. Występują 
tu storczyki i Mickiewiczowski ”pierwszy 
skrzypek łąki” – derkacz. Niegdyś w dolinie 
występowały torfowiska, które obecnie 
zostały zmeliorowane. Nad rzeką i na 
łąkach można spotkać liczne ważki oraz 
motyle, m.in. objętego ochroną prawną 
czerwończyka nieparka oraz niezwykle 
barwnego pazia królowej.

Idziemy prosto szlakową drogą, prze-
kraczając most na rzece Leniwej. 

Dochodzimy do zabudowań – tu skrę-
camy w lewo a zaraz potem w prawo. 
Mijając pojedyncze zabudowania docho-
dzimy polną drogą do szosy prowadzącej 
z Poświętnego do Stoków. Wchodzimy na 
szosę przy nowym cmentarzu i idziemy 
w prawo. Z prawej strony dochodzi po 
chwili droga prowadząca do starego 
cmentarza, na którym znajduje się wiele 
ciekawych nagrobków.

JEDLNIa (KOśCIELNa)                                 
Wieś usytuowana pośrodku Polany 
Jedleńskiej przy drodze 737 (Radom-
Kozienice). Nazwa pochodzi 
od staropolskiego określenia jodły 
- jedla. 
Stara, puszczańska osada notowana 
była już w XII w. i stała się ważnym 
ośrodkiem bartniczym oraz siedzibą 
sądu bartnego. W miejscowym dworku 

>>>Droga wzdłuż Polany Jedleńskiej

>>>Polana Jedleńska
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myśliwskim (spłonął w 1657 r.) wielo-
krotnie przebywał, będąc na polo-
waniach, król Władysław Jagiełło. 
W 1430 r. wydał tu przywilej 
tzw. jedlneński, gwarantujący szlachcie 
nietykalność osobistą. 
Podczas powstania styczniowego na 
tym terenie rozegrały się dwie bitwy. 
Pierwsza stoczona została w nocy 
z 22 na 23 stycznia 1863 r. Wówczas 
oddział dowodzony przez Narcyza 
Figettiego rozbroił rotę carskich 
saperów. W drugiej oddział dowo-
dzony przez kpt. Zielińskiego odparł 
szarżę kawalerii rosyjskiej. W czasie 
powstania styczniowego probosz-
czem parafii Jedlnia był ks. Józef Gacki 
(1805-1876) – patriota, historyk, pisarz 
i regionalista. W Jedlni urodził się 
generał broni Józef Kuropieska (1904-
1997). Tu mieszkał i tworzył nieżyjący 
już, znany rzeźbiarz ludowy – Stanisław 
Denkiewicz.

Wracamy na szosę i idziemy do 
drogi Radom-Kozienice. Kierujemy 

się nią w prawo, w stronę Radomia. 
Mijamy neorenesansowy kościół pw. 
św. Mikołaja i Małgorzaty oraz pomnik 
króla Władysława Jagiełły. Dwa budynki 
dalej, na ścianie z prawej strony, znaj-
duje się duży mural przedstawiający 

WaRTO ZOBaCZYć: 

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY 
PW. śW. MIKOŁaJa 
Pierwotny, drewniany kościół 
wzniesiony został w latach 1387-
1391 z fundacji Władysława 
Jagiełły. Nowy, murowany w stylu 
klasycystycznym, wg projektu 
Jana Kantego Fontany, budo-
wano w latach 1790-1834. 
Fundatorem świątyni był król 
Stanisław August Poniatowski. 
Obecny kościół powstał w wyniku 
przebudowy przeprowadzonej 
w latach 1898-1901 przez 
Stefana Szyllera. Jest to trój-
nawowa, bazylikowa budowla 
w stylu neorenesansowym. 
Ze starej świątyni pozostał chór 
i mury kruchty. Wewnątrz znaj-
dują się dwa boczne, późnoba-
rokowe ołtarze oraz kamienna 
późnorenesansowa chrzcielnica. 
Przed kościołem zobaczyć można 
dwa żeliwne nagrobki z XIX w. 
Jeden z nich to pomnik ks. Józefa 
Gackiego z 1870 r., wykonany 
jako nagrobek cmentarny, nigdy 
jednak nie przeniesiony na 
cmentarz;

STaRY CMENTaRZ a na nim 
groby powstańców styczniowych;
mogiła ks. Józefa Gackiego -  
– proboszcza, regionalisty, 
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u podnóża Mysich Górek.

MYSIE GÓRKI                                                    
Wydmy śródlądowe zbudowane 
z piasków eolicznych. Najwyższa z nich 
osiąga wysokość 183.3 m n.p.m., a jej 
wysokość względna, czyli mierzona 
od podstawy do szczytu wynosi 23 m. 
Powstanie Mysich Górek związane jest 
z procesami wycofywania się z tych 
terenów lądolodu skandynawskiego. 
Krótkotrwały odpływ wód od czoła 
lądolodu tworzył rozległe piaszczyste 
powierzchnie – równiny sandrowe. Pod 
wpływem wiatrów północno-zachod-
nich przekształciły się one w regularne 
wydmy (głównie paraboliczne). 
U ich podnóża, od strony południowo-
-wschodniej znajduje się okazały, drew-
niany krzyż. Napis na nim brzmi: „ROK. 
PA. 1917. DNIA 9 LISTOPADA PRZEZ 
KRZYŻ I MĘKĘ GORZKĄ WYBAF NAS 
PANIE STRAŚNA WOJNA STRAŚNIE 
KRWI ROZLANIE O. MATKO NAJŚWIENSA 
CO SIĘ Z NAMI STANIE...? MIKOŁAJ 
PRZYROWSKI”. 
Obecny krzyż stanął w tym miejscu 
w 2003 r. z inicjatywy Caritas Jedlnia-
Letnisko. Pierwotny, zniszczony przez 
upływ czasu usunięto, wycinając 
z niego część z oryginalnym napisem 
z 1917 r. i umieszczając ją we frontowej 
części nowego krzyża.

Przy Mysich Górkach spoty-
kamy pieszy zielony szlak 

turystyczny, którym idziemy w prawo, 
pod górę. Poruszamy się (ok. 1 km) 
grzbietem wzniesień, będących zalesio-
nymi wydmami. Szlak w końcu schodzi 
i odbija w prawo, przy węźle z żółtym 
szlakiem rowerowym. My kierujemy 

sceny walk pod Grunwaldem. Idziemy 
przez wieś. Przy moście mijamy 
kapliczkę św. Jana Nepomucena, prze-
chodzimy skrzyżowanie dróg (prowa-
dzące w lewo do Sokołów, w prawo 
do Zabodrza) i niecałe 200 m dalej przy 
krzyżu, schodzimy z szosy w polną 
drogę w lewo. Doprowadza nas ona do 
lasu. Dalej idziemy przez las szeroką 
drogą, aż do krzyża znajdującego się 

historyka, odnowiona i poświę-
cona w 2009 r.; kamienny 
nagrobek ks. Tadeusza 
Gackiego – rektora Kolegium 
Pijarów w Radomiu oraz 
okazały grobowiec Daniela 
Roszkowskiego – sędziego pokoju, 
właściciela Piotrowic;

MUROWaNĄ KaPLICZKĘ  
przydrożną z końca XVIII w., 
z rzeźbą św. Jana Nepomucena;

DOM LUDOWY Z 1933 r. 
zbudowany ze składek miesz-
kańców parafii Jedlnia jako Dom 
Kościelny, pełniący w parafii 
funkcje oświatowe. Obecnie 
w budynku tym organizuje się 
wystawy czasowe;

POMNIK WŁaDYSŁaWa 
JaGIEŁŁY – odlany w brązie, 
uroczyście odsłonięty 10 lipca 
2010 r. Przedstawia króla 
w stroju koronacyjnym. Jedną 
ręką wskazuje kościół, którego był 
pierwotnym fundatorem, drugą 
zaś fragment tekstu przywi-
leju nadanego mieszkańcom wsi. 
Obok stoją dwa stalowe nagie 
miecze, będące symbolem grun-
waldzkiego zwycięstwa. Autorem 
pomnika jest artysta plastyk 
Andrzej Pasoń.
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>>> Pomnik króla Władysława Jagiełły

>>> Kościół pw. św. Mikołaja

>>> Cmentarz stary w Jedlni

się w lewo, zgodnie ze znakami 
żółtego szlaku. Wyprowadza nas on 
z lasu i wprowadza do Jedlni-Letniska 
ulicą 1000-lecia. Idziemy prosto, aż 
do skrzyżowania z ul. Radomską. 

>>> Krzyż przy Mysich Górkach

Przekraczamy skrzyżowanie i po chwili 
ulicą 1 Maja dochodzimy do przy-
stanku autobusowego i stacji kolejowej 
w Jedlni-Letnisku.
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JEDLNIa-LETNISKO
– PIONKI ZaCHODNIE 

Długość: 15,3 km;
Czas przejścia: ok. 4,5 h;
Oznakowanie: czarny szlak pieszy, żółty szlak rowerowy, 
zielony szlak pieszy;
Dojazdy:
•	 do Jedlni-Letnisko: pociągi Kolei Mazowieckich (14 min.), , komunikacja prywatna  

- busy (ok. 45 min);
•	 do Pionek: pociągi Kolei Mazowieckich – stacja PKP Pionki Zachodnie (23 min.), 

komunikacja PKS, komunikacja prywatna – busy (ok. 50 min.).

cmentarz muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowycieki wodnezabudowa

przebieg trasy
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JEDLNIa-LETNISKO                                              
Wieś położona na skraju Puszczy 
Kozienickiej nad rzeką Gzówką, stolica 
gminy. Początki powstania miejscowości 
sięgają 1885 r., kiedy to przez te tereny 
poprowadzono linię kolejową na trasie 
Dęblin-Dąbrowa Górnicza. Na początku 
XX wieku dwaj radomscy lekarze: 
Zygmunt Płużański i Ludwik Żerański 
odkryli specyficzny mikroklimat oraz 
wody mineralne. Na terenie pomiędzy 
stacją PKP a źródełkami zaczęto budować 
drewniane wille. Pierwszymi osadni-
kami byli przeważnie kolejarze z Radomia. 
Z czasem miejscowość stała się popu-
larnym letniskiem. Swoje domy posia-
dali tu również artyści i intelektualiści 
z całej Polski. W 1905 wybudowano 
kaplicę w stylu zakopiańskim, a w 1920 r. 
utworzono szkołę powszechną. W czasie 
II wojny światowej na skraju lasu (obecnie 
za zalewem) odbywały się masowe egze-
kucje miejscowej ludności oraz więźniów 
przywożonych z Radomia. Łącznie zamor-
dowano tu ok. 450 osób. W 1976 r. na 
rzece Gzówce utworzono sztuczny  zalew 
o powierzchni około 40 hektarów.

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY
PW. OPIEKI śW. JÓZEFa
wybudowany 1906 r. (część muro-
wana), a w latach 1924-1927 
powiększony o część drewnianą 
z sobotami (podcieniami) w stylu 
zakopiańskim. Parafię erygowano 
28 kwietnia 1921 r. Pierwszym 
proboszczem został ks. Władysław 
Korpikiewicz. Interesujące jest 
wnętrze świątyni. W ołtarzu 
głównym znajdują się obrazy 
Matki Bożej Wniebowziętej oraz 
św. Józefa. Ciekawą formę ma 
ambona przykryta drewnianym 
baldachimem w kształcie liści 
palmowych. Architektura kościoła 
w Jedlni-Letnisku łączy w sobie 
dwie koncepcje poszukiwania 
polskiego stylu narodowego, który 
pojawił się pod koniec XIX w. 
Pierwszą reprezentuje neogotyk. 
Jest to odwołanie się do czasów 
Kazimierza Wielkiego. Druga nato-
miast odwołuje się do architek-
tury zakopiańskiej tworzonej przez 
Stanisława Witkiewicza. W latach 
2001-2002 od strony południowej 
wybudowano letni kościół Matki 
Bożej ; 
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POMNIK ku czci poległych party-
zantów II wojny światowej, wysta-
wiony w 1981 r. na placu Józefa 
Piłsudskiego przed budynkiem 
dworca PKP ;

CMENTaRZ powstał w tym samym 
czasie co parafia. Znajduje się na 
nim wiele ciekawych mogił, wśród 
nich:
- zbiorowa mogiła ułanów 

Wileńskiej Brygady Kawalerii 
poległych w bitwie 9 września 
1939 r. ;

- mogiła mieszkańców Jedlni 
rostrzelanych w latach 1939-
1940 w pobliskim lesie;

-  grób Kazimierza Krukowskiego ps. 
„Jerzy” – porucznika AK;

-  grób pierwszego proboszcza Jedlni 
– ks. Władysława Korpikiewicza.

Tu został również pochowany 
znany polski przyrodnik-fotograf 
Artur Tabor, który zginął tragicznie 
w 2010 r. w Mongolii podczas wyko-
nywania zdjęć do kolejnego filmu;

REZERWaT „JEDLNIa” – utwo-
rzony w 1982 r. Obejmuje 
ochroną stare drzewostany liczące 
ok. 140-200 lat, głównie dęby 
i sosny;

OśRODEK EDUKaCJI 
EKOLOGICZNEJ I INTEGRaCJI 
EUROPEJSKIEJ LaSÓW 
PańSTWOWYCH  
ul. Płużańskiego 30
– organizator szkoleń, narad, konfe-
rencji, pobytów integracyjnych dla 
grup oraz wypoczynku dla gości 
indywidualnych. Posiada bogatą 
ofertę noclegową i gastronomiczną. 
Od kilku lat, w maju, obchodzone 
jest tu uroczyście „Święto Polskiej 
Niezapominajki”, którego pomysło-
dawcą był redaktor Andrzej Zalewski 
z Eko-Radia „Radiowej Jedynki”.

ZaLEW o powierzchni ok. 40 ha. 
na rzece Gzówce. Został utwo-
rzony w 1976 r. Żyją w nim różne 
gatunki ryb: płocie, karasie, karpie, 
okonie, szczupaki, tołpygi i amury. 
W okresie wakacyjnym funkcjonuje 
tu wypożyczalnia sprzętu wodnego 
oraz strzeżone kąpielisko.
Zalew w Jedlni i jego otoczenie 
leży w obrębie obszarów Natura 
2000, czyli Obszaru Specjalnej 
Ochrony (OSO) „Ostoi Kozienickiej”, 
wyznaczonej dla ochrony siedlisk 
niektórych gatunków ptaków oraz 
Specjalnych Obszarów Ochrony 
(SOO), służących zachowaniu 
siedlisk oraz gatunków roślin i zwie-
rząt „Puszcza Kozienicka”. System 
obszarów OSO i SOO tworzy łącznie 
Europejską Sieć Ekologiczną Natura 
2000.

>>> Kościół pw. Opieki św. Józefa w Jedlni-Letnisku
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Trasę rozpoczynamy przy dawnym 
budynku stacji PKP Jedlnia-

Letnisko, na przystanku autobusowym. 
Przed nami, na placu Piłsudskiego stoi 
pomnik poświęcony poległym w latach 
1939-1945. Z placu wychodzimy 
biegnącą w prawo ul. 1 Maja, dochodząc 
nią do skrzyżowania z ul. Radomską, 
którą kierujemy się w prawo, w kierunku 
torów. Ulica ta doprowadza nas do zało-
żonego w latach 20. ubiegłego wieku 
cmentarza parafialnego. Na cmen-
tarzu warto zobaczyć zbiorowe mogiły 
poległych i zamordowanych w czasie 
II wojny światowej. Wychodzimy 
z cmentarza i idziemy ulicą Cmentarną 
w prawo, do ul. 1000-lecia, którą kieru-
jemy w stronę lasu. Wychodzimy 
z Jedlni-Letniska przekraczając mostek 
na rzece Gzówce.

GZÓWKa                                                           
Rzeka w powiecie radomskim, prawy 
dopływ Pacynki. Przepływa przez 
tereny gmin Gózd i Jedlnia-Letnisko. Jej 
źródło znajduje się w okolicach Gozdu. 
W 1976 r. na Gzówce został utworzony 
zalew o powierzchni około 40 hektarów. 
Długość rzeki to 16 km, a powierzchnia 
zlewni 45 km2.

Wchodzimy do lasu 
i idziemy prosto szeroką 

leśną drogą (żółty szlak rowerowy), 
mijając rozlewiska. Za drzewem 
z kapliczką dochodzimy do zielonego 
pieszego szlaku turystycznego. Idziemy 
nim w prawo pod górę. Podchodzimy 
pod zalesione wydmy nazwane Mysimi 
Górkami i dalej podążamy ich grzbietem 
w kierunku wschodnim. Na dwóch 
wyraźnych rozwidleniach wybieramy 
drogi skręcające w prawo. Następnie 
lekko schodzimy, by wejść na kolejne 
wzniesienie. Mijamy młodnik i za 
nim schodzimy już z Mysich Górek. 
Dochodzimy do szerokiej leśnej drogi, 
przy której stoi krzyż wystawiony 
w 1917 r. przez Mikołaja Przyrowskiego 
dla upamiętnienia I wojny światowej. 

>>> Pomnik na placu Józefa Piłsudskiego
w Jedlni-Letnisku

>>> Perkoz na Zalewie Siczki w Jedlni-Letnisku
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MYSIE GÓRKI                                                  
Wydmy śródlądowe zbudowane 
z piasków eolicznych. Najwyższa z nich 
osiąga wysokość 183.3 m n.p.m., a jej 
wysokość względna, czyli mierzona 
od podstawy do szczytu wynosi 23 m. 
Powstanie Mysich Górek związane jest 
z procesami wycofywania się z tych 
terenów lądolodu skandynawskiego. 
Krótkotrwały odpływ wód od czoła 
lądolodu tworzył rozległe piaszczyste 
powierzchnie – równiny sandrowe. Pod 
wpływem wiatrów północno- zachod-
nich przekształciły się one w regularne 
wydmy (głównie paraboliczne). 
U ich podnóża, od strony południowo-
-wschodniej znajduje się okazały, drew-
niany krzyż. Napis na nim brzmi: „ROK. 
PA. 1917. DNIA 9 LISTOPADA PRZEZ 
KRZYZ I MĘKĘ GORZ?KĄ WYBAF NAS 
PANIE STRAŚNA WOJNA STRAŚNIE 
KRWI ROZLANIE O. MATKO NAJŚWIENSA 
CO SIĘ Z NAMI STANIE...? MIKOŁAJ 
PRZYROWSKI”. 
Obecny krzyż stanął w tym miejscu 
w 2003 r. z inicjatywy Caritas Jedlnia-
Letnisko. Pierwotny, zniszczony przez 
upływ czasu usunięto, wycinając 
z niego część z oryginalnym napisem 
z 1917 r. i umieszczając ją we frontowej 
części nowego krzyża.

Zgodnie ze znakami szlaku zielo-
nego idziemy szeroką drogą 

w prawo. Dochodzimy do linii kole-
jowej Radom-Dęblin i przekraczamy 
ją zgodnie z dotychczasowym kierun-
kiem marszu. Kierujemy się dalej 
szeroką drogą, przechodząc pozosta-
łości nasypu linii kolejowej do zakładów 
„Pronit”. Tuż za linią niskiego napięcia 

skręcamy w lewo. Dukt, którym podą-
żamy skręca lekko najpierw w lewo, 
potem w prawo, doprowadzając nas do 
wyraźnej drogi leśnej, w którą wcho-
dzimy idąc prosto. Najbliższe skrzy-
żowanie pokonujemy na wprost. Na 
szerokiej, rozjeżdżonej drodze leśnej 
skręcamy w lewo. Przechodzimy przez 
młodnik (oddział leśny 142), następnie 
wchodzimy w las dębowo-sosnowy ze 
skupiskiem modrzewia. Przechodzimy 

>>> Zalew w Jedlni

>>> Krzyż przy Mysich Górkach
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przez obszar występowania świerka 
i za nim na rozwidleniu idziemy w lewo 
skos. Przecinamy szeroką drogę i wcho-
dzimy naprzeciw w ścieżkę, która 
wykręca w prawo przy starym dębie. 
Ponownie przechodzimy pod linią 
niskiego napięcia. Idziemy przed siebie 
pilnując głównej drogi, skrzyżowania 
przekraczając na wprost UWAGA! mała 
ilość znaków szlaku. Tym sposobem 
docieramy do prawie 200-letniego Buka 
Kościuszko – pomnika przyrody.

„BUK KOśCIUSZKO”                                      
Okaz buka zwyczajnego, pomnik przy-
rody o wymiarach: pierśnica ok. 1,1 m, 
obwód ok. 3 m, wysokość ok. 28 m. Jego 
wiek szacowany jest na ok. 180 lat. Jest 
to jedyny okaz buka o takich wymiarach 
na terenie Puszczy Kozienickiej. Według 
legendy, wiosną 1794 roku wypoczywał 
pod nim Tadeusz Kościuszko (stąd 
też nazwy pobliskich wsi: Tadeuszów 
i Kościuszków). Prawdopodobnie 
Kościuszko przebywał w tych stronach, 
ale ów buk jeszcze wtedy nie rósł.

Idziemy dalej prosto. Na rozwi-
dleniu skręcamy w lewo, 

a następnie w prawo. Gdy dotrzemy 
do przecinającej naszą trasę, szerokiej 
prostopadłej drogi – skręcamy w lewo. 
Mijamy pojedyncze zabudowania przy-
siółka Adolfin i na rozwidleniu skrę-
camy w prawo. Przechodzimy przez 
gęsty, świerkowo-dębowy las. Na skrzy-
żowaniu z szeroką leśną drogą idziemy 
w lewo, po chwili lekko wykręcając 
w prawo. Kolejne skrzyżowanie prze-
chodzimy na wprost. Po przejściu kilku-
dziesięciu metrów skręcamy w lewo, 
wychodząc na szeroką, utwardzoną 

drogę. Mijamy skręt do Oddziału Zakładu 
Karnego w Żytkowicach. Dochodzimy 
do szosy, którą idziemy w prawo aż 
do Sokołów (przystanek PKP Jedlnia 
Kościelna).
 
JEDLNIa (KOśCIELNa)                                  
Wieś usytuowana pośrodku Polany 
Jedleńskiej przy drodze 737 (Radom-
Kozienice). Nazwa pochodzi od staropol-
skiego określenia jodły - jedla. 
Stara puszczańska osada notowana 
była już w XII w. i stała się ważnym 
ośrodkiem bartniczym oraz siedzibą 
sądu bartnego. W miejscowym dworku 
myśliwskim (spłonął w 1657 r.) wielo-
krotnie przebywał, będąc na polo-
waniach, król Władysław Jagiełło. 
W 1430 r. wydał przywilej tzw. jedl-
neński, gwarantujący szlachcie nietykal-
ność osobistą. 
Podczas powstania styczniowego roze-
grały się na tym terenie dwie bitwy. 
Pierwsza stoczona została w nocy 
z 22 na 23 stycznia 1863 r. Wówczas 
oddział dowodzony przez Narcyza 
Figettiego rozbroił rotę carskich 
saperów. W drugiej oddział dowodzony 

>>> Przysiółek Adolfin
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przez kpt. Zielińskiego odparł szarżę 
kawalerii rosyjskiej. W czasie powstania 
styczniowego proboszczem parafii 
Jedlnia był ks. Józef Gacki (1805-1876) 
– patriota, historyk, pisarz i regionalista. 
W Jedlni urodził się generał broni Józef 

>>> Buk Kościuszko >>> Przystanek kolejowy Jedlnia Kościelna we wsi Sokoły

>>> Las przy szlaku zielonym

WaRTO ZOBaCZYć: 

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY 
PW. śW. MIKOŁaJa 
Pierwotny, drewniany kościół wznie-
siony został w latach 1387-1391 
z fundacji Władysława Jagiełły. 
Nowy, murowany w stylu klasycy-
stycznym, wg projektu Jana Kantego 
Fontana, budowano w latach 1790-
1834. Fundatorem świątyni był 
król Stanisław August Poniatowski. 
Obecny kościół powstał w wyniku 
przebudowy przeprowadzonej 

w latach 1898-1901 przez Stefana 
Szyllera;

STaRY CMENTaRZ, a na nim ciekawe 
mogiły, wśród nich m.in.: groby 
powstańców styczniowych, mogiłę 
ks. Józefa Gackiego – proboszcza, 
regionalisty, historyka, kamienny 
nagrobek ks. Tadeusza Gackiego – 
rektora Kolegium Pijarów w Radomiu;

MUROWaNĄ KaPLICZKĘ PRZY-
DROŻNĄ z końca XVIIII w., z rzeźbą 
św. Jana Nepomucena;

DOM LUDOWY z 1933 r. – zbudo-
wany ze składek mieszkańców parafii 
Jedlnia jako Dom Kościelny;

POMNIK WŁaDYSŁaWa JaGIEŁŁY – 
odlany w brązie, uroczyście odsłonięty 
10 lipca 2010 r. 
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Kuropieska (1904-1997). Tu mieszkał 
i tworzył nieżyjący już, znany rzeźbiarz 
ludowy – Stanisław Denkiewicz.
Przekraczamy przejazd kolejowy 
(przystanek PKP Jedlnia Kościelna) 
i za linią energetyczną wchodzimy 
w leśną drogę prowadzącą w prawo, 
równolegle do torów. Na pierwszym 

rozwidleniu idziemy w lewo skos i dalej 
drogą równoległą do naszej dotych-
czasowej trasy. Na skrzyżowaniu skrę-
camy w lewo (przy słupku oddziałowym 
178/187) następnie w prawo, a na 
rozwidleniu ponownie w lewo. Nasz 
dukt lekko wije się w sosnowym lesie, 
by trafić w końcu na skrzyżowanie, 
na którym idziemy łukiem w prawo. 

Przekraczamy na wprost szeroką, 
rozjeżdżoną drogę i idziemy 

ścieżką lekko pod górę (podejście na 
tzw. Górki Miłosne). Pierwsze skrzy-
żowanie pokonujemy na wprost – na 
drugim skręcamy w lewo. 
Na skrzyżowaniu za młodnikiem przy 
słupku oddziałowym 160/161 skrę-
camy w prawo. Podchodzimy pod małą 
górkę, za nią na skrzyżowaniu idziemy 
w prawo skos. Nasza ścieżka prowadzi 
lekkim wzniesieniem. Docieramy nią do 
ścieżki przyrodniczej. Poruszamy się 
dalej szlakiem i ścieżką przyrodniczą 
– najpierw prosto, a następnie słabo 
widoczną ścieżką w prawo skos.

Docieramy do prostopadłej, 
wyraźnej drogi – podążamy nią 

w lewo, a następnie na rozwidleniu 
w prawo. Dochodzimy do węzła szlaków 
(zielony i żółty z Pionek Głównych) 
i ścieżki przyrodniczej w rezerwacie 
leśnym „Pionki”. 

REZERWaT „PIONKI”                                       
Utworzony w 1982 r. dla zachowania 
drzewostanów grabowo-sosnowo-
-jodłowo-dębowych. Z chwilą objęcia 
tego obszaru ochroną prawną, gatun-
kiem panującym była jodła z domieszką 
dębu i sosny. Wiele suchych jodeł 
zostało jednak wyciętych na skutek 

>>> Droga asfaltowa do Pionek

>>> Przy szlaku zielonym
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zamierania pojedynczych drzew. 
Obecnie panującym gatunkiem jest dąb 
szypułkowy i bezszypułkowy. W sposób 
naturalny odnawia się nowe pokolenie 
jodły. Na terenie rezerwatu znajduje się 
wiele okazałych drzew, posiadających 
wymiary pomników przyrody. Wśród 
roślinności zielnej, rosnącej na niewiel-
kich polankach spotykać można: widłaki 
(goździsty i jałowcowy), lilię złotogłów, 
konwalię majową, zawilec gajowy oraz 
przylaszczkę pospolitą.
Na terenie rezerwatu występują także 
rzadkie gatunki ptaków: dzięcioł średni 
i czarny, gil, puszczyk i paszkot. Niegdyś 
miała tu gniazdować turkawka (obecnie 
niezwykle rzadki gatunek gołębia 
w rejonie puszczy) i ostatni leśny 
kurak Puszczy Kozienickiej – jarząbek. 
W rezerwacie wyznaczone i oznako-
wane są dwie ścieżki dydaktyczne, 
których celem jest pokazanie różnorod-
ności występujących drzew i krzewów, 
ukształtowania terenu, a także przy-
bliżenie zasad ochrony i gospodarki 
w lesie oraz prawidłowych zasad 
turystyki.

Idziemy dalej prosto wzdłuż 
słupów. Skręcamy drogą lekko 

w prawo, przechodzimy przez 
rzeczkę i kierujemy się za nią dalej 
w lewo, zgodnie ze znakami szlaków. 
Wychodzimy z lasu na ul. Dębową 
w Pionkach. Kierujemy się między bloki 
mieszkalne i mijając szkołę (z lewej), 
dochodzimy do stacji kolejowej Pionki 
Zachodnie PKP.

PIONKI (dawna nazwa Zagożdżon)             
Miasto (20 tyś. mieszkańców) leżące 
nad rzeką Zagożdżonką, 25 km na 
wschód od Radomia, przy linii kolejowej 
Radom-Dęblin. 
Pierwotnie była to osada młyńska, noto-
wana już w 1543 r. Nazwa jej wywo-
dziła się od rodu młynarzy Pianków. Po 
uruchomieniu w 1927 r. Państwowej 
Fabryki Prochu i Materiałów Kruszących 
stała się dużą osadą fabryczną pod 
nazwą Pionki (od 1932 r.). Szybki 
rozwój miasta nastąpił w latach 1933-
1939, w ramach Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. W czasie okupacji 
było to miejsce licznych akcji sabota-
żowych oraz partyzanckich oddziałów 
AK i BCH. Pionki otrzymały prawa miej-
skie w 1954 r. W okresie powojennym 
nastąpił szybki rozwój przemysłu. 

>>> Polana Jedleńska – widok na kościół  
pw. św. Mikołaja w Jedlni

>>> Rezerwat przyrody „Pionki”
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Powstały Zakłady Tworzyw Sztucznych 
i Farb „Pronit”, Zakłady „Polcolfarm” 
(skóra syntetyczna), przedsiębior-
stwo montażowe „Chemomontaż” oraz 
Zakłady Drzewne. W latach 1953-1990 
produkowano tu także na dużą skalę 
płyty gramofonowe. Pod koniec XX w. 
nastąpił zanik przemysłu, który dziś 
próbuje się odbudować. 

>>> Kamienny słup upamiętniający
pobyt króla Kazimierza Jagiellończyka

>>> Pionki – wjazd do miasta

>>> Kościół pw. św. Barbary w Pionkach>>> Dawne kasyno
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WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY
PW. śW. BaRBaRY – zbudo-
wany w 1932 r. wg projektu 
Stefana Szyllera. Murowany, 
trójnawowy, na planie krzyża. 
W barokowym ołtarzu znajduje 
się figura św. Barbary. Pierwszy 
proboszcz parafii, ks. dr Edmund 
Paszyński był kapelanem 
Wydzielonego Oddziału Kawalerii 
Wojska Polskiego mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”;

KaMIENNY SŁUP usytuowany 
przy zbiegu ulic Kościuszki 
i Zwoleńskiej, upamiętniający pobyt 
króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Puszczy Radomskiej;

POMNIK ku czci ofiar maso-
wych egzekucji ludności polskiej 
i żydowskiej, znajdujący się przed 
bramą Zakładów „Pronit”;

POMNIK „GLORIa VICTIS” 
pamięci ofiar terroru, 
(ul. Zwoleńska, za mostem na 
Zagożdżonce). Wystawiony 
w miejscu, gdzie 22 kwietnia 
1944 r. niemieccy okupanci 
rozstrzelali dziesięciu partyzantów, 
żołnierzy AK;

POMNIK ku czci poległych 
w latach 1939-1945, wystawiony 
w rocznicę 1000-lecia państwa 
polskiego (aleja Jana Pawła II); 

STaW GÓRNY (ul. Polna) 
– sztuczny zbiornik wodny 
o powierzchni 16 ha na rzece 
Zagożdżonce. Położony ok. 2 km 
na południowy wschód od centrum 
miasta i ok. 9,0 km od źródeł 
rzeki. Powstał przed 1939 rokiem 
(w okresie budowy Zakładów 
Chemicznych). W latach 50. szko-
lili się na nim członkowie Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. W 1976 roku 
zalew został zmodernizowany. 
Znajduje się tu Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, przy którym 
funkcjonują: strzeżone kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
domki kempingowe; 

ZaBYTKOWY BUDYNEK
KaSYNa (ul. Zakładowa), 
w którym powstaje jedyne 
w Polsce Muzeum Czarnej Płyty;

aRBORETUM (ul. Partyzantów 62) 
– ogród botaniczny nastawiony 
głównie na tworzenie kolekcji 
drzew i krzewów. Powstało 
jesienią 2004 roku przy budynku 
Nadleśnictwa Kozienice z siedzibą 
w Pionkach. Zajmuje powierzchnię 
22 arów. Na małych kwaterach 
posadzono 26 gatunków drzew 
i 20 gatunków krzewów i krze-
winek występujących na terenie 
Puszczy Kozienickiej. Obok arbo-
retum powstało alpinarium – 
sztucznie utworzony ogród skalny 
z oczkiem wodnym.
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PIONKI GŁ. PKP – REZERWaT 
„ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE” 
– PIONKI GŁ. PKP

Legenda

cmentarz

muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca

szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowy

cieki wodne

zabudowa

przebieg trasy

Długość: 16,9 km;
Czas przejścia: ok. 5 h;
Oznakowanie: żółty szlak pieszy, zielony szlak pieszy, czar-
ny szlak pieszy, czarny szlak rowerowy, żółty szlak pieszy;
Dojazdy:
•	 do Pionek: pociągi Kolei Mazowieckich – stacja PKP Pionki Główne (26 min).
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Trasę rozpoczynamy na stacji PKP Pionki 
Główne. 

PIONKI (dawna nazwa Zagożdżon)           
Miasto (20 tyś. mieszkańców) leżące 
nad rzeką Zagożdżonką, 25 km na 
wschód od Radomia, przy linii kolejowej 
Radom-Dęblin. 
Pierwotnie była to osada młyńska, noto-
wana już w 1543 r. Nazwa jej wywo-
dziła się od rodu młynarzy Pianków. 
Po uruchomieniu w 1927 r. Państwowej 
Fabryki Prochu i Materiałów Kruszących 
stała się dużą osadą fabryczną pod nazwą 
Pionki (od 1932 r.). Szybki rozwój miasta 
nastąpił w latach 1933- 1939, w ramach 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
W czasie okupacji było to miejsce licznych 
akcji sabotażowych oraz partyzanckich 
oddziałów AK i BCH. 
Pionki otrzymały prawa miejskie w 1954 r. 
W okresie powojennym nastąpił szybki 
rozwój przemysłu. Powstały Zakłady 
Tworzyw Sztucznych i Farb „Pronit”, 
Zakłady „Polcolfarm” (skóra synte-
tyczna), przedsiębiorstwo montażowe 
„Chemomontaż” oraz zakłady drzewne. 
W latach 1953-1990 produkowano tu 
także na dużą skalę płyty gramofonowe. 
Pod koniec XX w. nastąpił zanik prze-
mysłu, który dziś próbuje się odbudować. 

>>> Budynek dworca PKP Pionki Główne

>>> Pionki, centrum handlowo-usługowe

>>> Pionki.  Kościół pw. św. Barbary
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WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY 
PW. śW. BaRBaRY 
Zbudowany w 1932 r. 
wg projektu Stefana Szyllera. 
Murowany, trójnawowy, na 
planie krzyża. W barokowym 
ołtarzu znajduje się figura św. 
Barbary. Pierwszy proboszcz 
parafii, ks. dr Edmund Paszyński, 
był kapelanem Wydzielonego 
Oddziału Kawalerii Wojska 
Polskiego mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”;

KaMIENNY SŁUP usytuowany 
przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
i Zwoleńskiej, upamiętnia-
jący pobyt króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Puszczy Radomskiej; 

POMNIK ku czci ofiar maso-
wych egzekucji ludności polskiej 
i żydowskiej, znajdujący się przed 
bramą zakładów „Pronit”;

POMNIK „GLORIa VICTIS” 
pamięci ofiar terroru, 
(ul. Zwoleńska, za mostem 
na Zagożdżonce). Wystawiony 
w miejscu, gdzie 22 kwietnia 
1944 r. niemieccy okupanci 
rozstrzelali dziesięciu party-
zantów, żołnierzy AK;

POMNIK ku czci poległych 
w latach 1939-1945, wystawiony 
w rocznicę 1000-lecia państwa 

polskiego (aleja Jana Pawła II);  
 
STaW GÓRNY (UL. POLNa) 
– sztuczny zbiornik wodny 
o powierzchni 16 ha na rzece 
Zagożdżonce. Położony ok. 
2 km na południowy wschód 
od centrum miasta i ok. 9 km 
od źródeł rzeki. Powstał przed 
1939 rokiem (w okresie budowy 
Zakładów Chemicznych). W latach 
50. szkolili się na nim członkowie 
Ligi Przyjaciół Żołnierza. W 1976 
roku zalew został zmodernizo-
wany. Znajduje się tu Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Turyści mają do użytku: strze-
żone kąpielisko, wypożyczalnie 
sprzętu wodnego oraz domki 
kempingowe;

ZaBYTKOWY BUDYNEK 
KaSYNa (ul. Zakładowa), 
w którym powstaje jedyne 
w Polsce Muzeum Czarnej Płyty;

REZERWaT PRZYRODY PIONKI 
– utworzony w 1982 r. dla zacho-
wania drzewostanów grabowo-
-sosnowo-jodłowo-dębowych;

ZaGOŻDŻONKa - rzeka, lewy 
dopływ Wisły, dł. 42 km; 

aRBORETUM 
(ul. Partyzantów 62) – ogród 
botaniczny nastawiony 
głównie na tworzenie kolekcji 
drzew i krzewów. Powstał 
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Schodzimy za budynek 
stacyjny i idziemy żółtym 

szlakiem turystycznym w lewo, ulicą 
Zwycięstwa. Przechodzimy tunelem pod 
torami i dalej kierujemy się zielonym 
szlakiem turystycznym w prawo, ulicą 

dr Marii Garszwo. Mijamy tartak znaj-
dujący się z lewej strony i wcho-
dzimy ścieżką w lewo skos do lasu. 
Przekraczamy szeroką drogę na skraju 
polany i podążamy wąską ścieżką. 
Wyprowadza nas ona na szeroką drogę 
leśną, którą idziemy prosto, wzdłuż 
linii energetycznej. Przechodzimy obok 
retort – dużych stalowych piecy służą-
cych do wypalania węgla drzewnego. 
Znajdujące się przy nich skrzyżowanie 
przechodzimy na wprost, na następnym 
zaś skręcamy w lewo skos.
Przechodzimy mostkiem rzekę 
Zagożdżonkę i na najbliższym skrzyżo-
waniu (stał w tym miejscu drewniany 
młyn, który spłonął w 2010 r.) idziemy 
dalej szosą w lewo, przez wieś Januszno. 
Z lewej strony towarzyszy nam dolina >>> Pionki. Staw Górny

>>> Retorty koło Pionek >>> Zagożdżonka w Janusznie

>>> Pionki. Arboretum przy Nadleśnictwie Kozienice

jesienią 2004 r. przy budynku 
Nadleśnictwa Kozienice z siedzibą 
w Pionkach. Zajmuje powierzchnię 
22 arów. Na małych kwaterach 
posadzono 26 gatunków drzew 
i 20 gatunków krzewów i krze-
winek, występujących na terenie 
Puszczy Kozienickiej. Obok arbo-
retum powstało alpinarium – 
sztucznie utworzony ogród skalny 
z oczkiem wodnym.
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Zagożdżonki. Za Janusznem skręcamy 
w prawo. Idziemy wzdłuż ściany lasu, 
szeroką drogą, która niebawem lekko 
wykręca w prawo. Aż do kolejnych zabu-
dowań towarzyszy nam z lewej strony 
las, a z prawej – pola i młodniki.

ZaGOŻDŻONKa                                                  
Rzeka, lewy dopływ Wisły, dł. 42 km. Jej 
źródła znajdują się  z koło wsi Czarna. 
Płynie przez Pionki i Kozienice. Wpada 
do Wisły koło Świerży Górnych. Dawniej 
nazywana Kisieńcem, Kozielniczką 
czy Hamernią. Największa i najpięk-
niejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. 
Od Pionek do Kociołek płynie głęboką 
doliną o dużym spadku, silnie mean-
drując. Dla ochrony cennych przyrodniczo 
lasów porastających dolinę utworzono 
dwa rezerwaty przyrody: Brzeźniczka 
(1980 r.) i Źródło Królewskie (2000 r.).

>>> Przełom Zagożdżonki przy rezerwacie
„Źródło Królewskie” 

>>> Cmentarz z czasów I wojny światowej w Janusznie
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Przez wiele lat wykorzystywana była 
jako źródło energii. Powstawały przy 
niej liczne młyny, tartaki i hamernie. 
Napędzała również zakłady metalur-
giczne w Kozienicach (w tym celu zmie-
niono jej bieg, wykopując kanał od 
Kociołek do Kozienic). 

Wchodzimy między zabudo-
wania przysiółka wsi Januszno. 

Mijamy z lewej strony kapliczkę przy-
drożną i na skrzyżowaniu dróg a zarazem 
szlaków, skręcamy w lewo. Opuszczamy 
szlak zielony. Dalej podążamy czarnym 
szlakiem turystycznym biegnącym 
z Żytkowic do rezerwatu „Zagożdżon”. 
Przechodzimy obok budynku Leśnictwa 
Dąbrowa i po chwili docieramy do 
cmentarza z okresu I wojny światowej 
(w Puszczy Kozienickiej i jej najbliższej 
okolicy znajduje się ponad dwadzieścia 
tego typu obiektów), przed którym stoi 
figura św. Franciszka.

JaNUSZNO                                                          
Wieś w powiecie radomskim, gmina 
Pionki, położona nad rzeką Zagożdżonką. 
Na skraju wsi, przy czarnym szlaku 
turystycznym znajduje się cmentarz 
z czasów I wojny światowej. Spoczywają 
tu żołnierze 46. (Krakowskiej) Dywizji 
Obrony Krajowej, I Korpusu i Armii 
Austro-Węgierskiej oraz żołnierze 
21. Dywizji Piechoty i innych podod-
działów III Kaukaskiego Korpusu, 
żołnierze XVI i XVII Korpusu Armii 
Rosyjskiej polegli w dniach 22-26 
października 1914 r. podczas operacji 
dęblińskiej. Przy wejściu na teren 

>>> Januszno

>>> Rezerwat „Źródło Królewskie” 
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cmentarza znajduje się tablica infor-
macyjna oraz kamień dziękczynny. 
Ufundowali go Piotr, Andrzej i Mirosław 
Piotrowscy z Koła Łowieckiego 
św. Huberta w Radomiu. Przed cmen-
tarzem zobaczyć można kapliczkę 
z okazałą rzeźbą św. Franciszka – patrona 
zgromadzenia franciszkanów, ubogich, 
więźniów a także ekologów i ekologii.

Idziemy dalej prosto, wchodząc 
do lasu. Pierwsze skrzyżowanie 

przechodzimy na wprost, na kolejnym 
skręcamy w prawo, w szeroką leśną 
drogę. Idziemy nią 2 km przez sosnowo-
-brzozowy las, aż do węzła szlaków 
(naszego pieszego i czerwonego rowe-
rowego) przy nasypie dawnej kolejki 
leśnej. Skręcamy zgodnie ze znakami 
szlaku w lewo. Nasypem dochodzimy 
do rezerwatu „Źródło Królewskie” (widać 
to po znakowanych zielonymi pasami 

drzewach). Przy tablicach informujących 
o rezerwacie można zejść wedle znaków 
czerwonej ścieżki przyrodniczej w prawo, 
do jednego ze źródeł. 

REZERWaT „ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE”            
Powstał w 2000 r. Obejmuje 
powierzchnię 29,67 ha.  Występuje 
tu unikatowy na terenie Puszczy 
Kozienickiej zespół źródeł, z których 
największe nosi nazwę „Królewskie 
Źródło”, nazwane przez miejscową 
ludność również „Źródełkiem Miłości” 
(według tradycji pił z niego wodę sam 
król Władysław Jagiełło). Na terenie rezer-
watu odnaleźć można objęte ochroną 
zbiorowiska grądu wysokiego oraz łęgu 
olszowo-jesionowego. Zgodnie z opraco-
waniem stanowiącym podstawę utwo-
rzenia rezerwatu, skład chemiczny wód 
tego źródła przedstawiał się następująco: 

>>> Cmentarz z czasów I wojny światowej w Janusznie
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kationy: magnez – 19,5 mg/l, wapń – 80,1 
mg/l, sód – 46,0 mg/l, potas – 7,1 mg/l; 
aniony: węglowodany – 435,3 mg/l, chlor 
– 30,6 mg/l, fluor – 0,33 mg/l.

Do szlaku wracamy tą samą drogą, 
zapoznając się z umieszczonymi 

na tablicach informacjami o  rezer-
wacie. Kierując się dalej prosto, prze-
kraczamy most na Zagożdżonce. Za 
mostem z lewej strony znajduje się 
punkt widokowy na dolinę Zagożdżonki, 
z prawej zaś kładki, przez które biegnie 
kolejna ścieżka przyrodnicza. Idąc dalej 
mijamy dochodzący z prawej strony 
niebieski szlak turystyczny (prowa-
dzący z Janowca n. Wisłą do Mniszewa). 
Wraz z nim i czarnym szlakiem docho-
dzimy do polany przy tzw. leśniczówce, 
która spłonęła w sierpniu 2011 r. Polana 
ta była węzłem linii kolejek leśnych, 
które wykorzystywano przy transporcie 
drewna. Puszczańska sieć kolejowa 
powstała w początkach XX wieku za 
sprawą Austriaków i funkcjonowała do 
1986 r. UWAGA! Na polanie znajduje się 
dużo miejsca do odpoczynku oraz kilka 
palenisk, można tu więc zorganizować 
dłuższy odpoczynek. 
Przechodzimy przez polanę i przed 
parkingiem, przy którym znajduje się 
tablica informacyjna Nadleśnictwa 
Kozienice skręcamy w lewo, w szeroką 
drogę leśną, zostawiając piesze szlaki 
turystyczne. Niebieski szlak odchodzi 
w prawo w stronę Kozienic (11 km), 
natomiast czarny idzie prosto w kierunku 

Augustowa (3,7 km).
Od tego momentu podą-

żamy czarnym szlakiem rowerowym. 
Najpierw  przechodzimy przez miejsce 
wyrębu, następnie wchodzimy do lasu 

drogą, która – jak się okazuje – jest 
także dawnym nasypem kolejowym. 
Doprowadza nas ona do szerokiej drogi 
dochodzącej z prawej strony, od północ-
nego wschodu, tzw. Czarnej Drogi, przy 
której znajdują się tablice informacyjne 
dotyczące rezerwatu „Brzeźniczka”, na 
którego terenie się znaleźliśmy. 

REZERWaT „BRZEŹNICZKa”                         
Powstał w 1980 r. w celu ochrony wielo-
gatunkowych drzewostanów dębowo-
-sosnowych i różnych zespołów roślin-
nych naturalnego pochodzenia. Jest to 
stosunkowo duży rezerwat przyrody 
liczący 120,64 ha (od roku 1989), choć 
pierwotnie obejmował zaledwie 45,78 
ha. Na południowy wschód od koryta 
rzeki znajduje się drzewostan sosnowo-
-dębowy z domieszką grabu, jesiona, 
jodły, brzozy, świerka i modrzewia. 
W jego środkowej części, przedzielonej 
głębokim jarem strumienia Studziennik, 
występuje największe w Puszczy 
Kozienickiej skupienie ponad 150-letnich 
modrzewi polskich. Drzewa te osiągają 
wysokość ok. 35 m i 90 cm pierśnicy (na 
wysokości 130 cm).
W dolinie rzeki występują zadrze-
wienia łęgowe związane z powtarzają-
cymi się cyklicznie zalewami. Gatunkiem 
dominującym na tym terenie jest olcha 
w wieku ponad 60 lat. Zróżnicowane 
warunki środowiska panujące w rezer-
wacie powodują, że można spotkać tu 
szereg chronionych gatunków roślin, 
wśród nich: wawrzynka wilcze łyko, stor-
czyki, czosnek niedźwiedzi czy widłaka 
jałowcowatego. W sezonie lęgowym, 
którego szczyt w puszczy przypada na 
przełom maja i czerwca, stwierdzono 
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gniazdowanie ponad 40 gatunków 
ptaków związanych ze środowiskiem 
leśnym. Do ciekawszych należą: mucho-
łówka mała, gil oraz płochacz pokrzyw-
nica. W pozostałym okresie spotkać 
można gatunki, dla których rezerwat 
jest miejscem żerowania. Są to zarówno 
ptaki migrujące jak i te występujące 
na terenie puszczy w ciągu całego 
roku. Do ostatnich należą sójka, sikory 
(z których najbardziej pospolitą jest sikora 
bogatka), ale też typowo leśne gatunki: 
sikora czubatka, kowalik i paszkot (leśny 
gatunek drozda). Ze względu na skryty 
tryb życia tylko przy zachowaniu ciszy 
i odrobinie szczęścia można zaobser-
wować życie ssaków. 

Idziemy dalej szeroką drogą. 
Przechodzimy przez mostek nad 

strumieniem (z prawej strony znajduje 
się rozlewisko). Nasza droga wykręca 
w prawo, następnie w lewo i dalej 
biegnie już prosto. 

Prawie na granicy lasu dochodzi 
z prawej strony żółty szlak turystyczny 
z Pionek Zachodnich PKP, którym podą-
żamy dalej. Wychodzimy z lasu na 
ul. Wesołą w Pionkach. Dochodzimy 
nią do ul. dr Marii Garszwo, biegnącej 
równolegle do torów. Skręcamy w lewo, 
następnie w prawo przez tunel pod 
torami i udajemy się ponownie na stację 
kolejową Pionki Główne PKP.

>>> Rezerwat „Brzeźniczka”

>>> Rezerwat „Brzeźniczka”
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Legenda

cmentarz

muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca

szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowy

cieki wodne

zabudowa

przebieg trasy

RaDOM – FIRLEJ

Długość: 9 km;
Czas przejścia: ok. 3 h;
Oznakowanie: zielony szlak pieszy;
Dojazdy:
•	 do grodziska „Piotrówka” (ul. Piotrówka): dojazd w pobliże autobusami linii 1, 2, 

5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 23;
•	 cmentarz w dzielnicy Firlej: autobusy linii 4 i 13 (ul. Ofiar Firleja), autobusy linii 

12 i 21 (ul. Witosa).



76 >>>

Trasa rozpoczyna się na średniowiecznym 
grodzisku „Piotrówka” – w miejscu, 
w którym zaczyna się historia Radomia.

RaDOM                                                                      
 Miasto na prawach powiatu, stolica 
regionu radomskiego, położone nad rzeką 
Mleczną – dopływem rzeki Radomki. 
Stanowi ważny w kraju węzeł komuni-
kacji kolejowej i drogowej. Największe 
po Warszawie miasto województwa 
mazowieckiego (220 000 mieszkańców 
– 2010 r.). Jedna z najstarszych osad 
w Polsce. Według legendy nazwa miasta 
wywodzi się od plemienia Radomierzan 
lub imienia Radomir, co bardziej prawdo-
podobne. Badania archeologiczne ujaw-
niły w dolinie rzeki Mlecznej ślady stałego 
osadnictwa plemiennego z VIII-IX wieku. 
W 2 poł. X w. powstaje gród warowny 
(obecnie grodzisko Piotrówka). Nazwa 
Radom występuje po raz pierwszy w bulli 

papieża Hadriana IV z 1155 r. W XIII w. 
Radom został grodem kasztelańskim 
i uzyskał średzkie prawa miejskie (Stare 
Miasto). W połowie XIV w. Kazimierz 
Wielki lokował Nowe Miasto, a w 1364 r. 
nadał mu prawo magdeburskie (Miasto 
Kazimierzowskie). Otoczono je murem 
z basztami oraz fosą. Posiadało muro-
wany zamek królewski, ratusz i kościół 
farny. Odtąd Radom spełniał ważne 
funkcje administracyjne i gospodarcze 
w północnej części Małopolski. W końcu 
XIV w. został siedzibą powiatu i starosty. 
Otrzymał liczne przywileje handlowe 
i stał się miejscem zjazdów oraz sejmów 
(m. in. w 1505 r. uchwalono w Radomiu 
konstytucję „Nihil novi”). W latach 1613-
1763 obradował tu Trybunał Skarbowy 
Koronny. W 1682 r. powstała szkoła 
średnia – Kolegium Pijarów. Wśród 
ważnych wydarzeń tego okresu należy 
uwzględnić konfederację radomską, 
która odbyła się w 1767 r. Po 1795 r. 
Radom był siedzibą cyrkułu w zaborze 
austriackim, w 1809 r. stolicą depar-
tamentu w Księstwie Warszawskim, 
w 1815 r. stolicą województwa 
w Królestwie Polskim, a w latach 1837 
-1915 stolicą guberni. Rozwój miasta 
i ożywienie gospodarcze zintensyfiko-
wało przeprowadzenie przez Radom 
w 1885 r. linii kolejowej Dęblin-Dąbrowa 

>>>  Gmach dawnej Komisji Województwa Sandomierskiego
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Górnicza. Po I wojnie światowej Radom 
spadł do roli miasta powiatowego w woje-
wództwie kieleckim. W latach 1926-1939 
stał się ważnym ogniwem Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Nastąpił wówczas 
gwałtowny rozwój przemysłu związa-
nego z obronnością – powstała Państwowa 
Wytwórnia Broni. W czasie II wojny świa-
towej miasto było siedzibą dystryktu 
w Generalnym Gubernatorstwie. Okres 
okupacji przyniósł ze sobą ogromne straty 
w ludności oraz infrastrukturze gospo-
darczej. Od 1945 r. nastąpiła odbudowa 
miasta i jego rozbudowa. 1 czerwca 1975 r. 
miasto zostało siedzibą województwa 
radomskiego. 25 czerwca 1976 r. Radom 
był areną burzliwych protestów robot-
niczych związanych z zapowiadanymi 
podwyżkami cen żywności. W kolejnych 
latach stał się dużym ośrodkiem gospodar-
czym, skupiającym 70% przemysłu całego 
województwa, działały tu m.in: Zakłady 
Metalowe „Łucznik”, RZPS „Radoskór”, 
Radomska Wytwórnia Telefonów, 
Zakłady Przemysłu Tytoniowego, 
PDTTiS „Techmatrans”, Wytwórnia Części 
Zamiennych, ZREMB, FWM „Polmetal”, 
Fabryka Domów i wiele innych. 
W ostatniej dekadzie XX wieku, w warun-
kach wolnego rynku, zakłady te upadły, 
a z dniem 1 stycznia 1999 r. Radom 
wszedł w skład województwa mazowiec-
kiego. Obecnie gospodarka radomska 
powoli podnosi się z upadku. Mimo likwi-
dacji województwa miasto pozostaje 
znaczącym ośrodkiem administracyjnym, 
kulturalnym, naukowym, oświatowym, 
gospodarczym i usługowym. Mieści się 
tutaj Delegatura Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Delegatura 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 

siedziba Wojewódzkiej Komendy 
Policji, Sądu Okręgowego, Prokuratury 
Okręgowej, Diecezji Radomskiej 
i wielu innych instytucji ponadpowia-
towych. Miasto jest także znaczącym 
ośrodkiem akademickim. Na terenie 
Radomia funkcjonuje 18 wyższych 
uczelni. Największą uczelnią pozostaje 
Politechnika Radomska im. Kazimierza 
Pułaskiego. Działa tu ponadto kilka 
ośrodków i instytutów naukowych, 
m.in. Instytut Technologii Eksploatacji, 
a także Radomskie Towarzystwo 
Naukowe. Na terenie Radomia mieści 
się Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum 
Wsi Radomskiej oraz Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego. Obecnie Radom 
to miasto rozwijające się gospodarczo, 
kulturalnie i naukowo, z dobrze wykształ-
coną kadrą, dużym rynkiem zbytu.
Najcenniejszym zabytkiem Radomia 
jest niebywała czytelność poszcze-
gólnych faz jego rozwoju przestrzen-
nego, co jest ewenementem w skali 
kraju. Do obecnych czasów zacho-
wały się: grodzisko Piotrówka, Plac Stare 
Miasto, Radom Kazimierzowski, Radom 
XIX-wieczny. Wśród zabytków architek-
tury najcenniejszymi są: kościół i klasztor 
oo. Bernardynów, kościół farny pw. św. Jana 
Chrzciciela, pozostałości murów miejskich, 
kościół pw. św. Wacława, Rynek z jego 
zabudową, kościół pw. Świętej Trójcy, 
rogatka warszawska, dawny gmach Komisji 
Województwa Sandomierskiego.

GRODZISKO PIOTRÓWKa                                  
Pozostałość niegdyś świetnie zorga-
nizowanego grodu obronnego. Został 
on wzniesiony na stoku prawego 
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brzegu bagnistej doliny rzeki Mlecznej, 
na wzgórzu o wysokości 6-8 metrów 
i powierzchni 1,4 ha. Otoczony był 
potężnym wałem drewniano-ziemnym 
i dwiema fosami Na terenie grodziska znaj-
dowały się budynki mieszkalne i gospo-
darcze. Do grodu od strony północnej 
prowadziła droga moszczona drewnem. 
W grodzie znajdował się drewniany kościół 
pw. św. Piotra, najstarsza radomska świą-
tynia wzniesiona na przełomie X i XI w., 
która dotrwała aż do początku XIX w. 
Po kościele pozostała legenda mówiąca 
o dzwonach, których głos dochodzi 
z głębin pobliskiej sadzawki. Można go 
usłyszeć w Wielką Sobotę.
W 2002 r. teren grodziska uporządkowano, 
kładąc drewniane schody oraz stawiając 
drewniane wysokie pale z przymocowaną 
do nich tarczą, na której widnieje data 
1155 – upamiętniająca pierwszą wzmiankę 
o Radomiu. W 2004 r. u podnóża grodziska 
odsłonięto pomnik z płaskorzeźbą 
Mieszka I, poświęcony początkom miasta.
W centralnej części wzgórza usta-
wiono krzyż z tablicą przypominającą 
historię miejsca. Obecnie „Piotrówka” 
wraz z obszarem Starego Miasta 
i Starym Ogrodem weszła w skład Parku 
Kulturowego „Stary Radom”.

Od wzgórza kierujemy się w lewo, 
ulicą Piotrówka, za znakami zielo-

nego szlaku turystycznego. Na pierw-
szym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, 
w ulicę św. Wacława. Doprowadza nas ona 
do placu Stare Miasto, na którym wznosi 
się kościół pw. św. Wacława – najstarsza 
ceglana budowla w mieście, wielokrotnie 
przebudowywana. 

KOśCIÓŁ PW. śW. WaCŁaWa                          
Powstał w XIII wieku z fundacji Leszka 
Białego lub Bolesława Wstydliwego. 
Rozbudowany za czasów Kazimierza 
Wielkiego – około 1340 r. W 1802 r. został 
zamieniony przez władze austriackie 
na magazyn mąki. W czasie Księstwa 
Warszawskiego mieścił się tu magazyn 
wojskowy. 
W II połowie XIX wieku budynek kościoła 
został zamieniony przez władze rosyj-
skie na etapowe więzienie i całkowicie 
przebudowany (zmieniono dach, zamu-
rowano gotyckie okna i portale, wnętrze 
podzielono na cele). W czasie powstania 
styczniowego wywożono stąd zesłańców 
na Syberię. Dziś o tamtych wydarze-
niach przypomina jasny kolor posadzki – 
wyznaczający wielkość celi oraz malatura 
ścienna. 

>>> Grodzisko Piotrówka

>>> Kościół pw. św. Wacława
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W latach 1920-1927 utworzono tu 
szpital epidemiczny, a następnie przy-
tułek dla psychicznie chorych. Kolejne 
funkcje kościoła to: oddział psychiatryczny 
szpitala miejskiego (1945-1965) oraz 
siedziby Ekspedycji Wykopaliskowej PAN 
(1965-1978) i Muzeum Regionalnego 
w Radomiu (obecnego Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego znajdującego się na 
Rynku). 
W 1978 r. obiekt przekazano kurii bisku-
piej w wieczystą dzierżawę i przystąpiono 
do odbudowy świątyni. Prace prowa-
dzono pod kierunkiem prof. Wiktora Zina 
z Krakowa. Wnętrze zaprojektowane przez 
krakowskiego profesora stanowi swoistą 
panoramę dziejów Polski przedstawio-
nych w witrażach, obrazach i malowi-
dłach ściennych. Pierwszą mszę świętą 
w odrestaurowanym kościele odprawiono 
9 czerwca 1985 r.

Przechodzimy na drugą stronę 
placu i wychodzimy z niego ulicą 

Staromiejską. Następnie przekraczamy 
ulicę Limanowskiego i wchodzimy w ulicę 
Wałową, biegnącą wzdłuż dawnych murów 
miejskich, których pozostałości możemy 
oglądać przy budynku Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego. Skręcamy w lewo, oglą-
dając wspomniane mury i wychodzimy na 
Rynek.

RYNEK                                                                   
W połowie XIV w. król Kazimierz Wielki 
lokował tzw. Nowy Radom (Miasto 
Kazimierzowskie), a w 1364 r. nadał mu 
prawo magdeburskie. Miasto otoczone 
zostało murami obronnymi o długości ok. 
1100 m, grubości 120-140 cm i wyso-
kości 6,5 m. – podwyższonymi z czasem 
do 8 m. Mury te zwieńczone były blan-
kami, za którymi znajdował się chodnik 
dla straży. Wzmacniało je 27 prosto-
kątnych baszt i trzy bramy: Lubelska, 
Piotrkowska, Krakowska. Z rynku o wymia-
rach 110 x 85 m wybiegało osiem ulic 
(dziewiąta – ul. Rwańska, pochodzi z XVI 
wieku). W południowo-wschodniej części 
wznosił się kościół parafialny pw. św. Jana 
Chrzciciela i zamek. Pośrodku usytuowany 
był gotycki murowany ratusz (rozebrany 
w 1818 r.). Mieściły się w nim: sala sądów 
wójtowskich, posiedzeń rady miejskiej, 
archiwum, więzienie a przy ratuszu kramy. 
Obecna zabudowa Rynku składa się 
głównie z XIX-wiecznych kamieniczek 
o skromnej elewacji klasycystycznej. Przez 
pięć wieków, aż do 1890 roku, Rynek 
stanowił centrum Radomia.

Najciekawsze obiekty na Rynku:
Ratusz wzniesiony w latach 1845-1847 
wg projektu Henryka Marconiego, w stylu 
neorenesansowym;
Dom Gąski (Rynek 4) z XVII wieku. 
Najstarsza z zachowanych mieszczańskich 
kamienic Radomia, jednopiętrowa. Posiada 
barokowy szczyt fasady zwieńczony trój-
kątnie. Według tradycji dom ten, będący 
własnością rajcy miejskiego Adama Gąski, 
w sierpniu 1656 roku zajął król szwedzki 
Karol Gustaw na swą główną kwaterę;
Dom Esterki (Rynek 5) – wybudowany >>> Kamienice Gąski i Esterki
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na przełomie XVI i XVII w., zniszczony 
w czasie II wojny światowej. Odbudowany 
w 1956 na fundamentach dawnego. 
Obie kamienice są połączone i stanowią 
obecnie siedzibę Muzeum Sztuki 
Współczesnej;
Dom Hoppena (Rynek 8) z początków 
XIX wieku. Mieścił się w nim Sąd Pokoju 
i Sąd Podsędkowski. Kamienica była 
własnością rodziny Hoppenów – aptekarzy, 
działaczy społecznych i kulturalnych;
Gmach dawnego Kolegium Pijarów 
(Rynek 11), założonego w 1682 r. W 1737 
roku rektor szkół radomskich, ks. Antoni 
Konarski, wzniósł murowany zespół 
budynków wg niecałkowicie zrealizowa-
nego barokowego projektu Antoniego 
Solariego. Po 1815 r. kolegium prze-
kształcono w Szkołę Wojewódzką. Władze 
carskie zamknęły ją w 1831 r., a następnie 
przekształciły w Męskie Gimnazjum 
Rządowe. Na początku XX w. mieściła 
się tu Dyrekcja Kolei Państwowych, 
a od 1927 do 1972 r. (z przerwą okupa-
cyjną) Gimnazjum im. dra Tytusa 
Chałubińskiego. Obecnie siedziba Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego;
Pomnik Czynu Legionów, wystawiony 
z inicjatywy majora Michała Tadeusza 
„Brzęk”-Osińskiego w centralnym punkcie 
Rynku, gdzie wcześniej stał ratusz, 
a w czasie powstania styczniowego usta-
wiono szubienicę. Pomnik przedstawia 
powiększoną kopię figurki, którą legioniści 
podarowali Marszałkowi Piłsudskiemu 
jako prezent urodzinowy. Jej autorem 
był krakowski rzeźbiarz, oficer I Brygady 
Legionów Włodzimierz Konieczny. Rzeźba 
powstała w okopach pod Kostiuchnówką 
na Wołyniu, gdzie Konieczny wykonał ją 
uwieczniając postać jednego z żołnierzy. 

Następnego dnia zarówno autor figurki 
jak i pozujący mu żołnierz polegli w bitwie.
Pomnik odsłonięto podczas IX Zjazdu 
Legionów Polskich w 1930 r. W 1940 
został zburzony przez Niemców, ale 
w 1998 roku jego kopia powróciła na 
Rynek w Radomiu.  

Kierujemy się w prawo, obchodząc 
Rynek dookoła. Mijamy najpierw 

dawne Kolegium Pijarów, obecnie 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego oraz 
skupione wokół Rynku kamienice. Ulicą 
Grodzką wychodzimy z Rynku, docho-
dząc do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. 
Wchodzimy do kościoła aby go zwiedzić. 

KOśCIÓŁ PW. śW. JaNa CHRZCICIELa      
Wzniesiony w latach 1360-1370 
z fundacji króla Kazimierza Wielkiego.
Pierwotnie była to gotycka, ceglana świą-
tynia o prostokątnej formie, z jedną 
nawą i niższym prezbiterium. W kolej-
nych wiekach dobudowano do niej kaplice 
kultowo-grobowe. 
W połowie XV w. przy zachodnio-
-północnej stronie kościoła, wzniesiono 
masywną wieżę-dzwonnicę, która pełniła 
również funkcję strażnicy miejskiej.
Na przestrzeni wieków świątynia była 

>>> Gmach dawnego Kolegium Pijarów
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wielokrotnie odnawiana i przebudowy-
wana. Ostatnia przebudowa kościoła na 
dużą skalę miała miejsce w latach 1908-
1911 pod kierunkiem architekta Józefa 
Piusa Dziekońskiego. Obiekt przekształ-
cono w trójnawową bazylikę o zwięk-
szonych wymiarach, tworząc w miejsce 
kaplic nawy boczne. Z pierwotnego, 
XIV-wiecznego wyposażenia kościoła 
nie pozostało nic. Z późniejszych czasów 
(XV-XVI w.) zachowały się między 
innymi: żelazne drzwi z okuciami, mono-
gramem Chrystusa, Orłem Jagiellońskim 
i herbem Odrowąż – należącym do funda-
tora Mikołaja Szydłowieckiego (prowadzą 
z prezbiterium do zakrystii), gotycka 
chrzcielnica oraz portal z piaskowca wyko-
nany w stylu gotycko-renesansowym.
 Znajdujące się obecnie w kościele neogo-
tyckie ołtarze wykonano w związku 
z przebudową kościoła. Polichromie 
namalował w 1972 r. prof. Wacław 
Taranczewski. Od południowej strony 

do kościoła przylega kwadratowa 
kaplica nakryta półkolistym sklepie-
niem z herbami: Korwin, Półkozic, Janina 
i Odrowąż. Wystawił ją w 1630 r. Jan 
Kochanowski – chorąży koronny i starosta 
kozienicki. Ołtarz znajdujący się dziś 
w tej kaplicy był niegdyś wielkim ołta-
rzem w prezbiterium. Ta późnorenesan-
sowa kaplica swą formą nawiązuje do 
wawelskiej kaplicy Zygmuntowskiej. Jej 
wnętrze ozdabiają sztukaterie w typie 
kalisko-lubelskim. 
Radomski kościół farny wielokrotnie 
odwiedzali władcy Polski, m.in.: Władysław 
Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt 
Stary i Zygmunt August, św. Jadwiga, 
św. Kazimierz Jagiellończyk (patron 
Radomia) oraz Fryderyk Jagiellończyk 
(przyjął tu insygnia kardynalskie). W świą-
tyni miały miejsce uroczystości o charak-
terze religijnym, a także patriotycznym 
i okazjonalnym, głównie w związku 
z odbywającymi się w zamku posiedze-
niami Sejmu i Trybunału Skarbowego. Tu 
zostali ochrzczeni m.in. Tytus Chałubiński, 
Wanda Malczewska i Jacek Malczewski. 
Na placu przykościelnym znajdują się dwie 
rzeźby:
 - rzeźba św. Jana Nepomucena 

>>> Radomska Fara

>>> Nawa główna w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
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ufundowana w 1752 r. przez Adama 
Grabowskiego – biskupa warmińskiego, 
prezesa Trybunału Radomskiego. 
 - kamienna kolumna z rzeźbą Chrystusa 
u słupa, postawiona na pamiątkę jubile-
uszu i odrestaurowania kościoła farnego 
w latach 1837–1838.

Po zwiedzeniu kościoła kierujemy się 
na ulicę Rwańską, którą wracamy do 

Rynku – obchodząc go dalej. Przechodzimy 
obok klasycystycznego budynku ratusza, 
wybudowanego według projektu Henryka 
Marconiego w latach 1845-1847, 
a następnie obok kamienic, których szereg 
kończą kamienice Gąski i Esterki (obecnie 
siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej).
Z Rynku wychodzimy ul. Szpitalną, przy 
której znajdował się niegdyś kościół 
szpitalny pw. św. Ducha. Dochodzimy 

do ul. Limanowskiego i kierujemy się 
w prawo do przejścia dla pieszych. 
Przekraczamy wszystkie przejścia i docho-
dzimy do głazu – pomnika ks. Romana 
Kotlarza usytuowanego przy rondzie Jego 
imienia. 

ROMaN KOTLaRZ ksiądz (1928-1976)                 
Urodził się w Koniemłotach koło Staszowa. 
Po zdaniu matury wstąpił do semina-
rium duchownego w Sandomierzu, 
gdzie 30 maja 1954 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Był wikariuszem w para-
fiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, 
Mirzec, Kunów i Nowa Słupia, a od 
26 sierpnia 1961 proboszczem parafii 
pw. MB Częstochowskiej w Pelagowie 
koło Radomia. Wygłaszał kazania patrio-
tyczne, w których bronił godności czło-
wieka, prawdy i sprawiedliwości, za co był 
szykanowany przez władze. 
25 czerwca 1976 błogosławił protestu-
jących robotników, stojąc na schodach 
kościoła pw. Świętej Trójcy w Radomiu. 
Został zaliczony przez władze komuni-
styczne w poczet „radomskich bandytów” 
i poddany represjom. Wzywany na prze-
słuchania, przeszedł tzw. ścieżki zdrowia. 
15 sierpnia 1976 r. zasłabł podczas odpra-
wianego nabożeństwa. Zmarł 18 sierpnia 
1976 r. w szpitalu w Krychnowicach. 
Pochowany w rodzinnych Koniemłotach.
Pośmiertnie został odznaczony przez 
Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami za ofiarę życia w walce 
z komunistami o niepodległą Polskę oraz 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski.

>>> Figura „Chrystus u słupa” przed kościołem farnym
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Od głazu kierujemy się w prawo, 
by zgodnie ze szlakiem wejść 

do Starego Ogrodu, najstarszego terenu 
zielonego miasta Radomia, utworzonego 
już w 1820 r. 

STaRY OGRÓD                                                 
Najstarszy park w mieście, jeden 
z najstarszych w Królestwie Polskim. 
Według tradycji powstał z inicja-
tywy pisarki Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej. Założony za murami miej-
skimi, na podmokłych terenach nale-
żących niegdyś do Szpitala św. Ducha. 
Do publicznego użytku oddany w 1825 r. 
Nazywany był Ogrodem Saskim. Składał 
się z dwóch części: spacerowej i sadu. Był 
jednym z najładniejszych parków w kraju. 
W czasie II wojny światowej w jego części 
urządzono parking dla maszyn budow-
lanych. Przez park przepływa rzeka 
Mleczna. Występuje tu wiele gatunków 
ptaków.

MLECZNa                                                          
Rzeka, prawobrzeżny dopływ Radomki, 
długość ok. 28 km, niegdyś zwana 
Radomierzą. Wypływa z okolic 
Malczewa. Na terenie miasta jest zasi-
lana przez Kosówkę, Cerekwiankę 

(Sławkę), Potok Północny (Sadkówkę) 
oraz przez kolejne potoki: Gołębiowski, 
Brzustowski, Janiszewski i rzekę Pacynkę. 
Częściowo uregulowana. Na odcinku 
od ul. Warszawskiej do granic miasta jej 
koryto silnie meandruje. W przeszłości 
wykorzystywana do zakładania spiętrzeń 
dla młynów wodnych i maszyn garbar-
skich. W 1934 r. w związku z budową 
linii kolejowej Radom-Warszawa jej 
ujście do Radomki przesunięto na zachód 
o 1 km. W latach 50. XX w. utworzono na 
niej zalew na Borkach.

Przechodzimy przez Stary Ogród 
i dochodzimy do ul. Wernera. 

Przekraczamy ją i dalej kierujemy się 
ul. Kraszewskiego, do ul. Mokrej. Idziemy 
przez przemysłowo-handlową część 
Radomia. Ulica Mokra doprowadza 
nas do ul. Folwarcznej, którą idziemy 
w prawo, mijając po drodze kapliczkę 
z 1954 roku. Dochodzimy do trasy nr 7 
(ul. Czarnieckiego), przekraczamy ją i prze-
dłużeniem ulicy Folwarcznej powoli 
wychodzimy z centrum miasta.
Jesteśmy teraz na tzw. Koniówce. 
Na terenie tym istnieje od kilku lat tor off-
-roadowy. Jest to także miejsce insce-
nizacji historycznych, odbywających 
się z okazji rocznic świąt lub wydarzeń 

>>> Pomnik ks. Romana Kotlarza >>> Park Stary Ogród
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narodowych. Idziemy prosto wzdłuż toru 
i wchodzimy do Lasu Kapturskiego.

KaPTUR                                                           
Niegdyś wieś, obecnie duży zespół zabu-
dowy mieszkaniowej mieszczący się 
granicach miasta Radomia, zawarty 
pomiędzy ulicami: Okulickiego, Zieloną, 
Czarnieckiego i Rybną. Najstarsza 
wzmianka o wsi Kaptur pochodzi 
z XIV wieku. W 1387 r. król Władysław 
Jagiełło podarował wieś Mikołajowi 
Airpremechowi (Arynkmecht) – obywa-
telowi radomskiemu i jego potomkom. 
Za czasów Zygmunta III znalazła się 
w posiadaniu Mariana Żaka, potem 
Andrzeja Ryszla – doktora medycyny i filo-
zofii, ożenionego z Elżbietą Warcabówną, 
a od 1622 r. Jana Kochanowskiego – 
łowczego królewskiego. Następnie 

zapisana została na fundację przy kościele 
pp. Brygidek w Warszawie. 
W XVII w. stała się własnością zakonu 
pijarów, którzy prowadzili szkołę dla 
młodzieży szlacheckiej (Scholarum 
Pijarum), mieszczącą się przy radomskim 
Rynku. Enklawą wsi Kaptur była dawna 
osada młyńska Koniówka, gdzie od XIX w. 
zatrzymywały się tabory cygańskie 
W roku 1916 poduchowny folwark 
Kaptur włączono w granice administra-
cyjne Radomia, a w roku 1954 dołączono 
w obręb miasta las państwowy Kaptur 
z siedzibą Nadleśnictwa Radom. Jednym 
z najstarszych zabytków kartograficznych 
wsi Kaptur, a tym samym i z terenu miasta 
Radomia jest mapa z 1784 r. wykonana 
przez uczniów szkół pijarskich pod kierun-
kiem Tadeusza Gołyńskiego, profesora 
matematyki.

LaS KaPTURSKI                                            
Pierwotnie Las Kapturski stanowił część 
Puszczy Radomskiej. W miarę upływu 
czasu obszar leśny na północ od granic 
miasta ulegał zmniejszeniu. Jeszcze 
w XIX w. łączył się z Lasem Janiszewskim 
i lasami wokół Wólki Klwateckiej. Tworzył 
wówczas kształt „leśnej podkowy” 
z polaną otwartą od północy, na której 
znajdowała się niewielka wieś Janiszew 
(zwana dawniej Janiszów). Wyodrębnianie 
istniejących kompleksów leśnych 
musiało nastąpić w II połowie XIX wieku. 
Opracowania kartograficzne z początków 
XX wieku ukazują już Las Kapturski 
jako całkowicie odrębny kompleks leśny, 
obecnie największy w granicach admi-
nistracyjnych Radomia (ponad 170 ha). 
Las sąsiaduje od wschodu z rozległymi 
łąkami nad rzeką Mleczną oraz niewielką 

>>> Tor off-roadowy na Koniówce 

>>> Zakłady przemysłowe w dzielnicy Kaptur
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dolinką okresowego obecnie Potoku 
Janiszewskiego na północy.
Pomimo przekształceń znaczną jego część 
zajmują stare drzewostany (starodrzew). 
Obok najliczniej występującej tu sosny 
spotykamy: dęby, wiązy, jesiony oraz 
olchy. W leśnym runie natomiast: koko-
ryczkę wielokwiatową, konwalię, konwa-
lijkę dwulistną, przylaszczki i bardzo 
rzadki jaskier kaszubski. Sąsiadujące nad 
Potokiem Janiszewskim łąki są miejscem 
występowania chronionego pełnika euro-
pejskiego oraz modraszka telejusa – rzad-
kiego motyla, którego gąsienice żyją 
w gniazdach mrówek. Różnorodność 
biotopów Lasu Kapturskiego oraz 
terenów otaczających sprawia, że gniaz-
dują tu 83 gatunki ptaków, a kilkana-
ście innych zalatuje. Wśród rzadkich 
gatunków spotkamy słowika rdza-
wego, który w okolicach Radomia osiąga 
swą wschodnią granicę występowania 
w Europie. Uważny obserwator dostrzeże 
z pewnością jastrzębia gołębiarza, myszo-
łowa czy polujące nad łąkami sokoły 
pustułki. Nocą słychać pohukiwanie pusz-
czyka, a czasami i sowy uszatej. W Lesie 
Kapturskim odpowiednie miejsce życia 
znajdują również ssaki. Można tu spotkać 
stadko saren, lisy, jeże oraz żerujące 
w ściółce leśnej niewielkie ryjówki.
Na skraju lasu, przy ulicy Janiszewskiej, 
znajduje się siedziba Nadleśnictwa Radom 
oraz plac zabaw i miejsce do biwako-
wania, a nieco dalej przy ulicy Leopolda 
Pomarnackiego - interesujący pod 
względem stylowym, drewniany budynek 
parterowy nawiązujący do budownictwa 
„alpejskiego”. Wybudowany na polecenie 
niemieckich władz okupacyjnych, mieścił 
dom publiczny dla żołnierzy Wehrmachtu. 

Las Kapturski to także miejsce ważnych 
dla Radomia wydarzeń historycznych. 
W 1906 r. stracono tu Stanisława Wernera, 
a w czasie II wojny światowej radomscy 
harcerze z Szarych Szeregów organizowali 
ćwiczenia w posługiwaniu się bronią. 

STaNISŁaW WERNER (1888-1906)              
Działacz niepodległościowy i socjali-
styczny. Urodził się 4 października 1888 r. 
w Adamczowicach. W listopadzie 1905 r. 
przyjechał z rodzicami z Warszawy. Miał 
wówczas 17 lat. Rozpoczął naukę 
w Szkole Handlowej. W październiku 
1906 r. wstąpił do Organizacji Bojowej PPS.
16 grudnia 1906 r., wraz ze Stanisławem 
Hemplem, uczestniczył w zamachu 
bombowym na szefa Radomskiej 
Żandarmerii Gubernialnej – pułkow-
nika von Plotto, który za swe czyny 
w stosunku do więźniów skazany został 
przez Organizację Bojową PPS na śmierć 
(zginął w wyniku odniesionych ran, został 
pochowany na cmentarzu prawosławnym 
w Radomiu). Po udanym zamachu Stasio 
Werner został schwytany przez żandar-
merię. Wyrokiem Sądu Wojennego 
skazano go na śmierć przez rozstrze-
lanie. Wyrok wykonano 20 grudnia 1906 r. 
o godzinie 7 rano w Lesie Kapturskim. 

>>> Las Kapturski
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Imię Stanisława Wernera nosi Hufiec 
Związku Harcerstwa Polskiego Radom-
miasto. W 80. rocznicę śmierci ZHP 
ufundowało głaz z tablicą pamiątkową 
w pobliżu miejsca egzekucji. 

Skręcamy na skrzyżowaniu w prawo 
i idziemy dalej drogą prowadzącą 

do szosy (ul. Janiszewska). UWAGA! Idąc 
w prawo, możemy dotrzeć do siedziby 
Nadleśnictwa Radom, naprzeciw której 
znajduje się miejsce odpoczynku 
z paleniskiem. 
Przekraczamy szosę i dalej podążamy 
w lewo skos, a następnie w prawo i lewo. 
Mijamy bezimienną mogiłę. Za nią, 
z lewej strony, dochodzi ścieżka – dopro-
wadza ona do głazu z tablicą upamiętnia-
jącą rozstrzelanego Stanisława Wernera. 

Po obejrzeniu tego obiektu wracamy na 
szlak i podążamy nim przez chwilę prosto, 
po czym prawie na skraju lasu skręcamy 
w prawo. Idziemy teraz blisko skraju 
mniej więcej na wschód. W końcu szlak 
skręca w lewo i zarośniętym, podmo-
kłym terenem wyprowadza nas między 
zabudowania. UWAGA! Ten odcinek bywa 
bardzo podmokły. Należy wówczas przejść 
skrajem lasu w kierunku wschodnim 
ok. 200 m do nasypu, tu skręcić w lewo, 
a następnie wzdłuż ogrodzenia dotrzeć 
do ul. Klwateckiej. 
Idziemy prosto, aż do ul. Klwateckiej, 
a następnie skręcamy w prawo. 
Dochodzimy do trasy nr 7 (ul. Warszawska), 
przechodzimy na drugą stronę i podą-
żamy dalej prosto ul. Ofiar Firleja, która 
doprowadza nas do cmentarza komunal-
nego na Firleju, dawnego miejsca straceń. 
Wchodzimy przez pierwszą bramę 
cmentarza i idąc główną aleją prosto, 
dochodzimy do pomnika  ofiar II wojny 
światowej.

FIRLEJ                                                                 
Obecnie dzielnica Radomia, niegdyś wieś 
podradomska. W XIX w. znajdowały się 
tu Zakłady Przemysłowe Firlej: olejarnia, 
fabryka gwoździ, fabryka farb olejnych 

>>> Siedziba Nadleśnictwa Radom przy ul. Janiszewskiej

>>> Symboliczny grób Stanisława Wernera

>>> Plac zabaw przy siedzibie Nadleśnictwa Radom
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>>> Tablica na pomniku Stanisława Wernera >>> Cmentarz pomordowanych na Firleju

- należące do rodziny Beckermanów oraz 
młyn parowy Jana Penza. 
W czasie II wojny światowej na tutejszych 
terenach hitlerowcy dokonywali maso-
wych egzekucji, w których zginęło ok. 
15 tys. osób. Dokładna liczba ofiar nie jest 
znana, gdyż okupanci niemieccy skrupu-
latnie zacierali ślady swoich zbrodni, m.in. 
paląc ciała pomordowanych w prowizo-
rycznym krematorium (w miejscu obecnej 
pętli autobusowej). 
Po zakończeniu wojny teren ten uporząd-
kowano i nadano mu charakter cmentarza 
wojennego. W części centralnej ustawiono 
trzy drewniane krzyże, które w 1975 r. 
zastąpiono pomnikiem w kształcie trzech 
strzelistych słupów. 

W 1974 r. utworzono tu cmentarz komu-
nalny. Dziś jest to największa nekro-
polia Radomia, miejsce spoczynku m.in.: 
ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, Antoniego 
Czortka, Zacheusza Pawlaka, Zbigniewa 
Golby, Marii Papiz i Jerzego Halla. 

Kontynuując wędrówkę skręcamy 
w prawo do drugiej głównej alei 

i idąc nią w prawo dochodzimy do głównej 
bramy cmentarza, przy której znajduje 
się przystanek autobusowy. Możemy 
także dojść do przystanku idąc prosto 
od pomnika, następnie skręcając w prawo 
wzdłuż ogrodzenia do jednej z bram 
wyprowadzających na ul. Witosa.
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RaJEC PODUCHOWNY MPK
– JEDLNIa-LETNISKO PKP

cmentarz muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowycieki wodnezabudowa

przebieg trasy

Długość: 10,4 km;
Czas przejścia: ok. 3 h;
Oznakowanie: zielona ścieżka przyrodnicza, zielony szlak 
pieszy, czarny szlak pieszy, bez znaków;
Dojazdy:
•	 do Rajca: autobus linii „26”, komunikacja PKS, komunikacja prywatna – busy 

(ok. 35 min.);
•	 do Jedlni-Letniska: pociągi Kolei Mazowieckich, komunikacja prywatna  – busy 

(ok. 45 min.).
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Trasę rozpoczynamy w Rajcu 
Poduchownym na przystanku autobu-
sowym „Rajec, szkoła” (dojazd autobusem 
„26” lub busami).

RaJEC PODUCHOWNY                                  
Miejscowość w gminie Jedlnia-Letnisko, 
położona nad rzeką Pacynką. Nazwa 
pochodzi od słowa „raj” – oznaczającego 
podmokłe miejsce. Od średniowiecza do 
końca XVIII wieku ziemie te należały do 
klasztoru benedyktynów sieciechowskich. 
Obecnie miejscowość letniskowa. 

Przechodzimy na drugą stronę ulicy 
i kierujemy się drogą leśną na północ. 

Za sklepem znajduje się parking leśny 
z tablicą informacyjną dotyczącą ścieżki 
przyrodniczej.
Poruszamy się po lesie zgodnie ze znakami 

ścieżki (przedzielony na pół biało-zielony 
kwadrat), mijając po prawej stronie maszt 
telefonii komórkowej. Przechodzimy 
przez dębowy młodnik, następnie idziemy 
przez teren nasadzeń leśnych. Tuż za 
nim kierujemy się w prawo skos, zgodnie 
ze znakami ścieżki. Wchodzimy w część 
lasu, gdzie dominuje olcha. Docieramy 
do trzeciego przystanku ścieżki przyrod-
niczej „Przebudowa drzewostanu”. Dalej 
idziemy wyraźną drogą leśną. Wychodzimy 
na skrzyżowanie leśne przy młodniku 
dębowym i skręcamy w prawo. Na rozwi-
dleniu dróg idziemy w lewo, wracając 
do poprzedniej drogi, przy młodniku. 
Kierując się w prawo trafiamy na zielony 
pieszy szlak turystyczny. Szlak dochodzi 
od zachodu i biegnie dalej ku północy, 
zgodnie z naszym kierunkiem marszu. 

>>> Sklepy przy przystanku autobusowym w Rajcu >>> Ścieżka przyrodnicza w Rajcu
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Odtąd będziemy się nim poruszać prawie 
całą drogę.
Przechodzimy mostkiem przez rzekę 
Pacynkę i ponownie wchodzimy do lasu. 
Na skrzyżowaniu znajdującym się przy 
drzewie z kapliczką szafkową (z lewej 
strony) idziemy prosto, a następnie ścieżką 
w prawo skos. Mijamy młodnik i idziemy 
starszym drzewostanem (głównie dębowo-
-olchowym, z domieszką świerka i sosny). 
Na pierwszym rozwidleniu skręcamy 
w lewo.

PaCYNKa                                                             
Rzeka, długość 23 km, prawy dopływ 
rzeki Mlecznej (wpada do Mlecznej koło 
Lesiowa). Jej źródła znajdują się pod 
Makowcem. Poniżej Jedlni-Letniska łączy 
się z Gzówką. Nazwa pochodzi od nazwiska 
„mostowniczego królewskiego” Paca, 
który dostał młyn od króla Władysława 
Jagiełły. Niegdyś nad rzeką istniało dziesięć 
młynów, a w czystej wodzie żyły liczne 
gatunki ryb oraz bobry (kilka lat temu 
bobry powróciły w dolinę Pacynki).
Obie rzeki płyną naturalnym meandrującym 
korytem zadrzewionym olszą w wieku 
30-70 lat. Gniazdują tu rzadkie gatunki 
ptaków chronionych związanych z siedli-
skami wodno-błotnymi, takie jak: derkacz, 

dziwonia, świergotek łąkowy, strumie-
niówka, bekas kszyk czy żuraw. W dolinie 
Pacynki można także spotkać (po latach 
nieobecności) bobry, które budują tamy 
w najbardziej niedostępnych miejscach. 
Występują tu także stanowiska chro-
nionych storczyków, w tym listery jajo-
watej, dziewięciornika błotnego, a także 
wawrzynka wilcze łyko i bluszczu.
Planowane jest powołanie Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina 
Gzówki i Pacynki”, obejmującego dolinę 
Pacynki na terenach od Wrzosowa do 
dawnego stawu młyńskiego w Pacynie 
oraz końcowy odcinek doliny rzeki Gzówki 
od drogi Radom-Kozienice.

Szlak prowadzi na skraj polany, prze-
słoniętej początkowo młodnikiem 

sosnowym. Kierujemy się prosto, prze-
cinając szeroką leśną drogę. Idziemy 
wschodnim skrajem polany, mijając po >>> Dąb z kapliczką szafkową na skraju polany

>>> Kapliczka św. Huberta

>>> Rzeka Pacynka
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drodze wiekowe dęby (z prawej). Osiągamy 
skraj północno-wschodni polany i wcho-
dzimy ponownie do lasu, w drogę ze szla-
banem. Idziemy prosto, aż do szero-
kiej drogi leśnej biegnącej z zachodu na 
wschód. Skręcamy w nią w prawo. Mijamy 
kapliczkę św. Huberta, patrona myśli-
wych i leśników, wystawioną przez Koło 
Łowieckie „Sokół” w 2004 r.
Po przejściu 800 m skręcamy na skrzy-
żowaniu w prawo. Najbliższe rozwi-
dlenie przechodzimy na wprost. Po chwili 
docieramy do dwóch wałów, które prze-
cina nasza droga. Drogą idącą w lewo 
możemy dojść do miejsca odpoczynku, 
tzw. strzelnicy.
 
STRZELNICa                                                   
W czasie II wojny światowej na terenie wsi 
Siczki funkcjonował obóz szkoleniowo-
-wypoczynkowy dla żołnierzy niemieckich 
z frontu wschodniego oraz dla jednostek 
Wehrmachtu pochodzenia „kaukaskiego”. 
Na potrzeby szkoleniowe żołnierzy wybu-
dowano okazałą strzelnicę. Imponujących 
rozmiarów kulochwyty oraz solidne 
i wysokie wały ziemne usypane zostały 
przez jeńców radzieckich i więźniów pobli-
skiego obozu pracy.

Idziemy dalej prosto dębowo-
-sosnowym lasem, mijając szlaban. 

Droga doprowadza nas do zabudowań. 
Kierujemy się dalej w prawo szeroką, 
rozjeżdżoną drogą. Dochodzimy do 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Integracji 
Europejskiej Lasów Państwowych. 

OśRODEK EDUKaCJI EKOLOGICZNEJ         
I INTEGRaCJI EUROPEJSKIEJ LaSÓW        
PańSTWOWYCH, ul. Płużańskiego 30     
Organizator szkoleń, narad, konferencji, 
pobytów integracyjnych dla grup oraz 
wypoczynku dla gości indywidualnych. 
Posiada bogatą ofertę noclegową i gastro-
nomiczną. Od kilku lat, w maju, obcho-
dzone jest tu uroczyście „Święto Polskiej 
Niezapominajki”, którego pomysłodawcą 
był redaktor Andrzej Zalewski z Eko-Radia 
„Radiowej Jedynki”.

Przy bramie wjazdowej do ośrodka 
skręcamy w prawo, kierując się 

>>> Wiosna w Puszczy Kozienickiej 

>>> Teren dawnej strzelnicy
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do szosy nr 737 (Radom-Kozienice). 
Na tym odcinku ponownie towarzyszą nam 
znaki ścieżki przyrodniczej. Przekraczamy 
szosę i kierujemy się do lasu ścieżką przy 
tablicy informacyjnej „Rezerwat Jedlnia”. 

REZERWaT JEDLNIa                                     
Leśny rezerwat utworzony w roku 1982 
w celu zachowania drzewostanów miesza-
nych naturalnego pochodzenia, charak-
terystycznych dla Puszczy Kozienickiej. 
Obejmuje powierzchnię 86,88 ha.
Na terenie rezerwatu rosną charakte-
ryzujące się dużą zmiennością drze-
wostany dębowo-sosnowe i sosnowe 
z domieszką brzozy, osiki, graba, jodły 
w wieku 120-200 lat. Szczególnie cenna 
jest pięknie ukształtowana tzw. sosna 
gonna, dorastająca do 30 m wysokości. 

Pod drzewostanem panującym wystę-
puje na całej powierzchni (w różnej 
formie) podrost w wieku 20-40 lat, skła-
dający się z dębu, sosny, jodły i sztucznie 
wprowadzonego buka, zastępujący stop-
niowo stary drzewostan. Przeważa typ 
siedliska przyrodniczego charaktery-
stycznego dla terenów nizinnych – grąd 
subkontynentalny, który niegdyś pokrywał 
większość terenów naszego kraju. Na 
terenie rezerwatu stwierdzono wystę-
powanie 285 gatunków roślin naczynio-
wych, z czego 260 gatunków (91,9%) 
to gatunki właściwe dla występujących 
tu formacji roślinnych. Oznacza to, że 
rezerwat charakteryzuje się dużym stop-
niem naturalności. Teren ten już w okresie 
przed I wojną światową wykorzysty-
wany był przez mieszkańców Radomia 

>>> Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych

>>> Rezerwat „Jedlnia”
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jako miejsce wypoczynku. Od czasu wybu-
dowania zalewu na rzece stanowi cało-
roczne miejsce relaksu mieszkańców obu 
miejscowości.

Wchodzimy na teren rezerwatu. 
Na pierwszym rozwidleniu idziemy 

w prawo, wąską ścieżką (ścieżka przy-
rodnicza idzie prosto). Dochodzimy do 
prostopadłej drogi, przy której znajduje 
się przystanek nr 3 ścieżki przyrodniczej. 
Następnie kierujemy się w lewo, do węzła 
szlaków. Dalej podążamy dwoma szlakami 
turystycznymi – zielonym i czarnym. Czarny 
dochodzi z lewej strony i biegnie od miej-
scowości Lewaszówka. Szlaki skręcają po 
chwili w lewo, doprowadzając nas do zbio-
rowych mogił z czasów II wojny światowej.

ZBIOROWE MOGIŁY                                      
Znajdują się po północnej stronie zalewu 
Siczki. Spoczywają w nich szczątki ok. 
450 osób zamordowanych przez niemiec-
kich okupantów. Egzekucje na tym 
terenie odbywały się od grudnia 1939 
do lutego 1940 roku oraz w 1943 r. 
Najprawdopodobniej przywożono tu więź-
niów z Radomia. Skazani mieli powiązane 
ręce. Wprowadzano ich do wykopanych 
wcześniej dołów, a następnie zabijano 
granatami i strzałami z broni palnej. Pod 

koniec wojny okupanci zacierali ślady 
swojej działalności, paląc ciała zamordo-
wanych w samochodach-krematoriach lub 
oblewając płynami łatwopalnymi. 

Na skrzyżowaniu za mogiłami 
idziemy w prawo, zgodnie ze 

znakami szlaków i ścieżki przyrodni-
czej. Dochodzimy do brukowanej drogi 
biegnącej w kierunku zalewu. Idziemy nią 
w prawo i na pierwszym rozwidleniu skrę-
camy w lewo skos. Nasza droga prowadzi 
wzdłuż zalewu. Na rozejściu szlaków 
idziemy w prawo, szlakiem czarnym, scho-
dząc bliżej brzegu zalewu. Wychodzimy 
z lasu i dochodzimy do mostku na rzece 
Gzówce. Po lewej stronie mijamy staro-
rzecze Gzówki, czyli fragment dawnego 
koryta tej rzeczki. 

GZÓWKa                                                          
Rzeka, długość 16 km, prawy dopływ 
Pacynki. Jej źródło znajduje się w okolicach 
Gozdu. Przepływa przez tereny gmin Gózd 
i Jedlnia-Letnisko. W 1976 roku utworzono 
na niej Zalew Siczki o powierzchni około 
40 hektarów. 

Przechodzimy przez mostek i dalej 
poruszamy się utwardzoną drogą, 

wzdłuż zalewu, zostawiając odchodzący 
po chwili w lewo szlak czarny. Idziemy 

>>> Zbiorowe mogiły w Jedlni-Letnisku przy zalewie



RAJEC PODUCHOWNY MPK – JEDLNIA-LETNISKO PKP >>> 95

ulicą Nadrzeczną i po niecałych 600 m 
schodzimy w lewo, w ul. Płużańskiego. 
Doprowadza nas ona do kościoła 
parafialnego pw. Opieki św. Józefa. 
Przechodzimy przez plac kościelny na 
drugą stronę, do ul. Wojciechowskiego, 
którą następnie idziemy w lewo. 
Dochodzimy do skrzyżowania 
z ul. Radomską – przekraczamy ją na 
wprost i idąc dalej biegnącą prosto, na 
południe, ul. Piłsudskiego – dochodzimy 
do placu Józefa Piłsudskiego, na którym 
znajduje się pomnik poświęcony pole-
głym w latach 1939-1945. Za pomni-
kiem zlokalizowany jest przystanek 
autobusowy i stacja PKP.

JEDLNIa-LETNISKO                                        
Wieś położona na skraju Puszczy 
Kozienickiej nad rzeką Gzówką, stolica 
gminy. Początki powstania miejsco-
wości sięgają 1885 r., kiedy to przez 
te tereny poprowadzono linię kole-
jową na trasie Dęblin-Dąbrowa Górnicza. 
Na początku XX wieku dwaj radomscy 
lekarze: Zygmunt Płużański i Ludwik 
Żerański odkryli specyficzny mikro-
klimat oraz wody mineralne. Na terenie 
pomiędzy stacją PKP a źródełkami 
zaczęto budować drewniane wille. 

Pierwszymi osadnikami byli przeważnie 
kolejarze z Radomia. Z czasem miejsco-
wość stała się popularnym letniskiem. 
Swoje domy posiadali tu również artyści 
i intelektualiści z całej Polski. W 1905 
wybudowano kaplicę w stylu zakopiań-
skim, a w 1920 r. utworzono szkołę 
powszechną. W czasie II wojny światowej 
na skraju lasu (obecnie za zalewem) 
odbywały się masowe egzekucje miej-
scowej ludności oraz więźniów przy-
wożonych z Radomia. Łącznie zamor-
dowano tu ok. 450 osób. W 1976 r. na 
rzece Gzówce utworzono sztuczny zalew 
o powierzchni około 40 hektarów.

>>> Dworzec PKP w Jedni-Letnisku

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PaRaFIaLNY
PW. OPIEKI śW. JÓZEFa
wybudowany 1906 r. (część muro-
wana), a w latach 1924-1927 
powiększony o część drewnianą 
z sobotami (podcieniami) w stylu 
zakopiańskim. Parafię erygowano 
28 kwietnia 1921 r. Pierwszym 
proboszczem został ks. Władysław 
Korpikiewicz. Interesujące jest 
wnętrze świątyni. W ołtarzu 
głównym znajdują się obrazy Matki 
Bożej Wniebowziętej oraz św. 
Józefa. Ciekawą formę ma ambona 
przykryta drewnianym balda-
chimem w kształcie liści palmo-
wych. Architektura kościoła w Jedlni-
Letnisku łączy w sobie dwie 
koncepcje poszukiwania polskiego 
stylu narodowego, który pojawił się 
pod koniec XIX w. Pierwszą repre-
zentuje neogotyk. Jest to odwo-
łanie się do czasów Kazimierza 
Wielkiego. Druga natomiast odwo-
łuje się do architektury zakopiań-
skiej tworzonej przez Stanisława 
Witkiewicza.
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W latach 2001-2002 od strony 
południowej wybudowano letni 
kościół Matki Bożej; 

POMNIK ku czci poległych party-
zantów II wojny światowej, wybu-
dowany w 1981 r. na placu przed 
budynkiem dworca PKP;

CMENTaRZ powstał w tym samym 
czasie co parafia. Znajduje się na 
nim wiele ciekawych mogił, wśród 
nich:
- zbiorowa mogiła poległych 

w bitwie 9 września 1939 r. 
ułanów Wileńskiej Brygady 
Kawalerii;

- mogiła mieszkańców Jedlni 
rozstrzelanych w latach 1939-
1940 w pobliskim lesie;

- grób Kazimierza Krukowskiego 
ps. „Jerzy” – porucznika AK;

- grób pierwszego proboszcza 
Jedlni – ks. Władysława 
Korpikiewica.

 Tu został również pochowany 
znany polski przyrodnik-fotograf 
Artur Tabor, który zginął tragicznie 
w 2010 r. w Mongolii podczas 

wykonywania zdjęć do kolejnego 
filmu;

REZERWaT JEDLNIa utworzony 
w 1982 r. Obejmuje ochroną stare 
drzewostany liczące ok. 140-200 
lat, głównie dęby i sosny;

ZaLEW powstał w 1976 r. na 
rzece Gzówce. Ma powierzchnię 
ok. 40 ha. Żyją w nim różne 
gatunki ryb: płocie, karasie, karpie, 
okonie, szczupaki, tołpygi i amury. 
W okresie wakacyjnym funkcjonuje 
tu wypożyczalnia sprzętu wodnego 
oraz strzeżone kąpielisko. 
Zalew w Jedlni i jego otoczenie 
leży w obrębie obszarów Natura 
2000, tj.: Obszaru Specjalnej 
Ochrony (OSO) „Ostoi Kozienickiej” 
wyznaczonej dla ochrony siedlisk 
niektórych gatunków ptaków oraz 
Specjalnych Obszarów Ochrony 
(SOO) służących zachowaniu 
siedlisk oraz gatunków roślin 
i zwierząt „Puszcza Kozienicka”. 
System obszarów OSO i SOO 
tworzy łącznie Europejską Sieć 
Ekologiczną Natura 2000.
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ZaJEZIERZE – KĘPICE – OPaCTWO 
– SIECIECHÓW  –  BĄKOWIEC

cmentarz muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowycieki wodnezabudowa

przebieg trasy

Długość: 16 km;
Czas przejścia: ok. 5 h;
Oznakowanie: czarny szlak pieszy, bez szlaku, zielony szlak 
pieszy; 
Dojazdy:
•	 do Zajezierza: pociągi Kolei Mazowieckich (48 min.);
•	 do Bąkowca: pociągi Kolei Mazowieckich (42 min.).
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Trasę rozpoczynamy na stacji kolejowej 
Zajezierze.

ZaJEZIERZE                                                            
Miejscowość w gminie Sieciechów 
w powiecie kozienickim, leżąca na lewym 
brzegu Wisły naprzeciw Dęblina, za 
Jeziorem Czaple (stąd nazwa).
Pierwotnie na tych terenach znaj-
dował się gród wczesnośredniowieczny. 
Wchodził on w skład systemu obronnego, 
kontrolującego szlaki handlowe w dolinie 
Wisły i Wieprza. Następnie powstała tu 
wieś Łęg, często zalewana przez Wisłę. 
W 1846 r. carski generał Iwan Dehn, 
budowniczy twierdzy w Dęblinie, rozpo-
czął budowę wału przeciwpowodzio-
wego na odcinku od Góry Puławskiej 
do Świerży, przez co wieś została znisz-
czona. Największy rozkwit Zajezierza 
nastąpił dopiero w XIX i XX wieku, po 

wybudowaniu fortów twierdzy Dęblin.
W tym samym czasie powstały koszary 
liczące ponad pięćdziesiąt parterowych 
budynków, rozmieszczone w dwóch 
odrębnych kompleksach, oddalo-
nych od siebie o około pięć kilometrów. 
Pierwszy, usytuowany w Zajezierzu, 
w okresie II Rzeczypospolitej nosił nazwę 
„obozu Kościuszki”. Za czasów carskich 
mieściły się tu: sztab, administracja oraz 
budynki kwaterunkowe. W kompleksie 
drugim, położonym w pobliżu wsi Głusiec, 
a nazywanym w okresie międzywo-
jennym „obozem Traugutta”, znajdowały 
się pomieszczenia dla służb pomocni-
czych oraz stajnie. Ponadto przy forcie im. 
Gorczakowa wzniesiono kilka budynków 
przeznaczonych na magazyny uzbrojenia 
i warsztaty puszkarsko-rusznikarskie.
W 1934 roku w Zajezierzu, na polach 
dawnych ćwiczeń żołnierzy rosyjskich, 

>>> Dworzec PKP w Jedni-Letnisku >>> Dawna lecznica weterynaryjna w Zajezierzu
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powstało lotnisko pomocnicze przezna-
czone na potrzeby Centrum Wyszkolenia 
Oficerów Lotnictwa w Dęblinie.

>>> Pomnik 28 PAL (Pułku Artylerii Lekkiej) przy 
kościele w Zajezierzu

WISŁa śRODKOWa                                        
Na odcinku od Sandomierza do Płocka 
koryto rzeki zachowało swój naturalny 
charakter, stwarzając mozaikę bogatych 
środowisk. W obrębie koryta występują 
tereny bagienne, piaszczyste wyspy, 
łachy i lasy łęgowe stanowiące ostoję 
dla wielu gatunków ptaków wodno-
-błotnych oraz szeregu innych organi-
zmów. Brzeg rzeki i terasę zalewową 
zajmują głównie zarośla wikliny oraz 
łęgi wierzbowo-topolowe, a także łąki 
i pastwiska kośne. Wykorzystując natu-
ralny charakter doliny i koryta rzecz-
nego gniazdują tu: tracze nurogęsi, 
krwawodzioby, rycyki, brodźce piskliwe, 
rybitwy białoczelne i pospolite, ostrygo-
jady, strumieniówki, remizy i dziwonie. 
Obszar doliny Wisły Środkowej 
włączono w system obszarów chro-
nionych Natura 2000, tj.: Obszaru 
Specjalnej Ochrony (OSO) „Ostoi 

WaRTO ZOBaCZYć:

BUDYNEK DWORCa KOLEJOWEGO 
drewniany, wybudowany ok. 1917 
roku;

KOśCIÓŁ PW. MaTKI BOŻEJ 
NIEUSTaJĄCEJ POMOCY
Wybudowany w 1956 r. na funda-
mentach jednego z budynku 
koszar. W ścianach tablice poświę-
cone kolejnym duszpasterzom oraz 
tablica informująca o pierwotnym 
przeznaczeniu fragmentów 
budowli;

POMNIK krzyż Józefa Piłsudskiego;

POMNIK 28 PAL (Pułku Artylerii 
Lekkiej);

CMENTaRZ kolonistów niemiec-
kich z początku XX wieku;

DaWNĄ LECZNICĘ WETERYNaRYJNĄ 
przy drodze do Gniewoszowa 
(obiekt niezagospodarowany, 
w dobrym stanie);

FORT NR V „BOREK” (w ruinie) 
w pobliżu wsi Borek;

FORT NR VI wybudowany 
w 1885 r. we wsi Nagórnik. Był 
najbardziej wysuniętym fortem 
na zachód, a zarazem fortem kole-
jowym. Znany również pod nazwą 
fortu Wannowskiego (od nazwiska 
byłego rosyjskiego ministra wojny 
Piotra Wannowskiego, autora 
planów obronnych imperium rosyj-
skiego pod koniec XIX wieku);

PORT RZECZNY zaprojektowany 
na przeciwległym brzegu twierdzy 
Dęblin, wykorzystywany jeszcze 
przed I wojną światową do kotwi-
czenia środków pływających 
i wyładunku materiału wojennego;
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Kozienickiej” wyznaczonej dla ochrony 
siedlisk niektórych gatunków ptaków, 
Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) 
służących zachowaniu siedlisk oraz 
gatunków roślin i zwierząt „Puszcza 
Kozienicka”. System obszarów OSO 
i SOO tworzy łącznie Europejską Sieć 
Ekologiczną Natura 2000.

Schodzimy za budynek stacyjny 
do szosy (droga krajowa nr 48), 

którą udajemy się w prawo (czarny 
szlak turystyczny). Początkowo idziemy 
wzdłuż linii kolejowej, przy cmentarzu 
zaś skręcamy w lewo. Mijamy cmen-
tarz i dochodzimy do kopca nazwa-
nego kurhanem „Okurzałego”, na którym 
wznosi się pomnik.

KURHaN KPR. MICHaŁa OKURZaŁEGO    
Kopiec z betonowym pomnikiem na 
szczycie, usypany na terenie byłego 
fortu Gorczakowa. Jedna z tablic 
pomnika poświęcona została Michałowi 
Okurzałemu – radiotelegrafiście, żołnie-
rzowi 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, który zginął 2 sierpnia 
1944 r. w czasie walk o przyczółek 
w rejonie wsi Głusiec. Podczas forso-
wania Wisły pod Dęblinem kierował 
ogniem polskiej artylerii za pomocą 
radiostacji. Okrążony przez Niemców, 
widząc śmierć kolegów, nie poddał się, 
lecz skierował ogień na siebie. Według 
świadków ostatnie słowa Okurzałego 
brzmiały: „Niemcy nas okrążyli. Atakują 
ze wszystkich stron. Bijcie na mnie! 
Niech żyje Polska!”
W 1968 r. z inicjatywy działaczy 
dęblińskiej Komisji Krajoznawczej 
i Wojskowego Koła PTTK NR 8 „Ikar” 
rozpoczęto akcję mającą na celu 
usypanie symbolicznego kurhanu. W tym 
samym roku odbył się I. Zlot Młodych 
Krajoznawców, w czasie którego 
w usypanym kurhanie uroczyście 
wmurowano akt erekcyjny.

Przy kopcu spotykamy znaki 
zielonego szlaku turystycznego 

>>> Dawny port rzeczny w Zajezierzu

>>> Starorzecze Wisły we wsi Głusiec

>>> Wisła w Zajezierzu
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biegnącego z Kocka do Zwolenia. 
Zgodnie ze znakami udajemy się dalej 
prosto, szosą.
Wchodzimy do wioski Głusiec. Z prawej 
strony znajduje się wał przeciwpo-
wodziowy. W miejscu, gdzie szosa 
odchodzi w lewo, idziemy prosto utwar-
dzoną, wysypaną żwirem drogą wzdłuż 
wału. Przed szpalerem wierzb skrę-
camy w lewo, w polną drogę. Po 600 m 
wchodzimy do wsi Zbyczyn. Skręcamy 
w prawo. Idziemy szosą przez wieś, 
a następnie kierujemy się polną drogą 
w lewo. Doprowadza nas ona do zadrze-
wień przy korycie rzeki Łachy. Skręcamy 
w prawo, a na najbliższym skrzyżo-
waniu w lewo, idąc w stronę mostu. 
Przechodzimy go i podążamy w kierunku 
wsi. Wchodzimy na szosę w Kępicach 
i udajemy się w prawo. Dochodzimy do 
pomnika poświęconego żołnierzom AK 
i BCh. Za pomnikiem skręcamy w lewo 
w polną drogę. Idziemy polami, mijamy 
cmentarz i za nim wchodzimy ponownie 
na szosę. Skręcamy w lewo, kierując się 

w stronę kościoła. Przecinamy główną 
szosę, przy której stoi kapliczka i wcho-
dzimy na teren zespołu pobenedyktyń-
skiego w Opactwie.

OPaCTWO                                                                          
Osada w dolinie Wisły, położona 
niespełna 2 km na południowy wschód 
od Sieciechowa, niegdyś Sieciechów-
Opactwo. Początki Opactwa sięgają 
XI w. Wówczas do romańskiego kościoła 
przybyli benedyktyni sprowadzeni ze 
Świętego Krzyża. W XVI wieku kościół 
uległ zniszczeniu. Na jego miejscu 
stanął nowy, modrzewiowy, który 
spłonął w 1682 r. Budowę obecnego 
rozpoczął opat Józef Kurdwanowski 
w 1739 r. W 1819 r. nastąpiła kasata 
zakonu. Kościół zamieniono na 
magazyn, a sprzęty kościelne wywie-
ziono do okolicznych parafii. Ponowna 
konsekracja odrestaurowanej świątyni 
nastąpiła w 1885 r. Podczas I wojny 
światowej obiekt uległ częściowemu 
zniszczeniu. W latach 1943-1946 
odnowiono polichromię.
Obecny kościół jest budowlą w stylu 
późnobarokowym. Zaprojektowany 
został na planie krzyża greckiego 
z dwiema piętrowymi przybudówkami. 

>>> Kurhan Michała Okurzałego w Zajezierzu

>>> Pomnik żołnierzy AK i BCh w Kępicach
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Wewnątrz, na wschodniej ścianie prezbi-
terium znajduje się okazały ołtarz iluzjo-
nistyczny z postaciami św. Benedykta 
i św. Scholastyki oraz Wniebowzięcia 
Matki Boskiej. Ściany prezbiterium i tran-
septu są faliście wygięte, rozczłon-
kowane pilastrami. Na piętrze znaj-
duje się dawny chór zakonny otwarty 
lożami. Oryginalnym rozwiązaniem archi-
tektonicznym są korytarzyki miesz-
czące się w grubości murów, które 
łączą chór muzyczny z zakonnym. Nad 
otworami lóż, w medalionach, namalo-
wane są portrety Bolesława Chrobrego 
i Sieciecha. W ramionach transeptu – 
portrety papieży i opatów, budowniczych 
kościoła. Polichromia kopuły przedstawia 
scenę adoracji Trójcy Świętej przez 
św. Benedykta. W kościele znajduje się 
również oryginalna chrzcielnica szaf-
kowa. W podziemiach – pozostałości pier-
wotnej świątyni oraz krypty, w których 
w zbiorowej mogile spoczywają szczątki 
benedyktynów. Obok kościoła znajduje 
się dawny przeorat. Na ścianie zoba-
czyć można herb Toporczyków z napisem 
AD 1733. Obok umiejscowiona jest 
dawna szkoła, w której nauki pobierał 
Jan Kochanowski (obecnie Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy).

Po zwiedzeniu obiektu wracamy 
na główną drogę i idziemy w lewo. 

Wchodzimy do Sieciechowa.

SIECIECHÓW                                                    
Miejscowość w powiecie kozienickim 
położona na terenie równinnym, 
w odległości 2 km od Wisły. Jedna 

>>> Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie
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z najstarszych osad na ziemi radomskiej. 
Według tradycji, w dawnych czasach 
rozległe i niezamieszkałe tereny pusz-
czańskie były miejscem zsyłki dla ludzi 
złych postępków. W XI w. Sieciechów był 
siedzibą możnowładcy małopolskiego, 
palatyna (zarządcy dworu królew-
skiego) Sieciecha – nazwa miejscowości 
wywodzi się od jego imienia. Do XIV w. 
był siedzibą kasztelanii. Położony nad 
Wisłą (na jej prawym brzegu) pełnił 
istotną rolę strategiczną, chroniąc tereny 
Małopolski przed najazdami Jaćwingów, 
Litwinów i Tatarów. W XII w. powstał tu 
zamek obronny, rozbudowany w XIV w. 
przez Kazimierza Wielkiego. W XIII w. 
otrzymał prawa miejskie magdebur-
skie. Na przełomie XIII i XIV w. Wisła 

>>> Kościół pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie

>>>Ulica Paryż

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PW. śW. WaWRZYńCa 
barokowy, budowany w latach 1710-
1769. Posiada bogate wyposa-
żenie z XVII i XVIII w. Ołtarz główny 
w stylu rokoko, malowany iluzjoni-
stycznie, z obrazem św. Wawrzyńca;

GRODZISKO na Wójtowej Górze;

ULICĘ PaRYŻ gdzie pod obecną 
nawierzchnią, na głębokości 70 cm 
znajduje się unikatowa ulica lub 
chodnik z bali drewnianych;

RYNEK o ciekawym kształcie sprzed 
300 lat;

IZBĘ HISTORYCZNĄ prowadzoną 
przez Stefana Sieka;

JEZIORO CZaPLE dawne staro-
rzecze Wisły o pow. 17,32 ha. 
Miejscem występowania ciekawej 
roślinności. Wzdłuż brzegów rośnie 
szuwar oraz grążel żółty i grzy-
bień biały. Spotykana jest tu także 
strzałka wodna, łączeń baldaszko-
waty, tatarak. Wśród ptaków gniaz-
duje tu m.in.: kropiatka – gatunek 
z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 
błotniak stawowy, kokoszka wodna, 
łyska i perkozek. Starorzecze odwie-
dzane jest także przez ptaki licznie 
wędrujące doliną Wisły.

zmieniła koryto i Sieciechów znalazł się 
na zachód od rzeki. Od tego momentu 
stracił znaczenie na rzecz Stężycy. Do 
upadku miasta przyczyniły się również 
liczne wylewy Wisły i pożary. Po upadku 
powstania styczniowego Sieciechów 
stracił prawa miejskie i stał się osadą. 
W XIX wieku, kiedy rozpoczęto wzno-
szenie twierdzy Dęblin, mieszkańcy 
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Przy pierwszych zabudowaniach 
schodzimy z szosy i idziemy 

drogą gruntową w prawo, wchodząc 
między pola. Po 500 m skręcamy ścieżką 
w lewo i wchodzimy między drzewa. 
Przekraczamy most i kierujemy się 
w prawo. Z prawej strony mamy zbiornik 
wodny (Jezioro Czaple). Dochodzimy 
do schodków, którymi podchodzimy 
do ścieżki, wprowadzającej nas do 
centrum Sieciechowa, od strony kościoła 
pw. św. Wawrzyńca. 
Po zwiedzeniu świątyni kierujemy się 
w lewo, wzdłuż Rynku. Wychodzimy 
z niego ulicą 11 Listopada. Skrzyżowanie, 
na którym znajduje się XIX-wieczna 
kapliczka, przechodzimy na wprost. Szlak 

zielony odchodzi w prawo, my nato-
miast idziemy dalej prosto. Mijamy Izbę 
Historyczną i dochodzimy do zakrętu 
szosy znajdującego się przy krzyżu. 
Schodzimy z szosy idąc dalej prosto 
szeroką utwardzoną drogą, wzdłuż linii 
kolejowej Radom-Dęblin. Droga ta dopro-
wadza nas do przystanku kolejowego 
Bąkowiec. UWAGA! W odległości ok. 800 
m przy torach kolejowych w kierunku 
Garbatki znajduje się cmentarz z czasów 
I wojny światowej.

BĄKOWIEC                                                       
Wieś na skraju Puszczy Kozienickiej, poło-
żona 17 km na wschód od Kozienic.
W 1918 r. w okolicach Bąkowca Oddział 
Lotny Polskiej Organizacji Wojskowej 
przeprowadził udaną akcję zdobycia 
pieniędzy przewożonych przez austriac-
kich okupantów. Podczas II wojny świa-
towej było to miejsce akcji bojowych, 
przeprowadzonych przez Oddział Gwardii 
Ludowej im. Dionizego Czachowskiego, 
podczas których partyzanci wykoleili trzy 
niemieckie pociągi.
Na wydmie obok przejazdu kolejowego 
usytuowany jest cmentarz z czasów 
I wojny światowej.
W okolicy znajdują się rozległe łąki i duże 
stawy ze zlokalizowaną tu oczysz-
czalnią biologiczną. Stawy w Bąkowcu 
od lat stanowią ważne miejsce byto-
wania dla niektórych gatunków ptaków, 
w tym dość rzadkiej rybitwy białowąsej. 
Jest to również jedyne miejsce, w którym 
przed laty gniazdowały łabędzie krzy-
kliwe – gatunek pochodzący z dalekiej 
północy naszego kontynentu.

>>> Jezioro Czaple

Sieciechowa byli zatrudniani do 
budowy fortów oraz dróg. Uczyli się 
brukarstwa, z którego słynęli przez 
następne 100 lat.
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>>> Wejście na cmentarz

>>> Cmentarz - lewa strona



108 >>>



ZAJEZIERZE – FORTY TWIERDZY DĘBLIN  –  BĄKOWIEC >>> 109

cmentarz muzeum,
izba muzealna

pomnik

stacja PKP

ciekawe miejsca szlak turystyczny
pieszy

szlak turystyczny
rowerowycieki wodnezabudowa

przebieg trasy

ZaJEZIERZE – FORTY TWIERDZY 
DĘBLIN  –  BĄKOWIEC

Długość: 13,8 km;
Czas przejścia: ok. 3,5-4 h;
Oznakowanie: bez znaków, zielony szlak pieszy, bez znaków
Dojazdy:
•	 do Zajezierza: pociągi Kolei Mazowieckich (48 min.);
•	 do Bąkowca: pociągi Kolei Mazowieckich (42 min.).



110 >>>

Trasę rozpoczynamy na stacji kolejowej 
PKP Zajezierze.

ZaJEZIERZE                                                    
Miejscowość w gminie Sieciechów 
w powiecie kozienickim, leżąca na lewym 
brzegu Wisły naprzeciw Dęblina, za 
Jeziorem Czaple  (stąd nazwa).
Pierwotnie na tych terenach znaj-
dował się gród wczesnośredniowieczny. 
Wchodził on w skład systemu obronnego, 
kontrolującego szlaki handlowe w dolinie 
Wisły i Wieprza. Następnie powstała tu 
wieś Łęg, często zalewana przez Wisłę. 
W 1846 r. carski generał Iwan Dehn, 
budowniczy twierdzy w Dęblinie, rozpo-
czął budowę wału przeciwpowodzio-
wego na odcinku od Góry Puławskiej 
do Świerży, przez co wieś została znisz-
czona. Największy rozkwit Zajezierza 
nastąpił dopiero w XIX i XX wieku, po 
wybudowaniu fortów twierdzy Dęblin.
W tym samym czasie powstały koszary 
liczące ponad pięćdziesiąt parterowych 
budynków, rozmieszczone w dwóch 
odrębnych kompleksach oddalonych od 
siebie o około pięć kilometrów. Pierwszy, 
usytuowany w Zajezierzu, w okresie II 
Rzeczypospolitej nosił nazwę „obozu 
Kościuszki”. Za czasów carskich mieściły 
się tu: sztab, administracja oraz budynki 
kwaterunkowe. W kompleksie drugim, 

położonym w pobliżu wsi Głusiec, a nazy-
wanym w okresie międzywojennym 
„obozem Traugutta”, znajdowały się 
pomieszczenia dla służb pomocniczych 
oraz stajnie. Ponadto przy forcie im. 
Gorczakowa wzniesiono kilka budynków 
przeznaczonych na magazyny uzbrojenia 
i warsztaty puszkarsko-rusznikarskie.
W 1934 roku w Zajezierzu, na polach 
dawnych ćwiczeń żołnierzy rosyjskich, 
powstało lotnisko pomocnicze przezna-
czone na potrzeby Centrum Wyszkolenia 
Oficerów Lotnictwa w Dęblinie.

>>> Budynek dworca PKP w Zajezierzu

WaRTO ZOBaCZYć:

BUDYNEK DWORCa KOLEJOWEGO
drewniany, wybudowany ok. 1917 
roku;
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WISŁa śRODKOWa                                          
Na odcinku od Sandomierza do Płocka 
koryto rzeki zachowało swój naturalny 
charakter, stwarzając mozaikę bogatych 
środowisk. W obrębie koryta występują 
tereny bagienne, piaszczyste wyspy, 
łachy i lasy łęgowe stanowiące ostoję 
dla wielu gatunków ptaków wodno-
-błotnych oraz szeregu innych orga-
nizmów. Brzeg rzeki i terasę zale-
wową zajmują głównie zarośla wikliny 
oraz łęgi wierzbowo-topolowe, a także 
łąki i pastwiska kośne. Wykorzystując 

naturalny charakter doliny i koryta 
rzecznego gniazdują tu: tracze nurogęsi, 
krwawodzioby, rycyki, brodźce piskliwe, 
rybitwy białoczelne i pospolite, ostrygo-
jady, strumieniówki, remizy i dziwonie. 
Obszar doliny Wisły Środkowej 
włączono w system  obszarów chro-
nionych  Natura 2000, tj. Obszaru 
Specjalnej Ochrony (OSO) „Ostoi 
Kozienickiej” wyznaczonej dla ochrony 
siedlisk niektórych gatunków ptaków. 
System obszarów OSO i SOO tworzy 
łącznie Europejską Sieć Ekologiczną 
Natura 2000.

KURHaN KPR. MICHaŁa OKURZaŁEGO  
Kopiec z betonowym pomnikiem 
na szczycie, usypany w 1968 r. 
na terenie byłego fortu Gorczakowa. 

>>> Dawny port rzeczny w Zajezierzu   

>>> Kościół pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Zajezierzu

KOśCIÓŁ PW. MaTKI BOŻEJ 
NIEUSTaJĄCEJ POMOCY
Wybudowany w 1956 r. na 
fundamentach jednego z budynku 
koszar. W ścianach tablice poświę-
cone kolejnym duszpasterzom oraz 
tablica informująca o pierwotnym 
przeznaczeniu fragmentów 
budowli;

POMNIK 28 PaL (Pułku Artylerii 
Lekkiej);

POMNIK krzyż Józefa Piłsudskiego;

CMENTaRZ KOLONISTÓW
NIEMIECKICH z początku  
XX wieku;

DaWNĄ LECZNICĘ
WETERYNaRYJNĄ przy drodze do 
Gniewoszowa (obiekt niezagospo-
darowany, w dobrym stanie);

FORTY twierdzy Dęblin;

PORT RZECZNY zaprojektowany 
na przeciwległym brzegu twierdzy 
Dęblin, wykorzystywany do 
kotwiczenia środków pływających 
i wyładunku materiału wojennego.
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Jedna z tablic pomnika poświęcona jest 
Michałowi Okurzałemu – radiotelegra-
fiście, żołnierzowi 1. Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki, który zginął 
2 sierpnia 1944 r. w czasie walk o przy-
czółek w rejonie wsi Głusiec. Podczas 
forsowania Wisły pod Dęblinem kierował 
on ogniem polskiej artylerii za pomocą 
radiostacji. Okrążony przez Niemców, 
widząc śmierć kolegów, nie poddał się, 
lecz skierował ogień na siebie.

Schodzimy za budynek stacyjny 
i idziemy prosto chodnikiem przez 

wieś, wzdłuż trasy nr 48. Mijamy z lewej 
strony szkołę, z prawej zaś kościół para-
fialny. Dochodzimy do skrzyżowania, 
przy którym stoi pomnik poświęcony 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 
Skręcamy w lewo, w szosę prowadzącą 
do Wólki Wojcieszkowskiej. Mijamy młyn 
i kapliczkę przydrożną. Za kapliczką nasza 
droga skręca w prawo. Dochodzimy do 
linii kolejowej i przechodzimy pod nią. 
Dalej podążamy prosto, szosą. Z lewej 
strony mijamy mały staw. Na skrzy-
żowaniu dróg przy kapliczce ukrytej 
między drzewami kierujemy się prosto, 
zmieniając szosę na kamienistą drogę. 
Z prawej strony mijamy pole i zaro-
śnięty, nieco podwyższony teren. Drogą 
tą dochodzimy do wejścia na teren fortu 
„Borek”.

FORTY TWIERDZY DĘBLIN 
Na LEWYM BRZEGU WISŁY                                       
Doświadczenia wojenne zdobyte 
podczas powstania listopadowego 
skłoniły Rosjan do budowy w Dęblinie 
potężnej twierdzy. Prace rozpoczęto 
w 1832 r. Głównym projektantem 
i budowniczym został gen. Iwan Dehn. 
Pod koniec lat 70. XIX wieku, 

>>>Kurhan kpr. Michała Okurzałego  

>>> Pejzaż nadwiślański   >>> Kurhan Michała Okurzałego w Zajezierzu
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postanowiono zmodernizować twierdzę 
i utworzyć obóz warowny, wzmoc-
niony siedmioma fortami wysuniętymi 
do przodu. Cztery z nich zlokalizowano 
na prawym brzegu Wisły, a trzy: „Borek”, 
„Nagórnik” (Bema, Wannowskiego) 
i „Głusiec” – na lewym. Prace rozpoczęto 
w 1878 r. Wszystkie forty zbudowano 
na planie pięcioboku. Miały one zbliżoną 
do siebie wielkość i podobne warunki 
artyleryjskie. Każdy posiadał dwa wały: 
niski dla piechoty i wysoki dla arty-
lerii. W każdym znajdowały się koszary 
szyjowe dla załogi oraz magazyny.
Wszystkie forty, cytadela i fort 
Gorczakowa połączone były bitymi 
drogami wewnętrznymi i posiadały 
łączność telegraficzną z podziemną 
instalacją.
Fort nr V „Borek” (w ruinie) – usytu-
owany w pobliżu wsi Borek, z zachowa-
nymi fragmentami fosy i wału piechoty. 
Umocnienia fortu wysadzono w powie-
trze w sierpniu 1915 roku gdy Rosjanie 
opuszczali lewy brzeg Wisły.
Fort nr VI „Bema” – wybudowany 
w 1885 r. we wsi Nagórnik. Był najbar-
dziej wysuniętym fortem na zachód, 
a zarazem fortem kolejowym. Znany 

również pod nazwą fortu Wannowskiego 
(od nazwiska byłego rosyjskiego mini-
stra wojny Piotra Wannowskiego, autora 
planów obronnych imperium rosyjskiego 
pod koniec XIX wieku).

Po zwiedzeniu fortu wracamy 
do linii kolejowej. Powtórnie 

przechodzimy pod nią i kierujemy się 
w lewo, polną drogą biegnącą równo-
legle do nasypu kolejowego. Dochodzimy 
do trasy nr 48. Idziemy nią w lewo, 
w kierunku widocznych umocnień ziem-
nych. Mijamy pole i skręcamy w pierwszą 
drogę idącą w prawo, wchodząc tym 
samym na teren kolejnego fortu – fortu 
„Nagórnik” (Bema, Wannowskiego).
Przechodzimy drogą przez teren fortu, 
zwiedzając jego pozostałości i ponownie 

>>> Pozostałości fortu „Borek”>>> Fort kolejowy „Nagórnik” (Bema, Wannowskiego)
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wychodzimy na szosę. Skręcamy 
nią w lewo. Do szosy, którą idziemy, 
dochodzi z prawej strony droga do Kępic. 
Skręcamy w nią i wchodzimy do wsi 
Opactwo. Schodzimy z szosy w pierwszą 
idącą w lewo polną drogę, przed 
zakrętem. Dochodzimy polami do drogi 
biegnącej do kościoła w Opactwie 
(zielony szlak turystyczny). Skręcamy 
w lewo i zbliżamy się do zespołu pobe-
nedynktyńskiego w Opactwie.

OPaCTWO                                                          
Osada w dolinie Wisły, położona 
niespełna 2 km na południowy wschód 
od Sieciechowa, niegdyś Sieciechów-
Opactwo. Początki Opactwa sięgają 
XI w. Wówczas do romańskiego kościoła 
przybyli benedyktyni sprowadzeni 
ze Świętego Krzyża. W XVI w. kościół 
uległ zniszczeniu. Na jego miejscu 
stanął nowy, modrzewiowy, który 
spłonął w 1682 r. Budowę obecnego 
rozpoczął opat Józef Kurdwanowski 
w 1739 r. W 1819 r. nastąpiła kasata 
zakonu. Kościół zamieniono na magazyn, 
a wyposażenie wywieziono do okolicz-
nych parafii. Ponowna konsekracja 
odrestaurowanej świątyni nastąpiła 

w 1885 r. Podczas I wojny światowej 
obiekt uległ częściowemu zniszczeniu, 
które wkrótce naprawiono. W latach 
1943-1946 odnowiono polichromię.
Obecny kościół jest budowlą w stylu 
późnobarokowym. Zaprojektowany 
został na planie krzyża greckiego 
z dwiema piętrowymi przybudówkami. 
Wewnątrz, na wschodniej ścianie prezbi-
terium znajduje się okazały ołtarz iluzjo-
nistyczny z postaciami św. Benedykta 
i św. Scholastyki oraz Wniebowzięcia 
Matki Boskiej. Ściany prezbiterium i tran-
septu są faliście wygięte, rozczłonko-
wane pilastrami.
Na piętrze dawny chór zakonny otwarty 
lożami. Oryginalnym rozwiązaniem archi-
tektonicznym są korytarzyki miesz-
czące się w grubości murów, które 
łączą chór muzyczny z zakonnym. Nad 
otworami lóż, w medalionach namalo-
wane są portrety Bolesława Chrobrego 
i Sieciecha. W ramionach transeptu – 
portrety papieży i opatów, budowni-
czych kościoła. Polichromia kopuły przed-
stawia scenę adoracji Trójcy Świętej 
przez św. Benedykta. W kościele znaj-
duje się również oryginalna chrzciel-
nica szafkowa. W podziemiach  

>>> Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie >>> Polichromia kopuły w kościele w Opactwie
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– pozostałości pierwotnej świątyni oraz 
krypty, w których w zbiorowej mogile 
spoczywają szczątki benedyktynów 
sieciechowskich.
Obok kościoła znajduje się dawny prze-
orat. Na ścianie zobaczyć można herb 
Toporczyków z napisem AD 1733. 
Obok umiejscowiona jest dawna szkoła, 
w której nauki pobierał Jan Kochanowski 
(obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).
Po zwiedzeniu obiektu wracamy na 

główną drogę i idziemy w lewo. 
Wchodzimy do Sieciechowa.

SIECIECHÓW                                                    
Miejscowość  w powiecie kozienickim 
położona na terenie równinnym, w odle-
głości 2 km od Wisły. Jedna z najstar-
szych osad na ziemi radomskiej.  Według 
tradycji, w dawnych czasach rozległe 
i niezamieszkałe tereny puszczań-
skie były miejscem zsyłki ludzi złych 

postępków. W XI wieku Sieciechów 
był siedzibą możnowładcy małopol-
skiego, palatyna (zarządcy dworu 
królewskiego) Sieciecha – nazwa miej-
scowości wywodzi się od jego imienia. 
Do XIV w. był siedzibą kasztelanii. 
Położony nad Wisłą (na jej prawym 
brzegu) pełnił istotną rolę strate-
giczną, chroniąc tereny Małopolski 
przed najazdami Jaćwingów, Litwinów 
i Tatarów.  W XII w. powstał tu zamek 
obronny, rozbudowany w XIV w. 
przez Kazimierza Wielkiego. W XIII w. 
otrzymał prawa miejskie magdebur-
skie. Na przełomie XIII i XIV w. Wisła 
zmieniła koryto i Sieciechów znalazł się 
na zachód od rzeki. Od tego momentu 
stracił znaczenie na rzecz Stężycy. Do 
upadku miasta przyczyniły się również 
liczne wylewy Wisły i pożary. Po upadku 
powstania styczniowego Sieciechów 
stracił prawa miejskie i stał się osadą. 

>>> Pozostałości pierwotnej romańskiej świątyni >>> Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie 
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W XIX wieku, kiedy rozpoczęto wzno-
szenie twierdzy Dęblin, mieszkańcy 
Sieciechowa byli zatrudniani do budowy 
fortów oraz dróg. Uczyli się brukarstwa, 
z którego słynęli przez następne 100 lat.

Przy pierwszych zabudowaniach 
schodzimy z szosy i idziemy drogą 

gruntową w prawo, wchodząc między 

WaRTO ZOBaCZYć:

KOśCIÓŁ PW. śW. WaWRZYńCa 
barokowy, budowany w latach 
1710-1769. Posiada bogate 
wyposażenie z XVII i XVIII w. Ołtarz 
główny w stylu rokoko, malowa-
ny iluzjonistycznie, z obrazem 
św. Wawrzyńca;

GRODZISKO Na WÓJTOWEJ 
GÓRZE;

ULICĘ PaRYŻ gdzie pod obecną 
nawierzchnią, na głębokości 70 cm 
znajduje się unikatowa ulica lub 
chodnik z bali drewnianych;

RYNEK o ciekawym 
kształcie sprzed 300 lat;

IZBĘ HISTORYCZNĄ prowadzoną 
przez Stefana Sieka;

JEZIORO CZaPLE dawne staro-
rzecze Wisły o pow. 17,32 ha. 
Miejsce występowania ciekawej 
roślinności. Wzdłuż brzegów rośnie 
szuwar oraz grążel żółty i grzybień 
biały. Spotykana jest także strzałka 
wodna, łączeń baldaszkowaty, 
tatarak. Wśród ptaków gniazduje tu 
m.in.: kropiatka – gatunek z Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt, błotniak 
stawowy, kokoszka wodna, łyska 
i perkozek. Starorzecze odwiedzane 
jest także przez ptaki licznie wędru-
jące doliną Wisły.

>>> Sieciechów z widokiem na kościół parafialny

>>> Izba Historyczna w Sieciechowie

>>> Polichromia kopuły w kościele w Opactwie

>>> Jezioro Czaple
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>>> Cmentarz z czasów I wojny światowej w Bąkowcu

pola. Po 500 m skręcamy ścieżką 
w lewo i wchodzimy między drzewa. 
Przekraczamy most i idziemy w prawo. 
Z prawej strony mamy zbiornik wodny 
(Jezioro Czaple). Dochodzimy do 
schodków, którymi kierujemy się do 
ścieżki wprowadzającej nas do centrum 
Sieciechowa, od strony kościoła 
pw. św. Wawrzyńca. Po zwiedze-
niu świątyni kierujemy się w lewo, 
wzdłuż Rynku. Wychodzimy z niego 
ul. 11 Listopada. Skrzyżowanie, na któ-
rym znajduje się XIX-wieczna kapliczka 
przechodzimy na wprost.
Szlak zielony odchodzi w prawo, 
my natomiast idziemy dalej prosto. 
Mijamy Izbę Historyczną i dochodzi-
my do zakrętu szosy znajdującego 
się przy krzyżu. Schodzimy z szosy 
idąc dalej prosto szeroką utwardzoną 
drogą, wzdłuż linii kolejowej Radom-
-Dęblin. Droga ta doprowadza nas 
do przystanku kolejowego Bąkowiec. 
Uwaga! W odległości ok. 800 m przy 
torach kolejowych w kierunku Garbatki 
znajduje się cmentarz z czasów I wojny 
światowej.

BĄKOWIEC                                                       
Wieś na skraju Puszczy Kozienickiej, 
położona 17 km na wschód od Kozienic.
W 1918 r. w okolicach Bąkowca Oddział 
Lotny Polskiej Organizacji Wojskowej 
przeprowadził udaną akcję zdobycia pie-
niędzy przewożonych przez austriackich 
okupantów. Podczas II wojny świato-
wej było to miejsce akcji bojowych, 
przeprowadzonych przez Oddział Gwardii 
Ludowej im. Dionizego Czachowskiego, 
podczas których partyzanci wykoleili 
trzy niemieckie pociągi.
Na wydmie obok przejazdu kolejowego 
usytuowany jest cmentarz z czasów 
I wojny światowej.
W okolicy znajdują się rozległe łąki i duże 
stawy ze zlokalizowaną tu oczyszczalnią 
biologiczną. Stawy w Bąkowcu od lat 
stanowią ważne miejsce bytowania dla 
niektórych gatunków ptaków, w tym 
dość rzadkiej rybitwy białowąsej. Jest 
to również jedyne miejsce, w którym 
przed laty gniazdowały łabędzie krzy-
kliwe – gatunek pochodzący z dalekiej 
północy naszego kontynentu.
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SZLaKI TURYSTYCZNE
Większość opisanych tras opiera się na wyznakowanych w terenie szlakach tury-
stycznych oraz ścieżkach przyrodniczych.
Istnieje pięć kolorów szlaków turystycznych: czerwony, niebieski, żółty i czarny. Kolor 
szlaku nie ma nic wspólnego z jego trudnością. Kolory w większości przypadków 
kategoryzują szlaki pod kątem zasięgu terytorialnego.
Czerwone - zazwyczaj są szlakami głównymi na danym terenie, bardzo często mają 
rangę szlaków ogólnopolskich.
Niebieskie - to zwykle szlaki ponadregionalne (międzywojewódzkie).
Zielone - oznakowane są nimi trasy, które zwykle da się przebyć w 2-3 dni (trasy 
regionalne).
Żółte i czarne natomiast są szlakami lokalnymi, także łącznikowymi (głównie czarne) 
- czyli umożliwiającymi podzielenie dłuższych szlaków na krótsze odcinki albo dopro-
wadzające do najbliższych punktów komunikacyjnych.

Oznakowanie szlaków pieszych wygląda następująco:

Znak początku szlaku

Znak tzw. podstawowy, oznaczający drogę, którą idzie szlak

Zakręt skośny - lewo lub prawo, skręt za znakiem

Skręt w lewo lub prawo, skręt przed znakiem

Skręt w lewo lub prawo, skręt za znakiem
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Oznakowanie scieżek przyrodniczych/dydaktycznych:

Oznakowanie scieżek rowerowych:

Na terenach rezerwatów i innych ciekawych przyrodniczo obszarach często znakuje 
się ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne.

Znak podstawowy

Znak podstawowy

Zakręt

Zakręt

lub

lub

Część opisanych tras przebiega także szlakami rowerowymi, których dość duża ilość 
znajduje sie na terenie Puszczy Kozienickiej.

Znak podstawowy

Zakręt szlakuZnak początek szlaku
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