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Wycieczkę rozpoczynamy w rynku Miasta 
Kazimierzowskiego w Radomiu.
Radom jest obecnie miastem na prawach 
powiatu grodzkiego. Leży nad rzeką 
Mleczną w południowej części woje-
wództwa mazowieckiego. Jest to 
największy ośrodek miejski w widłach 
Wisły i Pilicy. W skali całego kraju zajmuje 
czternaste co do wielkości miejsce 
(liczy około 222000 mieszkańców). Jest 
centrum administracyjnym i kulturowym 
ziemi radomskiej oraz stolicą diecezji 
radomskiej i powiatu radomskiego. 
W historii Polski przez wiele stuleci 
ziemia radomska wchodziła w skład woje-
wództwa sandomierskiego w Małopolsce.
Fizyczno-geograficzny podział 
Kondrackiego przypisuje jednak 
Radom do Mazowsza. Zgodnie z tym 
podziałem miasto jest położone na 
Równinie Radomskiej należącej do niziny 
Mazowieckiej.
na terenie miasta pozostały ślady dzia-
łalności człowieka sprzed kilku tysięcy 
lat. Były to tymczasowe osady, zakładane 
przez grupy ludzi prowadzące koczow-
niczy tryb życia. obecność ludzką na 

terenie miasta i okolic także w później-
szych epokach brązu (po 1800 r. p.n.e.) 
i żelaza (kultura przeworska – od III 
w. p.n.e. do V w. n.e.) potwierdzają 
cmentarzyska.
Radom ma długą i ciekawą historię. 
najstarsze radomskie stałe osady 
na Piotrówce i w rejonie zbiegu ulic 
Limanowskiego i Przechodniej datowane 
są na VIII i IX wiek naszej ery. historia 
miasta zapisana w dokumentach rozpo-
częła się jednak dopiero w 1155 roku 
od wzmianki w bulli papieża hadriana IV.
Trudno jest w przewodniku turystycznym 
streścić te 850 lat historii. osobom zain-
teresowanym polecamy liczne opraco-
wania historyczne, na czele z mono-
grafią Jana Lubońskiego [1], szkicami 
z dziejów miasta Jerzego Jędrzejewicza 
[2], monografią Wojciecha Kalinowskiego 
[3] i Stefana Witkowskiego [4], zarysem 
dziejów Sebastiana Piątkowskiego [5] 
oraz multimedialną monografią Adama 
Duszyka i Sebastiana Piątkowskiego [6].
Kolebką miasta jest grodzisko Piotrówka, 
które swoją nazwę zawdzięcza pierw-
szemu radomskiemu kościołowi, stoją-
cemu na tym terenie. Zostało ono 
założone na naturalnym, częściowo 
uzupełnionym wzniesieniu w dolinie rzeki 
Mlecznej. Grodzisko kontrolowało prze-
prawę przez rzekę i leżało na skrzyżo-
waniu szlaków handlowych. To temu 
skrzyżowaniu Radom zawdzięcza swój 
rozwój w średniowieczu.
Istnienie grodu ułatwiło powstanie w nim 
na początku XII wieku kasztelanii radom-
skiej. Istnieją jednak hipotezy głoszące, 
że radomska kasztelania jest o cały wiek 
starsza. obok grodziska rozwinęła się 
osada nazywana Starym Miastem.>>> Radomski Ratusz



RADoM – RAJEC PoDUChoWny >>> 7

W centrum nieregularnego rynku Starego 
Miasta powstał istniejący do dzisiaj drugi 
radomski kościół pod wezwaniem św. 
Wacława. Stare Miasto było początkowo 
lokowane na prawie polskim. od drugiej 
połowy XII wieku osada ma nadane prawo 
średzkie. około 1340 roku król Kazimierz 
Wielki wyznaczył obok Starego Miasta 
lokację nowego Miasta. Miasto zostało 
obwiedzione murami o długości ponad 
1000 metrów. Radom Kazimierzowski 
w 1364 roku otrzymał od króla magde-
burskie prawa miejskie. W tym czasie 
miasto było siedzibą kasztelanii i sądu 
grodowego. Ze względu na fakt położenia 
na szlaku łączącym Wilno z Krakowem 
radomski gród był często odwiedzany 
przez królów polskich.
na zamku radomskim przebywali wszyscy 
Jagiellonowie. Czternaście razy był tu 
Władysław Jagiełło, który lubił łowy na 
grubą zwierzynę w Puszczy Radomskiej.
Za panowania Jagiellonów miasto otrzy-
mało liczne przywileje handlowe, sądowe 
i ulgi w powinnościach.
W 1393 roku utworzono powiat radomski. 
11 marca 1401 roku w mieście uroczyście 
zatwierdzono akt unii wileńskiej. od tego 
czasu unia ta jest nazywana radomsko 
– wileńską.
od 1450 roku nakazem królewskim 
wszyscy kupcy szlaku handlowego 
mieli zatrzymywać się w Radomiu. 
W 1469 roku na zamku radomskim 
posłowie czescy prosili króla polskiego 
Kazimierza Jagiellończyka o przyjęcie 
korony czeskiej przez najstarszego 
królewskiego syna Władysława. Dwór 
królewski w Radomiu w Boże narodzenie 
1474 roku gościł swatów księcia Bawarii 
Jerzego Brodatego z Wittelsbachów, 

którzy przybyli prosić o rękę królewny 
Jadwigi.
W drugiej połowie XV wieku, na mocy 
decyzji królewskiej, za wsparciem starosty 
radomskiego Dominika Kazanowskiego, 
ufundowano w mieście kościół i klasztor 
Bernardynów.
Młodszy syn królewski Kazimierz w latach 
1481-1483 przebywał na zamku radom-
skim i zarządzał stąd jako namiestnik 
Królestwa Polskiego całą Koroną. Jako 
doradcę przydano mu Kallimacha, 
wybitnego humanistę pochodzą-
cego z Florencji. na przestrzeni wielu 
wieków Radom wielokrotnie znaj-
dował się w uposażeniu i wianach królo-
wych i królewien polskich, w tym pierw-
szej żony Zygmunta I Barbary Zapolyi. 
na radomskim zamku przez dłuższy czas 
mieszkały m.in. Bona Sforza, Elżbieta 

>>> Pomnik Legionisty na radomskim Rynku
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habsburżanka i Anna Jagiellonka.
W 1489 roku na zamku radomskim Wielki 
Mistrz Krzyżacki Johann von Tieffen 
złożył hołd królowi Kazimierzowi 
Jagiellończykowi. Po wielkim pożarze 
w 1494 roku miasto otrzymało przywi-
leje uwalniające go na 10 lat od danin 
i podatków oraz uprawnienia umożliwia-
jące uporządkowanie murów obronnych, 
baszt i fosy.
W 1505 roku na sejmie radomskim 
uchwalono konstytucję „nihil novi”. Stała 
się ona podstawą późniejszej demo-
kracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej 
obojga narodów. Zgromadzenie możnych 
w mieście było tak liczne, że obecny 
w mieście chan tatarski Szach-Achmet 
dziwił się, że polski król posiada tak wielu 
chętnych do rady, a tak mało do wojny. 
Radomski sejm nakazał wydać kancle-
rzowi Janowi Łaskiemu zbiór praw obowią-
zujących w Polsce.
W 1554 roku miasto liczyło około 
2 tysięcy mieszkańców. Epoka jagiel-
lońska była dla Radomia bardzo pomyślna. 
obecność dworu królewskiego, liczne 
poselstwa, narady i sejmy spowodowały, 
że stał się ważnym ośrodkiem władzy 
państwowej.
od czasów królów elekcyjnych do końca 
Rzeczypospolitej obojga narodów nastę-
puje jednak stagnacja, a później pogłę-
biający się regres miasta. Późną wiosną 
1607 roku przez Radom przeciągały 
wojska rokoszowe, które 5 lipca zostały 
pobite przez wojska króla Zygmunta III 
pod Guzowem w pobliżu orońska.
W 1614 roku w Radomiu obradował po 
raz pierwszy Trybunał Skarbowy Koronny. 
od 1704 roku aż do rozbiorów Trybunał 
obradował już wyłącznie w naszym 

mieście. W 1682 roku w Radomiu osie-
dlają się pijarzy. Dzięki kolejnym stolnikom 
Marcinowi i Ludwikowi Wąsowiczom 
i innym darczyńcom zbudowano w mieście 
kolegium i kościół pijarów. Kolegium pijar-
skie słynęło ze swego poziomu w całej 
Rzeczypospolitej.
W czerwcu 1767 roku pod kierunkiem 
Karola Radziwiłła zawiązano w mieście 
konfederację zwaną w historii radomską.
Upadek Rzeczypospolitej wepchnął 
miasto w granice zaboru austriackiego. 
W ramach Galicji miasto stało się siedzibą 
cyrkułu. Trwało to do 1809 roku. Po klęsce 
Austrii w wojnie z napoleonem Radom 
wszedł w skład Księstwa Warszawskiego 
i stał się stolicą departamentu obejmu-
jącego północną część dawnego woje-
wództwa sandomierskiego oraz obszary 
między Pilicą i Radomką. Klęska wojsk 
napoleońskich spowodowała, że w 1813 
roku do miasta wkroczyli Rosjanie.
Kongres Wiedeński zdecydował, 
że Radom wszedł w skład Królestwa 
Polskiego, stając się stolicą województwa. 
Stan ten trwał do 1837 roku, kiedy woje-
wództwo sandomierskie z siedzibą 
w Radomiu przemianowano na gubernię. 
W 1845 roku połączono gubernię sando-
mierską i kielecką, tworząc gubernię 
radomską. Te zmiany podziałów admini-
stracyjnych były korzystne dla miasta. 
W Radomiu umieszczono liczne urzędy 
administracyjne. W 1818 roku powstał 
plan regulacyjny miasta. Realizacja tego 
planu nadała centrum miasta zacho-
wany do dnia dzisiejszego kształt. Miasto 
zaczęło rozwijać się wokół nowej ulicy 
wytyczonej w kierunku wschodnim 
na Przedmieściu Lubelskim. W 1825 roku 
rozpoczęto budowę gmachu Komisji 
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Województwa Sandomierskiego (później 
Rządu Gubernialnego Radomskiego). 
Projektantem gmachu, będącego do 
dziś siedzibą urzędów państwowych 
i samorządowych, był Antonio Corazzi. 
W 1867 roku Rosjanie okroili gubernię 
radomską wydzielając z niej gubernię 
kielecką. Dodatkowy impuls do rozwoju 
Radomia dało wybudowanie w 1885 roku 
przez miasto linii kolejowej Dąbrowa 
Górnicza – Iwangorod (Dęblin).
Po przegranej przez Rosję wojnie 
z Japonią w 1905 roku przez tereny ziem 
polskich, w tym przez Radom, przeto-
czyła się fala rewolucyjna. W mieście 
miały miejsce liczne strajki i demonstracje. 
Wybuch I wojny światowej spowodował, 
że w lipcu 1915 roku Rosjanie opuścili 
miasto. Radom zajęły wojska austriackie. 
nowa okupacja umożliwiła wybór rady 
miejskiej. Zakonspirowane struktury 
Polskiej organizacji Wojskowej w nocy 
z 1 na 2 listopada 1918 roku przejęły 
z rąk austriackiego garnizonu władzę nad 
miastem.
W 1919 roku Radom został siedzibą 
powiatu w województwie kieleckim. 
Miasto staje się siedzibą licznych, w tym 
ponadregionalnych, instytucji. Zostaje 
włączone do Centralnego okręgu 
Przemysłowego. Powstają liczne, nowo-
czesne fabryki, a ludność miasta wzrasta 
z 61 tysięcy do 90 tysięcy przed wybu-
chem II wojny światowej.
8 września 1939 roku do Radomia wkro-
czyły wojska niemieckie. Wcześniej 
z miasta ewakuowano głównie do Kowla 
radomskie urzędy oraz siły porząd-
kowe. Los radomian po 17 września był 
nie mniej tragiczny niż samego miasta. 
Radom stał się siedzibą dystryktu 

Generalnego Gubernatorstwa. niemcy 
rządzili w mieście przy pomocy terroru. 
Liczne masowe egzekucje w okoli-
cach miasta pochłonęły według różnych 
szacunków od 5000 do 14000 ofiar. 
Wśród rozstrzelanych i powieszo-
nych znaczną część stanowiła ludność 
żydowska. W mieście i okolicach miały 
miejsce liczne akcje dywersji oraz 
potyczki oddziałów partyzanckich 
z okupantem.
W nocy z 15 na 16 stycznia 1945 roku 
miasto zostało zajęte przez sowietów. Po 
wojnie Radom ponownie został powiatem 
grodzkim i stolicą powiatu ziemskiego 
w województwie kieleckim. Mieszkańców 
dotknęły bolesne represje sowieckiego 
nKWD, a później organów bezpieczeń-
stwa. Ruch oporu odpowiadał akcjami 
dywersyjnymi. We wrześniu 1945 roku 
żołnierze rozwiązanej już wtedy Armii 
Krajowej pod dowództwem „harnasia” 
– Stefana Bembińskiego rozbili radom-
skie więzienie, uwalniając 200 areszto-
wanych. Lata powojenne to, podobnie jak 
w całym kraju, gwałtowny rozwój miasta. 
Reorganizacja administracji w 1975 roku 
utworzyła województwo radomskie. 
Radomianie w rok później, w czerwcu 
1976 roku, zaprotestowali przeciwko 
polityce władz. Podpalono Komitet 
Wojewódzki PZPR. Represje objęły 
kilkaset osób, w tym ponad 200 brutalnie 
pobitych. Symbolem tych represji stała się 
śmierć księdza Romana Kotlarza w rezul-
tacie pobicia przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa. hołd ofiarom 
tych wydarzeń oddał w 1991 roku papież 
Jan Paweł II, modląc się przed pomnikiem 
Protestu Robotniczego w czasie swej 
wizyty w Radomiu.
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Wzdłuż pierzei zachodniej (od pozosta-
łości Bramy Krakowskiej do domu Esterki) 
przebiega znakowany szlak turystyczny 
w kolorze zielonym. Zaczyna się na stacji 
kolejowej w Rożkach i kończy na stacji 
kolejowej Pionki Zachodnie.
Szlak został zaprojektowany w latach 
1995-6 przez oddział Miejski PTTK 
w Radomiu. Ma długość 44,8 km 

W RYNKU MIASTA 
KAZIMIERZOWSKIEgO WARTO 
ZWIEDZIć:
RATUSZ (Rynek 1). Pierwotny 
gotycki ratusz stojący na radom-
skim rynku został zrujnowany 
na przełomie XVIII i XIX w. i osta-
tecznie rozebrany w 1818 roku. 
Aktualny wzniesiony w 1847-48 r. 
wg projektu henryka Marconiego. 
Budynek ma kształt litery 
„L”. Wnętrza przebudowano 
w 1941 roku. obecnie mieści 
Archiwum Państwowe. na wieży 
ratuszowej jest zainstalowany zegar 
elektroniczny, który wybija godziny. 
W południe rozlega się z wieży 
hejnał Radomia, którym jest frag-
ment kompozycji Mikołaja z Radomia 
z XV w.
DOM gąSKI (Rynek 4). Jest 
to najstarsza zachowana kamie-
niczka mieszczańska z XVII w. 
Według podań to w tej kamie-
nicy kwaterował w 1656 r. król 
szwedzki Karol X Gustaw. obecnie 
mieści ekspozycje muzealne.
DOM hOPPENA (Rynek 8). 
Budynek pochodzi z początku 

XIX w. Pierwotnie jednopię-
trowy. Mieścił się w nim Sąd 
Pokoju. W kamienicy miesz-
kała słynna rodzina aptekarzy 
radomskich hoppenów, kolek-
cjonerów dzieł sztuki i artystów. 
Karol hoppen (1798-1849) uzdol-
niony plastycznie, malował obrazy 
o tematyce historycznej, religijnej 
oraz pejzaże, był wytrawnym alpi-
nistą i jako drugi z Polaków zdobył 
najwyższy szczyt alpejski Mont 
Blanc (4810 m n.p.m.).
KOLEgIUM PIjARóW (Rynek 11). 
Pierwotną zabudowę na wąskich 
działkach zastąpiono monumen-
talnym gmachem wzniesionym 
w latach 1737-1756 wg projektu 
Antoniego Solariego. Pijarzy zorga-
nizowali tu kolegium, które ukoń-
czyło wielu znanych radomian. 
obecnie w Kolegium Pijarów mieści 
się Muzeum Regionalne im. Jacka 
Malczewskiego.
DOM DESKURA (Rynek 14). 
Zbudowany został w stylu klasycy-
stycznym w latach 1824-25.
POMNIK „CZYNU LEgIONóW” 
– stoi w miejscu carskiej szubie-
nicy. Inicjatorem budowy pomnika 
był rotmistrz I Kompani Kadrowej 
Legionów major Michał Brzęk-
osiński. Projekt pomnika ma 
własną historię: Komendant 
Piłsudski odrzucił kilka wstępnych 
projektów i wręczył majorowi małą 
figurkę, wyrzeźbioną w okopach 
pod Kostiuchnówką przez legio-
nistę Włodzimierza Koniecznego, 
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i przebiega przez: Rożki, Kosów, Muzeum 
Wsi Radomskiej, grodzisko „Piotrówka”, 
Rynek, Las Kapturski, Firlej, nowa Wola 
Gołębiowska, Jedlnia Letnisko, Jedlnia 
Kościelna i Pionki.
Z Rynku skręcamy w ul. Szpitalną i docho-
dzimy do ul. B. Limanowskiego przy tzw. 
„schodkach”. Skręcamy w prawo i ul. B. 
Limanowskiego dochodzimy do ronda 
im. ks. R. Kotlarza. Po przejściach dla 
pieszych przechodzimy przez ul. M. Reja, 
a następnie ul. J. Mireckiego.
Przed nami pomnik poświęcony księdzu 
Romanowi Kotlarzowi, a obok posa-
dzony mały dąb, przy którym znajduje 
się kamień informujący, że sadzonka 
pochodzi z nasion poświęconych przez 
ojca Świętego Jana Pawła II.
Ksiądz Roman Kotlarz był od 1961 roku 
proboszczem parafii Pelagiów (między 
Ludwikowem a Potkanowem, według 
miejscowych często nazywany 
Pelagowem). 25 czerwca 1976 roku był 
on przypadkowym uczestnikiem ulicznych 
manifestacji radomian. Spontanicznie 
błogosławił zdesperowanym robotnikom. 

Za obronę bitych i poniżanych radomskich 
robotników doznał wielu szykan i cierpień. 
Bity i maltretowany przez „nieznanych 
sprawców” zmarł 18 sierpnia 1976 roku.
 Za znakami zielonego szlaku wchodzimy 
do najstarszego radomskiego parku „Stary 
ogród”.
Pierwszy park miejski w Radomiu został 
założony na byłych gruntach kościoła 
św. Ducha. To jeden z pierwszych 
ogrodów miejskich w Kongresówce. 
Początkowo park nosił nazwę ogrodu 
Spacerowego. Po założeniu w połowie 
XIX wieku dzisiejszego Parku Kościuszki 
zaczęto go nazywać Starym ogrodem.
Kierując się znakami, przechodzimy 
położony w parku mostek na rzece 
Mlecznej (0,9 km trasy) i dochodzimy 
do ul. S. Wernera (1,1 km trasy). UWAGA! 
DUŻy RUCh SAMoChoDÓW!
Mleczna - główna rzeka Radomia - jest 
jednym z prawobrzeżnych dopływów 
Radomki. Wypływa ze źródła w pobliżu 
wsi Kowala. na rzece od dawna tworzono 
system stawów hodowlanych. Przed 
kilkunastu laty w dzielnicy Borki jeden 
z większych stawów został przekształ-
cony w zalew rekreacyjny. Dopływami 
Mlecznej są Kosówka, Potok Malczewski, 
Potok Południowy, Potok Północny 
i Pacynka.
Po przejściu ul. S. Wernera idziemy 
ul. J. I. Kraszewskiego, aby na jej końcu 
skręcić w lewo w ul. Mokrą. W tym 
miejscu z lewej strony odchodzi 
również ul. Łamana. na ul. Mokrej 
za sklepem delikatesy skręcamy w prawo 
w ul. Folwarczną. Ul. Folwarczna lekko 
skręca w lewo i doprowadza nas przy 
końcowym przystanku (pętli) atobu-
sowej linii nr 15 do ul. S. Czarnieckiego. 

przedstawiającą jednego z współ-
towarzyszy walki. następnego 
dnia obaj polegli w walce. Figurka 
legionisty stała się prezentem 
żołnierzy dla Komendanta. 
Radomski pomnik jest jej powięk-
szoną kopią. Pomnik został odsło-
nięty w 1930 roku podczas zjazdu 
legionistów. W 1940 roku orygi-
nalny pomnik został zburzony 
przez niemców. W 1998 jego kopia 
powróciła na Rynek w Radomiu.
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Jest to północno-zachodnia obwodnica 
centrum Radomia, fragment drogi między-
narodowej z Warszawy do Krakowa nr 7 – 
E-77 (2 km trasy).
Ulica S. Czarnieckiego została wybu-
dowana w końcu lat pięćdziesiątych 
XX w., zaś w połowie lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku przebudowana na drogę 
dwujezdniową.
Ulicę S. Czarnieckiego przekraczamy 
na przejściu dla pieszych UWAGA! DUŻy 
RUCh SAMoChoDÓW! od przejścia dla 
pieszych idziemy kilkanaście metrów 
w prawo, aby następnie, przy posesji 
nr 97, skręcić w lewo na drogę asfaltową 
– dalszy odcinek ul. Folwarcznej. Z lewej 
dochodzi ul. Chabrowa, zaś z prawej 
zakrzaczone tereny byłego targo-
wiska zwierzęcego na tzw. „Koniówce”. 
Po przejściu około 300 metrów z lewej 
strony ul. Folwarcznej zaczyna się las, 
a po prawej wybudowany przez PTTK 
ze środków Urzędu Miejskiego w Radomiu 
tor crossowy. Po przejściu kolejnych 100 
metrów na ul. Folwarcznej kończy się 
asfalt i wchodzimy w las (z obu stron 
ulicy). Szlak po kolejnych 300 metrach 
skręca w prawo na leśny dukt, którym za 
znakami po kilkunastu minutach docho-
dzimy do poprzecznej asfaltowej drogi – 
ul. Janiszewskiej (3,7 km trasy).
Las Kapturski w całości leży w grani-
cach miasta Radomia. Wśród drzew domi-
nuje sosna, ale rośnie także brzoza 
brodawkowa, dąb szypułkowy i pocho-
dzący z Ameryki Północnej dąb czer-
wony. W bardziej wilgotnych zakamarkach 
króluje osika i olcha czarna.
W okresie międzywojennym Las Kapturski 
tętnił życiem: urządzano tam pikniki, 
na polankach grano w piłkę, a leśnymi 

alejkami spacerowali radomianie.
na ul. Janiszewskiej opuszczamy 
szlak (który przecina ulicę) i skrę-
camy w prawo bez znaków UWAGA 
nA RUCh SAMoChoDoWy! Po przej-
ściu około 250 metrów po lewej stronie 
ulicy znajduje się siedziba nadleśnictwa 
Radom, a po przeciwnej stronie 
ulicy urządzono miejsce wypoczyn-
kowe z ciekawą ścieżką dydaktyczną 
i placem zabaw dla dzieci. PoLECAMy 
W TyM MIEJSCU ZoRGAnIZoWAnIE 
KILKUnASToMInUToWEGo 
oDPoCZynKU.
Wracając z miejsca wypoczynko-
wego na zielony szlak, z prawej strony 
ul. Janiszewskiej możemy dojrzeć w głębi 
lasu około 220-letni dąb-pomnik przyrody.
Z ul. Janiszewskiej skręcamy w prawo 
na dukt leśny, którym biegnie szlak 
zielony. Po przejściu około 200 metrów 
z prawej strony w lesie mijamy mogiłę 
nn, a następnie po przejściu kolej-
nych kilkuset metrów, w głębi, z lewej 
strony widać kamień z płytą poświęconą 
Stanisławowi Wernerowi, ufundowaną 
przez harcerzy w 1986 r. (4,7 km trasy).
Stanisław Werner urodzony w 1888 roku, 
był uczniem miejskiej szkoły handlowej 
kierowanej przez Prospera Jarzyńskiego. 
16 grudnia 1906 roku brał udział 
w zamachu bojówki PPS na pułkow-
nika von Płotto naczelnika radom-
skiej żandarmerii gubernialnej. Złapany 
przez okupanta został rozstrzelany 
w Lesie Kapturskim. W 1918 roku 
został Werner pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem niepodległości z Mieczami. 
Międzywojenne władze miasta nazwały 
jego imieniem jedną z ulic i nazwa ta 
zachowała się do dziś.
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Pamięci Stanisława Wernera, ucznia 
kl. 7 - prymusa szkoły, rozstrzelanego 
pod Radomiem 20 grudnia 1906 r., 
odznaczonego „Krzyżem niepodległości 
z Mieczami” za pracę w dziele odzyskania 
niepodległości
Szlak prowadzi nas do skraju lasu, gdzie 
skręcamy w prawo (stąd najbliżej do miej-
scowości Cerekiew - patrz LEGEnDA).
Idąc skrajem lasu, po około 800 
metrach skręcamy w lewo i wycho-
dzimy na ścieżkę przez trochę podmokłą 
łąkę w stronę widocznych bloków, 
przed którymi skręcamy w prawo w ul. 
Klwatecką – przystanek autobusu linii 21 
(5,3 km trasy). Ul. Klwatecka doprowadza 
nas do ul. Warszawskiej – drogi między-
narodowej z Warszawy do Krakowa nr 7 
– E-77 (6,1 km trasy). Ulicę Warszawską 
przechodzimy na przejściu dla pieszych 
(UWAGA: DUŻy RUCh SAMoChoDÓW!) 
i wchodzimy w ul. ofiar Firleja. Z prawej 
po kilkuset metrach mijamy PSP nr 18 
i wchodzimy do lasu w dzielnicy Firlej. 

Dalej idziemy do miejsca straceń i zbio-
rowych mogił zamordowanych miesz-
kańców ziemi radomskiej przez niemców 
w czasie II wojny światowej, obok którego 
utworzono w 1976 roku cmentarz komu-
nalny (7,4 km trasy).
Firlej - dzielnica Radomia powstała 
w XIX w., gdy zaczęły tu funkcjonować 
Zakłady Przemysłowe „Firlej” należące do 
żydowskiej rodziny Bekermanów, złożone 
z fabryki wyrobów metalowych, olejarni, 
młyna parowego i fabryki farb olejnych. 
W lesie firlejskim w okresie 4.04.1940 – 
13.01.1945 hitlerowcy rozstrzelali ponad 
15000 Polaków. na cmentarzu znajduje 
się Pomnik Miejsca Straceń wg projektu 
Macieja Paterkowskiego oraz zbiorowe 
mogiły.
 Po zwiedzeniu cmentarza idziemy 
nadal ul. ofiar Firleja aż do wyjścia 
z lasu i po kilkuset metrach dochodzimy 
do metalowego składanego (wojskowego) 
mostu na rzece Mlecznej (9,4 km trasy). 
Po przejściu około 100 metrów skręcamy 
w prawo w ul. Krzewień, a po dalszych 

>>> Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna
nadleśnictwa Radom

>>> Symboliczne miejsce stracenia St. Wernera
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100 metrach skręcamy lekko w lewo 
przy dojściu do naszej trasy ul. Mlecznej. 
Z prawej mijamy Zakłady Meblarskie 
BETA-BIS. Przekraczamy tory kolejowe 
linii Warszawa – Radom (10,4 km trasy) 
(UWAGA PoCIĄGI!).
Linia kolejowa Warszawa – Radom 
została wybudowana i oddana do użyt-
kowania 25.11.1934 r., zaś zelektryfiko-
wana w 1969 roku.
Linia ta po wybudowaniu również 
w 1934 r. innego odcinka z Tunelu 
do Krakowa stała się najkrótszą 
trasą z Warszawy do Krakowa, gdyż 
do tego czasu z Warszawy do Krakowa 
jechało się „Koleją nadwiślańską” 
(Mława – Modlin – Warszawa – 
Iwangród – Lublin – Chełm – Kowel – 
otwarta 17.08.1877 r.) do Iwangrodu 
(obecnie Dęblin) i następnie „Koleją 
Iwanogrodzko-Dąbrowską” (twierdza 
Iwanogrodzka – Radom – Bzin (obecnie 
Skarżysko) – Kielce – Sędziszów – Tunel 
– Wolbrom – olkusz – Dąbrowa Górnicza 
– otwarta 21.12.1983 r.) do Dąbrowy 
Górniczej i dalej przez Sosnowiec do 
Krakowa.
Za torami wchodzimy w ul. nowa Wola 
Gołębiowska, którą dochodzimy do skrzy-
żowania z ul. Energetyków (jest to prze-
dłużenie ul. Zbrowskiego: w prawo 
do Radomia, w lewo do Brzózy) obok 
znajduje się przystanek autobusu linii 
nr 18 i L oraz przystanek PKS (10,0 km 
trasy). TU MoŻnA ZAKoŃCZyĆ KRÓTSZy 
WARIAnT WyCIECZKI (przy skrzyżowaniu 
znajduje się sklep spożywczy z paroma 
ławkami – dobre miejsce do odpoczynku).
Dla wytrwałych i wytrzymałych 
wędrowców proponujemy konty-
nuowanie wędrówki ul. nowa Wola 

Gołębiowska, która po pewnym czasie 
krzyżuje się z ul. K. Potkańskiego 
biegnącą z Rajca do Kozłowa (12,1 km 
trasy). Idąc tą ulicą dalej prosto, docho-
dzimy do skraju lasu. Z prawej dochodzi 
ul. J. Jarosza, a za nią znajduje budynek 
byłego ośrodka kolonijnego Lasów 
Państwowych (12,6 km trasy). Idąc dalej 
za znakami drogą przez las, wychodzimy 
na podmokłą łąkę i po kamieniach prze-
kraczamy strumyk – dopływ rzeki Pacynki 
(13,4 km trasy).
Po około 200 metrach wchodzimy na 
asfalt, a po następnych 200 metrach 
wchodzimy na ul. Z. Chmielińskiego. 
Ulica skręca w prawo i dochodzimy nią 
do ul. h. hermanowicz. Szlak skręca tą 
ulicą w lewo i biegnie wzdłuż działek 
letniskowych aż do końca drogi – tu 

>>> Pomnik w miejscu straceń na Firleju
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przebiega granica miasta Radomia 
(14,1 km trasy). Dalej szlakiem przez 
las idziemy wzdłuż doliny rzeki Pacynki. 
Dochodzimy do poprzecznej leśnej drogi, 
przy której umieszczono tablicę-przy-
stanek nr 5 na ŚCIEŻCE PRZyRoDnICZo 
LEŚnEJ „nAD PACynKĄ” (14,9 km trasy). 
Tu opuszczamy szlak zielony, który 
skręca w lewo. My skręcamy w prawo 
leśną drogą wraz ze znakami ścieżki 
dydaktycznej i po 800 metrach docho-
dzimy do leśnego parkingu-miejsca 
wypoczynkowego i początku ścieżki 
przyrodniczo-leśnej (tablica-przystanek 
nr 1). obok miejsca wypoczynkowego 
znajduje się sklep spożywczy w miej-
scowości Rajec Poduchowny. od sklepu 
idziemy w prawo 200 metrów (UWAGA 

DUŻy RUCh SAMoChoDoWy!) pobo-
czem drogi nr 737 (Radom – Kozienice) 
do przystanku autobusu linii „J” oraz BUS 
i PKS „Rajec-szkoła”, gdzie kończymy 
naszą wycieczkę (15,9 km trasy).

>>> Most w Krzewieniu

>>> Przystanek na ścieżce dydaktycznej
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Po przejściu przez Las Kapturski 
i wyjściu na jego skraj, przy odrobinie 
szczęścia, można zobaczyć w oddali 
wieżę kościoła w Cerekwi. Tę ciekawą 
nazwę ma w Polsce tylko dwie miejsco-
wości. Pochodzi ona od staropolskiego 
słowa cerekiew, które oznaczało świą-
tynię, kościół. Kościół w podradomskiej 
Cerekwi p.w. Wniębowzięcia nPMarii 
ma starożytną historię. Pierwotna 
budowla istniała już w 1326 roku. około 
1470 roku wzmiankowano kościół drew-
niany. około 1529 roku wojski radomski 
Mikołaj Dzik fundował kościół muro-
wany, który rozebrano w 1928 roku. 
Rok później zbudowano kościół obecny.
Miejscowa legenda powstanie kościoła 
wiąże z osobą króla Władysława 
Jagiełły. on to za zasługi w walkach 
z Krzyżakami nagrodził grupę Litwinów 
kawałkiem ziemi koło Radomia. Po 
zbudowaniu osady Litwini rozpo-
częli starania u władz miasta Radomia 
o opłacenie budowy cerkwi. Rozmowy 
z władzami miejskimi prowadził 
w imieniu Litwinów Iwo Daniłowicz. 
Rajcy miejscy z burmistrzem na czele 
ani myśleli płacić za budowę świątyni. 
Legenda mówi, że ta odmowa zwią-
zana była z niechęcią rajców do prawo-
sławia. Tyle tylko, że rdzenni Litwini 
od początku byli katolikami.
W trakcie nieudanych starań o budowę 
kościoła banda podradomskich zbójów 
porwała córkę burmistrza i zażądała 

za nią okupu. Iwo Daniłowicz, wracając 
z Radomia do domu, także wpadł 
w ręce zbójów. Ci uznali go za wysłan-
nika burmistrza. Iwo został przyjęty 
przez zbójów i poczęstowany resztkami 
po zbójeckim posiłku. Gdy po zjedzeniu 
czterech jajek okazało się, że Iwo nie 
ma okupu, rozeźleni zbójnicy zwiększyli 
żądania okupu. Burmistrz poza miesz-
kiem złota miał zapłacić za zjedzone 
przez Iwo jajka, za cztery kury, które 
z tych jajek by się wykluły, za kolejne 
jajka zniesione przez te kury i tak dalej 
i tak dalej. Zbóje mieli jednak problem 
z obliczeniem dodatkowej należności. 
Daniłowicz zgodził się ją obliczyć, ale 
za cenę uwolnienia burmistrzanki. 
Iwo przechytrzył zbójów, wykazał im, 
że z gotowanych jaj nie można mieć 
kurczaków i takim fortelem odebrał im 
burmistrzankę.
Radomski burmistrz za uwolnienie 
córki wypłacił Daniłowiczowi sporą 
sumę dukatów. Litwini mogli wreszcie 
zbudować swoją cerkiew, a rado-
mianie na pamiątkę tych wydarzeń 
osadę nazwali Cerekiew. Ta starożytna 
nazwa udokumentowana od 1317 roku 
przetrwała aż do dziś, choć zapewne 
z legendą ma niewiele wspól-
nego. Warto może jeszcze pamiętać, 
że w latach 1899 – 1901 wikarym 
w Cerekwi był późniejszy kanonik kapi-
tuły sandomierskiej, patron radomskich 
turystów ksiądz Jan Wiśniewski.

O KOŚCIELE W CEREKWI >>>
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wycieczka rozpoczyna się na radomskim rynku. Dojazd autobusami miejskimi.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Dla krótszej wersji wycieczki z przystanku w nowej Woli Gołębiowskiej na ulicy 
Energetyków można wrócić do centrum miasta autobusami linii L i 18.
Dla dłuższej wersji wycieczki z przystanku w Rajcu Poduchownym o nazwie 
Rajec/szkoła można wrócić do centrum miasta autobusem linii J i 26.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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RAjEC PODUChOWNY 
- jEDLNIA LETNISKO

 Trasa wycieczki:
Rajec Poduchowny >>> Rzeka Pacynka >>> polana „Folwark Kozłów” >>> 
kapliczka św. huberta >>> Strzelnica wojskowa dawnego poligonu wojsk 
niemieckich >>> ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej 
Lasów Państwowych >>> rezerwat „Jedlnia” >>> rezerwat „Jedlnia” Miejsca 
pamięci narodowej >>> zalew Siczki >>> mostek na rzeczce Gzówce >>> 
Jedlnia Letnisko, PKP

Długość: 9,8 km
Czas przejścia: 2,5h + około 1,5h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Wycieczkę rozpoczynamy w miejsco-
wości Rajec Poduchowny przy przy-
stanku autobusowym „Rajec-szkoła” linii 
„J”, BUS i PKS na szosie nr 737 (Radom-
Kozienice). Przed nami tablica miej-
scowości Antoniówka, naprzeciwko 
sklepu spożywczego (0,0 km trasy). 
Przechodzimy na drugą stronę szosy. 
UWAGA! DUŻy RUCh SAMoChoDÓW!
Za sklepem znajduje się leśny parking-
-miejsce wypoczynkowe i początek 
ścieżki dydaktycznej ŚCIEŻKA 
PRZyRoDnICZo -LEŚnA „nAD PACynKĄ” 
(tablica – przystanek nr 1). Ścieżka 
dydaktyczna poprowadzona jest 
wzdłuż wyraźnej leśnej drogi. Po przej-
ściu około 0,7 km ścieżka dydaktyczna 
schodzi z leśnej drogi i skręca w prawo, 
aby dojść do obudowanego pomo-
stami „Źródełka św. Jana” (tablica – przy-
stanek nr 4). Za znakami ścieżki dydak-
tycznej wracamy od źródełka do głównej 
leśnej drogi i tą drogą idziemy w prawo 
do tablicy – przystanku nr 5 na ścieżce 
dydaktycznej przy skręcie znakowa-
nego szlaku turystycznego w kolorze 
zielonym (Rożki, PKP – Radom – Pionki 

Zachodnie PKP nr MZ-5210z ) – 1,0 km 
trasy. Droga wraz ze znakami szlaku 
zielonego prowadzi nas do kładki na 
rzece Pacynce (1,1 km trasy).
Rzeka Pacynka jest prawym dopływem 
rzeki Mlecznej. Jej długość wynosi 
23 km. Źródła rzeczki leżą pod miejsco-
wością Makowiec w gminie Skaryszew. 
Rzeka na całej długości ma spadek 
47,5 metra. nazwa pochodzi od młyna, 
który otrzymał od króla Władysława 
Jagiełły na mocy przywileju z 1433 roku 
„mostowniczy królewski” Pac. Stąd 
wziął nazwę młyn i osada młynarska 
(Pacynka), a z czasem i rzeczka. Dawniej 
był tu duży staw, którego wody 
do I wojny światowej zasilały 2 młyny. 
na odcinku Pacynki pomiędzy Siczkami 
a Rajcem Letnisko rzeka zasilana jest 
przez liczne, dość wydajne źródła. 
Wody Pacynki i jej dopływu Gzówki, 
zwanej także Mokrą Rzeką, poruszały 
10 młynów (Gzowice, Mokrzec - dawna 
nazwa Jedlni Letnisko, Siczki, Piotrowice, 
Antoniówka, Pacyna, Kozłów, Lesiów, 
owadów). obecnie nad rzeką możemy 
obserwować tylko ich ruiny.
Po przejściu rzeki Pacynki wcho-
dzimy w lasy Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego. na skraju lasu z lewej 
znajduje się okazały dąb z kapliczką.
Puszcza Kozienicka to duży kompleks 
leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość pradawnej 
Puszczy Radomskiej. Ma obecnie 
powierzchnię ok. 30 000 ha. Granicę 
wyznaczają: od północnego zachodu 
rzeka Radomka, od północnego wschodu 
dolina Wisły, a od południa droga Radom 
– Puławy. na jej obrzeżach znajdują 

>>> Punkt startowy wycieczki
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się miasta Kozienice i Zwoleń. Puszcza 
Kozienicka jest północną granicą zasięgu 
jodły, buka, jaworu i wiązu górskiego. 
Drzewem dominującym w puszczy jest 
sosna, która stanowi ponad 80% drze-
wostanu, jako domieszki występują, dąb, 
jodła, olcha, brzoza i grab. W puszczy 
można spotkać sarny, daniele, jelenie, 
lisy i dziki, a także żółwia błotnego oraz 
liczne ptactwo, bociany, żurawie, trzmie-
lojady. na terenie kompleksu leśnego 
znajdują się liczne pozostałości zlodo-
wacenia środkowo-polskiego z piaskami 
tarasowo-wydmowymi, a także more-
nami starszych zlodowaceń. Większość 
obszaru Puszczy Kozienickiej jest objęta 
ochroną w ramach Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego.
Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utworzony 

w 1983 roku. Po powiększeniu obszaru 
w 2001 roku, powierzchnia KPK 
wynosi ponad 26 000 hektarów, a jego 
otoczenie, zabezpieczające park przed 
degradacją środowiska i ułatwiające 
zorganizowanie turystyki i miejsc wypo-
czynkowych, wynosi ponad 36 000 
hektarów. Zadaniem KPK jest ochrona 
naturalnego zalesienia obszaru puszczy, 
ukształtowania terenu, a także ochrona 
wielu gatunków zwierząt żyjących 
w lasach. Znajduje się tu piętnaście 
rezerwatów przyrody, większość z nich 
jest typu leśnego, występują także 
rezerwaty torfowiskowe i krajobrazowo 
– leśne.
Droga leśna wraz ze znakami szlaku 
najpierw skręca w prawo, a następnie 
w lewo, aby wejść na morenę polo-
dowcową (słupek leśny nr 95) i dojść 

>>> Meandry rzeki Pacynki
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do skraju polany „Folwark Kozłów” (2,1 
km trasy).
W lesie na prawo od polany „Folwark 
Kozłów” w czasie drugiej wojny świa-
towej mieścił się obóz szkoleniowy armii 
niemieckiej tzw. „Lager Jedlnia”. obóz 
ciągnął się do skraju lasu w Siczkach. 
Późną jesienią lub wczesną wiosną, 
kiedy opadną liście, w głębi lasu widać 
dosyć wyraźne ślady po barakach, kana-
lizacji i innej infrastrukturze obozu. obóz 
wchodził w skład dużego poligonu armii 
niemieckiej tzw. Truppenübungsplatz 
Mitte Radom. Jego teren wyzna-
czały miejscowości: od zachodu Rajec 
Poduchowny, Lesiów, Bartodzieje, 
Kruszyna, Zielonka; od północy Lipa, 
Grabnowola, Wola Chodkowska; 
od wschodu Michałówka, Chinów Stary, 
Stanisławice; od południa Augustów, 
Załamanek, Jedlnia Kościelna, Jedlnia 
Letnisko. W skład poligonu wchodziły 
obozy: ”Lager Kruszyna” i „Lager Jedlnia”. 
na tych terenach znajdowały się obozy 
pracy dla ludności żydowskiej oraz 
jeńców radzieckich.
Idziemy skrajem polany, po prawej 
stronie ładne okazy dębów, docho-
dzimy do przeciwległego skraju polany. 
Przecinamy ścieżkę rowerową, dalej 
za znakami szlaku zielonego wchodzimy 
w wysoki las, a następnie w młodnik. 
Dochodzimy do szerokiej drogi grun-
towej łączącej Dąbrowę Kozłowską 
z Kieszkiem, gdzie skręcamy w prawo 
(2,9 km trasy). Po lewej stronie drogi 
spotykamy murowaną kapliczkę św. 
huberta, patrona myśliwych, głaz 
z tablicą, a obok nich piękny dąb – 
pomnik przyrody (3,5 km trasy).
Św. hubert urodził się około 655 roku 

w Brabancji. Znany był z namiętnego 
zamiłowania do łowów i szermierki. 
W późnym średniowieczu do żywotów 
świętego włączono legendę o jego 
nawróceniu pod wpływem napotka-
nego na polowaniu jelenia niosącego 
w wieńcu krzyż promienisty. W ikono-
grafii przedstawiany jako biskup 
(godność nadana mu przez papieża 
w 709 roku) z pastorałem i księgą lub 
jako młody myśliwy z rogiem myśliw-
skim. Dzień świętego huberta, 3 listo-
pada, jest dniem tradycyjnych polowań 
i spotkań myśliwych.
Po przejściu około 300 metrów, z drogi 
gruntowej za znakami zielonymi skrę-
camy w prawo na leśny dukt, który 
doprowadza nas do wału strzelnicy 
wojskowej. Strzelnica wchodziła w skład 
obozu szkoleniowego armii niemiec-
kiej, tzw. ”Lager Jedlnia”. (4,6 km trasy). 
UWAGA! MoŻLIWoŚĆ oDPoCZynKU nA 
STRZELnICy, SĄ TAM ŁAWKI; W TyM 
CELU nALEŻy SKRęCIĆ W LEWo MIęDZy 
WAŁAMI STRZELnICy I PRZEJŚĆ oKoŁo 
300 METRÓW. Szlak zielony przechodzi 
przez strzelnicę i po około 900 m docho-
dzimy do skraju rezerwatu „Jedlnia”, 
który ciągnie się z prawej strony 

>>> Kapliczka Św. huberta
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szlaku. Z lewej strony zaś znajduje się 
teren ośrodka Edukacji Ekologicznej 
i Integracji Europejskiej Lasów 
Państwowych w Jedlni Letnisko. Idziemy 
wzdłuż ogrodzenia ośrodka, do jego 
głównego wejścia (5,6 km trasy) i drogą 
dojazdową do szosy nr 737 Radom-
Kozienice (5,7 km trasy). Przechodzimy 
szosę. UWAGA! BARDZo DUŻy RUCh!! 
Wchodzimy do drugiej części rezerwatu 
przyrody „Jedlnia”.
Rezerwat przyrody „Jedlnia”, leśny, 
częściowy, utworzony w 1982 r. 
o powierzchni 86,42 ha. Dominuje 
w nim naturalnego pochodzenia stu-
-dwustuletni drzewostan, w którym 

dominuje sosna zwyczajna, dąb bezszy-
pułkowy z mniejszymi ilościami brzozy, 
jodły i grabu. W podroście wystę-
puje sosna pospolita, dąb oraz jodła 
pospolita. Podrost sztuczny stanowi 
buk zwyczajny. W runie wystę-
pują liczne gatunki chronione, m.in. 
żakiel zwyczajny, miodunka wąsko-
listna, turzyca pagórkowata. Warto 
zwrócić uwagę na stare, cenne sosny, 
które bardzo rzadko dorastają do takiej 
postaci.
Za znakami zielonymi i znakami ścieżki 
dydaktycznej, po ok. 100 m szlak 
skręca w prawo i biegnie równolegle 
do szosy w kierunku Radomia. Skręcamy 

>>> Miejsce odpoczynku na strzelnicy
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w lewo przy tablicy-przystanku nr 3 
ścieżki dydaktycznej „Jedlnia” i dalej 
prosto dochodzimy do węzła szlaków 
– połączenia się ze znakowanym szla-
kiem turystycznym w kolorze czarnym 

(MZ-5209s – Jedlnia Letnisko, PKP – 
Stoki, rzeka Leniwka – Lewaszówka, PKS 
o długości 15,6 km). Idąc za znakami obu 
szlaków (zielony i czarny) dochodzimy 
do miejsca pamięci narodowej – mogił 
w miejscu rozstrzelania i pochowania 
kilkuset Polaków (6,5 km trasy).
W sześciu zbiorowych mogiłach leżą 
zamordowani przez niemców w latach 
1940 – 1944 Polacy przywożeni 
tu z radomskiego więzienia i siedziby 
gestapo.
od mogił – miejsc pamięci narodowej 
– idziemy za znakami obu szlaków, 
przekraczamy starą brukowaną drogę 
z Kolonki.
Z drogi tej skręcamy w prawo, kierując 
się za znakami ścieżki dydaktycznej 
do brzegów zalewu w okolicach 

>>> Leśniczówka na terenie ośrodka
Lasów Państwowych

>>> Miejsca pamięci w Jedlni Letnisko
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obudowanego, mocno zmineralizo-
wanego źródełka, wypływającego ze 
skarpy. nad źródełkiem rośnie okazały 
dąb z kapliczką (7,0 km trasy). Tu propo-
nujemy zorganizowanie odpoczynku.
 na rzece Gzówce został wybudowany 
w 1976 roku zalew o długości 2,5 km 
i powierzchni 36 ha. Składa się z dwóch 
zbiorników: właściwego i dolnego, poło-
żonego poniżej tamy. niegdyś było to 
spiętrzenie wody dla potrzeb młyna 
w Siczkach. Wokół zalewu na prawym 
brzegu rozciąga się wspaniały las stano-
wiący rezerwat „Jedlnia”, zaś na prze-
ciwnym brzegu zlokalizowano kąpie-
lisko z molem i ośrodki wypoczynkowe: 
„Relaks” i „Wodnik”. Zalew można obejść 
dookoła poprzez tamę na rzece Gzówce.
od okolic źródełka wracamy ścieżką 
dydaktyczną do brukowanej drogi 
i dwóch szlaków turystycznych (zielony 
i czarny). Zgodnie ze znakami szlaków 
idziemy w prawo. Po około 300 metrach 
następuje rozejście szlaków. 
My udajemy się ścieżką w prawo, 
kierując się znakami czarnego szlaku 
prowadzącego pomiędzy skrajem lasu 
i zalewem. Dochodzimy do metalowego 
mostku na rzece Gzówce (8,4 km trasy).
Rzeka Gzówka o długości 14,5 km 
jest prawym dopływem rzeki Pacynki 
– wpada do niej poniżej miejscowości 
Jedlnia Letnisko. Jej źródła znajdują się 
w okolicach miejscowości Gózd. Rzeka 
na swej długości ma spadek 29,5 metra.
Po przejściu mostku idziemy 
ukośnie w prawo, do linii zabudowy 
Jedlni Letnisko, tu wchodzimy w ulicę 
St. Reymonta, a następnie skręcamy 
w prawo w ulicę 1000-lecia. Po przej-
ściu około 50 metrów opuszczamy szlak 

i skręcamy w lewo w ul. Cmentarną, 
która doprowadza nas do bramy cmen-
tarza w Jedlni Letnisku (8,9 km trasy).
na wprost bramy cmentarnej – na 
drugim końcu cmentarza – znajduje 
się mogiła mieszkańców pomordowa-
nych w latach 1939-45, zaś z prawej 
strony bramy, pod murem - mogiła 

>>> Miejsca pamięci w Jedlni Letnisko

>>> Kościół w Jedlni Letnisko
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ułanów Wileńskiej Brygady Kawalerii, 
którzy polegli w walkach w tej okolicy 
w dniu 8.09.1939 r. na cmentarzu 
zwraca uwagę oryginalne zdobnictwo 
nagrobne, które powstało na przestrzeni 
dziesięcioleci.
Po zwiedzeniu cmentarza wracamy 
ul. Cmentarną do ul. 1000-lecia, którą 
idziemy w lewo wzdłuż szlaku czar-
nego i dochodzimy do placu Wolności 
(9,3 km trasy). Tu znów opuszczamy 
czarny szlak turystyczny i udajemy 
się w prawo ul. Radomską. Po przej-
ściu około 200 metrów skręcamy znów 
w prawo w ul. Wojciechowskiego i po 
przejściu około 150 metrów dochodzimy 
do kościoła pw. św. Józefa oblubieńca 
nMP (9,6 km trasy). Jest to jedyny na 
Mazowszu drewniany kościół w stylu 
zakopiańskim. Murowane prezbite-
rium pochodzi z 1908 roku, a drew-
nianą nawę dobudowano w 1920 roku. 
Stąd ulicą Wojciechowskiego wracamy 
do ul. Radomskiej, którą przekraczamy 
i wchodzimy w ul. J. Piłsudskiego, a tą 
dochodzimy do placu przed dworcem 
PKP w Jedlni Letnisku, gdzie są również 
zlokalizowane przystanki: PKS, BUS 
i linii „J” (9,8 km trasy). Przed budyn-
kiem dworca na Placu Marszałka J. 
Piłsudskiego znajduje się pomnik ku 
czci patriotów poległych w walkach 
z niemcami w latach 1939-1945. Tu ma 
początek znakowany szlak turystyczny 
w kolorze czarnym – Jedlnia Letnisko, 
PKP – Kieszek, skraj – Stoki, rz. Leniwka-
most – Lewaszówka, PKS o długości 
15,6 km)
Jedlnia Letnisko - gminna miejscowość 
letniskowa licząca około 4000 miesz-
kańców. Położona jest w powiecie 

radomskim nad rzekami Gzówką 
i Pacynką.
Już w 1387 roku król Władysław Jagiełło, 
mający na terenie puszczy kozienickiej 
swoje tereny łowieckie, wydał przywilej 
uwalniający okolicznych mieszkańców 
od obciążeń finansowych i czyniący ich 
łowcami królewskimi, mającymi pomagać 
podczas polowań.
W latach 1883-1886 wybudowano linię 
kolejową „Iwanogrodzko-Dąbrowską” 
na trasie: Iwangorod (obecnie Dęblin) 
– Radom – Bzin (obecnie Skarżysko 
Kamienna) – Kielce – Sędziszów – 
Tunel – Wolbrom – olkusz – Sławków – 
Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza. na 

>>> Pomnik przed dworcem PKP w Jedlni Letnisko
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd z Radomia autobusem linii podmiejskiej J do przystanku Rajec/szkoła.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Jedlinia Letnisko do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>

trasie powstała między innymi stacja 
Jedlnia. Przyczyniło się to do rozwoju 
osady.
Początek XX wieku zaznaczył 
się rozwojem Jedlni jako letniska, 
było to skutkiem odkrycia uzdro-
wiskowych walorów miejsco-
wości. Przyczynił się do tego także 
podział na cele budowlane części 
terenów Lasów Państwowych. 

W 1905 wybudowana została kaplica, 
a w 1921 erygowana parafia.
W 1917 r. miejscowość nazywa się już 
Jedlnia Letnisko, a w 1920 r. została 
utworzona tu szkoła powszechna. 
Powstają także zakłady ceramiczne oraz 
tartak.
W 1978 r. Jedlnia Letnisko została 
siedzibą gminy o powierzchni 66 km2 
kwadratowych.
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jEDLNIA LETNISKO - 
PIONKI ZAChODNIE

Trasa wycieczki:
Jedlnia Letnisko, PKP >>> mostek na rzeczce Gzówce do węzła szlaków >>> 
Mysie Górki >>> tory kolejowe >>> buk „Kościuszki” – Jedlnia Kościelna, PKP 
>>> Góry Miłosne >>> Pionki Zachodnie PKP

Długość: 15,8 km
Czas przejścia: 4h + około 2h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Wycieczkę rozpoczynamy w miej-
scowości Jedlnia Letnisko na placu 
Marszałka J. Piłsudskiego. Plac znaj-
duje się przed budynkiem dworca PKP, 
na którym znajduje się pomnik ku 
czci patriotów poległych w walkach 
z niemcami w latach 1939-1945. Przy 
budynku dworca znajduje się przy-
stanek autobusu linii „J”, BUS i PKS. 
Ma tu początek znakowany szlak tury-
styczny w kolorze czarnym o długości 
15,6 km (Jedlnia Letnisko, PKP – 
Kieszek, skraj – Stoki, rz. Leniwka-most – 
Lewaszówka, PKS).
Jedlnia Letnisko: gminna miejscowość 
letniskowa licząca około 4000 miesz-
kańców. Położona jest w powiecie 
radomskim nad rzekami Gzówką 
i Pacynką.
Już w 1387 roku król Władysław Jagiełło, 
mający na terenie puszczy kozienickiej 
swoje tereny łowieckie, wydał przywilej 
uwalniający okolicznych mieszkańców 
od obciążeń finansowych i czyniący 

ich łowcami królewskimi, mającymi 
pomagać podczas polowań.
W latach 1883-1886 wybudowano linię 
kolejową „Iwanogorodzko-Dąbrowską” 
na trasie: Iwangorod (obecnie Dęblin) 
– Radom – Bzin (obecnie Skarżysko 
Kamienna) – Kielce – Sędziszów – 
Tunel – Wolbrom – olkusz – Sławków – 
Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza. na 
trasie powstała między innymi stacja 
Jedlnia. Przyczyniło się to do rozwoju 
osady.
Początek XX wieku zaznaczył się 
rozwojem Jedlni jako letniska, było 
to skutkiem odkrycia uzdrowiskowych 
walorów miejscowości, a także podziału 
na cele budowlane części terenów 
Lasów Państwowych. W 1905 wybudo-
wana zostaje kaplica, a w 1921 utwo-
rzona parafia.
W 1917 r. miejscowość nazywa się już 
Jedlnia Letnisko, a w 1920 r. została 
utworzona tu szkoła powszechna. 
Powstają także zakłady ceramiczne 
oraz tartak.
W 1976 r. na rzece Gzówce powstał 
sztuczny zalew o powierzchni około 
36 hektarów. W 1978 r. Jedlnia Letnisko 
została siedzibą gminy o powierzchni 
66 km2.
Z placu wchodzimy na ul. J. Piłsudskiego 
(z lewej strony pomnika), przekraczamy 
ul. Radomską i ulicą Wojciechowskiego 
dochodzimy do kościoła parafialnego 
pw. Św. Józefa oblubieńca nMP.
W 1905 r. została wybudowana muro-
wana kaplica w stylu neogotyckim 
o wymiarach 6,5 x 12,5 m, do której 
w 1921 r. dobudowano z bali część 
drewnianą z podcieniami o wymia-
rach 10,5 na 15,0 m. W ołtarzu >>> Pomnik przed dworcem PKP w Jedlni Letnisko
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głównym znajduje się obraz Matki 
Bożej Wniebowziętej. Jest to jedyny 
na Mazowszu drewniany kościół w stylu 
zakopiańskim.
Po zwiedzeniu kościoła wracamy 
do ul. Radomskiej, skręcamy w lewo 
i dochodzimy do placu Wolności 
(0,6 km trasy). Tu spotykamy znako-
wany szlak turystyczny w kolorze 
czarnym (MZ-5209 s). Skręcamy w lewo 
w ul. 1000-lecia i po przejściu około 
200 m, opuszczamy szlak i skręcamy 
w prawo w ul. Cmentarną, którą docho-
dzimy do bramy cmentarza w Jedlni 

Letnisku (0,9 km trasy).
na wprost bramy cmentarnej – 
na drugim końcu cmentarza – znajduje 
się mogiła mieszkańców pomordowa-
nych w latach 1939-45, zaś z prawej 
strony bramy pod murem jest mogiła 
ułanów Wileńskiej Brygady Kawalerii, 
którzy polegli w walkach w tej okolicy 
8 września 1939 r. na cmentarzu 
spotykamy oryginalne stare nagrobki. 
niektóre z nich powinny być już objęte 
ochroną konserwatorską.
Po zwiedzeniu cmentarza wracamy 
ul. Cmentarną do ul. 1000-lecia, 

>>> Kościół i plebania w Jedlni Letnisko
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skręcamy w prawo i idąc czarnym 
szlakiem, skręcamy w lewo w ul. St. 
Reymonta, którą dochodzimy do skraju 
zabudowań. Z ul. Reymonta przy grabie 
z kapliczką skręcamy w prawo, do 
mostka na rzece Gzówce (1,4 km trasy).
Rzeka Gzówka o długości 14,5 km 
jest prawym dopływem rzeki Pacynki 
– wpada do niej poniżej miejscowości 
Jedlnia Letnisko. Źródła znajdują się 

w okolicach miejscowości Gózd. Rzeka 
ma spadek 29,5 m.
Po przejściu mostka idziemy w lewo 
wzdłuż zalewu skrajem Puszczy 
Kozienickiej.
Puszcza Kozienicka to duży kompleks 
leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość 
pradawnej Puszczy Radomskiej. Ma 
obecnie powierzchnię ok. 30 000 ha. 

Granicę wyznaczają: od północnego 
zachodu rzeka Radomka, od północnego 
wschodu dolina Wisły, a od południa 
droga Radom – Puławy. na jej obrzeżach 
znajdują się miasta Kozienice i Pionki.
Puszcza Kozienicka jest północną 
granicą zasięgu jodły, buka, jaworu 
i wiązu górskiego. Drzewem dominu-
jącym w puszczy jest sosna, stano-
wiąca ponad 80% drzewostanu. Jako 
domieszki występują, dąb, jodła, olcha, 
brzoza i grab. Występują tu dzikie zwie-
rzęta takie jak: sarny, daniele, jelenie, 
a także lisy i dziki. Zaobserwować 
można również żółwia błotnego oraz 
liczne ptactwo, bociany, żurawie, 
trzmielojady.
 na terenie kompleksu leśnego znajdują 
się liczne utwory zlodowacenia środ-
kowo-polskiego z piaskami tarasowo-
-wydmowymi, a także morenami star-
szych zlodowaceń.
Większość obszaru Puszczy Kozienickiej 
jest objęta ochroną w ramach 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utwo-
rzony w 1983 roku. Po powiększeniu 
obszaru w 2001 roku, powierzchnia 
KPK wynosi ponad 26 000 hektarów, 
a jego otoczenie, zabezpieczające park 
przed degradacją środowiska i ułatwia-
jące zorganizowanie turystyki i miejsc 
wypoczynkowych wynosi ponad 
36 000 hektarów. Zadaniem KPK jest 
ochrona naturalnego zalesienia obszaru 
puszczy, ukształtowania terenu, a także 
ochrona wielu gatunków zwierząt żyją-
cych w jej lasach. Znajduje się tu pięt-
naście rezerwatów przyrody, większość 
z nich jest typu leśnego, występują 

>>> Upamiętnienie ofiar II wojny światowej
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także rezerwaty torfowiskowe i krajo-
brazowo – leśne.
Zalew na rzece Gzówce został wybudo-
wany w 1976 roku. Ma 2,5 km długości 
i 36 ha powierzchni. Zalew składa 
się z dwóch zbiorników: właściwego 
i dolnego poniżej tamy, niegdyś było 
to spiętrzenie wody dla potrzeb młyna 
w Siczkach. Wokół zalewu na prawym 
brzegu rozciąga się wspaniały las stano-
wiący rezerwat „Jedlnia”, zaś na prze-
ciwnym brzegu zlokalizowano kąpie-
lisko z molem i ośrodki wypoczynkowe: 
„Relaks” i „Wodnik”. Zalew można obejść 
dookoła poprzez tamę na rzece Gzówce.
Rezerwat przyrody „Jedlnia”, leśny, 
częściowy, utworzony w 1982 r. 
o powierzchni 86,42 ha. Dominuje 
w nim naturalnego pochodzenia 
100-200 letni drzewostan, na który 
składa się sosna zwyczajna, dąb 
bezszypułkowy z mniejszymi ilościami 
brzozy, jodły i grabu. W podroście 
występuje sosna pospolita, dąb oraz 
jodła pospolita. Podrost sztuczny 
stanowi buk zwyczajny. W runie wystę-
pują liczne gatunki chronione, m.in. 
żakiel zwyczajny, miodunka wąsko-
listna, turzyca pagórkowata. Warto 
zwrócić uwagę na stare, cenne sosny, 
które bardzo rzadko dorastają do takiej 
postaci.
opuszczamy znakowany turystyczny 
szlak w kolorze czarnym i skręcamy 
w prawo na znakowany turystyczny 
szlak w kolorze zielonym, a następnie 
w lewo, na skos wzdłuż granicy rezer-
watu „Jedlnia”. Przecinamy szeroką 
gruntową drogę, dalej idziemy prosto 
do szerokiej drogi leśnej (Kolonka-
Jedlnia Letnisko), na której spotykamy 

szlak rowerowy w kolorze żółtym. 
Drogą tą idziemy w prawo, aby po około 
100 metrach skręcić w lewy skos 
na Mysie Górki, zaś szlak rowerowy 
w kolorze żółtym zostawiamy z prawej 
strony (3 km trasy).
„Mysie Górki” – utrwalone wydmy 
z piasków przewianych, ukształtowane 
z zachodu na wschód. najwyższą kulmi-
nacją omawianego obszaru jest wydma, 
która osiąga wysokość 183,3 m n.p.m.
Podchodzimy lekko pod górę, przeci-
namy dużą polanę po wyrębie lasu, 
następnie schodzimy z grzbietu 
w prawo przez las na drugą polanę po 
wyrębie lasu i dalej prosto grzbietem. 
Z grzbietu schodzimy w prawo do 
szerokiej drogi z Jedlni Kościelnej do 
Aleksandrowa, skręcamy w prawo 
obok wysokiego krzyża, postawionego 
na pamiątkę wydarzeń związanych 

>>> Uroczysko koło Mysich Górek



34 >>>

z I wojną światową (4,0 km trasy). 
Idziemy dalej prosto do torów kole-
jowych (Radom-Dęblin). UWAGA! 
PRZEJAZD nIESTRZEŻony!
Kierując się znakami turystycznego 
szlaku w kolorze zielonym, przekra-
czamy tory i wędrujemy szeroką leśną 
drogą, która przechodzi przez pozosta-
łości (betonowe płyty) przejazdu kole-
jowego na rozebranej bocznicy kole-
jowej do Zakładów Chemicznych 
w Pionkach (6 km trasy). Za linią elek-
tryczną skręcamy w lewo (słupek leśny 
152). UWAGA! SZLAK KLUCZy W LESIE! 
Dochodzimy do rozwidlenia dróg, tu 
szlak skręca w lewo. następnie docho-
dzimy do rozdroża, a dalej prosto 
skrajem modrzewiowego młodnika. 
Potem droga przechodzi przez mieszany 
las świerkowo-liściasty. Dochodzimy 
do wyraźnej leśnej drogi, którą przeci-
namy obok okazałego dębu. Za dębem 
skręcamy w prawo, na skos i przecho-
dzimy pod linią elektryczną. Po lewej 
stronie spotykamy duży okaz buka 
oraz nieco dalej po prawej stronie 
bardzo okazały prawie dwustuletni buk 
„Kościuszki” – pomnik przyrody (7 km 
trasy).
Pomnik przyrody, Buk Kościuszki, jest 
największym okazem tego gatunku 
w Puszczy Kozienickiej. Liczy około 
180 lat, ma ponad 3 metry średnicy 
i 28 metrów wysokości. Według legendy 
odpoczywał tu w 1794 roku Tadeusz 
Kościuszko. Stąd nazwy pobliskich wsi 
Tadeuszów i Kościuszków.
na tym odcinku lasu spotykamy wiele 
dorodnych drzew. na krzyżówce dróg 
skręcamy w lewo, mijamy z lewej strony 
byłą gajówkę i następnie skręcamy 

w prawo. Dochodzimy do szerokiej 
poprzecznej drogi, tu skręcamy w lewo. 
Szeroka droga skręca w lewo, a my 
dalej idziemy prosto, po 100 m skrę-
camy w lewo na utwardzoną drogę. 
Mijamy linię słupów żelbetowych 
przecinających w poprzek drogę 
(ślady starej instalacji fabrycznej). 
Dochodzimy do drogi asfaltowej (9,3 km 
trasy), po drodze mijamy ślady torów 
po bocznicach kolejowych. Po prawej 
stronie drogi - w głębi – mijamy Zakład 
Zewnętrzny w Pionkach Zakładu 
Karnego w Żytkowicach. Dalej szosą 
asfaltową, po prawej stronie mijamy 
dużą stację transformatorową Zakładów 
Chemicznych w Pionkach, dochodzimy 
ponownie do torów linii kolejowej 
(Radom-Dęblin) i przystanku Jedlnia 
Kościelna (10,9 km trasy). Przekraczamy 
tory linii kolejowej. UWAGA! PRZEJAZD 
KoLEJoWy! na granicy miasta Pionki 
i wsi Sokoły.
Przed budynkiem sklepu skręcamy 
w prawo na drogę równoległą do torów, 
po około 200 m schodzimy w lewo na 
kolejną równoległą drogę. Mijamy ogro-
dzoną szkółkę leśną i idziemy dalej 
prosto. Skręcamy w lewo w poprzeczną 
drogę (słupek leśny 170). na kolejnym 
rozwidleniu dróg skręcamy ponownie 
w lewo. Po prawej stronie spotykamy 
lekko wznoszącą się morenę o nazwie 
Góry Miłosne. na rozwidleniu dróg skrę-
camy w prawo, następnie skręcamy 
w lewo skos i podchodzimy pod górę 
na jedno z rozgałęzień Gór Miłosnych. 
Przecinamy drogę leśną, dalej idziemy 
prosto. na skrzyżowaniu dróg skręcamy 
w lewo, mijamy skrzyżowanie, idąc 
dalej prosto. na kolejnym skrzyżowaniu 
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skręcamy w prawo (słupek leśny 175). 
Po lewej stronie mijamy ogrodzoną 
szkółkę leśną. Przed górką skrzyżo-
wanie dróg leśnych, za znakami zielo-
nymi skręcamy w prawo, po drodze 
spotykamy ścieżkę dydaktyczną 
zieloną, mijamy okazałe dęby w rezer-
wacie „Pionki”.
Rezerwat przyrody „Pionki” został utwo-
rzony w 1982 r. Jest to rezerwat leśny, 
częściowy, o powierzchni 81,60 ha. 
obejmuje piękne, stare drzewostany 
jodłowo-dębowe i sosnowe naturalnego 
pochodzenia, położone po obu drogach 
szosy Kozienice-Pionki na pn. zach. 
od granic miasta Pionki. W drzewostanie 
dominuje dąb szypułkowy w wieku 
110-210 lat, przy czym wiele drzew 
ma pomnikowe rozmiary. Występują 
tu rośliny chronione, jak: widłak jałow-
cowaty, widłak goździeniec oraz lilia 
złotogłów. W rezerwacie spotykamy 
wiele gatunków ptaków, m.in.: gil, grzy-
wacz, turkawka, płochacz pokrzywnica. 
Rezerwat jest miejscem wypoczynku 
i rekreacji mieszkańców Pionek.
Schodzimy z moreny w prawy skos, 
ścieżka dydaktyczna odchodzi w lewo. 
Dochodzimy do znakowanego szlaku 
turystycznego w kolorze żółtym 
(MZ-5207y), dalej za znakami obu 
szlaków dochodzimy do ścieżki dydak-
tycznej w kolorze czerwonym, przecho-
dzimy pod linią energetyczną, ścieżka 
dydaktyczna odchodzi w lewo. Szlaki 
zielony i żółty skręcają w prawy skos, 
wychodzimy z lasu i kierujemy się do 
linii zabudowy Pionek, ulicą Dębową 
dochodzimy do stacji kolejowej Pionki 
Zachodnie PKP (15,8 km trasy).
Pionki to miasto w powiecie radomskim 

nad rzeką Zagożdżonką. obecnie 
liczy około 20 000 mieszkańców. Jest 
siedzibą miasta i gminy Pionki.
Pierwsze pisane wzmianki o ziemiach, 
na których leżą dzisiejsze Pionki, 
pojawiają się w 1391 i związane są 
z młynami Pianki i Zagożdżon.
nad rzeką Zagożdżonką w prze-
szłości istniały dwie osady młyń-
skie: Zagożdżon i Pionki. Przez wiele 
lat życie obu osad toczyło się wokół 
istniejących młynów oraz tartaku. 
osady w 1844 roku liczyły: Zagożdżon 
– 96 osób, a Pionki – 43 osoby. 
na początku XX w. uruchomiono na tym 
terenie nowy tartak oraz Przemysłowe 
Zakłady Chemiczne „Zagożdżon”. 
Produkowały one smary, oleje, farby, 
zaprawę do froterowania podłóg 
i pastę do butów. W 1923 roku rozpo-
częto budowę Państwowej Wytwórni 
Prochu i Materiałów Kruszących. 
Wraz z budową PWPiMK wznie-
siono wiele obiektów użyteczności 
publicznej, takich jak: stadion spor-
towy, Staw Górny, budynek stacji 
kolejowej w Zagożdżonie, Publiczną 
Szkołę Dokształcającą Zawodową 
dla pracowników PWP, kasyno, hotel 
„Lampart”(obecnie Urząd Miasta), 
kościół, ale przede wszystkim wiele 
budynków mieszkalnych dla pracow-
ników, w tym kilka willi dla dyrektorów 
i nadzoru technicznego. W budowie 
PWPiMK pomagali Francuzi, dla których 
dawna nazwa miejscowości była trudna 
do wymówienia. 9 sierpnia 1932 roku 
zmieniono oficjalnie nazwę Zagożdżon 
na Pionki. od 1954 roku Pionki posia-
dają prawa miejskie.
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O ZAgOSI ZAgOŻDŻONCE >>>
Puszcza Kozienicka, zwana przez 
niektórych Radomską, od niepamiętnych 
czasów była królewszczyzną. Przez 
większą część roku jej uroczyska i głusze 
nawiedzał tylko dziki zwierz. Starożytne 
dęby i królewscy gajowi bronili 
postronnym dostępu do jej skarbów.
Jednak co pewien czas do puszczy na 
polowanie zjeżdżał dwór królewski. 
Polowania na grubego zwierza były 
prawem i rozrywką króla, książąt 
i ich dworu. okoliczna ludność miała 
obowiązek podczas łowów królewskich 
ciągnąć sieci myśliwskie, dostarczać 
drew do dworu królewskiego i między 
innymi, corocznie oddawać dań 
miodową.
na jednym z takich polowań, w pierwszy 
dzień wiosny, książę Lach ze swoją 
drużyną zapędził się do wnętrza 
puszczy. na śródleśnej polanie, nad stru-
mykiem, książę zobaczył piękną dziew-
czynę. Zamyślona dziewczyna siedziała 
nad wodą. Gdy usłyszała orszak książęcy 
głośno krzyknęła i zmąciwszy wodę 
zniknęła wśród gęstego sitowia. Książę, 
zauroczony dziewczyną, zapomniał 
o polowaniu i do wieczora bezskuteczne 
czekał na nią nad brzegiem strumyka.
od tego dnia książę się zmienił. 
Spotkanie z piękną dziewczyną nie 
dawało mu spokoju. Często znikał 
na całe dni w puszczy. Dokładnie rok 

po pamiętnym polowaniu do siedzącego 
nad tym samym strumykiem księcia 
wyszła spośród tataraku piękna niezna-
joma. Książę zobaczył smutną twarz 
dziewczyny. Dowiedział się od niej, 
że ma na imię Małgosia. Książę zaczął 
dopytywać się o przyczyny jej smutku. 
Małgosia opowiedziała księciu o niedo-
lach prostych ludzi w kraju. Poprosiła 
księcia, aby ten ulżył doli włościanom. 
Po tej prośbie Małgosia ponownie znik-
nęła księciu w szuwarach. Zakochany 
książę ponownie nie mógł odnaleźć 
wodnej panny.
Minęło kilka lat. W kraju zaczęły 
następować ważne zmiany. Mądre 
rządy sprawiedliwego księcia poprawiły 
los poddanych. Zaczęło się żyć lepiej 
włościanom, ale także cały kraj stawał 
się bogatszy. Książę, widząc zmiany 
dookoła i pamiętając ich przyczyny, 
każdego roku w pierwszy dzień wiosny 
przyjeżdżał do puszczy na spotkanie 
z coraz bardziej roześmianą Małgosią.
A na pamiątkę spotkań księcia Lacha 
z Małgosią strumyk w górnym biegu 
prosty lud nazwał „Zagosią”, a w dolnym 
biegu - „Lachą”. Z czasem „Zagosia” 
zamieniła się w „Zagożdżonkę”, a „Lacha” 
- w „Łachę”. Łatwo sprawdzić na mapach, 
że te ostatnie nazwy istnieją, na 
pamiątkę księcia i Małgosi, do dziś.
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Jedlnia Letnisko.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Pionki Zachodnie do Radomia pociągiem osobowym Kolei 
Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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ŻYTKOWICE – PIONKI 
ZAChODNIE PKP

Trasa wycieczki:
Żytkowice PKP >>> mauzoleum Legionistów >>> przejazd kolejowy >>> 
Krasna Dąbrowa – Bóbek >>> przejście znakowanym szlakiem turystycznym 
w kolorze zielonym (MZ-152z) >>> Januszno >>> most na rzece Zagożdżon-
ce – Pionki >>> przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
żółtym (MZ-5207y) >>> Pionki, dworzec PKP >>> przejście bez szlaku po-
mnik na ul. Zwoleńskiej – kościół – Urząd Miasta Pionki, –dworzec PKP Pionki 
Zachodnie

Długość: 13,2 km
Czas przejścia: 4h + około 2h odpoczynku

TRASA WYCIECZKI

P

trasa wycieczki

szlaki turystyczne

zówka

ny

cmentarzLEGENDA

lasy ka

bagna, torfowiska

rzeki

kapliczka przydro

ro ny

pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja
zabudowania
k kowy,
k
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Pierwszy znak czarnego szlaku tury-
stycznego znajduje się na drzewie po 
przeciwnej stronie budynku stacji PKP 
w Żytkowicach. Przebiega tędy również 
niebieski szlak rowerowy.
Żytkowice – wieś w gminie Garbatka 
Letnisko, położona przy linii kole-
jowej Dęblin-Radom i szosie z Garbatki 
Letnisko do Pionek. W Żytkowicach dzia-
łają Zakłady Silikatowe i od 1975 roku 
Zakład Karny z zapleczem produkcyjnym 
dla potrzeb PKP. Była tu również fabryka 
domów typu WK-70, ale dziś działa tylko 
wytwórnia betonów.
Kierując się znakami szlaku turystycz-
nego w kolorze czarnym i niebieskim 
szlakiem rowerowym, idziemy w prawo 
(w kierunku Radomia) ścieżką wzdłuż 
torów. Po lewej stronie mijamy stację 
transformatorową i po kilkuset metrach 
dochodzimy do Mauzoleum Legionistów 
I Brygady.
Pomnik – Mauzoleum w Żytkowicach 
skrywa prochy żołnierzy 1 Pułku 
Legionów Polskich walczących w skła-
dzie armii austriackiej. Polegli oni 
w ciężkich walkach z armią carską 
pod Anielinem, Laskami, Płachtami, 
Trupieniem, Suskowolą i Żytkowicami 
w 1914 w walkach na przedpolu 
twierdzy Iwanogrodzkiej (Dęblińskiej). 
Początkowo poległych pocho-
wano w prowizorycznych mogiłach. 
obecne mauzoleum zostało odsło-
nięte i poświęcone 19 listopada 1933 
roku z udziałem m.in. gen. Felicjana 
Sławoj-Składkowskiego, gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego i płka 
Walerego Sławka. Za projekt odpo-
wiadał inż. Stanisław Klonowski z Kielc, 
natomiast zrealizował go inż. Boberski. 

Centralny punkt mauzoleum to zwień-
czony krzyżem pomnik z granitu wołyń-
skiego. na cokole umieszczone są tablice 
z nazwiskami 51 poległych legionistów, 
a sam cmentarz skrywa dodatkowo 
prochy 100 bezimiennych żołnierzy. 
Powstał on na planie kwadratu i ogro-
dzony jest kamiennym murem. Pomnik 
jest usytuowany w pobliżu linii kole-
jowej i doskonale widoczny z okien prze-
jeżdżających pociągów. obiekt przetrwał 
okupację niemiecką, a także okres PRL.
Po zwiedzeniu pomnika idziemy 
za znakami szlaku turystycznego 
w kolorze czarnym oraz szlaku rowe-
rowego w kolorze niebieskim wzdłuż 
torów. Po lewej stronie mijamy kole-
jową stację transformatorową, a w głębi 

>>> Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach
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widzimy domy wsi Laski. Dochodzimy do 
niestrzeżonego przejazdu kolejowego, 
gdzie skręcamy w prawo przez prze-
jazd kolejowy (szlak rowerowy biegnie 
dalej prosto wzdłuż torów kolejowych). 
UWAGA! PoCIĄGI! (2 km trasy).
Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska została 
zbudowana w latach 1883-1886. 
Przebiegała przez Iwangorod (ówczesna 
nazwa twierdzy i osady Dęblin) – 
Radom – Bzin (obecnie Skarżysko-
Kamienna) – Kielce – Sędziszów – 
Kozłów – Tunel – Wolbrom – olkusz 
– Sławków – Strzemieszyce – Dąbrowa 
Górnicza. Uroczyste otwarcie pierw-
szego odcinka (Iwangorod – Kielce) 
nastąpiło 21 grudnia 1983 r., a pozo-
stałej trasy - 26 stycznia 1985 r. Wraz 
z uruchomieniem wówczas szerokoto-
rowej (1524 mm) linii kolejowej wybu-
dowano 25 budynków stacyjnych i 435 
dróżnicówek.
od Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej 
w miejscowości Bzin (obecnie Skarżysko 
Kamienna) wybudowano odnogi do: 
Koluszek przez Końskie, opoczno 
i Tomaszów Mazowiecki, do Bodzechowa 
k. ostrowca Świętokrzyskiego oraz ze 
Strzemieszyc przez Kazimierz Górniczy 
do Maczek (granica zaboru rosyjskiego).
Po przejściu torów wchodzimy na polną 
rozjeżdżoną drogę, po lewej stronie 
mijamy polowy zakład wytwarzający 
węgiel drzewny. Dalej droga prowadzi 
obok brzozowego lasku i przecho-
dzimy pod linią elektryczną. na skraju 
lasu wchodzącego w skład otuliny 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
skręcamy w prawo, a na następnym 
rozwidleniu - w lewo.
Puszcza Kozienicka to duży kompleks 

leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość pradawnej 
Puszczy Radomskiej. Ma obecnie 
powierzchnię ok. 30 000 ha. Granicę 
wyznaczają: od północnego zachodu 
rzeka Radomka, od północnego wschodu 
dolina Wisły, a od południa droga Radom 
– Puławy. na jej obrzeżach znajdują się 
miasta Kozienice i Pionki.
Puszcza Kozienicka jest północną 
granicą zasięgu jodły, buka, jaworu 
i wiązu górskiego. Drzewem dominu-
jącym w puszczy jest sosna, stanowiąca 
ponad 80% drzewostanu. Jako domieszki 
występują, dąb, jodła, olcha, brzoza 
i grab. Występują tu dzikie zwierzęta 
takie jak: sarny, daniele, jelenie oraz 
lisy i dziki. Zaobserwować można także 
żółwia błotnego oraz liczne ptactwo, 
bociany, żurawie, trzmielojady.
 na terenie kompleksu leśnego znajdują 
się liczne pozostałości zlodowacenia 
środkowo-polskiego z piaskami tara-
sowo-wydmowymi, a także morenami 
starszych zlodowaceń.
Większość obszaru Puszczy Kozienickiej 
jest objęta ochroną w ramach 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

>>> Wytwórnia węgla drzewnego
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utworzony 
w 1983 roku. Po powiększeniu obszaru 
w 2001 roku, powierzchnia KPK wynosi 
ponad 26 000 hektarów, a jego otulina, 
zabezpieczająca park przed degradacją 
środowiska i ułatwiająca zorganizo-
wanie turystyki i miejsc wypoczynko-
wych wynosi ponad 36 000 hektarów. 
Zadaniem KPK jest ochrona naturalnego 
zalesienia obszaru puszczy, ukształto-
wania terenu, a także ochrona wielu 
gatunków zwierząt żyjących w jej 
lasach. Znajduje się tu piętnaście rezer-
watów przyrody, większość z nich jest 
typu leśnego, występują także rezer-
waty torfowiskowe i krajobrazowo 
– leśne.
na skraju lasu skręcamy w prawo, 
a na następnym rozwidleniu - w lewo. 
Przechodzimy pod linią wysokiego 
napięcia (metalowe słupy), na rozwi-
dleniu dróg w lesie skręcamy w lewo, 
przez zagajnik dochodzimy do wsi 
Krasna Dąbrowa i skręcamy w lewo 
na asfaltową drogę prowadzącą przez 
wieś (3,6 km trasy).
Krasna Dąbrowa - wieś w gminie Pionki 
(powiat radomski). We wsi zachowały 
się liczne drewniane zabudowania 
z ciekawymi wystrojami: oszalowania 
budynków, okiennice i ozdobne opaski 
nad oknami. Część zabudowań prze-
kształcono w domy letniskowe.
Przed zakrętem drogi w Krasnej 
Dąbrowie z lewej strony mijamy krzyż, 
a za zabudowaniem nr 44 skręcamy 
w prawo na polną drogę i idziemy 
nią w kierunku widocznego lasu. 
Dochodzimy do poprzecznej drogi 
biegnącej przez wieś Bóbek (5 km trasy), 

gdzie natrafiamy na znakowany szlak 
turystyczny w kolorze zielonym (MZ- 
152z). Tu opuszczamy znakowany szlak 
turystyczny w kolorze czarnym i skrę-
camy w lewo, na drogę biegnącą wzdłuż 
ładnego wysokopiennego lasu (z prawej) 
i kilku zabudowań (z lewej), kierując się 
znakami szlaku turystycznego w kolorze 
zielonym. opuszczamy zabudowania wsi 
i dalej idziemy polną drogą. na rozwi-
dleniu dróg przy brzozowym lasku skrę-
camy za znakami zielonymi w prawo, 
idziemy nadal skrajem lasu. Po drodze 
mijamy ciekawostkę - sosny, z których 
miejscowa ludność struga szczapki 
smolne (żywiczne) do rozpalania 
w piecach. Skręcamy w lewo, mijamy 
studnię głębinową i wchodzimy do wsi 
Januszno. Idziemy przez wieś asfal-
tową drogą, mijamy z prawej strony 
ujęcie wody, w głębi, z prawej strony, 
widać dolinę rzeki Zagożdżonki. Za 
wsią szlak zielony skręca w prawo 
obok miejsca, gdzie istniał do niedawna 
stary drewniany młyn wodny na rzece 
Zagożdżonce w Janusznie – osowie. 
Przechodzimy przez mostek na rzece 

>>> Zabytkowa chałupa w Krasnej Dąbrowie
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Zagożdżonce, z lewej strony mijając 
staw (8,6 km trasy) i wchodzimy do lasu.
Zagożdżonka to lewy dopływ Wisły. 
Dawniej zwana była Kosieńcem, 
Kozielniczką, hamernią, Zagożdżanką, 
Zagwożdżanką. Jej źródła znajdują się 
w okolicy wsi Czarna, a ujście do Wisły 
w Świerżach Górnych.
Do lewych dopływów należą: Czarna, 
Pianka, Żurawik i Brzeźniczka, a prawych 
Mirenka (Mireń), Trupień, Studzionek 
i Łacha. Brak jest zgodności co do tego, 
czy Zagożdżonka wpada do Łachy, czy 
Łacha wpada do Zagożdżonki.
Pod koniec XVIII wieku przekopano 
kanał z Kociołek i zmieniono jej bieg, aby 
napędzała zbrojownię, zwaną hamernią, 
budowaną w Kozienicach. na terenie 

Kozienic znajdują się dwa zbiorniki 
retencyjne: hamernia o powierzchni 
4 ha i pojemności około 20 tys. m³ oraz 
tzw. Stary Młyn o powierzchni 1,2 ha 
i pojemności około 14 tys. m³.
na rozwidleniu dróg w lesie skręcamy 
w prawo na szeroką drogę, gdzie natra-
fiamy na szlak rowerowy w kolorze 
niebieskim oraz linię elektryczną. 
Z lewej strony mijamy polowy zakład 
produkujący węgiel drzewny. Dalej 
idziemy prosto szlakiem turystycznym 
w kolorze zielonym, szlak rowerowy 
odchodzi w prawo i po kilkunastu 
metrach skręcamy z drogi w lewo, na 
leśną ścieżkę. Po prawej stronie widzimy 
polanę i w jej rogu skręcamy w prawo 
na skos, do lasu i dochodzimy do drogi 

>>> Wytwórnia węgla drzewnego w Pionkach
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asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo. 
UWAGA! SAMoChoDy! Jesteśmy 
w Pionkach.
Pionki to miasto w powiecie radomskim 
nad rzeką Zagożdżonką. obecnie miasto 
liczy około 20 000 mieszkańców. Jest 
siedzibą miasta i gminy Pionki.
Pierwsze pisane wzmianki o ziemiach, 
na których leżą dzisiejsze Pionki, poja-
wiają się w 1391 roku i związane 
są z młynami Pianki i Zagożdżon.
 nad rzeką Zagożdżonką w prze-
szłości istniały dwie osady młyń-
skiei: Zagożdżon i Pionki. Przez wiele 
lat życie obu osad toczyło się wokół 
istniejących młynów oraz tartaku. 
osady w 1844 roku liczyły: Zagożdżon 
– 96 osób, a Pionki – 43 osoby. 
na początku XX w. uruchomiono na tym 
terenie nowy tartak oraz Przemysłowe 
Zakłady Chemiczne „Zagożdżon”. 
Produkowały one smary, oleje, farby, 
zaprawę do froterowania podłóg 
i pastę do butów. W 1923 roku rozpo-
częto budowę Państwowej Wytwórni 
Prochu i Materiałów Kruszących. Wraz 
z budową PWPiMK wzniesiono wiele 
obiektów użyteczności publicznej, takich 
jak: stadion sportowy, Staw Górny, 

budynek stacji kolejowej w Zagożdżonie, 
Publiczną Szkołę Dokształcającą 
Zawodową dla pracowników PWP, 
kasyno, hotel „Lampart”(obecnie Urząd 
Miasta), kościół, ale przede wszystkim 
wiele budynków mieszkalnych dla 
pracowników, w tym kilka willi dla 
dyrektorów i nadzoru technicznego. 
W budowie PWPiMK pomagali nam 
Francuzi, dla których dawna nazwa 
miejscowości była trudna do wymó-
wienia. 9 sierpnia 1932 roku zmieniono 
oficjalnie nazwę Zagożdżon na Pionki. 
od 1954 roku Pionki posiadają prawa 
miejskie.
Idziemy wzdłuż torów ul. dr. M. Garszwo, 
po drodze mijamy tartak oraz dawną 
siedzibę nadleśnictwa w Pionkach. 
na skrzyżowaniu skręcamy w lewo 
i przechodzimy tunelem pod torami 
(9,7 km trasy). W tunelu spotykamy 
znakowany szlak turystyczny w kolorze 
żółtym (MZ-5207y), którym udajemy 
się w prawo ul. Zwycięstwa. Po 
drugiej stronie torów widzimy Zakłady 
Drzewne oraz Fabrykę Mebli, a z lewej 
strony mijamy Urząd Gminy Pionki 
i dochodzimy do budynku dworca PKP 
w Pionkach, gdzie kończy się znakowany 

>>> Stacja PKP w Pionkach >>> Stary młyn w Pionkach
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szlak turystyczny w kolorze żółtym 
(10,2 km trasy). Dalej idziemy bez 
znaków ul. Kolejową, następnie skrę-
camy w lewo w ul. Zwoleńską, prze-
chodzimy most na rzece Zagożdżonce, 
po lewej stronie mijamy miejsce, gdzie 
do niedawna istniał stary młyn wodny. 
Po kilkudziesięciu metrach dochodzimy 
do pomnika upamiętniającego miesz-
kańców Pionek pomordowanych przez 
niemców w latach 1939-45. otoczony 
przez tuje pomnik znajduje się po prawej 
stronie ulicy (10,5 km trasy). Po zwie-
dzeniu miejsca Pamięci narodowej 
wracamy z powrotem ul. Zwoleńską, 
skręcamy w lewo w ulicę Kolejową, 
idąc wzdłuż torów. Po prawej stronie 
mijamy tunel drogowy pod torami, a po 
lewej stronie kościół parafialny pw. św. 
Barbary, konsekrowany w 1930 roku. 
Idziemy dalej prosto, po lewej stronie 
mijamy Urząd Miasta Pionki (w okresie 
międzywojennym był to hotel „Lampart”, 
obok urzędu po obydwu stronach ulicy 
pamiątkowe tablice, mijamy centrum 
handlowe Pionek i dochodzimy do stacji 
kolejowej Pionki Zachodnie (13,2 km 
trasy). na placu przed dworcem znajduje 
się przystanek PKS i BUS, zaś po drugiej 

stronie torów znajdują się początki dwu 
znakowanych szlaków turystycznych. 
Tu kończymy wycieczkę.
Szlak w kolorze zielonym ( Pionki 
Zachodnie PKP – Jedlnia Kościelna 
PKP – „Mysie Górki – Jedlnia Lednisko, 
mogiły pomordowanych – Radom-Firlej 
– Las Kapturski – Radom, Rynek – Las 
Kosowski – Rożki, PKP)
Szlak w kolorze żółtym ( Pionki 
Zachodnie PKP – rezerwat „Ponty Dęby – 
Przejazd, szosa – rezerwat „Zagożdżon” – 
Pionki, PKP).

>>> Pomnik pomordowanych mieszkańców Pionek >>> Kościół w Pionkach
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21 października 1914 
Adamów pod Lipinami, między Rado-
miem i Zwoleniem. nie poszliśmy do 
Radomia. od dwóch dni stoimy tu i sły-
szymy huk armat spod Dęblina. Dziś ze 
zdziwieniem widzimy, że niemcy idą od 
Dęblina na Radom. Wyglądają wspaniale. 
Doskonale wyekwipowani, ubrani, karni, 
maszerują w porządku, bijącym w oczy 
po wojsku austriackim.... Coś tu jest 
niejasne.
22 października 1914 
nagły wymarsz o 1 w nocy. Maszeru-
jemy na Dęblin... Cały dzień toczy się 
uporczywa bitwa przed nami i na prawo 
od nas, pod Płachtami. Pod wieczór obok 
płonącego dworu wchodzimy do pustej, 
opuszczonej wsi Laski, gminy Susko-
wola. W Suskowoli rozwalony pomnik 
„Caria oswoboditiela” – Aleksandra II. 
Wieś wypełniona rannymi. Z trudem 
wyszukujemy nocleg w przepełnionej 
rannymi wsi.
23 października 1914 
Jemy śniadanie. Jakaś baba wróciła 
z lasu do wsi i ryczy, że niczego znaleźć 
nie może w domu. Artyleria rosyjska 
zaczyna ostrzeliwać wieś. ... Widzę za 
stodołami Wira z kompanią. Przyłączy-
łem się do nich. Stoimy tak za stodołami 
parę godzin. Pod wieczór wracamy do 
chałupy....Kule karabinowe gwiżdżą 
w sposób uprzykrzony... około północy 
znajdujemy wyznaczone nam okopy 
i zasypiamy w nich.... Śpimy zagrzebani 
w piasku. 
24 października 1914 
Przyszedł rozkaz, posunąć się do oko-

pów pierwszej linii. Tymczasem artyleria 
rosyjska wali, kulki piechoty bzykają 
wciąż. Zaczynamy śpiewać: „naprzód 
drużyno strzelecka!”
25 października 1914 
Moskale bombardują z ciężkiej artylerii 
wieś i całą przestrzeń między wsią i oko-
pami..... Komendant kazał strzelać tylko 
do celów widocznych. To zarządzenie 
przyczyniło się do opanowania nerwów 
i spokoju na linii. Komendant Główny był 
wszędzie, gdzie czuł, że chłopcy potrze-
bują otuchy. Był w okopach, na punkcie 
opatrunkowym, przy rezerwach.
26 października 1914 
Rano po przespaniu się na punkcie 
opatrunkowym znów idę do okopów. nie 
jest lepiej niż wczoraj. Zastaję tam kilku 
zabitych.... Po południu ogień Moskali 
wzmógł się na sile. Pod wieczór w La-
skach od bombardowania przez Moskali 
wybuchł pożar w pięciu miejscach. Zapa-
lił się też wiatrak i palił się jak świeca..... 
niespodziewanie z mroku wynurzył 
się Komendant Główny. Spytał nas, czy 
mamy jeszcze miejsce na rannych, gdyż 
nie wolno zostawić nikogo.... Wkrótce 
otrzymaliśmy rozkaz odjazdu. Ruszyli-
śmy piaszczystą drogą do Suskowoli.... 
nasi wycofali się stopniowo z okopów, 
podtrzymując do ostatniej chwili ostry 
ogień. Moskale nie ścigali nas. Weszli-
śmy w ciszę nocy. W uszach huczało po 
trzech dniach kanonady.

BITWA POD LASKAMI >>>
Wspomnienia Felicjana Sławoj Składkowskiego „Moja służba w brygadzie”
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Żytkowice.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Pionki Zachodnie do Radomia pociągiem osobowym Kolei 
Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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ŻYTKOWICE
– gARBATKA

Trasa wycieczki:
Żytkowice PKP >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
czarnym (MZ-5208s) >>> Mauzoleum Legionistów >>> przejazd kolejowy – 
Krasna Dąbrowa – Bóbek >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym 
w kolorze zielonym (MZ - 152z) >>> Bogucin >>> Szosa nr 79 (Warszawa – 
Kozienice – Zwoleń - Sandomierz) >>> rezerwat „Krępiec” >>>Kładka 
na rzece Brzeźniczce >>> ośrodek Wypoczynkowy „Polanka” w Garbatce 
Letnisko >>> Garbatka Letnisko, PKP

Długość: 10,7 km
Czas przejścia: 2,5h + około 2h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Początek znakowanego szlaku tury-
stycznego w kolorze czarnym znajduje 
się na drzewie po przeciwnej stronie 
budynku stacji PKP w Żytkowicach. 
Przebiega tędy również niebieski szlak 
rowerowy.
Żytkowice – wieś położona przy linii 
kolejowej Dęblin-Radom i szosie 
z Garbatki Letniska do Pionek, admi-
nistracyjnie w gminie Garbatka 
Letnisko. Znajdują się tutaj Zakłady 
Silikatowe „Żytkowice” SA oraz Zakład 
Karny z zapleczem produkcyjnym dla 
potrzeb PKP.
Za znakami szlaku turystycznego 
w kolorze czarnym i niebieskim 
szlaku rowerowego idziemy w prawo 
(w kierunku Radomia) ścieżką wzdłuż 
torów. Po lewej stronie mijamy stację 
transformatorową i po kilkuset metrach 
dochodzimy do Mauzoleum Legionistów 
I Brygady.
Pomnik – Mauzoleum w Żytkowicach 
skrywa prochy żołnierzy 1 Pułku 
Legionów Polskich walczących w skła-
dzie armii austriackiej. Polegli oni 
w ciężkich walkach z armią carską 
pod Anielinem, Laskami, Płachtami, 
Trupieniem, Suskowolą i Żytkowicami 
w 1914 w walkach na przedpolu 
twierdzy Iwanogrodzkiej (Dęblińskiej). 
Prowizoryczne mogiły zostały 
w 1916 roku ekshumowane i powstały 
33 cmentarze wojenne. obecne mauzo-
leum zostało odsłonięte i poświecone 
19 listopada 1933 roku z udziałem 
z udziałem m.in. gen. Felicjana 
Sławoj-Składkowskiego, gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego i płka 
Walerego Sławka. Za projekt odpo-
wiadał inż. Stanisław Klonowski z Kielc 

natomiast zrealizował go inż. Boberski. 
Centralny punkt mauzoleum to pomnik 
z granitu wołyńskiego zwieńczony 
krzyżem. na cokole umieszczone są 
tablice z nazwiskami 51 poległych 

legionistów, a sam cmentarz skrywa 
dodatkowo prochy 100 bezimien-
nych żołnierzy. Powstał on na planie 
kwadratu i ogrodzony jest kamiennym 
murem. Pomnik jest usytuowany 
w pobliżu linii kolejowej i doskonale 
widoczny z okien przejeżdżających 
pociągów. obiekt przetrwał okupację 
niemiecką a także PRL.
Po zwiedzeniu pomnika za znakami 
szlaku turystycznego w kolorze czarnym 
i niebieskim szlaku rowerowego idziemy 
wzdłuż torów, po lewej stronie mijamy 
kolejową stację transformatorową, 

>>> Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach
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a w głębi widzimy domy wsi Laski, 
dochodzimy do niestrzeżonego prze-
jazdu kolejowego, gdzie skręcamy 
w prawo przez przejazd kolejowy (szlak 
rowerowy biegnie dalej prosto wzdłuż 
torów kolejowych). UWAGA PoCIĄGI! 
(2 km trasy)
Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska została 
zbudowana w latach 1883-1886. 
Przebiegała przez Iwangorod (ówczesna 
nazwa twierdzy i osady Dęblin) – 
Radom – Bzin (obecnie Skarżysko-
Kamienna) – Kielce – Sędziszów 
– Kozłów – Tunel – Wolbrom – olkusz – 
Sławków – Strzemieszyce – Dąbrowa 
Górnicza. Uroczyste otwarcie pierw-
szego odcinka (Iwangorod – Kielce) 
nastąpiło 21 grudnia 1983 r., a pozo-
stałej trasy - 26 stycznia 1985 r. Wraz 
z uruchomieniem wówczas szerokoto-
rowej (1524 mm) linii kolejowej wybu-
dowano 25 budynków stacyjnych i 435 
dróżnicówek.
od Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej 
w miejscowości Bzin (obecnie Skarżysko 
Kamienna) wybudowano odnogi do: 
Koluszek przez Końskie, opoczno 
i Tomaszów Mazowiecki, do Bodzechowa 
k. ostrowca Świętokrzyskiego oraz ze 
Strzemieszyc przez Kazimierz Górniczy 
do Maczek (granica zaboru rosyjskiego).
Po przejściu torów wchodzimy na polną 
rozjeżdżoną drogę, po lewej stronie 
mijamy polowy zakład wytwarzający 
węgiel drzewny. Dalej droga prowadzi 
obok brzozowego lasku i przecho-
dzimy pod linią elektryczną. na skraju 
lasu wchodzącego w skład otuliny 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
skręcamy w prawo, a na następnym 
rozwidleniu - w lewo.

Puszcza Kozienicka to duży kompleks 
leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość pradawnej 
Puszczy Radomskiej. Ma obecnie 
powierzchnię ok. 30 000 ha. Granicę 
wyznaczają: od północnego zachodu 
rzeka Radomka, od północnego wschodu 
dolina Wisły, a od południa droga Radom 
– Puławy. na jej obrzeżach znajdują się 
miasta Kozienice i Pionki.
Puszcza Kozienicka jest północną 
granicą zasięgu jodły, buka, jaworu 
i wiązu górskiego. Drzewem dominu-
jącym w puszczy jest sosna, stanowiąca 
ponad 80% drzewostanu. Jako domieszki 
występują, dąb, jodła, olcha, brzoza 
i grab. Występują tu dzikie zwierzęta 
takie jak: sarny, daniele, jelenie oraz 
lisy i dziki. Zaobserwować można także 
żółwia błotnego oraz liczne ptactwo, 
bociany, żurawie, trzmielojady.
 na terenie kompleksu leśnego znajdują 
się liczne pozostałości zlodowacenia 
środkowo-polskiego z piaskami tara-
sowo-wydmowymi, a także morenami 
starszych zlodowaceń.
Większość obszaru Puszczy Kozienickiej 
jest objęta ochroną w ramach 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utworzony 
w 1983 roku. Po powiększeniu obszaru 
w 2001 roku, powierzchnia KPK wynosi 
ponad 26 000 hektarów, a jego otulina, 
zabezpieczająca park przed degradacją 
środowiska i ułatwiająca zorganizo-
wanie turystyki i miejsc wypoczynko-
wych wynosi ponad 36 000 hektarów. 
Zadaniem KPK jest ochrona natu-
ralnego zalesienia obszaru puszczy, 
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ukształtowania terenu, a także ochrona 
wielu gatunków zwierząt żyjących w jej 
lasach. Znajduje się tu piętnaście rezer-
watów przyrody, większość z nich jest 
typu leśnego, występują także rezer-
waty torfowiskowe i krajobrazowo 
– leśne.
na skraju lasu skręcamy w prawo i zaraz 
na następnym rozwidleniu skręcamy 
w lewo. Przechodzimy pod linią wyso-
kiego napięcia (metalowe słupy), na 
rozwidleniu dróg w lesie skręcamy 
w lewo, przez zagajnik dochodzimy do 
wsi Krasna Dąbrowa i skręcamy w lewo 
na asfaltową drogę prowadzącą przez 
wieś (3,6 km trasy).
Krasna Dąbrowa wieś w gminie Pionki 
(powiat radomski). We wsi zachowały 
się liczne drewniane zabudowania 
z ciekawymi wystrojami (oszalowania 
budynków, okiennice i ozdobne opaski 
nad oknami). Część zabudowań prze-
kształcono w domy letniskowe.
Przed zakrętem drogi w Krasnej 
Dąbrowie z lewej strony mijamy krzyż, 
a za zabudowaniem nr 44 skręcamy 
w prawo na polną drogę i idziemy 

nią w kierunku widocznego lasu. 
Dochodzimy do poprzecznej drogi 
biegnącej przez wieś Bóbek (5 km 
trasy), gdzie natrafiamy na znakowany 
szlak turystyczny w kolorze zielonym. 
Tu opuszczamy znakowany szlak tury-
styczny w kolorze czarnym i skręcamy 
w prawo na drogę biegnącą wzdłuż 
ładnego wysokopiennego lasu (z lewej) 
i kilku zabudowań (z prawej), kierując 
się znakami szlaku turystycznego 
w kolorze zielonym. Idziemy polną drogą 
początkowo skrajem lasu, a następnie 
wchodzimy do lasu. Po wyjściu z lasu 
wychodzimy na dużą polanę z upraw-
nymi polami, idziemy prosto polną drogą 
w kierunku widocznego w oddali lasu, 
około 1,8 km. Po drodze mijamy znak 
szlaku zielonego wymalowany na dużym 
głazie. UWAGA, MAŁo ZnAKÓW! Mijamy 
rozwidlenie polnych dróg, dalej idziemy 
prosto do skraju lasu. Droga prowadzi 
nas skrajem lasu z lewej strony, 
a następnie wchodzi do lasu. Mijamy 
skupiska brzóz, lasem sosnowym docho-
dzimy do poprzecznej drogi, skręcamy 
w prawo, kierując się znakami zielonymi. 
Za żółtym słupkiem instalacji gazowej 

>>> Zabudowa Krasnej Dąbrowy

>>> Piec do wypalania węgla drzewnego
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skręcamy w lewo w polną drogę 
w kierunku kępy drzew i zagajników. 
UWAGA, MAŁo ZnAKÓW! Polną drogą 
idziemy dalej prosto w kierunku widocz-
nych po prawej stronie zabudowań, 
po lewej stronie mijamy lasek, a za 
nim zabudowania wsi Bogucin (7,3 km 
trasy). W Bogucinie skręcamy w lewo 
na asfaltową szosę łączącą Żytkowice 
z szosą nr 79 (Warszawa-Kozienice-
Zwoleń-Sandomierz). Przy kamiennej 
kapliczce za drewnianym budynkiem 
nr 48 skręcamy w prawo w polną drogę 
w kierunku pobliskiego lasu, mijamy 
polanę, dochodzimy do skraju lasu 
z brzozami. na rozwidleniu dróg w lesie 
idziemy w prawo, na ukos. Mijamy skrzy-
żowanie dróg w lesie, idąc dalej prosto. 
na skraju lasu spotykamy szeroką 
leśną drogę i dochodzimy do bardzo 
ruchliwej szosy nr 79 (Warszawa-
Kozienice-Zwoleń-Sandomierz). 
Przechodzimy szosę, UWAGA, DUŻy 
RUCh SAMoChoDÓW! i dochodzimy 
do leśnego parkingu na skraju rezerwatu 
„Krępiec” (8,5 km trasy). na parkingu 
możliwość dłuższego odpoczynku. 
Z parkingu idziemy zielonym szlakiem 
i nasypem dawnej kolejki wchodzimy 
do rezerwatu „Krępiec”. Tu natrafiamy 
na czerwony szlak rowerowy.
Rezerwat przyrody „Krępiec” jest 
częściowym rezerwatem krajobra-
zowym. Utworzony został w 1994 roku 
na powierzchni 279 ha, dla zacho-
wania najbardziej pierwotnych frag-
mentów Puszczy Kozienickiej. Był 
największym rezerwatem przyrody na 
terenie dawnego województwa radom-
skiego. na terenie rezerwatu występują 
prawie wszystkie krajowe gatunki drzew 

leśnych, a gatunkiem dominującym jest 
sosna. Atrakcją rezerwatu są stare drze-
wostany, wśród których wyróżniają się 
liczne 200-300-letnie dęby, 100-letnie 
klony oraz 160-letnie sosny. Rezerwat 
jest siedliskiem wielu gatunków zwie-
rząt i ptaków oraz roślin naczyniowych. 
na przepływającej przez rezerwat rzece 
Brzeźniczce znajduje się zalew „Polanka” 
oraz położony niżej zalew „Budowa”. 
Liczne ścieżki leśne stwarzają dogodne 
warunki do spacerów. Warte obejrzenia 
są dwa malownicze, głębokie wąwozy, 
tworzące przełom rzek Brzeźniczki 
i Krępca.
Wąwóz Brzeźniczki rozciąga się 
pomiędzy zalewem „Polanka”, a zalewem 
„Budowa”. na dnie malowiczego, około 
300-metrowego wąwozu płynie mean-
drująca rzeka Brzeźniczka, tworząc 
liczne wysepki. Brzegi wąwozu porastają 
olchy, dęby i sosny. Tutaj jest jedyne 
miejsce występowania w Puszczy 
Kozienickiej, będącego pod ochroną 
gatunkową, bluszczu kwitnącego. 
Spotykamy także będącą pod ochroną 
paprotkę zwyczajną i brunatnice.
W wąwozie Krępca, położonym 
około 2,5 km na zachód od zalewu 
„Polanka”, biją źródła rzeki Krępca, 
które są uważane za jedne z najwięk-
szych i najpiękniejszych w Puszczy 
Kozienickiej. na zboczach kilometro-
wego wąwozu rosną sosny, dęby, jawory 
o poskręcanych konarach, a największy 
okaz jaworu ma obwód 300 cm. W runie 
spotykamy między innymi śledzien-
nice skrętolistną, zawilce i wawrzynek 
wilcze łyko.
Po lewej stronie mijamy zagospo-
darowane źródełka rzeczki Krępiec. 
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WARTo ZoBACZyĆ TE ŹRÓDEŁKA. 
Znaki szlaku turystycznego w kolorze 
zielonym opuszczają dawny nasyp 
kolejki leśnej i prowadzą nas leśną 
drogą przez ciekawe tereny rezerwatu. 
Po lewej stronie mijamy zabudowania 
byłego leśnictwa Krępiec. Za znakami 
szlaku turystycznego w kolorze 
zielonym dochodzimy do niewiel-
kiej moreny, po zejściu z której przez 
mostek z jazem na rzece Brzeźniczce 
dochodzimy do Gminnego ośrodka 
Wypoczynkowego „Polanka” w Garbatce 
Letnisku (10,0 km trasy), gdzie natra-
fiamy na znakowany szlak turystyczny 
w kolorze niebieskim (MZ - 151n). 
Teren zagospodarowany – MoŻLIWoŚĆ 
DŁUŻSZEGo oDPoCZynKU. Chętni 
mogą stąd obejść opisany przełom rzeki 
Brzeźniczki. Z ośrodka należy wyjść 

szlakiem niebieskim w dół rzeki do jazu 
i następnie po drugiej stronie rzeki 
(bez znaków) z powrotem. Z ośrodka, 
kierując się znakami dwu szlaków tury-
stycznych (zielony i niebieski) idziemy 
w kierunku Garbatki. Z lewej mijamy 
zabudowania leśnictwa „Molendy” 
w Garbatce Letnisku, za którymi, idąc 
zielonym szlakiem, skręcamy w lewo 
i idziemy ul. Kolejową, z lewej mijając 
boisko sportowe, dochodzimy do dworca 
PKP w Garbatce Letnisku (10,7 km 
trasy). Szlak turystyczny w kolorze 
niebieskim biegnie prosto do przejazdu 
kolejowego, przy którym znajduje się 
pamiątkowy głaz poświęcony Legionom 
Józefa Piłsudskiego, z wykutym orłem 
legionowym i datą 1914 6/8 1939. 
WARTo ZoBACZyĆ TEn PoMnIK – jest 
on oddalony o 100 metrów od budynku 

>>> Źródła w rezerwacie „Krępiec”
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leśnictwa w Garbatce Letnisku.
na budynku dworca znajduje się tablica 
poświęcona partyzanckim akcjom 
podczas II wojny światowej.
Garbatka Letnisko jest dużą wsią 
o charakterze letniskowym, siedzibą 
gminy o tej samej nazwie. Położona 
jest na południowo-wschodnim krańcu 
Puszczy Kozienickiej. Przebiega przez 
nią droga krajowa numer 79, drogi woje-
wódzkie numer 691, 782 i linia kole-
jowa Radom-Dęblin. Dokładna data 
lokalizacji wsi Garbatka nie jest znana. 
Wzmiankowana jest przez kronikarza 
Jana Długosza w Liber Beneficiorum 
(1470-80), gdzie udokumentowane 
jest, że wieś płaciła dziesięcinę klaszto-
rowi benedyktyńskiemu w Sieciechowie. 
Pewne jest natomiast, że wieś istniała 
dużo wcześniej. nazwa Garbatka 

wywodzi się z charakterystycznych 
wzniesień – garbów, przy których 
powstała osada założona na karczowi-
skach Puszczy Radomskiej, w miejscu 
krzyżowania się szlaków handlo-
wych, między grodami kasztelańskimi 
w Radomiu, Zwoleniu i Sieciechowie.
Gdy Długosz pisał swoje Liber 

>>> Zalew na Brzeźniczce

>>> Dworzec PKP w Garbatce Letnisko
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O jEZIORZE I ZAjEZIERZU >>>
na skraju puszczy Kozienickiej w pobliżu 
Wisły istniało w zamierzchłych czasach 
potężne jezioro. obok wsi Bąkowiec 
do dziś istnieje olbrzymi kompleks 
stawów rybnych. Możliwe że jest 
to pozostałość po tym jeziorze, jakie 
istniało w tych okolicach. Jezioro miało 
połączenie z Wisłą i było zasilane 
strumieniami z puszczy Kozienickiej. 
Podania mówią o olbrzymiej ilości ryb, 
jakie żyły w tym jeziorze. nic dziwnego, 
że na jego brzegu powstała osada 
rybacka. Rybacy łowili ryby, a puszcza 
dawała im dziką zwierzynę i miód. 
Szczęśliwe życie rybaków trwało 
do dnia, w którym do osady przyszły 
dwie wróżki. Szybko się okazało, 
że jedna z wróżek jest dobra, a druga 
zła. Rybacy polubili dobrą wróżkę a bali 

się tej złej.
Pewnego dnia w trakcie połowu nad 
jeziorem rozpętała się burza. Rybacy 
znaleźli się w niebezpieczeństwie. 
Dobra wróżka z trudem uspokoiła 
rozszalały żywioł. Rybacy po wycią-
gnięciu sieci na brzeg po raz pierwszy 
zobaczyli je puste i poniszczone. nie 
mając co podarować wróżkom, rybacy 
zmęczeni poszli do domów. Dobra 
wróżka nie miała im tego za złe, ale zła 
wiedźma, nie dostając darów, wpadła 
w gniew. Jej zemsta była straszna. 
Wiedźma zebrała zatrute zioła i nocą 
je zaczęła gotować. Jej przyjaciele kruk 
i puchacz asystowali przy warzeniu. 
Gotowy wywar wiedźma zaniosła 
nad jezioro i wlała go do wody.
Rybacy przez kilka kolejnych dni nic 

Beneficiorum, wieś należała do rycer-
skiego rodu Śliżów herbu Abdank. 
następnie przeszła w ręce rodziny 
Kochanowskich. Po okresie rządów 
Kochanowskich wieś, scalona z nieist-
niejącym już Rembertowem, przechodzi 
we władanie opata sieciechow-
skiego, by następnie znaleźć się 
w dobrach biskupów krakowskich. na 
ten okres przypadają liczne inwestycje 
w folwarku, jak: browar, gorzelnia, kilka 
młynów (m.in. w Molendach), stadnina 
koni i fabryka powozów. Warto zazna-
czyć także, iż w Garbatce znajdowała 
się pierwsza w Polsce szkółka drzew. 
Po kasacie zakonu benedyktynów 
w Sieciechowie przez rząd Królestwa 
Polskiego w latach 1818-1819, dobra 

przechodzą do tzw. dóbr rządowych.
Swój letniskowy charakter Garbatka 
zawdzięcza szczególnie mikroklimatowi 
puszczańskiemu, a także zbudowanej 
w 1885 roku linii kolejowej Radom-
Dęblin. Inicjatorem założenia w Garbatce 
letniska był Grek Antonis Jani. od tego 
czasu miejscowość przeżywa szybki 
rozwój. Do Garbatki przyjeżdża na wypo-
czynek ówczesna elita okolicznych 
miast. Stopniowo powstaje infrastruk-
tura: poczta, ośrodek zdrowia, nadle-
śnictwo, tartaki, przetwórnia żywicy, 
zakłady usługowe, sklepy, komisariat 
policji, straż pożarna, szkoła. Do dnia 
dzisiejszego w Garbatce zachowało się 
wiele wartych szczególnej uwagi willi 
z okresu międzywojennego.
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Żytkowice.

POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Garbatka do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>

w jeziorze nie złowili. Jak zawsze 
w kłopocie poszli po radę do dobrej 
wróżki. Ta się domyśliła, co jest 
przyczyną zniknięcia ryb w jeziorze, 
i obiecała pomóc rybakom. Przy pomocy 
zaklęć i czarów odgoniła złe moce znad 
jeziora i zawróciła uciekające z niego 
ryby.
następnego dnia rybacy wypłynęli 
na połów i po raz pierwszy od wielu dni 
zapełnili rybami sieci. Wiedźma, widząc 
nieskuteczność swojej zemsty wpadła 
w straszny gniew. W nocy, gdy cała 
osada spała, swymi zaklęciami wezwała 
nad jezioro moce piekielne. Zaczął wiać 
straszny wiatr, który niszczył domy 

rybaków, łamał najgrubsze drzewa 
i przetaczał potężne kamienie w kierunku 
jeziora. Potęga natury niszczyła jezioro, 
zasypując je złamanymi drzewami, 
głazami i zwałami ziemi. Bezradni rybacy 
patrzyli na straszną zemstę wiedźmy.
Rano okazało się, że dobra wróżka i zła 
wiedźma znikły. Jezioro zostało 
zniszczone, ale rybacy łowiąc na Wiśle 
i na mniejszych jeziorkach, przeżyli 
kataklizm. Te okrutne wydarzenia nie 
zostały do końca przez ludzi zapo-
mniane. osada rybaków, zwana dawniej 
„Za jeziorem” została z czasem nazwana 
„Zajezierzem”. obecnie jest to następna 
stacja kolejowa po Garbatce i Bąkowcu.
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BąKOWIEC
– gARBATKA

Trasa wycieczki:
Bąkowiec PKP >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolo-
rze czarnym (MZ-5213s) >>> Cmentarz wojenny z I wojny światowej >>> 
Uroczysko Chrusty” >>> Węzeł szlaków >>> Przejście znakowanym szlakiem 
turystycznym w kolorze zielonym (MZ- 152z) >>> Rezerwat „Krępiec” 
>>> ośrodek Wypoczynkowy „Polanka” w Garbatce Letnisko >>> Garbatka 
Letnisko, PKP

Długość: 13,2 km
Czas przejścia: 2,5h + około 2h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Z peronu przechodzimy w kierunku 
budynku dworca Bąkowiec PKP i potem 
po schodkach schodzimy na niewielki 
plac przed dworcem. na słupie koło 
wiaty oznaczono początek znakowa-
nego szlaku turystycznego w kolorze 
czarnym (Bąkowiec, PKP – cmentarz 
wojenny z I wojny światowej – uroczysko 
„Chrusty”). następnie idziemy szlakiem 
oznakowanym kolorem czarnym, asfal-
tową drogą wzdłuż torów w kierunku 
widocznej przy torach nastawni PKP. 
Mijamy nastawnię i dalej idziemy szosą 
wzdłuż torów. na łuku szosy przed kępą 
drzew schodzimy z drogi, idąc dalej 
wzdłuż torów w kierunku niewielkiego 
wzniesienia. Przed wzniesieniem znaj-
duje się tablica pamiątkowa, a na nim - 
cmentarz wojenny z I wojny światowej.
W latach 1914–15 okolice 

Dęblina na lewym brzegu Wisły były 
polem ciężkich walk między wojskami 
rosyjskimi a niemieckimi i austro-węgier-
skimi, w składzie których walczyły 
oddziały legionowe Józefa Piłsudskiego. 
Legiony walczyły na tym terenie 
pod Laskami, Anielinem, Kozinkiem 
i Konarami. Celem walk było uchwycenie 
przepraw mostowych na Wiśle i Wieprzu 
oraz zdobycie twierdzy Iwangorod 
(dzisiejszy Dęblin). Śladami toczonych 
tu walk są pozostałości umocnień polo-
wych w lasach oraz liczne cmentarze 
wojenne obu walczących stron.
Po zwiedzeniu cmentarza wojennego 
idziemy starą drogą, przechodząc tory 
kolejowe (linia kolejowa Bąkowiec-
Elektrownia Kozienice), a następnie 
szosę nr 738 (Kozienice-Puławy). 
Wchodzimy do lasu, kierując się czarnym 
szlakiem turystycznym, po lewej 
stronie mijamy zabudowania. Droga 
biegnie niemal skrajem lasu, równolegle 
do torów. Po lewej stronie mijamy stację 
transformatorową i za znakami czarnymi 
skręcamy w prawo, na ukos w leśną 
drogę w kierunku nasypu kolejowego 

>>> Tablica na cmentarzu wojennym w Bąkowcu >>> Cmentarz wojenny w Bąkowcu
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(linia kolejowa Garbatka Letnisko-
Elektrownia Kozienice). Przechodzimy 
tory. UWAGA! PoCIĄGI!! Dalej czarny 
szlak prowadzi ścieżką w kierunku lasu 
z brzozami. Mijamy po lewej stronie 
sosnową polanę, idąc dalej wyraźną 
drogą wśród brzóz. Z prawej strony 
w głębi lasu ziemne pozostałości 
po wojennych konstrukcjach utworzo-
nych na przedpolu dęblińskiej (iwano-
grodzkiej) twierdzy. Znajdujemy się 
na terenie Puszczy Kozienickiej.
Puszcza Kozienicka to duży kompleks 
leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość pradawnej 
Puszczy Radomskiej. Ma obecnie 
powierzchnię ok. 30 000 ha. Granicę 
wyznaczają: od północnego zachodu 
rzeka Radomka, od północnego wschodu 
dolina Wisły, a od południa droga Radom 
– Puławy. na jej obrzeżach znajdują się 
miasta Kozienice i Pionki.
Puszcza Kozienicka jest północną 
granicą zasięgu jodły, buka, jaworu 
i wiązu górskiego. Drzewem dominu-
jącym w puszczy jest sosna, stanowiąca 

ponad 80% drzewostanu. Jako domieszki 
występują dąb, jodła, olcha, brzoza 
i grab. Można tu spotkać dzikie zwie-
rzęta takie jak: sarny, daniele, jelenie 
oraz lisy i dziki. Występują także żółwie 
błotne oraz liczne ptactwo, bociany, 
żurawie, trzmielojady.
 na terenie kompleksu leśnego znajdują 
się liczne pozostałości zlodowacenia 
środkowo-polskiego z piaskami tara-
sowo-wydmowymi, a także morenami 
starszych zlodowaceń.
Większość obszaru Puszczy Kozienickiej 
jest objęta ochroną w ramach 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utworzony 
w 1983 roku. Po powiększeniu obszaru 
w 2001 roku, powierzchnia KPK wynosi 
ponad 26 000 hektarów, a jego otulina, 
zabezpieczająca park przed degradacją 
środowiska i ułatwiająca zorganizo-
wanie turystyki i miejsc wypoczynko-
wych wynosi ponad 36 000 hektarów. 
Zadaniem KPK jest ochrona naturalnego 
zalesienia obszaru puszczy, ukształto-
wania terenu, a także ochrona wielu 
gatunków zwierząt żyjących w jej 
lasach. Znajduje się tu piętnaście rezer-
watów przyrody, większość z nich jest 
typu leśnego, występują także rezer-
waty torfowiskowe i krajobrazowo 
– leśne.
Po lewej stronie mijamy polanę 
po zrębie drzew i po kilkunastu metrach 
– kolejną. Wchodzimy z lewej strony 
na wyraźną jezdną drogę i czarnym 
szlakiem turystycznym idziemy nią 
prosto. Dochodzimy do skrzyżowania 
dróg w lesie, skręcamy ostro w prawo 
zgodnie ze znakami czarnymi, mijamy >>> Cmentarz wojenny w Bąkowcu
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wokół skrzyżowania polany po gniaz-
dowym wyrębie drzew. Idziemy 
ładnym wysokopiennym starodrzewem 
sosnowym, na rozwidleniu dróg idziemy 
dalej prosto. Droga, którą idziemy, 
przecina wyraźne, głębokie transzeje 
z okresu I wojny światowej. Umocnienia 
te poprowadzono grzbietem natural-
nego wzniesienia. Ciągną się także 
wzdłuż lewej strony drogi. Mijamy 
rozwidlenie dróg, idąc prosto czarnym 
szlakiem. Dochodzimy do kolejnego 
skrzyżowania dróg, gdzie spotykamy 
znakowany szlak turystyczny w kolorze 
zielonym, który dochodzi z prawej 
strony. Tutaj szlak czarny kończy swój 
bieg. okoliczny las od pokoleń nazywany 
jest „uroczysko Chrusty”. Dalej idziemy 
szlakiem w kolorze zielonym, przecho-
dzimy linie transzei z czasów I wojny 
światowej i po około 120 m szlak 
zielony skręca w lewo w bardzo szeroką 
nieutwardzoną drogę. Tu mijamy meta-
lowy szlaban ją zamykający. Dalej 
idziemy prosto szeroką drogą, prze-
cinamy płytką linię transzei. Szeroka 
droga dochodzi do drogi poprzecznej, 
gdzie kończy się metalowym szlabanem. 
Po lewej stronie drogi dogodne miejsce 
do odpoczynku. na skrzyżowaniu dróg 
kapliczka oraz metalowy krzyż. Zielony 
szlak prowadzi nas w lewy skos, przy 
kolejnym skrzyżowaniu mijajmy dwa 
ogrodzone mrowiska. nadal idziemy 
prosto. na rozwidleniu szlak zielony 
skręca ukośnie w lewo w leśną 
ścieżkę, prowadzącą prosto przez las. 
Przecinamy szeroką drogę leśną, idąc 
dalej prosto wyraźnym leśnym duktem 
przez teren lekko pofałdowany. Mijamy 

skrzyżowanie z leśną drogą i idziemy 
prosto zielonym szlakiem. Po chwili 
mijamy duży obumarły dąb. Znaki szlaku 
turystycznego w kolorze zielonym skrę-
cają ukośnie w lewo w kierunku zabu-
dowań Garbatki Letnisko na skraju 
lasu. osiągając skraj lasu, wcho-
dzimy do Garbatki i skręcamy w prawo 
w ul. Dębową, którą idziemy do jej końca.
Garbatka Letnisko jest dużą wsią 
o charakterze letniskowym, siedzibą 
gminy o tej samej nazwie. Położona 
jest na południowo wschodnim krańcu 
Puszczy Kozienickiej. Przebiega przez 
nią droga krajowa numer 79, drogi woje-
wódzkie numer 691, 782 i linia kolejowa 
Radom-Dęblin. Dokładna data lokalizacji 
wsi Garbatka nie jest znana. Wzmiankuje 
o niej kronikarz Jan Długosz w Liber 
Beneficiorum (1470-80) gdzie udoku-
mentowane jest, że wieś płaciła dzie-
sięcinę klasztorowi benedyktyńskiemu 
w Sieciechowie. Pewne jest natomiast, 
że wieś istniała dużo wcześniej, nazwa 
Garbatka wywodzi się z charakterystycz-
nych wzniesień – garbów, przy których 
powstała osada, założona na karczowi-
skach Puszczy Radomskiej, w miejscu 
krzyżowania się szlaków handlo-
wych, między grodami kasztelańskimi 
w Radomiu, Zwoleniu i Sieciechowie.
Gdy Długosz pisał swoje Liber 
Beneficiorum Garbatka należała do 
rycerskiego rodu Ślizów herbu Abdank. 
następnie przeszła w ręce rodziny 
Kochanowskich. Po okresie rządów 
Kochanowskich wieś, scalona z nieist-
niejącym dziś Rembertowem, przeszła 
we władanie opata sieciechowskiego, 
a następnie znalazła się w dobrach 
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biskupów krakowskich. na ten 
okres przypadają liczne inwestycje 
w folwarku: browar, gorzelnia, kilka 
młynów (m.in. w Molendach), stadnina 
koni i fabryka powozów. Warto zazna-
czyć także, iż w Garbatce znajdowała 
się pierwsza w Polsce szkółka drzew. 
Po kasacie w latach 1818-1819 przez 
rząd Królestwa Polskiego zakonu bene-
dyktynów w Sieciechowie, dobra prze-
chodzą do tzw. dóbr rządowych.
Swój letniskowy charakter Garbatka 
zawdzięcza szczególnie mikroklimatowi 
puszczańskiemu, a także zbudowanej 
w 1885 roku linii kolejowej Radom-
Dęblin. Inicjatorem założenia w Garbatce 
letniska był Grek Antonis Jani. od tego 
czasu miejscowość przeżywa szybki 

rozwój. Do Garbatki przyjeżdża na wypo-
czynek ówczesna elita okolicznych 
miast. Stopniowo powstaje infrastruk-
tura: poczta, ośrodek zdrowia, nadle-
śnictwo, tartaki, przetwórnia żywicy, 
zakłady usługowe, sklepy, komisariat 
policji, straż pożarna, szkoła. Do dnia 
dzisiejszego w Garbatce zachowało się 
wiele wartych szczególnej uwagi willi 
z okresu międzywojennego.
na końcu ulicy Dębowej opusz-
czamy znakowany szlak tury-
styczny w kolorze zielonym 
i skręcamy w prawo w ul. Partyzantów 
(10,5 km trasy), a po 200 metrach 
w lewo w ul. h. Dąbrowskiego. 
od ul. Partyzantów towarzyszy nam 
szlak rowerowy w kolorze czerwonym, 

>>> Most kolejki leśnej i jaz na Brzeźniczce
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który prowadzi nas pomiędzy wzgórzami 
w prawo i do ul. Drzewiarzy. następnie, 
idąc ulicą Drzewiarzy, przecinamy ul. 
Grabową i ul. Z. nałkowskiej (szlak 
rowerowy skręca w ul. Z. nałkowskiej). 
Idziemy nadal prosto leśną drogą, którą 
wchodzimy do rezerwatu „Krępiec” 
(12 km trasy).
Rezerwat przyrody „Krępiec”, jest 
częściowym rezerwatem krajobra-
zowym. Utworzony został w 1994 
roku na powierzchni 279 ha, dla zacho-
wania najbardziej pierwotnych frag-
mentów Puszczy Kozienickiej. Był 
jednym z największych rezerwatów 
przyrody na terenie dawnego woje-
wództwa radomskiego. na terenie rezer-
watu występują prawie wszystkie 
krajowe gatunki drzew leśnych, 
a gatunkiem dominującym jest sosna. 
Atrakcją rezerwatu są stare drzewo-
stany, wśród których wyróżniają się 
liczne 200-300-letnie dęby, 100-letnie 
klony oraz 160-letnie sosny. Rezerwat 
jest siedliskiem wielu gatunków zwie-
rząt i ptaków oraz roślin naczynio-
wych. na przepływającej przez rezerwat 
rzece Brzeźniczce znajduje się zalew 

„Polanka” oraz położony niżej zalew 
„Budowa”. Liczne ścieżki leśne stwa-
rzają dogodne warunki do spacerów. 
Warte obejrzenia są dwa malownicze, 
głębokie wąwozy, tworzące przełom 
rzek Brzeźniczki i Krępca.
Wąwóz Brzeźniczki rozciąga się 
pomiędzy zalewem „Polanka”, 
a zalewem „Budowa”. na dnie malowi-
czego, około 300-metrowego wąwozu 
płynie meandrująca rzeka Brzeźniczka, 
tworząc liczne wysepki. Brzegi wąwozu 
porastają olchy, dęby i sosny. Tutaj 
jest jedyne miejsce występowania 
w Puszczy Kozienickiej będącego pod 
ochroną gatunkową bluszczu kwitną-
cego. Spotkać można także – również 
chronione - paprotkę zwyczajną 
i brunatnice.
W wąwozie Krępca, położonym 
około 2,5 km na zachód od zalewu 
„Polanka”, biją źródła rzeki Krępca, 
które są uważane za jedne z najwięk-
szych i najpiękniejszych w Puszczy 
Kozienickiej. na zboczach kilometro-
wego wąwozu rosną sosny, dęby, jawory 
o poskręcanych konarach, a największy 
okaz jaworu ma obwód 300 cm. W runie 
spotykamy między innymi śledzien-
nicę skrętolistną, zawilce i wawrzynek 
wilcze łyko.
Idąc przez leśny rezerwat, docho-
dzimy do polany i małego zalewu 
„Budowa” powstałego ze spiętrzenia 
wód Brzeźniczki. Tu lekko skręcamy 
w prawo i niebieskim szlakiem docho-
dzimy do jazu spiętrzającego wody 
Brzeźniczki. Przechodzimy mostkiem 
na jazie, zostawiając po prawej stronie 
murowane przyczółki mostu kolejki 
leśnej oraz jej nasyp. Za mostkiem szlak >>> Przełom Brzeźniczki
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niebieski skręca w prawo. My skrę-
camy w lewo i idziemy ścieżką bez 
znaków wzdłuż zalewu i dalej malow-
niczym wąwozem rzeki Brzeźniczki, 
która wije się w dole z lewej strony. 
Szlak naszej wędrówki lekko wznosi 
się do góry, na końcu wzniesienia skrę-
camy w lewo, w dół do widocznego 
następnego jazu na rzece Brzeźniczce. 
Schodzimy w dół do jazu, przechodzimy 
po nim na drugą stronę rzeki i skrę-
camy w prawo do Gminnego ośrodka 
Wypoczynkowego „PoLAnKA” (12,5 km 
trasy), gdzie natrafiamy na znakowany 
szlak turystyczny w kolorze niebieskim. 
Teren zagospodarowany – MoŻLIWoŚĆ 
DŁUŻSZEGo oDPoCZynKU. Z ośrodka, 
po odpoczynku, kierujemy się znakami 
dwóch szlaków turystycznych (zielony 
i niebieski). Z lewej mijamy zabudowania 

leśnictwa „Molendy” w Garbatce 
Letnisku. Dalej, kierując się zielonym 
szlakiem, skręcamy w lewo. Idziemy ul. 
Kolejową, mijając z lewej boisko spor-
towe i dochodzimy do dworca PKP 
w Garbatce Letnisku (13,2 km trasy). 
Przed skrętem w ulicę Kolejową można 
pójść prosto do widocznego przejazdu 
kolejowego, przy którym znajduje się 
pamiątkowy głaz, poświęcony Legionom 
Józefa Piłsudskiego, z wykutym orłem 
legionowym i datą 1914 6/8 1939. 
WARTo ZoBACZyĆ TEn PoMnIK – jest 
on oddalony o 100 metrów od budynku 
leśnictwa „Molendy” w Garbatce 
Letnisku. Po obejrzeniu pomnika 
wracamy na trasę.
na budynku dworca znajduje się tablica 
poświęcona partyzanckim akcjom 
podczas II wojny światowej.

>>> ośrodek „Polanka” w Garbatce
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Z POBOjOWISKA >>>

opisy i wrażenia z miast i wiosek ziemi radomskiej po walkach w październiku 1914 roku. 
Wybrane fragmenty z „GAZETy RADoMSKIEJ”

Przez dwadzieścia dni grzmiały armaty 
pod Dęblinem. Dwadzieścia dni zmagały 
się potężne dwie armie – śmierć, nędza 
i głód zbierały swe żniwo obfite. Setki 
wiosek i tysiące ludzi, oddając swoją 
cząstkę interesowi państwa, przestało 
istnieć. Podobno straszniejszą jest wojna 
nie w istocie swojej, lecz w skutkach 
swoich – straszniejszym jest pobojowisko 
od bitwy.
Tuż za Sieciechowem napotykamy 
straszne ślady niedawnych bitew. Dziur 
w polach od kul fortecznych i niemieckich 
masę. opactwo prawie całe spalone lub 
zburzone przez kule armatnie i rozgra-
bione doszczętnie. Starożytny kościół 
miejscowy, założony podobno przez 
Bolesława Chrobrego, zajmowany od 
supresji zakonów w r. 1810 przez 
benedyktynów, niedawno z ruiny 
podniesiony, przedstawia widok 
rozpaczliwy – sklepienia w wielu 
miejscach rozbite i rozwalone – szyby 
w oknach powybijane.
Wkraczamy na teren wielkich przewle-
kłych bitew. Pierwsza wsią, w której 
dłuższa bitwa się odbywała jest Wysokie 
Koło, gdzie walczono dni 
6 – od 10 do 16 X. w czasie tej bitwy 
silnie uszkodzono kościół i budynki 
poklasztorne, które doszczętnie 
pograbiono. ……
Wysokiego Koła jedziemy do Policzny. 
Droga niedaleka – 12 wiorst, jedziemy 

4 godziny mimo widnej nocy. Co chwila 
omijać musimy dziury od szrapneli i całe 
rzędy okopów. Z jednej i drugiej strony 
drogi zauważamy często grupy 
krzyżyków na mogiłach poległych.
We wsi Kociołki znajdujemy tylko 4 chaty 
i to nadwerężone – reszta spalona. Przy 
drodze, z dwóch stron, ciągną się okopy, 
ledwie wóz mieści się między nimi. 
na zakręcie wioski uderza nas straszny 
widok – w okopach jeszcze nie uprząt-
nięto poległych – co krok trupy leżą na 
drodze, musimy uważać, by nie najechać 
na nie.
Tu roztoczyła się przed nami cała groza 
pobojowiska. Trudno opisać straszne 
wrażenie, jakie robią potrzaskane członki 
i powykrzywiane pod tchnieniem śmierci 
twarze trupów.
Straszliwy widok przedstawia jeden kąt 
lasu. Zwały pościnanych drzew, okopy 
tworzą straszna plątaninę. A wśród tego 
wszystkiego sterczą szczątki ludzkie, 
których jeszcze nie sprzątnięto. Groza 
wieje z każdego cala ziemi. nie możliwym 
jest ująć w formę pisemną straszliwego 
zniszczenia.

Przypisy:
Wiorsta – niemetryczna dawna rosyjska miara 
długości równa 1066.78 m,
Cal – niemetryczna jednostka długości równa 
25.4 mm, używana w krajach anglojęzycznych,
Supresja – dawniej kasacja, zniesienie



BĄKoWIEC – GARBATKA >>> 67

WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Bąkowiec.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Garbatka do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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LESIóW
- jASTRZĘBIA

Trasa wycieczki:
Lesiów PKP >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
czerwonym (MZ-5204c) >>> Szosa Rajec-Wojciechów >>> „Królewska 
Droga” >>> Parking leśny >>> Przejście szlakiem rowerowym w kolorze 
żółtym Jastrzębią Drogą >>> Jastrzębia MPK

Długość: 13,8 km
Czas przejścia: 3,5h + około 1,5h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Szlak turystyczny w kolorze czerwonym 
rozpoczyna się obok budynku stacji PKP 
w Lesiowie, pierwszy znak na słupie przy 
asfaltowej drodze.
od budynku stacji PKP idziemy w prawo 
asfaltową szosą przez wieś Kolonia 
Lesiów do szosy Radom-Brzóza. 
Skręcamy w prawo. UWAGA! DUŻy RUCh 
SAMoChoDÓW! Po prawej stronie mijamy 
drewniany budynek Biblioteki Publicznej 
w Lesiowie oraz przystanek autobusu 
linii „L” i zaraz skręcamy w lewo na drogę 
przez wieś Lesiów. Po kilkuset metrach 
za budynkiem szkoły skręcamy w prawo 
w polną drogę i mijamy z prawej strony 
boisko szkolne. Idziemy polną drogą 
w kierunku widocznego przed nami lasu. 
Wchodzimy do lasu, a po jego przejściu 
skręcamy w lewo w kierunku zabudowań. 

Mijamy budynki leśnictwa Lesiów, mały 
parking z ławkami i wiatą (MoŻLIWoŚĆ 
ZoRGAnIZoWAnIA oDPoCZynKU), dalej 
idziemy wijącą się drogą do szosy Rajec 
Poduchowny-Wojciechów. obok okaza-
łego dębu z kapliczką – pomnik przy-
rody – przekraczamy szosę. UWAGA! 
SAMoChoDy! Wchodzimy na „Królewską 
Drogę”, przy szosie leśny parking 
(MoŻLIWoŚĆ ZoRGAnIZoWAnIA 
oDPoCZynKU) (4 km trasy).
„Królewska Droga” – stary trakt umoż-
liwiający dworom królewskim prze-
bywającym na zamku w Radomiu 
udawać się do położonych w Puszczy 
Radomskiej myśliwskich dworów w Jedlni 
i Kozienicach na łowy na grubego 
zwierza (tury, żubry, niedźwiedzie, 
jelenie, dziki). Król Władysław Jagiełło był 

>>> Królewska Droga
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w Puszczy Radomskiej około 20 razy. 
Wzdłuż „Królewskiej Drogi” w 1974 roku 
działacze radomskiego PTTK Witaliusz 
Demczuk, Adam Koza i Ludwik Plewik 
wyznakowali szlak turystyczny 
w kolorze czerwonym. Szlak początkowo 
zaczynał się w Radomiu przy stadionie 
„Radomiaka” na ul. Struga, później 
początek szlaku przeniesiono do Lesiowa 
przy stacji PKP.
Weszliśmy do Puszczy Kozienickiej.
Puszcza Kozienicka to duży kompleks 
leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość pradawnej 
Puszczy Radomskiej. Ma obecnie 
powierzchnię ok. 30 000 ha. Granicę 
wyznaczają: od północnego zachodu 
rzeka Radomka, od północnego wschodu 
dolina Wisły, a od południa droga Radom 
– Puławy. na jej obrzeżach znajdują się 
miasta Kozienice i Pionki.
Puszcza Kozienicka jest północną 
granicą zasięgu jodły, buka, jaworu 
i wiązu górskiego. Drzewem dominu-
jącym w puszczy jest sosna, stanowiąca 
ponad 80% drzewostanu. Jako domieszki 
występują dąb, jodła, olcha, brzoza 
i grab. Występują tu dzikie zwierzęta, 
jak sarny, daniele, jelenie, lisy i dziki. 
Zaobserwować można także żółwia 
błotnego oraz liczne ptactwo, bociany, 
żurawie, trzmielojady.
 na terenie kompleksu leśnego znaj-
dują się liczne pozostałości zlodowacenia 
środkowo-polskiego z piaskami tarasowo-
-wydmowymi, a także morenami star-
szych zlodowaceń.
Większość obszaru Puszczy Kozienickiej 
jest objęta ochroną w ramach 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utworzony 
w 1983 roku. Po powiększeniu obszaru 
w 2001 roku, powierzchnia KPK wynosi 
ponad 26 000 hektarów, a jego otulina, 
zabezpieczająca park przed degradacją 
środowiska i ułatwiająca zorganizo-
wanie turystyki i miejsc wypoczynko-
wych, wynosi ponad 36 000 hektarów. 
Zadaniem KPK jest ochrona naturalnego 
zalesienia obszaru puszczy, ukształto-
wania terenu, a także ochrona wielu 
gatunków zwierząt żyjących w jej lasach. 
Znajduje się tu piętnaście rezerwatów 
przyrody, większość z nich jest typu 
leśnego, występują także rezerwaty 
torfowiskowe i krajobrazowo – leśne.
od leśnego parkingu czerwonym szla-
kiem idziemy „Królewską Drogą”, 
po drodze mijamy piękne i cenne frag-
menty Puszczy Kozienickiej, przekra-
czamy skrzyżowanie dróg leśnych przy 
kapliczce na drzewie, z lewej strony 
ciągnie się wzniesienie moreny. Mijamy 
kolejne skrzyżowanie dróg, przecho-
dzimy przez przekopaną morenę oraz 
mijamy duże skrzyżowanie dróg w lesie. 
Z prawej strony do „Królewskiej Drogi” 

>>> Parking leśny przy rezerwacie „Ciszek”
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dochodzi czerwony szlak rowerowy. 
Dochodzimy do kolejnego leśnego 
parkingu (wiata i ławki, MoŻLIWoŚĆ 
ZoRGAnIZoWAnIA oDPoCZynKU) zloka-
lizowanego na polanie - byłej składnicy 
drewna przy końcu (początku) nieistnie-
jącej dziś leśnej kolejki wąskotorowej 
służącej do zwózki drewna do tartaku 
w Pionkach (9,8 km trasy). Znajduje 
się tu również węzeł szlaków rowero-
wych (czerwony i żółty). Przy leśnym 
parkingu opuszczamy znakowany szlak 
turystyczny w kolorze czerwonym, 
który biegnie dalej na północny wschód, 
a my żółtym szlakiem rowerowym skrę-
camy w lewo w szeroką, piaszczystą 
leśną „Jastrzębią Drogę”. UWAGA! nA 
SZLAKU RoWERoWyM ZnAKI SĄ 
RZADKo RoZMIESZCZonE. Z prawej 
strony mijamy okazały dąb z kapliczką, 
a na skraju lasu z lewej strony leśny 
parking, przy który są dwa okazałe 
dęby. MoŻLIWoŚĆ ZoRGAnIZoWAnIA 
oDPoCZynKU. na skraju wsi Jastrzębia 
mijamy drewniany krzyż oraz dawną 
gajówkę. Asfaltową drogą idziemy 
przez wieś o zróżnicowanej zabudowie. 
Spotykamy tu stare drewniane domy 
i całe obejścia, z lewej opuszczone zabu-
dowania Spółdzielni Kółek Rolniczych, 
ale również współczesne wille. Po prawej 
stronie mijamy kościół.
Kościół pw. Zwiastowania nMP został 
zbudowany w 1986 roku. na placu 
kościelnym zachowała się drewniana 
dzwonnica z poprzedniego drewnia-
nego kościoła przeniesionego w okolice 
Warszawy.
Dochodzimy do szosy Radom-Brzóza, 
skręcamy w lewo, przechodzimy szosę. 
UWAGA! DUŻy RUCh SAMoChoDÓW. 

Przy aptece jest przystanek auto-
busu linii „L” i PKS (13,8 km trasy). 
Tu kończymy wycieczkę.
Jastrzębia – duża wieś w powiecie radom-
skim, siedziba gminy. Położona jest 
przy drodze Radom - Brzóza. Pierwsza 
wzmianka pojawia się w 1191 roku 
i mówi o przyznaniu kolegiacie sando-
mierskiej dziesięciny płaconej z Jastrzębi. 
Wieś wchodziła w skład starostwa grodo-
wego radomskiego, a od końca XVI 
wieku została włączona do ekonomii 
kozienickiej, zaopatrującej bezpo-
średnio dwór królewski. Lokacja Jastrzębi 
i jej dalsza pomyślność spowodowana 
była rozwojem gospodarki leśnej oraz 
dogodnym położeniem na tzw. trakcie 
„brzóskim” łączącym Radom z przepra-
wami na Wiśle, co gwarantowało ruch 
handlowy. W okresie powstania stycznio-
wego w 1863 roku mieszkańcy Jastrzębi 
występowali orężnie przeciwko zaborcy. 
W 1867 roku we wsi została założona 
szkoła elementarna. W latach między-
wojennych w Jastrzębi założono biblio-
tekę, spółdzielnię spożywców, kółko 
rolnicze, ochotniczą straż pożarną, koło 
młodzieży oraz rozbudowano miejscową 

>>> Kościół w Jastrzębi
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szkołę. W 1930 zbudowany został drew-
niany kościół, natomiast w 1935 utwo-
rzono parafię rzymskokatolicką pw. 
Zwiastowania nMP. W 1935 roku miej-
scowy nauczyciel i regionalista Kazimierz 
Mróz napisał monografię traktującą 
o dziejach Jastrzębi. Podczas II wojny 
światowej wieś, podobnie jak okolicznie 
sołectwa i przysiółki, została wysiedlona 
i zamieniona w poligon wojsk III Rzeszy.

>>> Pomnik przed szkołą w Jastrzębi

WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Lesiów.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót do Radomia autobusem linii podmiejskiej L z przystanku Jastrzębia/Urząd 
Gminy.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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jASTRZĘBIA
- jEDLNIA LETNISKO

Trasa wycieczki:
Jastrzębia, przystanek MPK (PKS) >>> Przejście szlakiem rowerowym w ko-
lorze żółtym >>> Parking przy „Królewskiej Drodze” >>> Rezerwat „Ciszek” 
>>> Skraj lasu >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
czarnym (MZ-5209s) >>> Kieszek – szosa nr 737 (Radom-Kozienice) >>> 
Rezerwat „Jedlnia”>>> Jedlnia Letnisko-PKP (MPK, PKS).

Długość: 13,4 km
Czas przejścia: 4h + około 2,5h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Wycieczkę rozpoczynany przy przystanku 
autobusu linii ”L” i PKS w Jastrzębi na 
wprost pawilonów handlowo-usługowych.
 Jastrzębia – duża wieś w powiecie radom-
skim, siedziba gminy. Położona jest 
przy drodze Radom - Brzóza. Pierwsza 
wzmianka pojawia się w 1191 roku 
i mówi o przyznaniu kolegiacie sando-
mierskiej dziesięciny płaconej z Jastrzębi. 
Wieś wchodziła w skład starostwa grodo-
wego radomskiego, a od końca XVI 
wieku została włączona do ekonomii 
kozienickiej, zaopatrującej bezpo-
średnio dwór królewski. Lokacja Jastrzębi 
i jej dalsza pomyślność spowodowana 
była rozwojem gospodarki leśnej oraz 
dogodnym położeniem na tzw. trakcie 
„brzóskim” łączącym Radom z przepra-
wami na Wiśle, co gwarantowało ruch 
handlowy. W okresie powstania stycznio-
wego w 1863 roku mieszkańcy Jastrzębi 
występowali orężnie przeciwko zaborcy. 
W 1867 roku we wsi została założona 
szkoła elementarna. W latach między-
wojennych w Jastrzębi założono biblio-
tekę, spółdzielnię spożywców, kółko 
rolnicze, ochotniczą straż pożarną, koło 
młodzieży oraz rozbudowano miejscową 
szkołę. W 1930 zbudowany został drew-
niany kościół, natomiast w 1935 utwo-
rzono parafię rzymskokatolicką pw. 
Zwiastowania nMP. W 1935 roku miej-
scowy nauczyciel i regionalista Kazimierz 
Mróz napisał monografię traktującą 
o dziejach Jastrzębi. Podczas II wojny 
światowej wieś, podobnie jak okolicznie 
sołectwa i przysiółki, została wysiedlona 
i zamieniona w poligon wojsk III Rzeszy.
Z przystanku udajemy się szosą (Radom-
Brzóza) w kierunku Brzózy wraz ze 
znakami żółtego szlaku rowerowego. 

UWAGA! DUŻy RUCh SAMoChoDÓW. Po 
kilkudziesięciu metrach, przed kościołem, 
skręcamy w prawo.
Kościół pw. Zwiastowania nMP został 
zbudowany w 1986 roku. na placu 
kościelnym zachowała się drewniana 
dzwonnica z poprzedniego drewnia-
nego kościoła przeniesionego w okolice 
Warszawy.
Asfaltową drogą idziemy przez wieś 
o zróżnicowanej zabudowie. obok starych 
drewnianych domów spotykamy współ-
czesną zabudowę. Z prawej mijamy 
zabudowania byłej Spółdzielni Kółek 
Rolniczych przejęte przez nowego inwe-
stora. Tuż przed skrajem lasu z prawej 
mijamy budynek byłej gajówki, a za 
nią leśny parking i dwa okazałe dęby 
– miejsce wypoczynku (1,7 km trasy). 
Kierując się znakami żółtego szlaku rowe-
rowego, wchodzimy do lasu Puszczy 
Kozienickiej.

>>> Kościół w Jastrzębi
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Puszcza Kozienicka to duży kompleks 
leśny położony na obszarze Równiny 
Kozienickiej w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Jest to pozostałość pradawnej 
Puszczy Radomskiej. Ma obecnie 
powierzchnię ok. 30 000 ha. Granicę 
wyznaczają: od północnego zachodu 
rzeka Radomka, od północnego wschodu 
dolina Wisły, a od południa droga Radom 
– Puławy. na jej obrzeżach znajdują się 
miasta Kozienice i Pionki.
Puszcza Kozienicka jest północną 
granicą zasięgu jodły, buka, jaworu 
i wiązu górskiego. Drzewem dominu-
jącym w puszczy jest sosna, stanowiąca 
ponad 80% drzewostanu. Jako domieszki 
występują dąb, jodła, olcha, brzoza i grab. 
Występują tu dzikie zwierzęta, jak sarny, 
daniele, jelenie, lisy i dziki. Zaobserwować 
można także żółwia błotnego oraz liczne 
ptactwo, bociany, żurawie, trzmielojady.
 na terenie kompleksu leśnego znaj-
dują się liczne pozostałości zlodowacenia 
środkowo-polskiego z piaskami tarasowo-
-wydmowymi, a także morenami star-
szych zlodowaceń.
Większość obszaru Puszczy Kozienickiej 
jest objęta ochroną w ramach 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Kozienicki Park Krajobrazowy im. profe-
sora Ryszarda Zaręby został utworzony 
w 1983 roku. Po powiększeniu obszaru 
w 2001 roku, powierzchnia KPK wynosi 
ponad 26 000 hektarów, a jego otulina, 
zabezpieczająca park przed degradacją 
środowiska i ułatwiająca zorganizo-
wanie turystyki i miejsc wypoczynko-
wych wynosi ponad 36 000 hektarów. 
Zadaniem KPK jest ochrona natural-
nego zalesienia obszaru puszczy, ukształ-
towania terenu, a także ochrona wielu 

gatunków zwierząt żyjących w jej lasach. 
Znajduje się tu piętnaście rezerwatów 
przyrody, większość z nich jest typu 
leśnego, występują także rezerwaty 
torfowiskowe i krajobrazowo – leśne.
Wędrówkę przez las kontynuujemy 
„Jastrzębią Drogą”. Po przejściu około 
700 metrów z lewej strony mijamy 
okazały dąb z kapliczką (2,4 km trasy). 
Dochodzimy do poprzecznej leśnej 
szerokiej „Królewskiej Drogi” i przy niej 
do leśnego parkingu (wiata i ławki, 
MoŻLIWoŚĆ ZoRGAnIZoWAnIA 
oDPoCZynKU) zlokalizowanego na 
polanie - byłej składnicy drewna przy 
końcu (początku) nieistniejącej dziś 
leśnej kolejki wąskotorowej służącej do 
zwózki drewna do tartaku w Pionkach 
(4,0 km trasy). Tu spotykamy znakowany 
szlak turystyczny w kolorze czerwonym 
biegnący „Królewską Drogą” i zielony 
szlak rowerowy.
„Królewska Droga” – stary trakt umoż-
liwiający dworom królewskim prze-
bywającym na zamku w Radomiu 
udawać się do położonych w Puszczy 
Radomskiej myśliwskich dworów w Jedlni 
i Kozienicach na łowy na grubego zwierza 
(tury, żubry, niedźwiedzie, jelenie, dziki). 
Król Władysław Jagiełło był w Puszczy 
Radomskiej około 20 razy. Wzdłuż 
„Królewskiej Drogi” w 1974 roku dzia-
łacze radomskiego PTTK Witaliusz 
Demczuk, Adam Koza i Ludwik Plewik 
wyznakowali szlak turystyczny 
w kolorze czerwonym. Szlak początkowo 
zaczynał się w Radomiu przy stadionie 
„Radomiaka” na ul. Struga, później 
początek szlaku przeniesiono do Lesiowa 
przy stacji PKP.
Z parkingu – miejsca wypoczynku nadal 
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idziemy szeroką „Jastrzębią Drogą” żółtym 
szlakiem turystycznym i zielonym szla-
kiem rowerowym. Po około 0,5 km po 
prawej stronie drogi początek rezer-
watu „Ciszek” (4,2 km trasy). Rezerwat 
sięga się w głąb lasu na około 
0,6 km. Tu zielony szlak rowerowy skręca 
w prawo.
Rezerwat przyrody „Ciszek”, częściowy, 
leśny, o powierzchni 40,3 ha został 
utworzony w 1982 r. nazwa rezer-
watu wywodzi się od cisów, które 
jeszcze na początku XX wieku porastały 
jego teren. Spotykamy tu dęby i jodły 
mające około 150 lat, będące cennymi 
pomnikami przyrody. niestety, rabun-
kowa gospodarka leśna w Puszczy 
Kozienickiej, a także tragiczna w skut-
kach dla drzewostanu wichura z lat 80. 

XX wieku mocno zniszczyły drzewo-
stan. Występują tu także świerki, jarzę-
biny, brzozy oraz bez czarny. W skład runa 
leśnego wchodzą narecznica samcza, 
groszek wiosenny, kokoryczka wonna, 
przytulia wiosenna, przylaszczka pospo-
lita i zawilec gajowy. Teren rezerwatu jest 
równinny, położony na morenie dennej. 
Możemy spotkać tu także wiele gatunków 
ptaków, jak myszołowa zwyczajnego, 
pełzacza leśnego, rudzika, wilgę, dzięcioła 
dużego, drozda śpiewaka, kraskę, kukułkę. 
Wśród zwierząt można zobaczyć tu sarny, 
dziki i lisy.
Idąc żółtym szlakiem rowerowym prowa-
dzącym szeroką żwirową „Jastrzębią 
Drogą”, mijamy rezerwat „Ciszek” 
i dochodzimy do skraju lasu przy 
leśnym parkingu – (ławki, MoŻLIWoŚĆ 

>>> Parking leśny przy rezerwacie „Ciszek”
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ZoRGAnIZoWAnIA oDPoCZynKU) 
(6,8 km trasy). Tu spotykamy znakowany 
szlak turystyczny w kolorze czarnym. 
Kierując się znakami czarnego szlaku 
turystycznego i żółtymi szlaku rowero-
wego, idziemy „Jastrzębią Drogą”, która 
skręca w prawo i biegnie skrajem lasu. 
Z lewej strony mijamy zabudowania, 
w których prowadzona jest hodowla koni 
(7,3 km trasy), dochodzimy do skrzyżo-
wania dróg na skraju wsi Kieszek (7,7 km 
trasy). W lewo odchodzi asfaltowa droga, 
biegnąca przez wieś Kieszek. Dalej 
idziemy prosto czarnym szlakiem, z lewej 
strony drogi mijamy domki letniskowe, 
a z prawej w głębi lasu widać morenę 
o nazwie Działowa Góra o wysokości 
175,4 m n.p.m. Kontynuujemy wędrówkę 
czarnym szlakiem prowadzącym drogą, po 

prawej stronie mijamy ogrodzone działki 
letniskowe z domkami w Kieszku-Leśnej 
Polanie i dochodzimy do szosy nr 737 
(Kozienice – Radom – 9,8 km trasy)
Przekraczamy szosę. UWAGA! DUŻy RUCh 
SAMoChoDÓW! Po przejściu około 100 

>>> Miejsce odpoczynku na skraju Puszczy

>>> Tablica informacyjna w rezerwacie „Jedlnia”



80 >>>

metrów ulicą Kolonka, której nawierzchnia 
jest wykonana z płyt betonowych, skrę-
camy w prawo, dalej czarnym szlakiem 
prowadzącym do lasu będącego rezer-
watem „Jedlnia”
Rezerwat przyrody „Jedlnia”, leśny, 
częściowy, utworzony w 1982 r. 
o powierzchni 86,42 ha. Dominuje w nim 
naturalnego pochodzenia 100-200 letni 
drzewostan, na który składa się sosna 
zwyczajna, dąb bezszypułkowy z mniej-
szymi ilościami brzozy, jodły i grabu. 
W podroście występuje sosna pospolita, 
dąb oraz jodła pospolita. Podrost sztuczny 
stanowi buk zwyczajny. W runie wystę-
pują liczne gatunki chronione, m.in. żakiel 
zwyczajny, miodunka wąskolistna, 
turzyca pagórkowata. Warto zwrócić 
uwagę na stare, cenne sosny, które 
bardzo rzadko dorastają do takiej postaci.
Znakowany szlak turystyczny w kolorze 
czarnym prowadzi przez rezerwat z pięk-
nymi okazami sosen i dębów do węzła 
szlaków – połączenia się ze znako-
wanym szlakiem turystycznym w kolorze 
zielonym. Kierując się znakami obu 
szlaków (zielony i czarny) dochodzimy 
do miejsca pamięci narodowej – mogił 
w miejscu rozstrzelania i pochowania 
kilkuset Polaków (10,1 km trasy).
W zbiorowych mogiłach leżą Polacy 
zamordowani przez niemców w latach 
1940 – 1944, przywożeni tu z radom-
skiego więzienia i siedziby gestapo. 
W sześciu zbiorowych mogiłach leży 
kilkaset osób.
od mogił – miejsc pamięci narodowej – 
idziemy szlakiem zielonym i czarnym, 
dochodzimy do starej brukowanej drogi 
z Kolonki.
Z brukowanej drogi, opuszczając 

znaki obu szlaków, skręcamy w prawo 
na ścieżkę dydaktyczną, która prowadzi 
do zalewu. Dochodzimy do obudo-
wanego, mocno zmineralizowanego 
źródełka, wypływającego ze skarpy. 
nad źródełkiem rośnie okazały dąb 
z kapliczką (10,6 km trasy). MoŻLIWoŚĆ 
ZoRGAnIZoWAnIA oDPoCZynKU.
na rzece Gzówce został wybudowany 
w 1976 roku zalew o długości 2,5 km 
i powierzchni 36 ha. Składa się z dwóch 
zbiorników: właściwego i dolnego poniżej 
tamy. niegdyś było to spiętrzenie wody 
dla potrzeb młyna w Siczkach. Wokół 
zalewu na prawym brzegu rozciąga 
się wspaniały las stanowiący rezerwat 
„Jedlnia”, zaś na przeciwnym brzegu 
zlokalizowano kąpielisko z molem 
i ośrodki wypoczynkowe. Zalew można 
obejść dookoła poprzez tamę na rzece 
Gzówce.

>>> Miejsce straceń w Jedlni
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od okolic źródełka wracamy ścieżką 
dydaktyczną do brukowanej drogi i dwóch 
znakowanych szlaków turystycznych 
(zielony i czarny). Kierując się znakami 
szlaków idziemy w prawo. Po około 300 
metrach następuje rozejście się szlaków. 
My udajemy się ścieżką w prawo, czarnym 
szlakiem prowadzącym pomiędzy skrajem 
lasu i zalewem. Dochodzimy do metalo-
wego mostku na rzece Gzówce (12 km 
trasy).
Rzeka Gzówka o długości 14,5 km jest 
prawym dopływem Pacynki – wpada do 
niej poniżej miejscowości Jedlnia Letnisko. 
Źródła znajdują się w okolicach miejsco-
wości Gózd. Rzeka ma spadek 29,5 metra.
Po przejściu mostku idziemy ukośnie 
w prawo, do linii zabudowy Jedlni 
Letnisko. Tu wchodzimy w ulicę 
St. Reymonta, a następnie skręcamy 
w prawo, w ulicę 1000-lecia. Po przejściu 

około 50 metrów opuszczamy szlak 
i skręcamy w lewo w ul. Cmentarną, która 
doprowadza nas do bramy cmentarza 
w Jedlni Letnisku (12,5 km trasy).
na wprost bramy cmentarnej – na 
drugim końcu cmentarza – znajduje się 
mogiła mieszkańców pomordowanych 
w latach 1939-45, zaś z prawej strony 
bramy, pod murem - mogiła ułanów 
Wileńskiej Brygady Kawalerii, którzy 
polegli w walkach w dniu 8.09.1939 r. 
na cmentarzu zwraca uwagę oryginalne 
zdobnictwo nagrobne, które powstało 
na przestrzeni dziesięcioleci.
Po zwiedzeniu cmentarza wracamy 
ul. Cmentarną do ul. 1000-lecia. Idziemy 
w lewo i czarnym szlakiem docho-
dzimy do placu Wolności (12,9 km 
trasy). Tu znów opuszczamy czarny 
szlak turystyczny i udajemy się w prawo 
ul. Radomską. Po przejściu około 

>>> Brama cmentarza w Jedlni
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200 metrów skręcamy znów w prawo 
w ul. Wojciechowskiego i po przej-
ściu około 150 metrów dochodzimy 
do kościoła p.w. św. Józefa oblubieńca 
nMP (13,2 km trasy). Jest to jedyny 
na Mazowszu drewniany kościół w stylu 
zakopiańskim. Murowane prezbite-
rium pochodzi z 1908 roku, a drew-
nianą nawę dobudowano w 1920 roku. 
Ulicą Wojciechowskiego wracamy 
do ul. Radomskiej, którą przekra-
czamy i wchodzimy w ul. J. Piłsudskiego. 
Dochodzimy do placu przed dworcem PKP 
w Jedlni Letnisku, gdzie są również zloka-
lizowane przystanki: PKS, BUS i linii „J” 
(13,4 km trasy). Przed budynkiem dworca 
na Placu Marszałka J. Piłsudskiego znaj-
duje się pomnik ku czci patriotów pole-
głych w walkach z niemcami w latach 
1939-1945.

Jedlnia Letnisko - gminna miejscowość 
letniskowa licząca około 4000 miesz-
kańców. Położona jest w powiecie radom-
skim nad rzekami Gzówką i Pacynką.
Już w 1387 roku król Władysław Jagiełło, 
mający na terenie puszczy kozienickiej 
swoje tereny łowieckie, wydał przywilej 
uwalniający okolicznych mieszkańców 
od obciążeń finansowych i czyniący ich 
łowcami królewskimi, mającymi pomagać 
podczas polowań.
W latach 1883-1886 wybudowano linię 
kolejową „Iwangorodzko-Dąbrowską” 
na trasie: Iwangorod (obecnie Dęblin) 
– Radom – Bzin (obecnie Skarżysko 
Kamienna) – Kielce – Sędziszów – 
Tunel – Wolbrom – olkusz – Sławków 
– Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza. 
na linii utworzono między innymi stację 
Jedlnia. Przyczyniło się to do rozwoju 
osady.
Początek XX wieku zaznaczył się 
rozwojem Jedlni jako letniska. Pierwotną 
przyczyną było odkrycie uzdrowisko-
wych walorów miejscowości. następnie 
do rozwoju przyczynił się podział części 
terenów Lasów Państwowych na cele 
budowlane. W 1905 wybudowana zostaje 
kaplica, a w 1921 erygowana parafia.
W 1917 r. miejscowość nazywa się już 
Jedlnia Letnisko. W 1920 r. utworzono 
tu szkołę powszechną. Powstają także 
zakłady ceramiczne oraz tartak.
W 1976 r. na rzece Gzówce powstał 
sztuczny zalew o powierzchni około 
36 hektarów. W 1978 r. Jedlnia Letnisko 
została siedzibą gminy o powierzchni 
66 km2.

>>> Wnętrze kościoła w Jedlni Letnisko
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd z Radomia autobusem linii podmiejskiej L do przystanku Jastrzębia/Urząd 
Gminy.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji PKP Jedlnia Letnisko do Radomia pociągiem osobowym Kolei 
Mazowieckich.
Powrót do Radomia autobusem linii podmiejskiej J z przystanku Jedlnia Dworzec PKP.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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STRZYŻYNA
– gRABóW NAD PILICą

Trasa wycieczki:
Strzyżyna, PKP >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
czarnym (MZ-5205s) >>> Puszcza Stromiecka >>> Dojście do szlaku czer-
wonego >>> Dalej przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
czerwonym (MZ-5204c) >>> Brzozówka >>> Grabów nad Pilicą >>> Wybo-
rów >>> Grabów nad Pilicą, PKP

Długość: 10,7 km
Czas przejścia: 2,5h + około 1,5h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystycznerezerwat przyrody

cmentarzLEGENDA

bagna, torfowiska

rzeki pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania

TRASA WYCIECZKI
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Początek znakowanego szlaku turystycz-
nego w kolorze czarnym znajduje się na 
peronie po przeciwnej stronie budynku 
stacji kolejowej Strzyżyna.
Stacja kolejowa Strzyżyna znajduje się 
w pobliżu wsi Augustów. Wieś Strzyżyna 
jest oddalona o około 2,5 km w kierunku 
wschodnim.
Z peronu schodzimy przez rów w prosto-
padłą ścieżkę - miedzę pomiędzy 
polami, zostawiając po prawej stronie 
nowo wybudowany dom, kierując się 
do widocznego w dali lasu. Przecinamy 
polną drogę, przy której stoi krzyż. 
UWAGA! MAŁo ZnAKÓW! Znaki szlaku 
znajdziemy na dwóch dębach. Przed 
skrajem lasu skręcamy w prawo i po około 
20 metrach skręcamy w lewo w leśną 
ścieżkę. Po prawej stronie mijamy okopy 
z czasu II wojny światowej. Dochodzimy 
do leśnej drogi i skręcamy w lewo. Mijamy 
skrzyżowanie dróg, idąc dalej prosto. 
Droga prowadzi nas obok brzóz rosną-
cych na skraju drogi. Wchodzimy w las 
sosnowy, mijamy skrzyżowanie dróg 
i wychodzimy na skraj lasu, po lewej 
stronie w głębi pól widać zabudowania. 
Droga ponownie wchodzi w las z licz-
nymi brzozami, po drodze mijamy śród-
leśne polany, przechodzimy przez linię 
okopów z II wojny światowej. Po prawej 
stronie mijamy wysoką ogrodzoną wieżę 
telefonii komórkowej, a nieco dalej prze-
chodzimy pod linią wysokiego napięcia 
na słupach metalowych. Po lewej stronie 
w głębi pól widzimy zabudowania wsi 
Brzozówka-Podgrodzie. Droga wchodzi 
w las, na rozwidleniu dróg spotykamy 
znakowany szlak turystyczny w kolorze 
czerwonym. Tutaj szlak czarny kończy 
swój bieg (3,7 km trasy). Proponujemy 

zorganizować krótki odpoczynek.
Pod względem geograficzno-przyrodni-
czym Puszcza Stromiecka (w literaturze 
nazywana także „Puszcza Stromecka”) 
jest obszarem leżącym między trzema 
rzekami: Wisłą, Pilicą i Radomką, które 
stanowią jej naturalne granice. najstarszą 
wzmiankę o Puszczy Stromieckiej spoty-
kamy w Kronice Jana Długosza.
W lasach Puszczy Stromieckiej rośnie 
głównie sosna. Zajmuje ona 74% 
powierzchni. W dalszej kolejności 
w lasach tych rośnie dąb (11%), brzoza 
(6%), olsza (5%).Pozostałe gatunki 
drzew występują w znacznie mniejszych 
ilościach.
Puszcza Stromiecka była areną licznych 
wydarzeń w historii Polski. W 1656 r. 
Stefan Czarniecki pobił na jej terenie, 
w Uroczysku Trupień, wojska szwedzkie. 
Lasy były miejscem walk, zgrupowań 
i przemarszów wojsk w czasie wojen 
napoleońskich oraz powstań listopado-
wego i styczniowego. W czasie pierw-
szej wojny światowej na tym terenie 
walczył czwarty batalion Pierwszej 
Brygady Legionów. We wrześniu 
1939 r. tereny puszczańskie były miej-
scem licznych walk z wojskami niemiec-
kimi. oddział Wydzielony Wojska 
Polskiego pod dowództwem majora 
henryka Dobrzańskiego „hubala” był 
pierwszym działającym na tym terenie 
oddziałem partyzanckim. Przyczółek 
warecko – magnuszewski oraz bitwa 
pod Studziankami były ostatnimi na 
tym terenie epizodami drugiej wojny 
światowej. Ślady toczonych tu walk są 
widoczne w lesie w postaci licznych 
okopów, stanowisk ogniowych i innych 
pozostałości. Po zakończeniu działań 
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wojennych na terenie puszczy opero-
wały oddziały polskiego podziemia 
niepodległościowego.
Czerwonym szlakiem turystycznym 
idziemy drogą prowadzącą wśród pól 
do asfaltowej szosy, którą idziemy 
w prawo w kierunku zabudowań wsi 
Brzozówka-Zastocze. na skrzyżowaniu 
dróg we wsi mijamy po lewej stronie 
murowaną kapliczkę. Droga asfaltowa 
doprowadza nas do cmentarza parafial-
nego w Grabowie nad Pilicą.
na cmentarzu spotykamy zabyt-
kowe groby mieszkańców okolicznych 
wsi, a w prawym górnym rogu cmen-
tarza grobowiec rodziny Komornickich 
herbu nałęcz, ostatnich właścicieli 
Grabowa. na cmentarzu znajdują się 
mogiły żołnierzy polskich poległych 
w 1939 roku, a także w czasie walk 
na przyczółku warecko-magnuszewskim 
w 1944 oraz podczas styczniowej ofen-
sywy 1945 roku.
Po zwiedzeniu cmentarza idziemy asfal-
tową drogą w kierunku widocznego 
Grabowa, po prawej stronie drogi mijamy 
wysoki metalowy krzyż.
Grabów nad Pilicą – wieś w powiecie 
kozienickim, siedziba gminy. Miejscowość, 
lokowana w roku 1382 roku na prawie 
chełmińskim, jest starą osadą leśną. 
Wielokrotnie zmieniała właścicieli. 
W XVI wieku należała do Grabowskich 
i Gawłowskich, a w XVIII wieku 
właścicielem był ojciec Kazimierza 
Pułaskiego, Józef Pułaski. W wieku 
XIX przeszła na własność rodziny 
Komornickich. Po trzecim rozbiorze 
Polski, w 1795 roku, Grabów znalazł 
się w zaborze austriackim. Pamiątką 
z tego okresu jest budynek austriackiej 

straży granicznej, obecnie siedziba 
gminy. Wieś była terenem licznych 
walk w latach 1863, 1914-15, 1939, 
1944-45. W okresie okupacji w okoli-
cach Grabowa mieściło się pole zrzutowe 
„Jodła” nr 132 dla Armii Krajowej. Ten 
fakt upamiętnia pomnik i tablica przed 
urzędem gminy. Wieś w czasie walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim 
prawie w całości została zniszczona.
Po prawej stronie kościół parafialny 
(5,9 km trasy).
Kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy 
Przenajświętszej. Jedna z pierwszych 
pisanych wzmianek o kościele pochodzi 
z 1451 roku, kiedy to kościół w Grabowie 
otrzymał dziesięcinę snopową ze wsi 
Brzozowica. Kościół drewniany spalił 
się w XVIII wieku. na jego miejsce 
w roku 1776 właściciel Grabowa, podko-
morzy królewski Ignacy Wawelski, 
wystawił nową budowlę. obecny kościół 
w stylu neogotyckim został wniesiony 
w latach 1903-17 wg projektu Tomasza 
Pajzderskiego. na placu przed kościołem 
znajduje się dąb - pomnik przyrody 
z tablicą upamiętniającą bitwę pod Warką 
z 1656 roku, a także popiersie Prymasa 
Tysiąclecia ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Z prawej strony kościoła 
za ogrodzeniem plebania.
Po zwiedzeniu kościoła dochodzimy 
do poprzecznej drogi – szosa nr 731 
Warka-Kozienice i skręcamy w prawo. 
UWAGA! DUŻy RUCh SAMoChoDÓW. 
Po lewej stronie szosy znajduje się 
budynek urzędu gminy.
Jest to zabytkowy dawny budynek 
austriackiej strażnicy granicznej posta-
wiony po trzecim rozbiorze Polski, 
a następnie rozbudowany. Po wojnach 
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napoleońskich i kongresie wiedeńskim 
tereny te przeszły pod panowanie Rosji. 
Przed budynkiem pomnik poświęcony 
polu zrzutowemu „Jodła” nr 132 Armii 
Krajowej.
Spod urzędu gminy idziemy dalej 
szosą w kierunku Kozienic. Po prawej 
stronie szosy znajduje się cmentarz 
z I wojny światowej.
na cmentarzu pochowanych jest około 
700 żołnierzy austriackich, niemieckich 
i rosyjskich poległych w latach 1914-15. 
Metalowe krzyże upamiętniają żołnierzy 
walczących stron, cmentarz jest mocno 
zniszczony. na cmentarzu znajduje 
się również kopiec z płytą upamiętnia-
jącą okolicznych mieszkańców poległych 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku.
Po zwiedzeniu cmentarza wojennego 
wracamy tą samą drogą (szosa nr 731). 
UWAGA! DUŻy RUCh SAMoChoDÓW! 
Mijamy kolejno urząd gminy i kościół. 
Po drodze mijamy też po prawej stronie 

w głębi szkołę (za nią w parku mieścił 
się dwór Komornickich, ostatnich właści-
cieli Grabowa. Po dworskim parku pozo-
stały resztki starodrzewu, 2 białodrzewy 
i staw), również po prawej mijamy ruiny 
drewnianego młyna. Dochodzimy do wsi 
Wyborów, z prawej strony tuż za skrzyżo-
waniem pomnik (7,7 km trasy).
Jak głosi legenda, jest to pomnik zwią-
zany z wojnami szwedzkimi. Literatura 
podaje różne historie związane z jego 
powstaniem. Może on być echem pościgu 
Stefana Czarnieckiego za Szwedami 
uchodzącymi ku Warce.
na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo 
w asfaltową drogę prowadzącą do stacji 
kolejowej Grabów nad Pilicą. Po kilkuset 
metrach po prawej mijamy fermę strusi, 
a następnie po przejściu strumyka wcho-
dzimy w lasy Puszczy Stromieckiej. Drogą 
przez las idziemy cały czas prosto, czer-
wonym szlakiem, i dochodzimy do stacji 
kolejowej Grabów nad Pilicą (10,7 km 
trasy). Tu kończymy wycieczkę.

>>> Fragment cmentarza w Grabowie n. Pilicą
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>>> Kościół w Grabowie nad Pilicą >>> Budynek Urzędu Gminy Grabów n. Pilicą

>>> Pomnik upamiętniający zrzut
w Grabowie n. Pilicą

>>> Pomnik z czasów potopu
szwedzkiego w Wyborowie

WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Strzyżyna.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji PKP Grabów nad Pilicą do Radomia pociągiem osobowym Kolei 
Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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gRABóW NAD PILICą
– WARKA

Trasa wycieczki:
Grabów nad Pilicą, PKP >>> Przejście znakowanym szlakiem turystycznym 
w kolorze czerwonym (MZ-5204c) >>> Leśnictwo „Winiary” >>> Warka, 
kopiec Kononowicza >>> Zwiedzanie Warki (wg scenariusza wycieczki) >>> 
Warka, PKP

Długość: 9 km
Czas przejścia: 2,5h + około 2h odpoczynku

TRASA WYCIECZKI

P

trasa wycieczki

szlaki turystyczne

leśniczówka

parking leśny

wieża

cmentarzLEGENDA

lasy, zieleń miejska

sady

bagna, torfowiska

rzekikapliczka przydrożna

krzyż przydrożny

mogiła

pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania
kościół zabytkowy,
kościół
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Stacja kolejowa Grabów nad Pilicą znaj-
duje się przy linii kolejowej Radom-
Warszawa i jest oddalona od miejscowości 
Grabów nad Pilicą o 4 km.
Sprzed budynku stacji kolejowej Grabów 
nad Pilicą idziemy czerwonym szla-
kiem turystycznym, polną drogą, począt-
kowo biegnącą wzdłuż torów w kierunku 
jazdy pociągu. Wchodzimy do Puszczy 
Stromieckiej.
Pod względem geograficzno-przyrodni-
czym Puszcza Stromiecka (w literaturze 
nazywana także „Puszcza Stromecka”) 
jest obszarem leżącym między trzema 
rzekami: Wisłą, Pilicą i Radomką, które 
stanowią jej naturalne granice. najstarszą 
wzmiankę o Puszczy Stromieckiej spoty-
kamy w Kronice Jana Długosza.
W lasach Puszczy Stromieckiej rośnie 
głównie sosna. Zajmuje ona 74% 
powierzchni. W dalszej kolejności w lasach 
tych rośnie dąb (11%), brzoza (6%), olsza 
(5%).Pozostałe gatunki drzew występują 
w znacznie mniejszych ilościach.
Puszcza Stromiecka była areną licznych 
wydarzeń w historii Polski. W 1656 r. 
Stefan Czarniecki pobił na jej terenie, 
w Uroczysku Trupień, wojska szwedzkie. 
Lasy były miejscem walk, zgrupowań 
i przemarszów wojsk w czasie wojen 
napoleońskich oraz powstań listopado-
wego i styczniowego. W czasie pierw-
szej wojny światowej na tym terenie 
walczył czwarty batalion Pierwszej 
Brygady Legionów. We wrześniu 
1939 r. tereny puszczańskie były miej-
scem licznych walk z wojskami niemiec-
kimi. oddział Wydzielony Wojska 
Polskiego pod dowództwem majora 
henryka Dobrzańskiego „hubala” był 
pierwszym działającym na tym terenie 

oddziałem partyzanckim. Przyczółek 
warecko – magnuszewski oraz bitwa 
pod Studziankami były ostatnimi na tym 
terenie epizodami drugiej wojny świa-
towej. Ślady toczonych tu walk są 
widoczne w lesie w postaci licznych 
okopów, stanowisk ogniowych i innych 
pozostałości. Po zakończeniu działań 
wojennych na terenie puszczy opero-
wały oddziały polskiego podziemia 
niepodległościowego.
Droga nieznacznie odchodzi od torów. 
Szlak biegnie cały czas leśną drogą 
wśród stosunkowo młodego lasu sosno-
wego. Las urozmaicają brzozy rosnące 
gdzieniegdzie na jego skraju. Po lewej 
stronie w niewielkiej odległości od drogi 
spotykamy płytkie ślady transzei. 
Przypominają one o walkach toczo-
nych w latach 1944-45 na przyczółku 
warecko-magnuszewskim.
Przyczółek Warecko-Magnuszewski 
to obszar na lewym brzegu Wisły 
w rejonie Warki i Magnuszewa; opano-
wany został 1-4 VIII 1944 roku 
w końcowej fazie operacji brzesko-
-warszawskiej 1 Frontu Białoruskiego 
przez 8 Armię Gwardyjską. Przyczółek 
miał duże znaczenie operacyjne, w jego 
utrzymanie poważny wkład wniosły 
dywizje 1 Armii WP, zwłaszcza 3 i 2DP.
opanowany przez sowiecką 8 Armię 
Gwardyjską, był drugim pod względem 
wielkości przyczółkiem na Wiśle. 
na początku sierpnia 1944 miał 45 km 
szerokości i 18 km długości. Przebiegał 
od ujścia Pilicy, wzdłuż jej prawego 
brzegu do Zosina, Grabowa Zaleśnego, 
dalej lewym brzegiem Radomki do jej 
ujścia. Dowództwo niemieckie, dążąc 
do likwidacji przyczółka stanowiącego 
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niebezpieczny wyłom w systemie 
obrony na Wiśle, przegrupowało do jego 
rejonu m.in. 19 Dywizję Pancerną oraz 
Dywizję Pancerno-Spadochronową 
„hermann Göring”. Jednocześnie lotnictwo 
niemieckie rozpoczęło zmasowane naloty 
bombowe na przeprawy wojsk 8 Armii 
w rejonie Skurcza i Tarnowa. Dla wzmoc-
nienia przyczółka została skierowana 
spod Dęblina polska 1 Armia WP. Atak 
niemiecki załamał się pod Studziankami, 
gdzie Wehrmacht poniósł ciężkie straty 
w wyniku kontruderzenia 1. Brygady 
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.
Z Przyczółka Warecko-Magnuszewskiego 
14 stycznia 1945 roku rozpoczęła się 
ofensywa styczniowa, której skutkiem 
było bardzo szybkie, w czasie 2 tygodni, 
zajęcie przez wojska radzieckie ziem 

pomiędzy Wisłą a odrą.
W 20 rocznicę bitwy pod Studziankami 
otwarte zostało Mauzoleum poświęcone 
pamięci poległych tu żołnierzy polskich 
i sowieckich. W 1977 roku w niedalekim 
Mniszewie otwarto Skansen Bojowy 
1 Armii Wojska Polskiego.
nadal idziemy szeroką leśną drogą, prze-
chodzimy pod linią wysokiego napięcia, 
mijamy skrzyżowanie dróg, do którego 
z prawej strony dochodzi linia elektryczna 
na betonowych słupach. Dochodzimy do 
polany; z prawej strony mijamy wysoką 
metalową wieżę obserwacyjno - prze-
ciwpożarową Lasów Państwowych, a po 
lewej i prawej stronie zabudowania 
leśnictwa Winiary z parkingiem leśnym.
Mijamy zabudowania i dochodzimy 
do szosy nr 730 (Grójec-Warka-Kozienice). 

>>> Kopiec w miejscu stracenia powstańców styczniowych



94 >>>

Kierując się znakami szlaku turystycz-
nego w kolorze czerwonym, skręcamy 
w lewo na szosę. Z lewej strony stał 
niegdyś dziś już nieistniejący obelisk 
upamiętniający zakończenie budowy 
drogi Warka-Kozienice, wystawiony 
11 listopada 1933 roku. UWAGA! DUŻy 
RUCh SAMoChoDÓW! Idziemy ostrożnie 
poboczem, za białą linią ograniczającą 
jezdnię, przechodzimy most na rzece 
Pilicy i wchodzimy do Warki (7,8 km trasy).
Rzeka Pilica jest lewym dopływem 
Wisły, źródła jej znajdują się na Wyżynie 
Częstochowskiej. Długość rzeki wynosi 
319 km. Do Pilicy wpływają: Luciąża 
i Wolbórka (lewobrzeżne) oraz Czarna 
Włoszczowska, Czarna Konecka 
i Drzewiczka (prawobrzeżne). Rzeka 
wpada do Wisły w okolicach wsi Mniszew.
Po przejściu mostu na Pilicy, na skarpie 
widać zabudowania Warki, w dole po 
lewej stronie stadion sportowy, targo-
wisko miejskie, ośrodek wodny. nADAL 
IDZIEMy oSTRoŻnIE poboczem szosy.

Warka – miasto nad rzeką Pilicą 
w powiecie grójeckim, około 
11 000 mieszkańców. Siedziba urzędu 
miejsko-gminnego.
Warka otrzymała prawa miejskie 
pomiędzy 1284 a 1321 rokiem, gdyż 
w 1321 roku książę Trojden I potwier-
dził prawa miejskie. Dogodne poło-
żenie na szlakach handlowych, a także 
rozwój piwowarstwa sprzyjał boga-
ceniu się i zwiększaniu znaczenia Warki. 
okres największej świetności miasta 
przypada na XV i XVI wiek, potwierdza 
to choćby liczba kościołów, w XVI wieku 
wynosząca siedem, co świadczy o dużej 
zamożności Warki. Podczas potopu 
szwedzkiego Stefan Czarnecki wygrał 
bitwę z wojskami szwedzkimi pod Warką. 
od 1795 roku była w zaborze pruskim, 
a w latach 1807-15 Warka znalazła 
się w Księstwie Warszawskim, potem 
w Królestwie Polskim. Tu urodził się 
i został pochowany Piotr Wysocki, jeden 
z inicjatorów powstania listopadowego. 

>>> Rynek w Warce
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W II połowie XIX w. nastąpił okres ponow-
nego ożywienia gospodarczego miasta. 
Rozwinęło się rzemiosło, takie jak: szew-
stwo, krawiectwo, stolarstwo, rzeź-
nictwo i piekarnictwo. W 1891 roku 
powstała fabryka okuć budowlanych Braci 
Lubert. W tym czasie działały tu browar 
i cegielnia.
Podczas II wojny światowej Warka 
poniosła niepowetowane straty. niemcy 
wymordowali wielu mieszkańców. 
W okolicy działały oddziały party-
zanckie AK i BCh. Warka została prawie 
doszczętnie zniszczona w wyniku walk 
na przyczółku warecko-magnuszewskim. 
23 sierpnia 1944 roku nad miastem roze-
grała się pierwsza bitwa sformowanych 
w ZSRR oddziałów lotnictwa polskiego.
Dochodzimy do bramy targowiska, opusz-
czamy czerwony szlak, przechodzimy 
przez targowisko, na którego końcu 
pod wysokim starym drzewem znaj-
duje się kopiec z tablicą upamiętniającą 
wydarzenia powstania styczniowego 
1863 roku na terenie Warki.
Zwieńczony metalowym krzyżem kopiec 
usypany został przez mieszkańców 
Warki w 1927 roku na miejscu egzekucji 

powstańców. W okresie powstania stycz-
niowego ppłk Władysław Kononowicz 
zorganizował z okolicznych miesz-
kańców oddział powstańczy i stoczył 
szereg potyczek z wojskami rosyj-
skimi. Bohaterski dowódca został ujęty 
i rozstrzelany wraz ze swoimi adiutan-
tami – kpt. Edmundem nałęcz-Sadowskim 
i podoficerem Feliksem Łabędzkim 
w dniu 3 czerwca 1863 r.
Spod kopca idziemy wzdłuż ogro-
dzenia targowiska, wchodzimy w aleję 
PTTK, która charakterystycznym łukiem 
wznosi się na skarpę. na górze skręcamy 
w prawo w ulicę Farną, którą dochodzimy 
do kościoła pod wezwaniem św. Biskupa 
Mikołaja.
Kościół pochodzi z początku XVI wieku. 
Był wielokrotnie przebudowywany. 
Z wyposażenia na szczególną uwagę 
zasługują: późnorenesansowy ołtarz 
główny z rzeźbami świętych i obrazem 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku, 
kropielnica piaskowa z XVII-XVIII wieku 
oraz ołtarze boczne. Kościół ogrodzony 
jest murem z czterema kaplicami w stylu 
neogotyckim.
Po zwiedzeniu kościoła, z ulicy Farnej 

>>> Kościół p.w. św. Biskupa Mikołaja >>> Kościół i klasztor franciszkanów
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skręcamy w lewo w ul. Mostową i na 
pierwszym skrzyżowaniu skręcamy 
w prawo w ul. Franciszkańską, przy bardzo 
ciekawej słupowej kapliczce. Tu spoty-
kamy znakowany szlak turystyczny 
w kolorze zielonym, który będzie nam 
towarzyszył w pozostałej wędrówce. Po 
prawej stronie ul. Franciszkańskiej kościół 
i klasztor pofranciszkański pod wezwa-
niem Matki Boskiej Szkaplerznej.
Kościół i klasztor powstały w latach 1652-
1746, dla franciszkanów sprowadzonych 
do Warki przez Katarzynę Boglewską. 
Z wyposażenia wnętrza na uwagę zasłu-
gują: ołtarz główny z połowy XVIII wieku, 
z obrazem Madonny z Dzieciątkiem, roko-
kowa ambona oraz trzy barokowe konfe-
sjonały. Według tablic znajdujących się 
na fasadzie kościoła, w jego podzie-
miach pochowano książąt mazowieckich 
Trojdena I i Konrada II czerskiego oraz 
księżnę Danutę Annę, żonę Janusza I.
naprzeciw kościoła leży skwer z pomni-
kiem upamiętniającym niemiecki terror 
w latach 1939-45 wraz z imiennym 

>>> Dwór w Winiarach

>>> Pomnik Kazimierza Pułaskiego
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wykazem ofiar. Ulicą Franciszkańską 
dochodzimy do rozwidlenia ulic, skręcamy 
w prawo w ul. K. Pułaskiego, na której 
końcu znajduje okazały park i pałac 
w Winiarach (6,4 km trasy). W pałacu 
mieści się Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce.
Krajobrazowy park w Winiarach został 
założony w II połowie XVIII w. i prze-
kształcony w wiekach XIX i XX. Założenie 
rozciąga się na skarpie i zboczach nad 
Pilicą i otacza ze wszystkich stron dwór 
w Winiarach. Zarys układu dawnego parku 
zachował się do dziś: wyraźnie widoczna 
część wjazdowa z drogą zachodnią 
i północną oraz dziedziniec podjazdowy.
W 1979 roku, w 200 rocznicę śmierci 

Kazimierza Pułaskiego, odsłonięty został 
pomnik z brązu autorstwa Kazimierza 
Danilewicza, usytuowany w centralnej 
części parku.
Dwór w Winiarach powstał w drugiej 
połowie XVII wieku. Jego projektantem 
był Augustyn Loccegia, a zamawiającym 
Stanisław Antoni Szczucki, podkanc-
lerzy litewski i referendarz koronny. 
W XVIII wieku Winiary stają się własno-
ścią rodziny Pułaskich, a konkretnie 
Józefa Pułaskiego, starosty warec-
kiego. Lata następne przynoszą liczne 
zmiany właścicieli, wśród nich możemy 
wymienić: rodziny Walewskich, potem 
Brochowskich, Zaborowskich, Jordanów, 
Kurtzów, Prozorów, księcia Włodzimierza 
Czetwertyńskiego, Szczuków, 
Rostworowskich. W 1921 roku Winiary 
trafiają do hrabiego Wacława Godzięby 
Dąbskiego. W okresie międzywojennym 
do dworu w Wiarach ściąga wiele osób 
z ówczesnego świata kultury i polityki, 
m.in. marszałek Józef Piłsudski, gene-
rałowie Lucjan Żeligowski, Bolesław 
Wieniawa-Długoszewski, wówczas 
pułkownik, a późniejszy generał i komen-
dant główny Armii Krajowej Stefan Grot 
- Rowecki.
Po II wojnie światowej we dworze 
mieściło się gimnazjum i liceum ogól-
nokształcące oraz internat i mieszkania 
nauczycieli. W latach pięćdziesiątych 
XX w. z inicjatywy nauczycieli miej-
scowych szkół: Wiktora Krawczyka 
i Aleksandra Gajewskiego powstało PTTK-
owskie, regionalne muzeum, prezentujące 
historię Warki i okolic. W latach 1962-66 
dokonano remontu dworu, a w styczniu 
1967 r. zostało otwarte historyczno-
-biograficzne Muzeum im. Kazimierza >>> Pomnik Piotra Wysockiego
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Pułaskiego.
Kazimierz Michał Wacław Wiktor Pułaski 
herbu Ślepowron urodzony 4 marca 
1746 r. (wg innych źródeł pomiędzy 
1745 a 1749) w Warszawie, zginął 
z odniesionych ran w bitwie pod 
Savannah 11 października 1779 r. – jeden 
z przywódców konfederacji barskiej, 
generał amerykański, bohater wojny 
o niepodległość USA.
Z muzeum ulicą Pułaskiego idziemy 
do ul. Franciszkańskiej, przecinamy 
ul. Mostową, wchodzimy w ul. Senatorską, 
którą dochodzimy do Rynku (7,4 km 
trasy). Po lewej stronie w głębi ratusz 
miejski, obecnie siedziba Urzędu Miasta 
i Gminy Warka.
Klasycystyczny ratusz warecki powstał 
w 1821 roku według projektu hilarego 
Szpiclowskiego. na jego ścianach znajdują 
się tablice poświęcone zwycięskiej bitwie 
ze Szwedami pod Warką w czasie Potopu, 
Insurekcji Kościuszkowskiej, a także 
bitwie 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
„Warszawa” w czasie II wojny światowej.
Z Rynku skręcamy w prawo w ulicę 
Warszawską, następnie znów w prawo 
w ulicę Długą i po kilkudziesięciu metrach 
dochodzimy do dworku na Długiej. Z tyłu 
dworku na małym placu znajduje się 
pomnik Piotra Wysockiego.
Klasycystyczny dworek mieszczański 
z pierwszej połowy XIX wieku mieści 
obecnie placówkę kultury.
Piotr Wysocki urodził się w Winiarach 
10 września 1797 roku, w rodzinie szla-
checkiej herbu odrowąż. Przywódca 
sprzysiężenia podchorążych, które dopro-
wadziło do wybuchu powstania listopado-
wego 1830 roku.
Uczestnik bitew pod Wawrem, 

Grochowem, Dobrem i okuniewem. 
W 1831 roku, ranny podczas walk 
w obronie Warszawy, dostaje się 
do niewoli. Skazany na karę śmierci przez 
powieszenie za udział w powstaniu. 
Wyrok zmieniono ukazem carskim 
na 20 lat osiedlenia na Syberii. 
W 1857 roku wrócił z zesłania. Zmarł 
w Warce 6 stycznia 1875 roku jako 
bohater narodowy. Pogrzeb jego stał się 
wielką manifestacją patriotyczną.
Wracamy z powrotem na ulicę 
Warszawską, mijamy Publiczne 
Gimnazjum nr 1, a nieco dalej 
siedzibę oddziału PTTK im. Wiktora 
Krawczyka w Warce i dochodzimy 
do ronda. Przy rondzie z lewej strony 
stoi pomnik upamiętniający pierwszą 
bitwę powietrzną 1 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego „Warszawa” z Luftwaffe 
w dniu 23. sierpnia 1944 r. Z ronda 
idziemy ukośnie w lewo, w ul. Grójecką. 
Po prawej stronie mijamy kotwicę statku 
handlowego m/s. Warka, z lewej strony 
- przejazd kolejowy. Ulicą Kolejową 
dochodzimy do stacji kolejowej Warka 
PKP (9 km trasy). Tu kończymy naszą 
wycieczkę.

>>> Dworek mieszczański w Warce
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Grabów nad Pilicą.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji PKP Warka do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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BIELINY
– DRZEWICA

Trasa wycieczki:
Bieliny opoczyńskie, PKP >>> Rzeka Brzuśnia, Kładka >>> Drzewica, rynek 
>>> Drzewica, ośrodek Wypoczynkowy >>> Przejście znakowanym szlakiem 
turystycznym w kolorze czerwonym (MZ/ŁD- 22c) >>> Drzewica, PKP >>> 
Przejście bez szlaku

Długość: 7,8 km
Czas przejścia: 2,5h + około 1,5h odpoczynku

P

trasa wycieczki

szlaki turystyczne

leśniczówka

parking leśny

zamek

cmentarzLEGENDA

lasy, zieleń miejska

bagna, torfowiska

rzeki

kapliczka przydrożna

krzyż przydrożny

mogiła

pomnik

zbiorniki wodne
linia kolejowa,
stacja, przystanek
zabudowania
kościół zabytkowy,
kościół

TRASA WYCIECZKI
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Z peronu przystanku Bieliny 
opoczyńskie, przez przejazd kolejowy 
udajemy się czerwonym szlakiem tury-
stycznym w kierunku widocznego drew-
nianego kościoła, otoczonego murem, 
we wsi Bieliny.
Bieliny, wieś położona na skraju woje-
wództwa mazowieckiego w powiecie 
przysuskim, gminie Gielniów. We wsi 
szkoła podstawowa oraz drewniany 
kościół parafialny pod wezwaniem świę-
tych Apostoła Szymona i Judy Tadeusza 
z XVII wieku, kryty gontem, z barokowym 
i rokokowym wyposażeniem. Kościół 
ogrodzony niskim murem, na co dzień 
zamknięty, możliwość zwiedzania po 
telefonicznym uzgodnieniu z księdzem 
proboszczem. Plebania stoi obok kościoła. 
Parafia wchodzi w skład dekanatu drze-
wickiego diecezji radomskiej.
Po zwiedzeniu kościoła wracamy 
z powrotem w kierunku stacji kole-
jowej Bieliny opoczyńskie. Tuż za prze-
jazdem kolejowym skręcamy w lewo, 
czerwonym szlakiem prowadzącym 
w górę, na ścieżkę biegnącą wzdłuż 
torów kolejowych. Ścieżka biegnie pod 

linią elektryczną. Szlak nieznacznie 
odchodzi od torów, a następnie skręca 
ukośnie w prawo, do lasu. Mijamy skrzy-
żowanie leśnych dróg i dalej idziemy 
prosto czerwonym szlakiem. na rozwi-
dleniu dróg skręcamy w lewo, docho-
dzimy do leśnej drogi. Skręcamy w prawo, 
a następnie na rozwidleniu dróg skrę-
camy w lewo w kierunku kładki na rzece 
Brzuśni (2,0 km trasy). UWAGA! PRZy 
PRZEChoDZEnIU KŁADKI nALEŻy 
ZAChoWAĆ SZCZEGÓLnĄ oSTRoŻnoŚĆ – 
BRAK PoRęCZy.
Brzuśnia, niewielka rzeczka o długości 
20 km, stanowiąca prawobrzeżny 
dopływ Drzewiczki. Źródła posiada 
w północnej części Garbu Gielniowskiego, 
w lasach przysuskich, niedaleko źródeł 
Radomki. W górnym biegu zasila stawy 
rybne, a w średnim i dolnym płynie 
wąską, głęboką i malowniczą doliną. 
W pobliżu Gielniowa Brzuśnię zasila mała 
Gielniowianka. Brzuśnia, mijając Bieliny, 
wpada do Drzewiczki (prawy dopływ 
Pilicy). Rzeka jest bardzo czysta, ma 
wody I klasy czystości. Żyją w nich ryby 
łososiowate i skorupiaki.

>>> Kościół w Bielinach >>> Rzeka Brzuśnia
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W tym miejscu na rzece Brzuśni prze-
biega granica pomiędzy województwami 
mazowieckim i łódzkim. Za kładką skrę-
camy w lewo, a na rozwidleniu scho-
dzimy z drogi polnej w prawo, na ścieżkę 
w kierunku lasu. Ścieżka biegnie miej-
scami równolegle do leśnej drogi, 
a następnie się z nią łączy. Drogą leśną 
biegnie też czerwony szlak, który dopro-
wadza nas do skraju miasta Drzewica.
Drzewica jest miastem położonym nad 
rzeką Drzewiczką. Administracyjnie 
należy do powiatu opoczyńskiego 
w województwie łódzkim. Liczy około 
4000 mieszkańców. Jest siedzibą Urzędu 
Miasta i Gminy. Przez Drzewicę przebiega 
linia kolejowa z Radomia do Koluszek 

oraz szosa nr 728 z Końskich do Grójca.
osada z I połowy XIII wieku, w roku 
1429 uzyskała prawa miejskie, które 
utraciła w 1869 roku za pomoc udzielaną 

>>> Tor kajakowy w Drzewicy

>>> Cmentarz w Drzewicy
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powstańcom styczniowym. odzyskała je 
dopiero w roku 1987. Zabytkami Drzewicy 
są: ruiny zamku gotycko-renesanso-
wego, kościół gotycki, kolumna w stylu 
toskańskim oraz stara zabudowa miejska. 
W mieście znajduje się znana w kraju 
fabryka nakryć stołowych „Gerlach”, 
unikatowy tor slalomowy kajakarstwa 
górskiego, na którym odbywają się liczne 
zawody sportowe oraz duży zalew na 
rzece Drzewiczce.
Czerwonym szlakiem dochodzimy do 
cmentarza parafialnego, warto tu się 
zatrzymać i zwiedzić tę nekropolię.
na uwagę zasługują zabytkowe groby 
mieszkańców Drzewicy różnej naro-
dowości: Polaków, Anglików i Rosjan, 
a zwłaszcza groby Kobylańskich, założy-
cieli i właścicieli fabryki „Gerlach” oraz 
kaplica grobowa Reyskych - właścicieli 
Drzewicy w XIX wieku. W głównej alei 
cmentarza znajdują się mogiły żołnierzy 
29 Dywizji Piechoty poległych w walkach 
7÷9 września 1939 roku oraz ofiar 
niemieckiej pacyfikacji z dnia 15 paździer-
nika 1944 roku, a także symbo-
liczny grób ofiar niemieckich obozów 

koncentracyjnych.
Z cmentarza czerwonym szlakiem 
idziemy w kierunku widocznego wśród 
drzew zamku. Przed mostem na rzece 
Drzewiczce schodzimy po schodkach na 
łąkę przed zamkiem (3,9 km trasy). Zamek 
jest własnością prywatną i zwiedzanie 
jego jest możliwe tylko z zewnątrz od 
strony fosy.
Zamek gotycko-renesansowy, w latach 
1527-35 z istniejącego zamku gotyc-
kiego przebudowany na renesansową 
rezydencję rodową przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego, 
prymasa Polski, wielkiego kanclerza 
koronnego, wybitnego humanistę. 
W 1651 r. zamek został zapisany miej-
scowym bernardynkom przez córkę 
Andrzeja Drzewieckiego. Zakonnice prze-
noszą się do zamku w 1675 r. i prze-
bywają w nim do 1814 r. kiedy to 
warownię w znacznym stopniu niszczy 
pożar. Budowla nie zostaje odbudowana 
i popada w ruinę. Bernardynki po pożarze 
przenoszą się do klasztoru w Świętej 
Katarzynie.”
Po zwiedzeniu zamku wracamy 

>>> Zamek w Drzewicy >>> Zamek w Drzewicy
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z powrotem na ulicę Mostową, przecho-
dzimy nad rzeką Drzewiczką.
Rzeka Drzewiczka, prawobrzeżny dopływ 
Pilicy o długości około 81 km wypływa 
ze wzgórz Garbu Gielniowskiego w okoli-
cach Ruskiego Brodu. opływa lasy przy-
susko-szydłowieckie od zachodu, płynie 
przez Petrykozy, opoczno, Zameczek, 
Drzewicę (od której bierze swoją 
nazwę), odrzywół i Wysokin, uchodząc 
do Pilicy w okolicach nowego Miasta. 
Z lewej strony dopływają do niej rzeki: 
Młynkówka i Węglanka z opoczynianką, 
a z prawej Brzuśnia. Spiętrzane wody 
Drzewiczki były wykorzystywane 
od dawna do napędu młynów i kuźnic, 
rzeka zasila również stawy rybne.
Za mostem idziemy do widocznego przed 
nami placu Wolności. Jest to centralny 
plac Drzewicy z obszernym skwerem.

na placu znajduje się pomnik poświę-
cony żołnierzom 25 pułku piechoty Armii 
Krajowej oraz partyzantom z innych 
ugrupowań.
Idziemy w kierunku widocznego 
na końcu placu kościoła, po drodze 
mijamy pamiątkowy kamień z tablicą.
Kamień upamiętnia pobyt w Drzewicy 
henryka Dąbrowskiego i jego dywizji 
w listopadzie 1794 roku.
Idziemy dalej placem Wolności i docho-
dzimy do kościoła parafialnego .
Kościół pod wezwaniem św. Łukasza 
ufundowany w 1315 roku przez 
Wojciecha Drzewickiego to budowla 
gotycka, jednonawowa, z wieżą 
z około XV wieku. Ma na wyposa-
żeniu: późnogotycki krucyfiks z pierw-
szej połowy XVI wieku oraz późnoba-
rokowe obrazy – Św. Anna nauczająca 
Maryję, Św. Barbara, Św. Jan Chryzostom, 
Św. Józef, które namalował Szymon 
Czechowicz.
Z kościoła idziemy przez pl. Wolności 
w prawo do ulicy Warszawskiej. UWAGA! 
DUŻy RUCh SAMoChoDÓW! (szosa 
nr 728 Grójec-Końskie). Po stu kilku-
dziesięciu metrach po lewej stronie ulicy 
znajduje się kolumna w stylu toskań-
skim znana jako figura św. Anny (4,6km 
trasy). Ze wzniesienia przy kolumnie 
w kierunku południowym (w kierunku 
zamku) rozciąga się ładna panorama 
fragmentu Gór Świętokrzyskich – Garbu 
Gielniowskiego.
Wracamy z powrotem ulicą Warszawską 
do placu Wolności, skręcamy w prawo 
na plac w kierunku pomnika, a dalej 
ul. Braci Kobylańskich w kierunku 
Zakładów „Gerlach”. Przed zakła-
dami skręcamy w lewo i po schodkach >>> Kościół w Drzewicy



106 >>>

Z POBOjOWISKA >>>
Zdziesiątkowana pod Moskwą armia 
napoleońska cofała się po polskich 
ziemiach na zachód. Polscy żołnierze szli 
razem z Francuzami. Za nimi następo-
wali zwycięzcy Rosjanie. oddział polski 
kierował się przez ziemię radomską 
w stronę ciemnego lasu. nagle drogę 
polskiemu wojsku zagrodziła spora 
rzeka. Utrudzeni żołnierze siedli 
bezradnie na jej brzegu. o przeprawie 
nie było mowy. Zarządzono nocny 
postój. Żołnierze zapadli w nerwowy 
sen. W każdej chwili mogła ich dopaść 
rosyjska awangarda.
Jeden ze starych wiarusów nie mógł 
zasnąć. Ranny w nogę, rozpoznał 
wieczorem w ranie początki gangreny. 
Dla starego żołnierza oznaczało to 
wyrok śmierci. Przed północą stary 
żołnierz pożegnał się ze swoim ziom-
kiem i poprosił go o przekazanie najbliż-
szym wiadomości. o północy stary 

wiarus z trudem wstał i skierował się 
w górę rzeki. Wyszukał na otacza-
jącym rzekę bagnie suchszego miejsca 
i tam usiadł. Po chwili zaczął wyko-
nywać rękoma tajemnicze znaki. Wokoło 
rozszedł się smród palonej siarki. obok 
wojaka pojawiła się postać diabła. Czart 
złośliwie się roześmiał na widok wojaka. 
Ten za pewną przysługę ofiarował mu 
swoją duszę. Kusy trochę się droczył, ale 
w końcu przystał na transakcję. Stary 
żołnierz oddawał diabłu swoją duszę 
za bezpieczne przeprawienie przez 
rzekę polskich żołnierzy. Czart wymusił 
na wojaku podpisanie cyrografu.
nad ranem do śpiących polskich 
żołnierzy dotarła wiadomość o pobliskim 
moście. Żołnierze w pośpiechu przepra-
wili się nim przez rzekę i weszli do wiel-
kiego lasu. Tuż po zniknięciu polskich 
żołnierzy nad brzegiem rzeki pojawiła 
się rosyjska jazda. Ich dowódca zobaczył 

dochodzimy do rzeki Drzewiczki. Przed 
nami, na rzece, koniec toru slalomowego 
kajakarstwa górskiego.
nowoczesny tor kajakarstwa górskiego 
na rzece Drzewiczce został zmoderni-
zowany w roku 2005. Jego charaktery-
styczną cechą jest to, że znajduje się na 
terenach nizinnych; drugi po krakowskim 
sztuczny tor w Polsce. Długość toru około 
210 m, szerokość rynny od 5 do 12 m. 
od 1985 roku odbywają się tu liczne 
zawody, a sportowcy z Drzewicy osią-
gali znaczące sukcesy na mistrzostwach 
świata i olimpiadach.
opuszczamy tor, przechodząc przez 

most na jazie spiętrzającym wody 
Drzewiczki (6,5 km trasy) i kierujemy 
się wzdłuż brzegu zalewu do pobli-
skiego ośrodka wypoczynkowego (7,2 km 
trasy). Możliwość dłuższego odpoczynku. 
na terenie ośrodka, w rogu pod płotem, 
obudowane źródełko. Zalew na rzece 
Drzewiczce ma powierzchnię około 83 ha.
Po odpoczynku z ośrodka wodnego 
idziemy w lewo do rozwidlenia ulic i dalej 
ulicą do stacji kolejowej w Drzewicy 
(7,8 km trasy). Tu kończymy naszą 
wycieczkę. UWAGA! BILETy KUPUJEMy 
U KonDUKToRA W PoCIĄGU.
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Bieliny opoczyńskie.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji PKP Drzewica do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowiec-
kich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>

brodzącego w rzece starego polskiego 
wojaka. Jazda skoczyła do rzeki w jego 
kierunku. nagle woda zakotłowała się 
od przerażonych koni i jeźdźców. Czarcia 
głębia pochłonęła cały oddział kawalerii.
od tej pory rzeka Drzewiczka powoli 
zamulała diabelską głębię. Z czasem 
powstał tu bród, którym można 
przejść przez rzekę na drugą stronę. 

na pamiątkę opisanych wydarzeń 
okoliczna ludność nazwała go Ruskim 
Brodem. Położona w pobliżu wioska 
nazywa się tak samo.
oglądając w Drzewicy przepływającą 
przez nią rzekę, jej bystry nurt, można 
wspomnieć o starym wojaku, który 
podpisując pakt z diabłem, uratował 
życie swych wojennych towarzyszy.
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BąKOWIEC
- ZAjEZIERZE

Trasa wycieczki:
Bąkowiec PKP >>> Szlakiem czarnym do szlaku zielonego >>> Uroczysko 
„Chrusty” >>> Szlak zielony do Sieciechowa i dalej do opactwa >>> Fort 
Bema >>> Bez znaków do Zajezierza PKP

Długość: 20 km
Czas przejścia: z krótkimi odpoczynkami 5,5-6,5 h

trasa wycieczki

LEGENDA

lasy ka

bagna, torfowiska

rzeki

zbiorniki wodne

linia kolejowa,
stacja P

zabudowania

pomnik

cmentarzdroga

linia energetyczna dwór

J przystanek autobusowy
linii J

elektrownia

TRASA WYCIECZKI
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Trasę wycieczki rozpoczynamy na 
peronie stacji Bąkowiec. Jest to przy-
stanek kolejowy na linii Dęblin – Radom 
– Kielce.
Kolej z Dęblina przez Radom, Kielce, 
olkusz do Dąbrowy Górniczej została 
wybudowana w w latach 1883-1886 
jako kolej „Iwangorodzko-Dąbrowska”. 
nazwa pochodzi od nazwy rosyjskiej 
twierdzy w Dęblinie, która w tamtym 
czasie nazywała się Iwangorod. Ta linia 
kolejowa miała długość ponad 450 km 
i była najdłuższa w Królestwie Polskim. 
Stacja leży na terenie miejscowości 
Kolonia Bąkowiec, a sama miejscowość 
Bąkowiec znajduje się po drugiej stronie 
torów kolejowych, na południowy 
wschód.
Z peronu przechodzimy w kierunku 
budynku stacji i schodzimy po schod-
kach na drogę asfaltową. Przy przy-
stanku kolejowym rozpoczyna się czarny 
szlak turystyczny. Udajemy się drogą 
w lewo, wzdłuż torów, czarnym szlakiem 
turystycznym. Mijamy budynek kole-
jowej nastawni. na wzgórku z prawej 
strony znajduje się cmentarz wojenny 
z I wojny światowej – są tu pochowani 

żołnierze, w nieustalonej liczbie, z armii 
austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemiec-
kiej, polegli w bitwie pod Dęblinem 
w październiku 1914 r. (0,8 km).
W latach 1914–15 okolice Dęblina na 
lewym brzegu Wisły były polem cięż-
kich walk między wojskami rosyj-
skimi a niemieckimi i austro-węgier-
skimi, w składzie których walczyły 
oddziały legionowe Józefa Piłsudskiego 
(pod Laskami i Anielinem). Celem walk 
było uchwycenie przepraw mosto-
wych na Wiśle i Wieprzu oraz zdobycie 
twierdzy Iwangorod (dzisiejszy Dęblin). 
Widocznymi śladami toczonych walk są 
liczne cmentarze wojenne obu walczą-
cych stron oraz pozostałości transzei 
i umocnień polowych w lasach.
Po zwiedzeniu cmentarza, idąc starą 
drogą, przekraczamy tor kolejowy 
z Bąkowca do elektrowni w Świerżach 
Górnych (0,9 km) i za chwilę szosę 
z Kozienic do Góry Puławskiej. 
Dochodzimy do skraju lasu, z lewej 
strony mając zabudowania i ogro-
dzenie z siatki. Idziemy wzdłuż torów 
i lasu, kierując się znakami, w kierunku 
Garbatki. Po około 300 m skrę-
camy w prawo za znakami na zaro-
śniętą ścieżkę, a następnie przekra-
czamy nasyp toru kolejowego z Garbatki 
Letnisko do elektrowni w Świerżach 
Górnych (1,8 km). UWAGA nA PoCIĄGI! 
Dochodzimy do skośnej drogi i skrę-
camy w lewo na drogę z tłucznia 
(3,2 km). Dalej, idąc czarnym szlakiem, 
mijamy z prawej polanę po wyrębie lasu 
(3,8 km). Dochodzimy do poprzecznej 
drogi (koniec drogi żwirowej) i skręcamy 
w prawo na drogę leśną (4,3 km). Przy 
tej drodze znajdują się z lewej i prawej >>> Cmentarz wojenny w Bąkowcu
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strony ogrodzone uprawy leśne. naszą 
drogę przecina stara transzeja (4,8 km). 
Po kilkuset metrach dochodzimy do 
uroczyska „Chrusty”, gdzie wchodzimy 
na turystyczny szlak w kolorze zielonym.
Zielonym szlakiem udajemy się w prawo. 
Spotykamy poprzeczną drogę (5,8 km) 
i skręcamy w lewo, następnie docho-
dzimy do rozwidlenia dróg (6,2 km) 
i idziemy w prawo. Mijamy z prawej 
strony miejsce wypoczynku „Złoty 
kamień” (6,8 km) – zadaszony stolik 
i siedziska. Dalej drogą z trylinki (bloczki 
betonowe) dochodzimy do linii kole-
jowej (z Garbatki Letniska i Bąkowca 
do elektrowni w Świerżach Górnych), 
a następnie do szosy (Kozienice – 
Góra Puławska) – 7,1 km. Po przejściu 
szosy idziemy utwardzoną drogą przez 

las olchowy „Biele”. Teren jest poro-
śnięty olszyną po obu stronach drogi. 
następnie wychodzimy na otwarte łąki 
i pola sieciechowskie (8,1 km). Po przej-
ściu przez most nad kanałem, skręcamy 
w prawo wzdłuż kanału, a następnie 
w lewo i podążamy drogą do widocz-
nego w oddali Sieciechowa.
nazwa Sieciechów pochodzi od żyjącego 
w XI wieku palatyna księcia hermana. 
To jeden z ostatnich członków książę-
cego rodu Starżów Toporczyków rządzą-
cego Wiślanami do chwili inkorporacji 
do państwa Polan.
1. Sieciechów w okresie średniowiecza 
był jedną z najważniejszych miejsco-
wości regionu. Prawa miejskie uzyskał 
już w XIII w., jest więc jednym z najstar-
szych ośrodków wczesnomiejskich 

>>> Kościół parafialny w Sieciechowie
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w Małopolsce. Sieciechów to jednak 
unikatowy w Polsce przypadek. Wydaje 
się, że nazwa Sieciechów w średnio-
wieczu nie dotyczyła jednego miejsca, 
lecz kilku, a może nawet kilkunastu, 
położonych w różnym czasie w różnych 
miejscach. Zmiany te wywołane 
zostały między innymi przemieszcza-
niem na tym terenie głównego koryta 
Wisły. W XI wieku Wisła płynęła na tym 
obszarze kilkoma korytami. Przy każdym 
z nich budowano umocnienia kontrolu-
jące szlaki wodne. Przy zmianach prze-
biegu koryt rzeki zmieniały się też loka-
lizacje kolejnych umocnień. Dodatkowo 
teren pozbawiony jest kamieni, kamie-
niołomów i innych źródeł materiałów 
budowlanych. opuszczone umocnienia 
były w związku z tym rozbierane do 
fundamentów, a materiał wykorzysty-
wany był do budowy innych obiektów. 
Efekt jest taki, że dziś nie znamy pewnej 
lokalizacji grodu Sieciecha i później-
szego zamku króla Kazimierza Wielkiego.
Wchodząc do Sieciechowa 
ul. Południową, z lewej mijamy zabu-
dowania wodociągów (11,5 km). 
Dochodzimy do ul. 11 Listopada i chod-
nikiem skręcamy w lewo. Idziemy prosto 
do rynku, który mijamy po lewej stronie 
i dochodzimy do widocznego po prawej 
stronie kościoła (12,4 km).
Miejscowość Sieciechów leży w szeroko 
rozpostartej dolinie lewego brzegu 
Wisły, naprzeciw położonej na prawym 
brzegu Stężycy. Sieciechów jest jedną 
z najdawniejszych osad w tych okoli-
cach. Tu podobno był więziony poko-
nany przez Sieciecha brat księcia 
Władysława hermana Zbigniew. Ród 
Sieciecha trzymał gród do 1132 roku, 

gdy został wytracony przez Bolesława 
Krzywoustego. Po 1132 roku do połowy 
XIII wieku Sieciechów był kaszte-
lanią, a sieciechowskie dobra król oddał 
mieszkającym przy zamku sieciechow-
skim benedyktynom. Uposażenie to 
dało początek sławnemu klasztorowi 
sieciechowskiemu. Konrad Mazowiecki 
więził w Sieciechowie Bolesława, syna 
Leszka, z matką Grzymisławą. Rozwój 
Radomia i kolonizacja wschodniego 
brzegu Wisły pozbawiły Sieciechów 
znaczenia. Miejscowość utraciła kaszte-
lanię, a okoliczne ziemie weszły w skład 
powiatu radomskiego. Z lat świetności 
pozostało w miejscowości niewiele. 
Duży czworoboczny rynek z barokowym, 
orientowanym kościołem parafialnym 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca. 
W kościele bogate wyposażenie z XVII 
i XVIII wieku. obok kościoła XIX-wieczna 
murowana dzwonnica. Za kościołem, 
w kierunku jeziora Czaple, widać pozo-
stałości po korycie wiślanym. na prze-
dłużeniu ul. 11 Listopada ciekawy 
zaułek, zwany Paryżem. od północy 
i wschodu miejscowość otacza jezioro 
Czaple, będące pozostałością po 

>>> Sieciechowski Paryż
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dawnym, głównym nurcie Wisły. Jezioro 
to ma połączenie z łachą sieciechowską 
a przez nią z głównym korytem Wisły. 
Według miejscowych podań w wodzie 
jeziora zatopione jest sieciechowskie 
grodziszcze.
Znaki turystycznego szlaku zielonego 
za kościołem skręcają w prawo i schodzą 
lekko w dół. Tu nad wodą skręcamy 
w prawo i, kierując się znakami, opusz-
czamy zadrzewiony teren. Po wyjściu na 
pola skręcamy na prawo do widocznej 
w oddali szosy. Po dojściu do szosy skrę-
camy w lewo i dochodzimy do miej-
scowości opactwo. na tym odcinku 
szosy należy uważać na duży ruch. na 
początku miejscowości, z lewej strony, 
mijamy budynek z czerwonej cegły – 
dawny młyn elektryczny, z prawej zaś 

kościół pw. Wniebowzięcia Marii Panny 
i resztki zabudowań klasztoru benedyk-
tyńskiego (13,9 km).
opactwo benedyktynów założone 
zostało w pierwszej połowie XII wieku. 
Wewnątrz zabudowań kilka reliktów 
późnoromańskich budowli. obecny 
kościół późnobarokowy wzniesiony 
został w XVIII wieku. Kościół dotyka 
do XVIII-wiecznego klasztoru. Przed 
kościołem klasycystyczny pałac opacki 
oraz dawny przeorat, w którym mieści 
się obecnie plebania. Przeorat jest 
pozostałością po wyburzonym połu-
dniowym skrzydle klasztoru. W pałacu 
opackim umieszczono ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy.
W tym miejscu opuszczamy zielony 
szlak turystyczny, który skręca w lewo. 

>>> Kościół i klasztor w opactwie
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od kościoła idziemy dalej już bez 
znaków szlaku turystycznego, szosą 
z Kozienic do Zajezierza. Mijamy figurę 
po lewej stronie i skręcamy w lewo 
na drogę asfaltową w kierunku miej-
scowości Posiołek (14,4 km). W miej-
scowości tej w lewo odchodzi droga 
do Kępic (14,9), a my idziemy wśród 
zabudowań nadal prosto. Wychodząc 
z Posiołka, mijamy tereny podmokłe 
i porośnięte olszyną. Droga szerokim 
łukiem obchodzi położony po prawej 
stronie zarośnięty roślinnością 
fort Bema. Z naszej drogi widzimy 
poprzeczną szosę z Sieciechowa do 
Zajezierza. około 100 metrów od tej 
szosy skręcamy w prawo na polną drogę, 
która doprowadza nas na teren fortu 
(15,8 km).

VI fort Bema (dawniej Wannowskiego) 
jest jednym z największych fortów 
twierdzy Iwangorodzkiej. Twierdza 
została zaprojektowana przez rosyj-
skiego generała Iwana Dehna. Budowa 
trwała od 1832 do 1847 roku. W latach 
siedemdziesiątych XIX wieku twierdzę 
zmodernizowano i wzmocniono przez 
m.in. zbudowanie wokół niej siedmiu 
fortów. Fort Bema jest jednym z nich.
W głębi fortu, z lewej strony, jest wejście 
do jego (niezbyt czystych obecnie) 
pomieszczeń. Wychodzimy z terenu 
fortu, idąc pod linią energetyczną śred-
niego napięcia, i dochodzimy do szosy 
Sieciechów – Zajezierze (16,1 km). 
Szosą idziemy w lewo i po kilkudzie-
sięciu metrach na wprost drogi do Kępic 
skręcamy w prawo na polną drogę 
dochodzącą do linii kolejowej Dęblin – 
Radom („Iwangorodzko - Dąbrowskiej”). 
Skręcamy w lewo i przebywamy dłuższy 
odcinek polną drogą wzdłuż torów. 
Z lewej strony, w jednej z kęp drzew, 
źródła lokalizują zamek sieciechowski 
zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. 
Brak jest obecnie pewności co do lokali-
zacji grodu i późniejszego zamku siecie-
chowskiego. Planowane są badania, 
które (miejmy nadzieję) ostatecznie 
ustalą ich lokalizację.
Idąc cały czas wzdłuż torów kolejo-
wych, dochodzimy do drogi asfaltowej 
(18 km). Z prawej, w nasypie kolejowym, 
znajduje się tunel z drogą prowadzącą 
m.in. do pobliskiego V fortu Borek 
(Kilińskiego). na lewo zabudowania 
miejscowości Zajezierze.
W obrębie wsi Zajezierze leżało, znisz-
czone podczas budowy twierdzy iwan-
gorodzkiej, staropolskie grodzisko >>> Umocnienia fortu Bema
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Bąkowiec.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Zajezierze do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>

z XI wieku. Położone jest około stu 
metrów na południowy wschód od 
stacji PKP Zajezierze w Kamelonce. 
Zajezierze przez długi czas było miejsco-
wością forteczną. Przed II wojną świa-
tową stacjonował tu 28 Pułk Artylerii 
Lekkiej, który w ramach 28 Dywizji 
Piechoty walczył we wrześniu wspólnie 
z radomskim 72 Pułkiem Piechoty 
im. Płk D. Czachowskiego. Zajezierze 
jest dobrą stacją wypadową dla rybaków 
łowiących w pobliskiej Wiśle.
My skręcamy w lewo, w rozpoczynającą 

się ul. J. Piłsudskiego. Po kilkuset 
metrach dochodzimy do poprzecznej 
ulicy (18,8 km), którą skręcamy w prawo 
na chodnik. Idąc główną ulicą Zajezierza, 
z lewej mijamy kościół, a z prawej 
budynek szkoły. na obu obiektach znaj-
dują się pamiątkowe tablice i pomnik. 
Po chwili z prawej strony dochodzimy 
do budynku przystanku kolejowego 
zbudowanego w czasie I wojny świa-
towej przez Austriaków w Zajezierzu 
(20 km). Tu początek czarnego szlaku 
łącznikowego do szlaku zielonego.
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jASTRZĘBIA
– BARTODZIEjE
Długość: 12 km
Czas przejścia: z krótkimi odpoczynkami 4-4,5 h

Trasa wycieczki:
Przystanek MPK (końcowy L) w Jastrzębi >>> Poręby Jastrzębskie >>> Dolina 
Radomki >>> Jaz na Radomce >>> Bródek >>> Dwór w Bartodziejach >>> 
PKP Bartodzieje.

trasa wycieczki

LEGENDA

lasy ka

bagna, torfowiska

rzeki

zbiorniki wodne

linia kolejowa,
stacja P

zabudowania

pomnik

cmentarzdroga

linia energetyczna dwór

J przystanek autobusowy
linii J

elektrownia

TRASA WYCIECZKI
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UWAGA! WSIADAJĄC nA TRASIE 
LInII „L” Do AUToBUSU, nALEŻy SIę 
UPEWnIĆ, IŻ JEDZIE on Do PęTLI 
KoŃCoWEJ „L” W JASTRZęBI, GDyŻ 
CZęŚĆ KURSÓW TEJ LInII PRoWADZI 
Do GoRynIA I oMIJA TEn PRZySTAnEK.
Wycieczka zaczyna się na pętli końcowej 
autobusu linii L, a kończy na stacji PKP 
Bartodzieje, co ułatwia dostęp do trasy. 
Wycieczka udostępnia ciekawe frag-
menty doliny rzeki Radomki. Trasa prze-
chodzi przez jaz na rzece Radomce, na 
którym uruchomiono małą elektrownię 
wodną. W sierpniu na łąkach przylega-
jących do rzeki odbywają się „sejmiki 
bocianów” szykujących się do odlotu. 
Poprzez pola i łąki doliny Radomki 
dochodzimy do Bartodziejów, gdzie 
można obejrzeć ruiny dworu szlachec-
kiego, jednego z ostatnich w okolicy.
Wysiadamy na pętli autobusowej linii 
„L” w Jastrzębi. Z pętli kierujemy się 
asfaltową szosą prowadzącą na północ 
w kierunku Bartodziejów.
Pierwsza wzmianka o Jastrzębi pochodzi 
z 1191 roku. Kazimierz Sprawiedliwy 
przyznał wówczas dziesięcinę ze wsi 
kolegiacie sandomierskiej. od najdaw-
niejszych czasów wieś była własno-
ścią królewską. Tuż obok wsi prze-
biegał „brzóski” trakt łączący Radom 
z Ryczywołem i przeprawami wiślanymi. 
„Traktem królewskim” wiodącym przez 
Jastrzębię przejeżdżał, między innymi, 
król Stanisław Poniatowski. Mieszkańcy 
brali aktywny udział w powstaniu stycz-
niowym. W okresie międzywojennym 
istniała tu biblioteka i szkoła. Licząca 
około tysiąca mieszkańców miejsco-
wość od kilku lat jest dla Radomia miej-
scem wyjazdów sobotnio – niedzielnych. 

Można stąd odbywać wycieczki 
piesze i rowerowe po lasach Puszczy 
Kozienickiej.
W odległości 150 metrów od przy-
stanku, po przejściu pod linią wyso-
kiego napięcia, skręcamy w prawo, 
w leśną drogę. W lesie nie idziemy 
wzdłuż linii wysokiego napięcia, 
ale cały czas idziemy prosto drogą 
w tym samym kierunku, pozosta-
wiając po lewej i prawej odchodzące 
dukty i ścieżki. Po około 750 metrach 
wychodzimy z lasu na pola. Przed 
nami po lewej i prawej znajdują się 
małe zagajniki, a na wprost w odle-
głości około 250 metrów - zabu-
dowania byłego wodnego młyna 
w Porębach Jastrzębskich. Młyn poło-
żony jest tuż nad rzeką Radomką. Przed 
samą rzeczką skręcamy w prawo przez 
pola, w trawiastą drogę, a po około 
150 metrach skręcamy w lewo, 
w kolejną wyraźną polną drogę.
Rzeka Radomka, dawniej zwana 
też Radomierzą, jest lewobrzeżnym 
dopływem Wisły. Bierze początek 
poniżej Skrzynna, pod wsią Ruski 
Bród, na wysokości ok. 310 m n.p.m. 
Źródła położone są w dzikim pusz-
czańskim uroczysku, którego najcen-
niejszy fragment stanowi rezerwat 
„Puszcza u źródeł Radomki”. Rzeka 
ma długość około 100 km, a jej dorzecze 
zajmuje powierzchnię ponad 2000 km². 
W Domaniowie spiętrzono rzekę 
zaporą betonowo-ziemną, tworząc 
drugi co do wielkości na Mazowszu 
zbiornik retencyjno-rekreacyjny 
o powierzchni ok. 500 ha. na naszym 
odcinku rzeka płynie szeroką prado-
liną. Do Wisły wpada poniżej Ryczywołu, 
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charakterystycznym ujściem z odno-
gami i wyspami, na wysokości ok. 160 m 
n.p.m. Do końca XVIII w. Radomka była 
dzika i nieuregulowana, płynęła licz-
nymi korytami. na początku XIX wieku 
nastąpiły próby regulacji rzeki w celu 
spławiania nią drewna. Brak konser-
wacji spowodował naturalizację koryta. 
Rzeka jak dawniej płynie licznymi zako-
lami, a w korycie utworzyły się wyspy. 
W dolnym biegu Radomka oddziela 
Puszczę Kozienicką od Stromieckiej.
Idziemy tą wyraźną, piaszczystą, polną 
drogą cały czas prosto, mając rzekę 
po lewej stronie, a po prawej stronie 
łąki i pola. na łąkach tych w sierpniu 

odbywają się „sejmiki” bocianów szyku-
jących się do odlotu. Po przejściu 
od Poręb Jastrzębskich około 2,5 km 
mijamy budynek dawnej przepom-
powni UWAGA! nIEBEZPIECZnE MIEJSCE 
ZE WZGLęDU nA nIEZABEZPIECZonE 
GŁęBoKIE oTWoRy W PoDŁoDZE! 
i zaraz potem dochodzimy do jazu, na 
którym zbudowano małą elektrownię 
wodną. Przechodzimy przez jaz na drugą 
stronę rzeki. obok jazu możliwość krót-
kiego odpoczynku.
Jaz na Radomce jest budowlą wodną 
istniejącą od szeregu lat. Kilka lat temu 
na jazie prywatny inwestor zbudował 
małą elektrownię wodną. Spiętrzenie 

>>> Jaz na Radomce
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wody (ma wysokość około 2 metrów) 
umożliwia pracę dwóch turbin o mocy 
40 kW każda. Energia elektryczna odpro-
wadzana jest z elektrowni do sieci 
państwowej i umożliwia zasilanie około 
100 gospodarstw domowych. obok 
jazu ze względu na ochronę środowiska 
wybudowano kanał przepustowy dla ryb.
Po przejściu przez jaz skręcamy w lewo 
i idziemy w górę rzeki niezbyt wyraźną 
na początku drogą, wiodącą przez pola 
i łąki. otaczające nas łąki mogą być 
w okresach deszczowych podmokłe. 
Po kilkunastu minutach zbliżamy 
się do koryta rzeki. Dalej droga staje się 
coraz wyraźniejsza. Kierujemy się cały 
czas na widoczne już dachy Bródka. 
Po przebyciu około 3 km od jazu, idąc 
na zachód wzdłuż rzeki, przechodzimy 
pod linią energetyczną i dochodzimy 
do zabudowań wsi Bródek.
niewielka wioska Bródek w okresie 

II wojny światowej została wysiedlona 
przez niemców z powodu utworzenia 
na okalających ją terenach poligonu 
wojskowego, tzw. Truppenübungsplatz 
Miitte Radom. Po wojnie część 
budynków została odbudowana. Do wsi 
nie ma dobrego dojazdu. Cała wioska 
otoczona jest podmokłymi terenami. 
na łąkach widać ślady po melioracji.
We wsi skręcamy w lewo, w drogę 
gruntową koło kapliczki na drzewie. 
Tu możliwość krótkiego odpoczynku. 
Idziemy przez wieś. Przy murowanej 
białej kapliczce droga zakręca w prawo. 
Za budynkiem numer 31, po około 
50 metrach, skręcamy w wyraźną drogę 
w prawo i idąc wzdłuż linii elektrycznej 
na zachód, kierujemy się na pola. 
Po przejściu około 700 metrów docho-
dzimy do asfaltowej szosy Bartodzieje – 
Jastrzębia. Przy szosie znajduje się przy-
stanek autobusowy. My przecinamy 

>>> Radomka pod Bartodziejami >>> Kapliczka na drzewie w Bródku
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szosę na wprost, idąc dalej drogą grun-
tową prosto na zachód. Po przej-
ściu 1 km od asfaltu i pozostawieniu 
za sobą linii energetycznej niskiego 
napięcia, na skrzyżowaniu skręcamy 
w prawo. Po zakręcie idziemy na północ 
w kierunku Bartodziejów, widocznych 
na skarpie pradoliny Radomki.
Bartodzieje wspomniane zostały 
już w dokumentach z końca 
XII i z XIII wieku. nazwa pochodzi 
od słowa „bartodziej” oznaczają-
cego pasiecznika, czyli dozorcę barci. 
Tu występuje w nazwie miejscowości 
w liczbie mnogiej. Wiadomo, że we 
wczesnym średniowieczu na terenie 
Korony istniały osady służebne bart-
ników pełniących powinności dla ksią-
żęcych dworów. W 1827 roku miesz-
kało tu w 16 domach 103 mieszkańców. 
Już na początku XX wieku obok wsi, 
ponad strugą dopływającą do Radomki, 

na wydmie, znaleziono fragmenty 
średniowiecznej ceramiki. W środkowej 
części wsi, obok szkoły, odkryto cmen-
tarzysko z epoki brązu, a pozosta-
łości wczesnośredniowiecznej osady 
położone są na wschód od stacji kole-
jowej. nazwa i szereg stanowisk 
archeologicznych świadczą o staro-
żytności osady. Bartodzieje „zapi-
sały” się także w dziejach literatury 
polskiej. W okresie międzywojennym 
Witold Gombrowicz często przyjeż-
dżał do majątku swojego brata w pobli-
skiej Wsoli, ponieważ … „smalił cholewki” 
do panny Krystyny Janowskiej, zwanej 
Krystą z dworu w Bartodziejach. Poznali 
się w 1922 roku, gdy Krysta miała 
14 lat. Pewnego późnego wieczoru 
niezapowiadany Gombrowicz przyje-
chał do Bartodziejów. Chcąc zobaczyć 
się z Krystą, wszedł na teren parku 

>>> Murowana kapliczka w Bródku >>> Fragment zdewastowanego 
dworu w Bartodziejach
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dworskiego. Spuszczone już z łańcu-
chów psy zapędziły Gombrowicza na 
płot, skąd krzyczał głośno o pomoc. 
Służba dworska wybawiła na szczęście 
pisarza z tych kłopotów. „Zaglądałem 
śmierci w oczy”, wyznawał później 
znajomym. Zażyłość z panną trwała 
do 1939 roku, ale jeszcze w latach 50. 
w liście do brata Jerzego dopytywał się 
o losy „mojej flamy” Krysty.
Droga wspina się na skarpę. na prawo 
od niej, na skarpie, znajdują się resztki 
dworu i należącego do niego parku. 
Całość założenia dworskiego stanowi 
własność prywatną i jest ogrodzona.
Pozostałości dworu w Bartodziejach 
znajdują się w założonym na stoku 
skarpy parku krajobrazowym, w którym 
są też resztki sztucznego półkolistego 
stawu usytuowanego na osi dworu 
oraz mogiła powstańców styczniowych. 
Dwór, wzniesiony zapewnie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku, był w później-
szym czasie przebudowywany i powięk-
szany. Pod koniec XX wieku popadł 
w ruinę. Aktualny stan jest smętnym 
świadectwem dawnej świetności zało-
żenia. Dwór był zwrócony frontem ku 
północy, a tyłem do doliny Radomki. 
Budowla murowana, podpiwniczona, 
tynkowana, parterowa z zagospodaro-
wanym poddaszem. Prostokątny plan 

dworu uzupełniony był dwoma skrzy-
dłami od strony elewacji ogrodowej. 
We wschodnim skrzydle mieściła się 
pierwotnie oranżeria. Budowlę ozda-
biał od frontu piętrowy czterokolum-
nowy portyk, z którego pozostały 
jeszcze stojące bez nakrycia kolumny. 
od wschodu dobudowano pod koniec 
XIX wieku piętrową wieżę. Równie 
ciekawymi architektonicznie jak dwór 
są stojące po obu jego stronach przed 
frontem dwie oficyny. Można jeszcze, 
aczkolwiek z trudnością, dojrzeć frag-
menty ich elewacji rozczłonkowa-
nych lizenami, między którymi wystę-
powały arkadowe płyciny. Stan dworu 
to wołający o pomstę do nieba skandal 
i świadectwo bezsilności stosownych 
służb państwowych, na oczach których 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat nastą-
piła jego całkowita dewastacja.
Po dojściu do drogi asfaltowej 
w Bartodziejach skręcamy w lewo, 
idziemy dalej prosto ponad kilometr 
do strzeżonego przejazdu kolejo-
wego. Przechodzimy przez tory kole-
jowe, po czym skręcamy w drogę asfal-
tową w prawo, a po jakiś 200 metrach 
skręcamy ponownie w prawo, w drogę 
brukowaną kocimi łbami i dochodzimy 
do widocznego budynku stacji PKP 
w Bartodziejach.

WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd z Radomia autobusem linii podmiejskiej „L” do przystanku Jastrzębia/końcowy „L”.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Bartodzieje do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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BARTODZIEjE
– WSOLA
Długość: 9,4 km
Czas przejścia: z krótkimi odpoczynkami 3-3,5 h

Trasa wycieczki:
Bartodzieje, PKP >>> Lisów >>> Mosty na Radomce >>> Szosa Wsola-owa-
dów >>> Pałac Gombrowiczów we Wsoli – Wsola, MPK. Trasa wycieczki na 
całym przebiegu znakowana szlakiem czarnym (MZ-5214s)

trasa wycieczki
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Wycieczkę rozpoczynamy przed budyn-
kiem stacji Bartodzieje PKP, gdzie znaj-
duje się początek znakowanego szlaku 
pieszego w kolorze czarnym.
Stacja-przystanek PKP Bartodzieje 
usytuowana jest na jednotorowej linii 
kolejowej z Radomia do Warki i dalej 
dwutorowej do Warszawy, wybudowanej 
w 1934 roku.
 Z placu przed budynkiem stacji PKP 
Bartodzieje (0,0 km) idziemy na wprost 
budynku stacji brukowaną drogą, aby 
po kilkudziesięciu metrach skręcić 
w lewo, na drogę asfaltową. Tą drogą 
dochodzimy do skrzyżowania z szosą 
z Bartodziejów do Jedlińska, przy 
kapliczce (0,3 km).
WARIAnT TRASy z obejrzeniem dworu 
w Bartodziejach
Z tego miejsca możemy udać się w lewo 
szosą do miejscowości Bartodzieje i obej-
rzeć dwór i park, a następnie wrócić 
do skrzyżowania (przejście do dworu 
i z powrotem około 3,0 km). Dwór można 
obejrzeć tylko z zewnątrz. Wejście na 
prywatny teren parku dworskiego tylko 
za zezwoleniem właściciela lub zarzą-
dzającego nieruchomością.
Bartodzieje wspomniane zostały już 
w dokumentach z końca XII i z XIII wieku. 
nazwa pochodzi od słowa „bartodziej” 
oznaczającego pasiecznika, czyli dozorcę 
barci. Tu występuje w nazwie miejsco-
wości w liczbie mnogiej. Wiadomo, że 
we wczesnym średniowieczu na terenie 
Korony istniały osady służebne barto-
dziejów pełniących powinności dla ksią-
żęcych dworów. W 1827 roku mieszkało 
tu w 16 domach 103 mieszkańców. Już 
na początku XX wieku obok wsi, ponad 

strugą dopływającą do Radomki, na 
wydmie, znaleziono fragmenty średnio-
wiecznej ceramiki. W środkowej części 
wsi, obok szkoły, odkryto cmentarzysko 
z epoki brązu, a pozostałości wczesno-
średniowiecznej osady położone są 
na wschód od stacji kolejowej. nazwa 
i szereg stanowisk archeologicznych 
świadczą o starożytności osady.
Pozostałości dworu w Bartodziejach 
znajdują się w założonym na stoku 
skarpy parku krajobrazowym, w którym 
są też resztki sztucznego półkolistego 
stawu, usytuowanego na osi dworu, 
mogiła powstańców styczniowych oraz 
kilkusetletnie dęby. Dwór wzniesiony 
zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku, 
był w późniejszym czasie przebudowy-
wany i powiększany. Aktualny stan jest 
smętnym świadectwem dawnej świet-
ności założenia. Dwór był zwrócony 
frontem ku północy, a tyłem do doliny 
Radomki. Budowla murowana, podpiw-
niczona, tynkowana, parterowa z zago-
spodarowanym poddaszem. Prostokątny 
plan dworu uzupełniony był dwoma 
skrzydłami od strony elewacji ogro-
dowej. We wschodnim skrzydle mieściła 
się pierwotnie oranżeria. Budowlę 
ozdabiał od frontu piętrowy czteroko-
lumnowy portyk, z którego pozostały 
jeszcze stojące bez nakrycia kolumny. 
od wschodu dobudowana pod koniec 
XIX wieku piętrowa wieża. Równie 
ciekawymi architektonicznie jak dwór 
są stojące po obu jego stronach przed 
frontem dwie oficyny. Można jeszcze, 
aczkolwiek z trudnością, dojrzeć frag-
menty ich elewacji rozczłonkowanych 
lizenami, między którymi występowały 
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arkadowe płyciny. Stan dworu to woła-
jący o pomstę do nieba skandal i świa-
dectwo bezsilności stosownych służb 
państwowych, na oczach których w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat nastąpiła jego 
całkowita dewastacja.
Bartodzieje „zapisały” się także w dzie-
jach literatury polskiej. W okresie 
międzywojennym Witold Gombrowicz 
często przyjeżdżał do majątku 
swojego brata w pobliskiej Wsoli, 
ponieważ … „smalił cholewki” do panny 
Krystyny Janowskiej, zwanej Krystą, 
z dworu w Bartodziejach. Poznali się 
w 1922 roku, gdy Krysta miała 14 lat. 
Pewnego późnego wieczoru nieza-
powiadany Gombrowicz przyjechał 
do Bartodziejów. Chcąc zobaczyć się 
z Krystą, wszedł na teren parku dwor-
skiego. Spuszczone już z łańcuchów psy 

zapędziły Gombrowicza na płot, skąd 
krzyczał głośno o pomoc. Służba dworska 
wybawiła na szczęście pisarza z tych 
kłopotów. „Zaglądałem śmierci w oczy”, 
wyznawał później znajomym. Zażyłość 
z panną trwała do 1939 roku, ale jeszcze 
w latach 50. w liście do brata Jerzego 
dopytywał się o losy „mojej flamy” 
Krysty.
Skrzyżowanie znajduje się na początku 
wsi Lisów. na skrzyżowaniu, kierując 
się znakami, idziemy w prawo. Po 
chwili mijamy z lewej przystanek PKS 
(0,4 km), a przed następnym przystan-
kiem PKS (1,3 km) skręcamy w lewo, 
również w asfaltową drogę. Droga ta 
bardzo szybko, jeszcze przed końcem 
wsi Lisów przestaje być asfaltowa 
i zamienia się w drogę utwardzoną. 
Kierując się znakami, idziemy prosto 

>>> Most na Radomce
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do rozwidlenia. na rozwidleniu idziemy 
zgodnie ze znakami w prawo, a po około 
100 metrach skręcamy w lewo, kierując 
się na widoczny drewniany most. 
Przed mostem ostatecznie kończy się 
nawierzchnia asfaltowa. Przechodzimy 
przez drewniany most na odnodze rzeki 
Radomki (1,7 km).
Rzeka Radomka, dawniej zwana 
też Radomierzą, jest lewobrzeżnym 
dopływem Wisły. Bierze początek poniżej 
Skrzynna pod wsią Ruski Bród, na wyso-
kości ok. 310 m n.p.m. Źródła położone 
są w dzikim puszczańskim uroczysku, 
którego najcenniejszy fragment stanowi 
rezerwat „Puszcza u źródeł Radomki”. 
Rzeka ma długość około 100 km, a jej 
dorzecze zajmuje powierzchnię ponad 
2000 km². Do ważniejszych dopływów 
należą: Mleczna z Pacynką, Leniwa 
z narutówką, Jastrzębianka, Szabasówka 
z Jabłonicą i Korzeniówką oraz Tymianka. 
W Domaniowie spiętrzono rzekę zaporą 
betonowo-ziemną, tworząc drugi 
co do wielkości na Mazowszu zbiornik 
retencyjno - rekreacyjny o powierzchni 
ok. 500 ha. na naszym odcinku rzeka 
płynie szeroką pradoliną. Do Wisły 
wpada poniżej Ryczywołu, charaktery-
stycznym ujściem z odnogami i wyspami, 
na wysokości ok. 160 m n.p.m. Do końca 
XVIII w. Radomka była dzika i nieure-
gulowana, płynęła licznymi korytami. 
na początku XIX wieku nastąpiły próby 
regulacji rzeki w celu spławiania nią 
drewna. Brak konserwacji spowodował 
naturalizację koryta. Rzeka jak dawniej 
płynie licznymi zakolami, a w korycie 
utworzyły się wyspy. W dolnym biegu 
Radomka oddziela Puszczę Kozienicką 
od Stromieckiej.

Po przejściu przez drewniany most 
idziemy polną drogą do następnego 
mostu na drugiej odnodze Radomki 
(2,2 km). Dalsza trasa wiedzie nas 
polną drogą, początkowo aleją wierz-
bową, a następnie przez łąki. Cały 
czas utrzymujemy ten sam kierunek. 
Z lewej mijamy myśliwską ambonę 
i podchodzimy do skraju lasu (3,0 km). 
na tym odcinku jest mało znaków czar-
nych ze względu na brak miejsca 
do znakowania. Skrajem lasu przecho-
dzimy szlakiem w kierunku południowo-
-wschodnim, by po chwili dojść do skrętu 
szlaku.
W tym miejscu, kierując się znakami 

>>> Ambona na nadrzecznych łąkach



BARToDZIEJE – WSoLA >>> 129

szlaku czarnego, skręcamy w prawo 
w las na szeroką drogę obsadzoną brzo-
zami. Dalej idziemy prosto, kierując się 
znakami; drogą leśną przekraczamy kilka 
poprzecznych duktów i ścieżek, aby dojść 
do ukośnego skrętu szlaku w prawo 
(4,8 km). Idziemy ponad kilometr prosto, 
czarnym szlakiem prowadzącym leśną 
drogą. W mijanym sosnowym lesie spoty-
kamy także dęby oraz brzozy. następnie, 
szlak prowadzi nas w lewo w słabo 
widoczną leśną ścieżkę (6,0 km). Po 
chwili dochodzimy i mijamy z prawej 
strony ogrodzenie z siatki i idąc wzdłuż 
niego, docieramy do szosy asfaltowej 
z owadowa do Wsoli (6,1 km). Idziemy 

>>> Pałacyk we Wsoli

>>> odcinek asfaltu tuż przed skrętem w lewo
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szosą w prawo i po kilkudziesięciu 
metrach przed tablicą „Wsola” skrę-
camy szlakiem w lewo, na dukt leśny, 
na początku którego jest zorganizowane 
przez leśników miejsce odpoczynku 
(6,2 km).
Duktem tym idziemy, pokonując dość 
znaczny odcinek, mijając długą polanę, 
kilka poprzecznych dróg leśnych i skrę-
camy w prawo, po czym po około 
200 metrach skręcamy ponownie 
na ukos w prawo, zgodnie ze znakami 
szlaku (UWAGA nA TEn SKRęT, Bo 
oZnAKoWAnIE JEST oSZCZęDnE), aby 
za chwilę wyjść na skraj lasu (7,6 km). 
Mijamy poprzeczną drogę i wcho-
dzimy na ul. Bursztynową we Wsoli. 
Początkowo idziemy drogą żwirową, 
później asfaltem. Szlak skręca w lewo 

w ul. W. Gombrowicza i dochodzi 
do wejścia na teren parku z budowlą, 
która jest czymś pośrednim pomiędzy 
pałacem, klasycznym szlacheckim 
dworem i miejską willą. W budynku 
mieści się muzeum Witolda Gombrowicza 
(8,9 km).
Wsola, wieś położona w gminie Jedlińsk 
przy szosie krajowej „E-77”, wzmian-
kowana w XIV w. Tu około 1480 roku 
Jan Kochanowski (dziad poety) brał 
ślub z Barbarą Ślizówną. Właścicielami 
Wsoli było wielu znanych Polaków. 
od 1909 roku miejscowość jest własno-
ścią Jakuba i Piotra Grobickich. następnie 
przechodzi w ręce Marii Pruszak, 
a po niej od 1926 roku właścicie-
lami zostają Aleksandra z Pruszaków 
Gombrowiczowa i jej mąż Jerzy 
Gombrowicz. Jerzy Gombrowicz był star-
szym bratem Witolda. Witold napisał 
tu między innymi „Ferdydurke”.
We Wsoli na uwagę zasługują:
- pałac wzniesiony w 1914 r. na krótko 
przed wybuchem I wojny światowej. Plan 
dworu zbliżony jest do kwadratu. Korpus 
budowli jest piętrowy, nakryty łamanym 
dachem. od strony północnej parterowa 
część dworu przykryta jest tarasem. 
Front dworu zdobi czterokolumnowy 
ganek, na którym usytuowano elip-
tyczny balkon. na elewacji liczne sztu-
katerie, szczególnie wokół okien oraz 
w trójkątnym naczółku nad gankiem. 
Majątek od 1926 r. był w rękach rodziny 
Gombrowiczów. obecnie jest to Muzeum 
Witolda Gombrowicza (otwarte 
11.10.2009 r.), położone w rekonstru-
owanym obecnie parku krajobrazowym.
- neoromański kościół z 1930 r. 
pw. św. Bartłomieja; wewnątrz 

>>> Fragment ekspozycji muzeum Gombrowicza
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Bartodzieje.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót do Radomia autobusem linii podmiejskiej A z przystanku Wsola/kościół.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>

XVI-wieczna rzeźba Chrystusa 
Zmartwychwstałego oraz późnobaro-
kowy i rokokowy wystrój.
Po zwiedzeniu muzeum idziemy 
ul. W. Gombrowicza, wzdłuż ogrodzenia 
parku, do szosy „E-77”, gdzie skręcamy 
w prawo i chodnikiem wzdłuż szosy 

z lewej i ogrodzenia parku z prawej 
idziemy w okolice kościoła do przej-
ścia przez szosę, a następnie skręcamy 
w lewo do przystanku autobusowego, 
gdzie kończy się pieszy znakowany 
czarny szlak (9,4 km).
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KRUSZYNA – BUNKRY 
– KRUSZYNA
Długość: 13,6 km
Czas przejścia: z krótkimi odpoczynkami 5-6h

Trasa wycieczki:
Kruszyna PKP >>> Bierwce Szlacheckie >>>Bunkry >>> Sakinówka >>> 
Wierzchowiny >>> Kruszyna PKP

TRASA WYCIECZKI

trasa wycieczki
bagna, torfowiska

potoki

zabudowania

linia kolejowa, stacja

zbiorniki wodne

droga

linia energetyczna

1 bunkier

Kruszyna

Granicznik

Józefówek
Sakinówka

Karolówka

Wola

Godzisz

Ludwinów

Budki Wierzchowskie

�����

�hoina

Janki

�����
�����

���

Kruszyna

Bierwce Szlacheckie

�u�a Wierzchowska

Wierzchowiny

Sowie Góry

�

� �

�

� �

�

��
��

��



134 >>>

Wycieczkę rozpoczynamy na peronie stacji 
PKP Kruszyna. Trasa wycieczki nie jest 
znakowana. Przechodzimy trasę według 
zamieszczonego poniżej opisu. opisy 
wariantów są integralną częścią scena-
riusza wycieczki. Czas przejścia trasy 
podstawowej z dwoma wariantami (łącznie 
z szukaniem i zwiedzaniem bunkrów) około 
5-6 godzin.
UWAGA! TRASA PRoWADZI Po ByŁyM 
PoLIGonIE WoJSKoWyM. nALEŻy 
ZAChoWAĆ oSTRoŻnoŚĆ PRZy oGLĄ-
DAnIU BUnKRÓW. nIE WoLno DoTyKAĆ 
oBIEKTÓW nIEZnAnEGo PoChoDZEnIA. 
ZE WZGLęDU nA BUJnĄ RoŚLInnoŚĆ 
W oKRESIE WEGETACJI CZęŚĆ BUnKRÓW 
MoŻE ByĆ MnIEJ WIDoCZnA I DLATEGo 
TRUDnIEJSZA Do ZLoKALIZoWAnIA.
Trasa wycieczki prowadzi w większości 
po terenie byłego obozu wchodzą-
cego w skład poligonu armii niemieckiej 
z czasów drugiej wojny światowej, tzw. 
Truppenübungsplatz Miitte Radom, w skład 
którego wchodziły obozy w Kruszynie 
„Lager Kruszyna” oraz w Siczkach „Lager 
Jedlnia” (patrz opis wycieczki nr 2 Rajec 
Poduchowny – Jedlnia Letnisko). obóz szko-
leniowy „Lager Kruszyna” rozmieszczony 
był w lesie, po wschodniej stronie torów 
kolejowych Radom – Warszawa, w obrębie 
stacji kolejowej PKP Kruszyna oraz wsi 
Wierzchowiny, Wolska Dąbrowa, Ludwinów. 
Budowę obozu rozpoczęto w 1940 roku. 
Późną jesienią lub wczesną wiosną, kiedy 
nie ma liści, w głębi lasu widać dosyć 
wyraźne ślady po fundamentach baraków, 
kanalizacji i innej infrastrukturze obozowej. 
W trakcie wycieczki spotykamy liczne 
betonowe schrony bierne oraz jeden 
duży schron ze szczeliną obserwacyjną. 
Schron o podobnym wyglądzie znajduje 

się na poligonie artyleryjskim w Bornem 
Sulinowie.
obóz był wykorzystywany w latach 1940-
1944 głównie do szkolenia oddziałów 
wyruszających na front wschodni. Między 
innymi ćwiczyły tu pododdziały francu-
skich ochotników, oddziały niemieckie oraz 
żołnierze armii radzieckiej, którzy przeszli 
na stronę III Rzeszy.
Wysiadamy na stacji PKP Kruszyna, prze-
chodzimy przez tory, UWAGA PoCIĄGI!, 
wchodzimy na rampę. Z rampy skręcamy 
w prawo w asfaltową drogę idącą przez 
wieś Bierwce Szlacheckie. Dochodzimy 
do skraju lasu, mijamy skrzyżowanie 
z polną drogą, podążamy dalej prosto. 
Droga asfaltowa przechodzi w drogę 
brukowaną (kamienna kostka). Po dojściu 
do poprzecznej drogi asfaltowej skrę-
camy w lewo. Po około 1,7 km droga asfal-
towa skręca pod kątem 90 stopni w prawo. 
My na tym zakręcie schodzimy z asfaltowej 
drogi, wchodząc na wprost w piaszczystą 

drogę leśną. Po prawej stronie, po około 
2,7 km trasy, mijamy morenę, z której jest 
wybierany piasek. Potem skręcamy lekko 
w lewo, pozostając ciągle na tej samej 
drodze. nieco dalej droga ta odbija jeszcze 
lekko w prawo. Przed samym dojściem do 
skraju lasu mijamy z obu stron drogi głęboki 

>>> Brukowana droga w Bierwcach Szlacheckich
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wykop odprowadzający wodę z pobli-
skiego, leżącego na lewo od drogi, prawie 
już wyschniętego stawu. na skraju lasu, na 
skrzyżowaniu dróg znajduje się kapliczka. 
Z tego miejsca na skrzyżowaniu skrę-
camy w prawo, aby dojść do pierwszego 
obiektu wojskowego na trasie. Piaszczystą 
drogą idziemy wzdłuż lasu. na końcu lasu 
skręcamy w prawo i bez drogi, skrajem 
lasu, po około 100 m dochodzimy do 
lekko zagłębionej w ziemi betonowej 
budowli z dwoma oknami i drzwiami. Jest 
to umownie schron nr 1. W polu, na wprost 
wejścia do schronu znajdują się trzy beto-
nowe postumenty o nieznanym przezna-
czeniu. Po obejrzeniu schronu wracamy 
tą samą drogą do kapliczki. Dochodząc 
do kapliczki, na skrzyżowaniu skrę-
camy w prawo i idąc pod linią wysokiego 
napięcia, wchodzimy w las. Piaszczysta 
droga prowadzi nas najpierw lasem, 
potem wijąc się przechodzi na skraj lasu. 
Po prawej stronie drogi, na horyzoncie, 

widoczne są zabudowania wsi Wolska 
Dąbrowa. Bunkier numer 2 znajduje się 
po lewej stronie drogi, w kępie drzew, na 
końcu pola wcinającego się w las, w odle-
głości 4,1 km od początku trasy. Schron jest 
betonowym prostopadłościanem o wymia-
rach 4,5 x 7,7 x 3 metry, z przedsionkiem 
i jedną komorą. Po obejrzeniu budowli 
wracamy na drogę i idziemy nią dalej 
w kierunku wschodnim. Droga niedługo 
wchodzi w las. Po lewej stronie w lesie po 
około 400 metrach (4,5 km trasy) napo-
tykamy na podobny bunkier nr 3. Idziemy 
dalej prosto piaszczystą drogą wśród 
sosnowo-brzozowego lasu. Bunkier numer 
4 znajduje się po prawej stronie drogi około 
300 metrów dalej (4,8 km trasy), wewnątrz 
lasu (około 50 m od drogi). Bunkier numer 
5 jest trudny do zauważenia, jednak znaj-
duje się naprzeciwko bunkra numer 4, 
około 100 m od drogi, po jej lewej stronie, 
na piaszczystej morenie. Po obejrzeniu obu 
bunkrów idziemy dalej tą samą drogą, po 
lewej mijamy rozkopaną morenę ze śladami 
wydobywania piasku. Po lewej stronie, 
po przejściu około 600 metrów (5,4 km 
trasy), blisko drogi, napotykamy największy 
na trasie bunkier nr 6 o wymiarach około 
9 x 6 m, ze szczeliną obserwacyjną. obiekt 
służył przypuszczalnie do obserwacji ognia 
artyleryjskiego, a podobny bunkier znaj-
duje się na poligonie w Bornem Sulinowie. 
Wracamy na drogę, idziemy nią dalej około 
200 metrów, do skrzyżowania z wyraźną 
i mocno rozjeżdżoną piaszczystą drogą, 
którą skręcamy ostro w lewo (5,6 km trasy).
WARIAnT TRASy z bunkrami nr 7-8.
W tym miejscu, jeśli chcemy zobaczyć 
bunkry numer 7 i 8, to zamiast skręcić 
w lewo skręcamy w prawo, po czym 
po przejściu niewielkiego odcinka (około >>> Kapliczka na skrzyżowaniu dróg
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200 metrów) skręcamy w lewo w leśną 
drogę, po jej lewej stronie ciągnie się 
morena. Po lewej stronie drogi (po około 
300 metrach od skrętu), na szczycie 
moreny, znajduje się trudny do zlokalizo-
wania, ze względu na roślinność i zagłę-
bienie w terenie, bunkier numer 7. Bunkier 
numer 8 znajduje się około 300 metrów 
dalej na tej samej morenie, po lewej stronie 
drogi. By do niego dojść, należy skręcić 
w lewo, w leśną drogę prowadzącą przez 
przekopaną morenę (zagłębienie, z którego 
wybierano piasek). Bunkier znajduje się 
na szczycie moreny, na lewo od przeko-
panej drogi (zagłębienia), i jako jedyny 
ze zwiedzanych bunkrów jest wysadzony. 
Jego widok ogólny oraz metrowej grubości 
ściany sprawiają duże wrażenie. Po zwie-
dzeniu bunkrów nr 7 i 8 wracamy tą samą 

drogą do skrzyżowania, na którym rozpo-
częliśmy ten wariant trasy.
Długość wariantu trasy z bunkrami nr 7-8: 
około 2 km w obie strony.
Idąc dalej mocno używaną piaszczystą 
drogą przechodzimy przez zarastające 
młodym lasem polany. W gęstym młod-
niku po prawej stronie drogi bardzo trudny 

>>> Wysadzony bunkier 8

>>> Bunkier 2 w kępie drzew >>> Bunkier 4

>>> Bunkier 7>>> największy na trasie bunkier 6
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do znalezienia bunkier numer 9. Kolejny 
bunkier numer 10 znajduje się w lesie 
(6,2 km trasy podstawowej bez wariantu), 
około 50 metrów od drogi, po lewej stronie.
WARIAnT TRASy z bunkrem nr 11
W jednej z przecinek (po około 800 metrach 
od bunkra nr 10 – 7,0 km trasy podsta-
wowej bez wariantu), około 200 metrów 
od drogi, po lewej stronie, znajduje się 
głęboko wkopany schron numer 11. 
Jest on całkowicie niewidoczny z drogi 
głównej. Po zwiedzeniu bunkra wracamy 
z powrotem na trasę.
Długość tego wariantu trasy wynosi w obie 
strony około 0,4 km.
Kontynuujemy marsz mocno rozjeżdżoną 
piaszczystą drogą, dochodzimy do skraju 
lasu i wśród pól zdążamy w kierunku zabu-
dowań Sakinówki. Po wejściu do wsi, 
dochodzimy do skrzyżowania, przy 
kapliczce skręcamy w lewo na drogę asfal-
tową, której trzymamy się cały czas aż 
do następnego skrzyżowania położonego 
w Wierzchowinach obok szkoły i przy-
stanku PKS. na skrzyżowaniu skręcamy 
w prawo, a zaraz potem - w lewo. Idziemy 
drogą przez Wierzchowiny w stronę torów 
kolejowych. Tuż przed dojściem do torów 
skręcamy w lewo w asfaltową drogę, która 

prowadzi nas na rampę stacji i dalej na 
stację PKP Kruszyna (11,2 km trasy).
Całkowita długość trasy wynosi 11,2 km, 
nie licząc podejść do bunkrów oraz długości 
tras wariantowych. Długość trasy z warian-
tami wynosi 13,6km.

>>> Bunkier 10

>>> Bunkier 10

WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Kruszyna.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Kruszyna do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>
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DOBIESZYN
– STRZYŻYNA
Długość: 13,5 km
Czas przejścia: z krótkimi odpoczynkami 4,5-5 h

Trasa wycieczki:
PKP Dobieszyn >>> Puszcza Stromiecka (szlakiem zielonym do zakrętu szla-
ku na drodze brukowanej, dalej bez znaków, do szlaku czerwonego, szlakiem 
czerwonym do szlaku czarnego i szlakiem czarnym do stacji PKP) >>> PKP 
Strzyżyna. Trasa wycieczki na krótkim, około 3 km odcinku, nieznakowana

trasa wycieczki

lasy

bagna, torfowiska

rzeki

zabudowania

linia kolejowa,
stacja

zbiorniki wodne

pomnik

cmentarz

rezerwat przyrody
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droga
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 komórkowej
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Wycieczka udostępnia najciekawsze 
fragmenty Puszczy Stromieckiej. Trasa 
wycieczki zaczyna się i kończy na 
dworcach PKP linii Warszawa-Radom, 
co ułatwia przejazdy. Trasa przechodzi 
przez fragmenty boru mieszanego 
ze starodrzewem dębowo – sosnowym 
naturalnego pochodzenia. Teren charak-
teryzuje się dużą naturalnością i zróż-
nicowaniem ekosystemów leśnych. 
na suchych piaszczystych wydmach 
w borach chrobotkowych rosą liczne 
porosty, mchy, borówka brusznica 
i znajdująca się pod ochroną mącznica 
lekarska. Z leśnych ssaków kopytnych 
spotyka się jelenie, sarny i przychodzące 
z innych terenów łosie. niższe kręgowce 
reprezentuje większość krajowych 
gadów: zaskrońce, żmije, gniewosze, 
padalce i jaszczurki.
Przechodzimy przez ulicę ze stacji 
PKP na przystanek PKS położony na 
skraju zagajnika. Tu - mapą i drogo-
wskazem – rozpoczyna się szlak zielony. 
Znaki prowadzą nas w prawo, przez 
sosnowy zagajnik. Po paru minutach 
wijącą się, wyraźną ścieżką docho-
dzimy do gruntowej czarnej drogi. 
Tu, kierując się znakami, skręcamy 
w prawo i po około 150 metrach skrę-
camy w lewo, w węższą drogę, idącą 
skrajem Puszczy Stromieckiej. Z prawej 
strony widzimy zabudowania wioski 
Sielce-Kolonia.
Puszcza Stromiecka (w literaturze zwana 
też Stromecką) jest pod względem 
geograficzno-przyrodniczym obszarem 
leżącym między trzema rzekami: Wisłą, 
Pilicą i Radomką, które stanowią jej 
naturalne granice. najstarszą wzmiankę 
o Puszczy Stromieckiej spotykamy 

w Kronice Jana Długosza.
W lasach Puszczy Stromieckiej 
rośnie głównie sosna, zajmująca 
74% powierzchni. W dalszej kolejności 
w lasach tych rośnie dąb (11%), brzoza 
(6%), olsza (5%). Pozostałe gatunki 
drzew występują w znacznie mniejszych 
ilościach.
Puszcza Stromiecka była areną licz-
nych wydarzeń w historii Polski. 
W 1656 r. Stefan Czarniecki pobił 
na terenie Puszczy w Uroczysku Trupień 
wojska szwedzkie. Lasy były miejscem 
walk, zgrupowań i przemarszów wojsk 
w czasie wojen napoleońskich oraz 
powstań listopadowego i styczniowego. 
W czasie pierwszej wojny światowej 
na tym terenie walczył czwarty batalion 
Pierwszej Brygady Legionów. We wrze-
śniu 1939 r. tereny puszczańskie były 
miejscem licznych walk z wojskami 
niemieckimi. oddział Wydzielony Wojska 
Polskiego pod dowództwem majora 
henryka Dobrzańskiego „hubala” był 
pierwszym działającym na tym terenie 
oddziałem partyzanckim. Z przyczół-
kiem warecko – magnuszewski oraz 
bitwą pod Studziankami związane 
są ostatnie na tym terenie epizody 
drugiej wojny światowej. Ślady walk 
są widoczne w lesie w postaci licznych 
okopów, stanowisk ogniowych i innych 
pozostałości. Po zakończeniu działań 
wojennych na terenie Puszczy opero-
wały oddziały polskiego podziemia 
niepodległościowego.
Idąc dalej skrajem lasu, mijając po prawej 
zagajnik, a po lewej, w głębi lasu, 
okazałe dęby, po paru minutach docho-
dzimy do położonego po prawej stronie 
drogi nadleśnictwa Dobieszyn. obok 



DoBIESZyn – STRZyŻynA >>> 141

budynku nadleśnictwa znajduje się 
pomnik leśników poległych w walkach 
za Polskę w latach 1794-1956.
Całością Lasów Państwowych Puszczy 
Stromieckiej administruje jeden gospo-
darz - nadleśnictwo Dobieszyn. 
na przestrzeni wieków lasy Puszczy 
Stromieckiej były administrowane 

>>> Pomnik przy nadleśnictwie

>>> nadleśnictwo Dobieszyn

>>> Starodrzew Dobieszyński
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w różny sposób. Chętni mogą prze-
czytać tę historię na stronie inter-
netowej nadleśnictwa (http://start.
lasy.gov.pl/web/dobieszyn/11178). 
obecny kształt nadleśnictwo 
uzyskało w 1973 r. Wchodzi ono 
w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu. Powierzchnia 
gruntów zarządzanych przez nadle-
śnictwo wynosi 15 254 ha, w tym 
powierzchnia lasów - 14 257 ha. 
Rezerwaty stanowią 106 ha, a lasy 
ochronne 2 878 ha.
Mijamy budynki nadleśnictwa; droga 
leśna przechodzi w drogę asfaltową 
otoczoną z obu stron lasem. Idziemy 
nią dalej, prosto, kierując się znakami 
zielonymi i dochodzimy do poprzecznej 

drogi asfaltowej. Tu na ogrodzeniu 
znajduje się nazwa ulicy Dobieszynek. 
W tym miejscu opuszczamy asfalt i dalej 
idziemy prosto do lasu niewielką ścieżką 
prowadzącą do rezerwatu „Starodrzew 
Dobieszyński”. Po prawej stronie drogi 
mijamy zabudowania leśniczówki. 
należy uważać na brakujące oznako-
wania szlaku. Mijamy zabudowania; po 
lewej stronie ścieżki stoi tablica informa-
cyjna rezerwatu.
Rezerwat „Starodrzew Dobieszyński” 
został utworzony w 1990 r. obejmuje 
on unikatowe fragmenty Puszczy 
Stromieckiej o charakterze pusz-
czańskim. Położony jest w leśnictwie 
Ksawerów na powierzchni 9,18 ha. 
Rezerwat zachowuje zbiorowiska boru 
mieszanego ze wspaniałym staro-
drzewem dębowo–sosnowym natural-
nego pochodzenia.
Wchodzimy do rezerwatu. Tu jest piękne 
miejsce na krótki odpoczynek. następnie 
przez rezerwat przechodzimy ścieżką 
w kierunku północno-wschodnim. 
niezbyt częste znaki szlaku prowadzą 
do pojedynczej mogiły żołnierza 
polskiego z 1939 roku. na napotkanym 
skrzyżowaniu idziemy prosto, po czym 
wychodzimy na skraj lasu.
W tutejszych lasach w pobliżu 
Białobrzegów, Stromca, Grabowego 
Lasu, Lipskich Bud, Dobieszyna, 
Głowaczowa, Studzianek, Trzebienia 
i Magnuszewa we wrześniu 1939 r. 
Pułki Kresowe Północnego Zgrupowania 
Armii „Prusy” oraz Wileńska Brygada 
Kawalerii, dążąc na przeprawy przez 
Wisłę, stoczyły szereg walk z niemcami.
na skraju lasu skręcamy w lewo 
i idziemy drogą wzdłuż lasu. Po lewej >>> Mogiła polskiego żołnierza
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stronie mijamy zbiorową mogiłę 
żołnierzy polskich z 1939 roku. Prosty 
odcinek drogi wiodącej skrajem lasu 
wynosi około 2 km. od zbiorowej mogiły 
idziemy cały czas prosto zielonym szla-
kiem, prowadzącym drogą biegnącą 
skrajem lasu, mijamy kilka skrzyżowań 
i dochodzimy do dużego skrzyżowania 
czterech dróg. na skrzyżowaniu w prawo 
odchodzi droga do wsi Cecylówka.
Wieś Cecylówka została okrutnie 
doświadczona we wrześniu 1939 roku. 
Jak głosi tekst umieszczony na pomniku, 
za rzekomą pomoc udzieloną bronią-
cemu się w zaciekłym oporze 76 PP, 
który osłaniał odwrót przez Wisłę armii 
„Prusy”, oddziały niemieckie dokonały 
13 września bestialskiego spalenia 
żywcem w miejscowej stodole 54 miesz-
kańców wsi.
Ze skrzyżowania, idąc zielonym 

szlakiem, skręcamy w lewo, w środ-
kową leśną drogę. na końcu tej drogi 
po kilkuset metrach dochodzimy 
do brukowanej kostką drogi śródleśnej. 
W tym miejscu można zrobić krótki odpo-
czynek. Szlak zielony skręca na drogę 
brukowaną w prawo.
UWAGA! My oPUSZCZAMy SZLAK 
ZIELony I IDZIEMy LEŚnĄ ŚCIEŻKĄ BEZ 
ZnAKÓW, nA WPRoST, oKoŁo KILo-
METRA W KIERUnKU PÓŁnoCnyM. 
Tuż przed wyjściem na skraj lasu skrę-
camy w prawo na leśną drogę. Drogą tą 
idziemy około 500 metrów do punktu, 
w którym skręcamy w lewo na drogę 
wiodącą skrajem lasu w kierunku 
północnym. W ten sposób, idąc skrajem 
lasu, obchodzimy pola widocznej 
w oddali wioski Dąbrowa-Stachów. 
odcinek drogi ograniczający pola wioski 
Dąbrowa-Stachów ma długość około 

>>> Pomnik i zbiorowa mogiła polskich żołnierzy
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1,5 km. na napotkanych na drodze 
skrzyżowaniach idziemy prosto, skrajem 
lasu. Przed wejściem do lasu, którym 
biegnie przecinająca trasę naszej 
wycieczki szosa, przechodzimy pod linią 
energetyczną. Lekko podchodząc do 
góry, dochodzimy do poprzecznej drogi 
asfaltowej. Droga ta w lewo prowadzi 
do pobliskiej (około 500 m) Strzyżyny, 
a w prawo - do nowej Woli i Grabowa 
nad Pilicą.
Przechodzimy przez drogę asfaltową 
na wprost, w kierunku północnym, 
i idziemy dalej prosto leśną ścieżką, aby 
po 200 metrach dojść do szlaku czer-
wonego. Dalej zmierzamy prosto szla-
kiem czerwonym w kierunku północnym. 
Po około 100 metrach na rozwidleniu 
leśnych dróg po lewej mijamy krzyż.
Dalej idziemy prosto, aby po kilkuset 
metrach przeciąć wyraźniejszą drogę 
leśną. Udajemy się na północ, po kilkuset 
metrach czerwony szlak wyprowadza 
nas z dotychczasowej drogi w lewo, 
w kierunku północno-zachodnim. Szlak 
wiedzie na teren lekko pagórkowaty, 
zwany „Kruczymi Górami”. Kierując się 
czerwonymi znakami, wchodzimy na 
piaszczystą morenę. na szczycie widać 
wyraźne pozostałości po wojskowych 
okopach. Idąc szlakiem dalej w kierunku 
północno-zachodnim, skręcamy w prawo 
i wychodzimy na skraj lasu. Tu możliwy 
jest odpoczynek.
następnie szlak prowadzi ścieżką. 
Mijamy zagajniki, w przecince leśnej 
przechodzimy pod dużą linią wysokiego 
napięcia. Stąd znaki czerwone prowadzą 
nas do znajdującego się niedaleko rozwi-
dlenia dróg i szlaków czerwonego i czar-
nego. Tu jest początek szlaku czarnego. 

Szlak czerwony prowadzi w prawo 
do Grabowa nad Pilicą.
UWAGA! My oPUSZCZAMy SZLAK CZER-
Wony I SKRęCAMy CZARnyM SZLA-
KIEM W LEWo, W KIERUnKU PoŁU-
DnIoWo-ZAChoDnIM. Szlak czarny 
prowadzi nas cały czas w tym kierunku 
do stacji PKP Strzyżyna. Wchodzimy 
na skraj lasu, a potem, pod mijaną już 
linią wysokiego napięcia, idziemy przez 
pole. Z prawej mijamy wieś Brzozówka 
– Podgrodzie. Z lewej strony mijamy 
niewielki podmokły zagajnik i kierujemy 
się na nadajnik telefonii komórkowej. 
Mijamy go po lewej stronie i kierując się 
znakami czarnymi, wchodzimy do lasu, 

>>> Krzyż na szlaku czerwonym
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WYjAZD NA WYCIECZKĘ >>>
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich do stacji 
Dobieszyn.
POWRóT Z WYCIECZKI >>>
Powrót ze stacji Strzyżyna do Radomia pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich.

INFORMACjA O DOjAZDACh >>>

cały czas idąc prosto. Mijamy linię ener-
getyczną w lesie, nadal kierujemy się 
prosto, na skrzyżowaniu, zgodnie ze 
znakami, skręcamy w prawo w prze-
cinkę. Dochodzimy do poprzecznej drogi. 
UWAGA - TU DoŚĆ MyLnIE! na skrzy-
żowaniu skręcamy w prawo, wycho-
dzimy z lasu, po czym od razu skręcamy 
w lewo na pole. Idziemy mało wyraźną 
ścieżką wzdłuż zagajnika. na polu prze-
cinamy linię energetyczną, kierując 

się na południowy-zachód w stronę 
dużego uschłego drzewa. na tym 
odcinku jest mało znaków, bo w terenie 
brak jest miejsca na oznaczenie szlaku. 
Wychodzimy na polną piaszczystą 
drogę, którą kierujemy się do pobli-
skiego krzyża. Przed krzyżem skręcamy 
w lewo, kierując się do żółtego budynku 
stacji PKP Strzyżyna, od pewnego czasu 
widocznego po drugiej stronie torów.
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ZALECENIA
DLA ORgANIZATORóW
niezależnie od wymagań zawartych
w rozporządzeniach oświatowych
i szkolnych regulaminach wycieczek 
zaleca się zapoznać uczestników przed 
wycieczką:
- z przebiegiem trasy wycieczki i czasem 
jej trwania,
- z zasadami doboru ubioru i ekwipunku,
- z ewentualnymi niebezpieczeństwami 
na trasie wycieczki,

- z zasadami znakowania szlaków tury-
stycznych pieszych, rowerowych
i ścieżek dydaktycznych,
- podstawowymi zasadami wędrowania.
Planując wycieczkę, należy sprawdzić: 
aktualność odjazdów autobusów MPK
(Internet www.mzdik.pl/index.php?id=142) 
oraz aktualność odjazdów pociągów 
(Internet www.pkp.pl).

UBIóR I EKWIPUNEK >>>
Jednym z warunków powodzenia 
wycieczki jest umiejętne dopaso-
wanie obuwia i odzieży stosownie 
do pory roku. odzież powinna zapew-
niać odpowiedni komfort cieplny oraz jak 
największą swobodę ruchów.
obuwie jest bardzo ważnym elementem 
wyposażenia turysty. niewygodne, zbyt 
ciasne lub zbyt duże buty, to przykra 
uciążliwość dla piechura – mogąca 
popsuć każdą wędrówkę. nowe, nieprze-
chodzone buty mogą dać znać o sobie 
po przejściu kilku kilometrów. Typowe 
oznaki złego obuwia to otarcia skóry 
na: piętach, palcach, podeszwach 
oraz przykre bóle w okolicach ścięgna 
Achillesa. nie nadają się na wycieczkę 
sandały czy tenisówki, w których stopy 
pocą się szybko i odparzają. nie można 
wyruszać na wycieczkę w obuwiu na 

wysokim obcasie lub w kozakach.
Za dobry but uznajemy taki, w którym 
mieści się stopa ubrana w dwie 
pary skarpet. Skarpety powinny być 
z bawełny lub wełny, skarpety zawiera-
jące sztuczne włókna nie chłoną potu 
i mogą powodować odparzenia. W chłod-
niejszych porach roku wkładamy zazwy-
czaj dwie pary skarpet:
jedną cienką z bawełny bezpośrednio 
na stopę i drugą grubszą.
Spodnie powinny być dopasowane, ale 
nie obcisłe. Spodnie latem mogą być 
krótkie.
Koszula powinna być uszyta z mate-
riału chłonącego pot, dobrze sprawdza 
się koszula flanelowa: nie lepi się i jest 
przewiewna.
należy zaopatrzyć się w jednorazowy 
płaszcz przeciwdeszczowy w myśl 
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przysłowia „parasol noś i przy pogodzie” 
– płaszcz taki można kupić w niektórych 
kioskach.
W zależności od pory roku na wycieczkę 
zabieramy sweter, kurtkę oraz nie zapo-
minamy o czapce, która chroni głowę 
przed słońcem w lecie, a zimą przed 
nadmierną utratą ciepła.
Podstawowym ekwipunkiem jest plecak, 
w którym mamy wszystkie dobra, jakie 
zabieramy na wycieczkę – na wycieczkę 
nie zabieramy żadnych reklamówek, 
toreb ręcznych itd. W trakcie marszu 
mamy zawsze wolne ręce.
Wyruszając na wycieczkę, należy zapo-
znać się z ewentualnymi niebezpieczeń-
stwami mogącymi nam się przydarzyć. 
Znajomość przyczyn ich powstawania 
umożliwi uniknięcie ewentualnych 
zagrożeń.
jak zachować się podczas burzy?
W czasie wycieczki może nadejść burza, 
której często towarzyszą wyładowania 
atmosferyczne. Aby uniknąć porażenia 
piorunem należy pamiętać, by:
-  nie chronić się pod samotne drzewa,
-  unikać szybkiego ruchu na otwartej 

przestrzeni,
- zakryć odsłonięte metalowe części 

ekwipunku z aparatem fotograficznym, 
telefonem i lornetką,

-  chroniąc się pod ściany budynków 
posiadających piorunochrony – nie 
należy stawać zbyt blisko instalacji 
odgromowych, bowiem osoba stojąca 
za blisko instalacji odgromowej może 
zostać porażona piorunem.

jak zachować się w czasie pożaru lasu?
W lasach i na terenach śródleśnych łąk, 
torfowisk i wrzosowisk oraz 100 metrów 
od granicy lasu zabrania się:

- rozniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby 
i pozostałości roślinnych.
W przypadku zauważenia w lesie pożaru 
należy natychmiast zawiadomić straż 
pożarną, dzwoniąc pod numer 112 lub 
policję dzwoniąc pod numer 997 .
Gaszenie pożaru może być niebez-
pieczne ze względu na ryzyko popa-
rzenia i zaczadzenia.
Pomoc będzie natomiast skuteczna, jeśli 
będzie pod nadzorem strażaków, policji 
lub leśników.
jak poruszać się po drogach                      
publicznych?

Do wycieczek szkolnych jako zorganizo-
wanej grupy pieszych prowadzonej przez 
kierownika mają zastosowanie, między 
innymi, następujące przepisy Prawa 
o ruchu drogowym (ujednolicony tekst 
ustawy ogłoszony w Dzienniku Ustaw 
z 2005 r. nr 108, poz. 908) :

Art.2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
19. Kolumna pieszych – zorganizowana 
grupa pieszych prowadzonych przez 
kierownika lub dowódcę;

Art.12.
1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem 
pieszych do lat 10, może się poruszać 
tylko prawą stroną jezdni.
2. Do kolumn pieszych w wieku do 10 lat 
stosuje się odpowiednio art.11 ust.1i2.
3. Liczba pieszych idących jezdnią 
w kolumnie pieszej nie może przekro-
czyć 4, a w kolumnach wojskowych 6, 
pod warunkiem że kolumna nie zajmuje 
więcej niż połowę szerokości jezdni.
4. Piesi wieku do lat 10 mogą iść 
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w kolumnie tylko dwójkami pod 
nadzorem co najmniej jednej osoby 
pełnoletniej.
5. Długość kolumny pieszych nie może 
przekroczyć 50 m.odległość między 
kolumnami nie może być mniejsza niż 
100 m.
6. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się 
warunkach złej widoczności:
1) pierwszy i ostatni z idących z lewej 
strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy ze światłem białym, skie-
rowanym do przodu,

b) ostatni ze światłem czerwonym, 
skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekra-
czającej 20 m idący po lewej stronie 
z przodu i z tyłu są obowiązani używać 
elementów odblaskowych odpowia-
dających właściwym warunkom tech-
nicznym, a ponadto idąc po lewej stronie, 

są obowiązani nieść latarki ze światłem 
białym, rozmieszczone w taki sposób, 
aby odległość między nimi nie przekra-
czała 10 m;
3) światło latarek powinno być widoczne 
co najmniej z odległości 150 m.
7. Zabrania się:
1) ruchu kolumny pieszych po jezdni 
w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy 
kolumny wojskowej lub policyjnej,
2) ruchu po jezdni kolumny pieszych 
w warunkach niedostatecznej 
widoczności,
3) prowadzenia po jezdni kolumny 
pieszych przez osobę w wieku poniżej 
18 lat.

Art.13.
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub 
torowisko, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność.....

ŚREDNIE NORMY ODLEgŁOŚCI
ORAZ TEMPA MARSZU >>>

Wiek uczestników Odległość w kilometrach Tempo marszu w km/godz.
6 - 7 8 2.5
8 - 9 10 3

10 - 11 12 3
12 - 13 15 3.5
14 - 15 18 4
16 - 18 25 4.5

PODSTAWOWE ZASADY
WĘDROWANIA >>>
-  szosą wędrujemy w zwartej kolumnie 

rzędem lub dwójkami prawą stroną 
– patrz wyżej jak poruszać się po 

drogach publicznych,
-  ściężką leśną i polną drogą najlepiej 

wędrować rzędem,
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-  tempo marszu dostosowujemy do 
najsłabszego uczestnika, na początku 
grupy idą osoby najsłabsze kondycyj-
nie, a na końcu najsilniejsze,

-  na końcu grupy idzie osoba zamyka-
jąca kolumnę, ona gwarantuje, że nikt 
nie pozostał w tyle i marsz przebiega 
bez zakłóceń. nawet jeżeli ktoś zatrzy-
ma się na chwilę, to zamykający powi-
nien zaczekać, aż maruder dołączy.

-  w dni upalne i przy silnym nasłonecz-
nieniu unikajmy wędrówki w godzi-
nach południowych, należy pamiętać 
o nakryciu głowy czapką lub chustką,

-  po każdej godzinie marszu powinniśmy 
odpocząć co najmniej 10 minut,

-  wszystkie miejsca służące do celów 
sanitarnych powinniśmy zasypać 
dokładnie ziemią,

-  wszelkie odpadki zabieramy ze sobą, 
dlatego każdy z uczestników powinien 
posiadać torebkę na odpadki,

-  podczas wędrówki przez las starajmy 
się zachować ciszę, aby nie płoszyć 
zwierzyny,

-  w przypadku załamania pogody należy 
jak najszybciej skrócić trasę i znaleźć 
bezpieczne schronienie,

-  jeśli zgubiłeś szlak, to wróć do ostat-
niego znaku,

-  zostaw szlak takim, jakim chciałbyś go 
zastać.

ZASADY OZNAKOWANIA SZLAKóW
PIESZYCh, ROWEROWYCh I ŚCIEŻEK 
DYDAKTYCZNYCh >>>
Szlaki turystyczne PTTK we wszystkich regionach kraju mają taki sam wygląd.

Znaki podstawowe oraz kolory znakowanych szlaków pieszych

Znaki informacyjne i ostrzegawcze

>>> Znaki informujące o zmianie kierunku szlaku >>> Początek lub koniec szlaku
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Oznakowanie szlaków rowerowych

Oznakowanie ścieżek dydaktycznych

>>> Znak podstawowy >>> Skręt ścieżki w lewo lub w prawo

OChRONA PRZYRODY >>>
Celem ochrony przyrody jest zacho-
wanie, odnawianie i właściwe wykorzy-
stanie jej zasobów i składników, takich 
jak:
-  dziko występujących roślin lub 

zwierząt,
-  siedlisk przyrodniczych,
-  siedlisk chronionych gatunków
 roślin lub zwierząt,
-  zwierząt prowadzących 
 wędrowny tryb życia,
-  przyrody nieożywionej,
- krajobrazu,
- zieleni w miastach i wsiach.
W Polsce istnieją następujące formy 
ochrony przyrody:

- ochrona indywidualna obejmująca: 
pomniki przyrody, stanowiska doku-
mentacyjne, przyrody nieożywionej, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
użytki ekologiczne,

- ochronę gatunkową, którą dzielimy 
na całkowitą i częściową,

-  ochrona rezerwatowa (obsza-
rowa) składają się na nią: parki naro-
dowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu.

W trakcie naszej wędrówki będziemy 
spotykali na trasie wycieczki niektóre 
z form ochrony przyrody. omówimy 
tylko te formy ochrony przyrody, 
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z którymi spotkamy się w trakcie odby-
wania naszych wycieczek.
POMNIKI PRZYRODY
Pomnikami przyrody nazywamy prawnie 
chronione pojedyncze twory przy-
rody ożywionej i nieożywionej lub 
ich skupienia o szczególnej wartości 
naukowej, kulturowej, historycznej. Są 
to głównie stare drzewa bądź ich grupy, 
aleje, skałki, głazy.
REZERWAT PRZYRODY
Rezerwat przyrody jest obszarem obej-
mującym zachowane w stanie natu-
ralnym lub mało zmienionym ekosys-
temy, w tym siedliska przyrodnicze, 
określone gatunki roślin i zwierząt, 
elementy przyrody nieożywionej, 
mające wartość ze względów przyrodni-
czych, krajobrazowych, kulturowych lub 
naukowych.
Rezerwaty dzieli się na: ścisłe, w których 
wykluczona jest ingerencja człowieka, 
i częściowe, w których mimo ograniczeń 
w zakresie gospodarki leśnej, rolnictwa 
czy turystyki – dopuszczalne są okre-
ślone działania człowieka. Ze względu 
na przedmiot ochrony rezerwaty 

dzielimy na; leśne, przyrody nieoży-
wionej, stepowe, torfowiskowe, wodne, 
słonoroślne, faunistyczne, florystyczne, 
krajobrazowe.
PARK KRAjOBRAZOWY
Park krajobrazowy jest obszarem chro-
nionym ze względu na wartości przy-
rodnicze, kulturowe i historyczne. Celem 
jego utworzenia jest zachowanie, 
popularyzacja i upowszechnianie tych 
wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju.
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
Ścieżka dydaktyczna jest szlakiem 
pieszym, oznakowanym specjalnymi 
znakami, wytyczonym tak, aby na 
jego trasie znalazło się jak najwięcej 
obiektów przyrodniczych, a także 
zabytków architektury lub techniki. 
Celem ścieżek dydaktycznych jest 
edukacja poprzez obserwację przy-
rody w jej naturalnym środowisku oraz 
usprawnienie ruchu turystycznego 
na terenie rezerwatów. Ścieżki dydak-
tyczne są często zagospodarowane 
tablicami informacyjnymi, wiatami, punk-
tami widokowymi itd.
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