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Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Miasta Radomia
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Radom Rynek - Rajec Poduchowny
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INFORMACJA O DOJAZDACH 

 
WYJAZD NA WYCIECZK Ę 
Wycieczka rozpoczyna się na radomskim rynku. Dojazd na rynek komunikacją MPK. 
 

POWRÓT Z WYCIECZKI 
Dla krótszej wersji wycieczki z przystanku w Nowej Woli Gołębiowskiej na ulicy 
Energetyków moŜna wrócić do centrum miasta dwoma autobusami: „18” oraz „L”. 
PoniŜej podano godziny odjazdów autobusów oraz strony internetowe gdzie moŜna 
zaktualizować te informacje. 
 
„18” Nowa Wola Gołębiowska ul. Energetyków 
13.18, 14.03, 14.28, 14.53, 15.18, 15.48, 16.08, 16.33, 17.03, 17.33, 
http://www.mzdik.pl/rozklady/0018/0018r022.htm, 
 
„L” Nowa Wola Goł ębiowska ul. Energetyków 
14.03, 15.56, 17.01, 
http://www.mpk.radom.pl/l2.htm 
 
Dla dłuŜszej wersji wycieczki z przystanku w Rajcu Poduchownym o nazwie „Rajec 
szkoła” moŜna wrócić do centrum miasta dwoma autobusami: „J” oraz „BUS Informix”. 
PoniŜej podano godziny odjazdów autobusów oraz telefony i strony internetowe gdzie 
moŜna zaktualizować te informacje. 
 
„J” Rajec szkoła 
14.35, 15.15, 16.15, 16.45, 17.45, 
http://www.mpk.radom.pl/j2.htm, 
 
„BUS Informix” Rajec szkoła 
13.20, 14.00, 14.40, 15.35, 16.05, 16.37, 17.35, 
tel: 501 688 387, http://www.jedlnia.pl/ wejść w rozkład jazdy 3 Informix. 
 

UWAGA UCZESTNICY WYCIECZKI!  
 

KaŜdy kto w dowolnym okresie czasu zdobędzie 60 punktów (1 km przebytej trasy = 
1 punktowi) moŜe zdobyć ODZNAKĘ TURYSTYKI PIESZEJ  w stopniu POPULARNYM. W 
tym celu naleŜy zaopatrzyć się w ksiąŜeczkę OTP w biurze O.M. PTTK przy ul. R.Traugutta 
46/48, tel. 0-48 362 25 26. W ksiąŜeczce  znajdziecie regulamin odznaki i zasady jej 
zdobywania. 

Uczestnicząc m.in. w tej wycieczce moŜecie równieŜ zdobyć (zaliczyć część wymagań) 
na Odznakę Regionalną Ziemi Radomskiej. Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
http://www.pttkradom.prv.pl/   

Zachęcamy Was do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej (OTP) 
i krajoznawczych. 
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WYCIECZKA  RADOM – RAJEC PODUCHOWNY 

 
Radom-Rynek – Radom-Las Kapturski – Radom-ul. Ofiar Firleja – 
Radom-ul. Nowa Wola Gołębiowska, skrzyŜowanie z ul. Energetyków 
(szosa Radom-Brzóza) – „Pacyna”-były ośrodek kolonijny Lasów 
Państwowych – okolice mostu na rzece Pacynce – przejście znakowanym 
szlakiem turystycznym w kolorze zielonym (MZ-5210z) – 14,9 km – Rajec 
Poduchowny-przystanek MPK (Rajec-szkoła) na szosie nr 737 (Radom – 
Kozienice) – przejście ścieŜką dydaktyczną o długości – 0,9km. Łączna 
długość wycieczki – 15,9 km. 

 
Wycieczkę rozpoczynamy w rynku Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu (0,0 km). 

Radom, miasto - powiat grodzki jest połoŜony w południowej części 
województwa mazowieckiego nad rzeką Mleczną. Największy ośrodek miejski 
w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste co do wielkości miasto w Polsce (około 226 000 
mieszkańców). Centrum administra-
cyjne i kulturalne ziemi radomskiej.  
Stolica diecezji radomskiej i powiatu 
radomskiego. Historycznie połoŜony 
jest w Małopolsce, w ziemi 
sandomierskiej. Zgodnie z fizyczno-
geograficznym podziałem Kondrac-
kiego miasto jest połoŜone na Nizinie 
Mazowieckiej, na Równinie Radom-
skiej. 

Pierwsze ślady siedlisk 
ludzkich na terenie dzisiejszego 
Radomia pochodzą z lat 8000 do 4400 

p.n.e. Odnalezione na terenie 
obecnego miasta i terenów przyległych 
pozostałości mają charakter 
tymczasowych siedlisk zakładanych przez prowadzące koczowniczy tryb Ŝycia grupy 
ludzi. Liczne znaleziska archeologiczne, głównie cmentarzyska, potwierdzają obecność 
ludzką na tych terenach takŜe w późniejszych epokach brązu (po 1800 roku p.n.e.) 
i Ŝelaza (kultura przeworska – od III w. p.n.e. do V w. n.e.).  

Historia miasta Radomia jest długa i bardzo ciekawa. Pierwsze wzmianki 
o osadzie załoŜonej przez plemiona słowiańskie datowane są na przełom wieków VIII 
i IX naszej ery.  

Pierwszy zapis znajdujemy w bulli papieŜa Hadriana IV z roku 1155. Osada 
została załoŜona na sztucznym nasypie w dolinie rzeki Mlecznej, na wschód od obecnego 
centrum, była to tzw. Piotrówka. Nazwa pochodzi od kościoła pod wezwaniem Świętego 
Piotra wzniesionego na przełomie wieków XI i XII. W X wieku osada zamienia się 
w gród warowny, a w XI wieku staje się dość istotną osadą targową.  
Na początku wieku XII powstaje kasztelania radomska. Osada nazwana Starym Miastem 
posiadała początkowo prawo polskie, a od II połowy XIII w. średzkie. Kolejnym etapem 
w historii miasta było wyznaczenie przez Kazimierza Wielkiego około roku 1340 lokacji 
Nowego Miasta, a następnie w roku 1364 nadano mu prawo miejskie. Było to prawo 
magdeburskie. Miasto Kazimierzowskie otoczone było murami obronnymi o długości 

Fot. 1. Radomski Ratusz 
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przekraczającej 1km, posiadało zamek obronny oraz fosę umocnioną palami. Mniej 
więcej w tym okresie rozpoczęto budowę kościoła pod wezwaniem Świętego Jana 
Chrzciciela - fary. Rozwija się na duŜą skalę garncarstwo i sukiennictwo. Miasto jest 
często odwiedzane przez królów. 

Częstym gościem na zamku był król Władysław Jagiełło, który obdarzył miasto 
szeregiem przywilejów. W 1401 roku podjęta została tutaj deklaracja o zjednoczeniu 
Polski i Litwy, zwana unią radomsko – wileńską, będąca podwalinami zwycięstwa 
grunwaldzkiego. Tu równieŜ posłowie czescy ofiarowali koronę czeską starszemu synowi 
króla Kazimierza Jagiellończyka - Władysławowi. Jego młodszy syn, obecny patron 
Radomia, królewicz Kazimierz w latach 1481 - 1483 zarządzał stąd w imieniu ojca 
Polską. Zasługą Kazimierza Jagiellończyka było to, Ŝe kupcy pędzący z Rusi bydło 
musieli od 1450 roku podróŜować drogą Lublin - Radom, co stanowiło główną przyczynę 
późniejszego rozwoju przemysłu garbarskiego w Radomiu.  

W roku 1489 wielki mistrz Zakonu KrzyŜackiego Jan von Treffen złoŜył 
w Radomiu hołd królowi polskiemu. W roku 1505 Sejm uchwalił tutaj konstytucję "Nihil 
novi", znacznie ograniczającą władzę królewską oraz Statuty Łaskiego. W 1682 roku do 
Radomia zostali sprowadzeni ojcowie pijarzy, którzy w następnym stuleciu, dzięki 
fundacji Marcina Wąsowicza, wznieśli Kolegium Pijarów, szkołę i kościół - dzisiejszą 

siedzibę Muzeum Okręgowego. W roku 1767 
zawiązano konfederację radomską oddającą 
Rzeczpospolitą w ręce carycy Katarzyny II.  

W drugiej połowie XV wieku rozpoczęto 
z fundacji Dominika Kazanowskiego, starosty 
radomskiego, budowę zespołu klasztornego Ojców 
Bernardynów. Od XV wieku miasto stanowi 
waŜny ośrodek handlowo - rzemieślniczy oraz 
miejsce zjazdów szlachty. Po trzecim rozbiorze 
Polski, Radom znalazł się w granicach zaboru 
austriackiego i został siedzibą cyrkułu, a następnie 
po wcieleniu miasta do Wielkiego Księstwa 
Warszawskiego utworzono w nim prefekturę. 
W roku 1816 miasto zostało stolicą województwa 
sandomierskiego. Od roku 1837 Radom stał się 
stolicą Guberni Sandomierskiej. W roku 1885 
przeprowadzono przez Radom linię kolejową, co 
znacznie przyspieszyło rozbudowę miasta, 
zwłaszcza w pobliŜu dworca, którego budynek do 
dzisiaj zachował pierwotny kształt, mimo 
niedawnej modernizacji i dostosowaniu do 

wymogów współczesności.  
W latach 1905-1907 Radom stanowił waŜne centrum ruchu rewolucyjnego. Miały 

tu miejsce liczne strajki i demonstracje. W okresie międzywojennym działali tutaj 
M. Kasprzak i A. Zawadzki.  

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 miasto przeŜywa swój rozkwit. 
Włączenie go do COP-u (Centralny Okręg Przemysłowy) skutkuje powstaniem 
nowoczesnej fabryki broni zwanej Państwową Wytwórnią Broni. Dla pracowników tejŜe 
fabryki wybudowano osiedle Planty. RównieŜ wtedy powstały zakłady telefonów, 
współpracujące ze szwedzkim "Ericssonem", fabryki drzewne oraz wytwórnia 
papierosów Polskiego Monopolu Tytoniowego. W okresie II wojny światowej Radom był 
siedzibą gubernatora dystryktu radomskiego Generalnej Guberni. W wyniku masowych 
egzekucji, w tym 11 publicznych, w których zginęło około 1300 osób, rozstrzelano lub 
powieszono przeszło 16000 osób. Wśród ofiar duŜą część stanowiła ludność Ŝydowska. 

Fot. 2. Pomnik Legionisty 
na radomskim Rynku 
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W Radomiu i okolicach znajdowały się cztery obozy pracy przymusowej oraz cztery 
obozy jenieckie. W obozach na Firleju i Wincentowie w okresie od 4 IV 1940 do 
13 I 1945 okupanci wymordowali ponad 15 000 osób. W latach 1941-1942 szefem policji 
był tu generał SS K. Oberg. W Radomiu i okolicach oŜywioną działalność prowadził ruch 
oporu, który dokonał szeregu akcji odwetowych. W 1943 oddziały Armii Krajowej 
zlikwidowały wysokiego urzędnika hitlerowskiego O. Traubusza. W odpowiedzi na 
egzekucję 60 Polaków z dnia 20 IV 1944 oddziały AK uprowadziły dwóch wysoko 
postawionych urzędników hitlerowskich Bergera i Jordana. W okolicach Radomia miały 
miejsce liczne akcje dywersji kolejowej przeprowadzane przez partyzantów oraz walki 
zbrojne oddziałów AL. i AK. W cięŜkich walkach o wyzwolenie Radomia Ŝycie oddało 
2500 Ŝołnierzy radzieckich. Miasto zostało wyzwolone 16 I 1945. Radom uniknął 
powaŜniejszych zniszczeń mimo działań wojennych i zaminowania go przez wycofujące 
się oddziały niemieckie Na terenie ziemi radomskiej znajduje się wiele miejsc 
upamiętnienia martyrologii narodu polskiego.  

Lata powojenne to rozbudowa przemysłu, przyrost liczby mieszkańców 
i powstawanie osiedli mieszkaniowych, takich jak: "XV-lecia PRL", "Ustronie", 
"Gołębiów". W historii miasta znamienną kartę stanowi wystąpienie robotników w 1976 
roku. Zajścia zakończyły się krwawymi represjami ze strony ówczesnych władz. Wiele 
osób było przetrzymywanych w więzieniach. Cześć poległym uczestnikom tych zdarzeń 
oddał PapieŜ Jan Paweł II podczas swej wizyty w Radomiu w 1991 roku, modląc się przy 
pomniku Protestu Robotniczego. 

W rynku Miasta Kazimierzowskiego o wymiarach 112x82 m warto zwiedzić:  
− Ratusz (Rynek 1) w stylu klasycystycznym wg projektu Henryka Marconiego 

ukończony w 1847 r. Budynek w kształcie litery „L” przetrwał w niezmienionej 
formie do naszych czasów i obecnie mieści Archiwum Państwowe. Na wieŜy 
ratuszowej jest zainstalowany zegar elektroniczny, który wybija godziny, 
a w południe rozlega się hejnał Radomia (fragment kompozycji Mikołaja z Radomia 
z XV w.). Poprzedni gotycki ratusz usytuowany bliŜej pierzei zachodniej zrujnowany 
na przełomie XVIII i XIX w. został rozebrany w 1818 roku.  

− Dom Gąski (Rynek 4) z XVII w, restaurowana w 1954 r. najstarsza i najciekawsza 
kamieniczka mieszczańska. Tu podobno kwaterował w 1656 r. król szwedzki Karol 
Gustaw.  

− Dom Esterki (Rynek 5) z przełomu XVI?XVII w. w stylu późnorenesansowym. 
Odbudowany w 1956 r. po zniszczeniach II wojny światowej. Znajduje się tu 
Muzeum Sztuk Współczesnych. 

− Kamienica (Rynek 6) naroŜna z II połowy XVIII w. w podwórzu oficyna 
klasycystyczna z końca XVIIIw. 

− Dom Hoppena (Rynek 8) pochodzi z początku XIX w. Pierwotnie budynek 
jednopiętrowy, w którym mieścił się Sąd Pokoju, został przebudowany w 1896 r. 
W kamienicy mieszkała słynna rodzina aptekarzy radomskich Hoppenów, 
kolekcjonerów dzieł sztuki, artystów. Karol Hoppen (1798-1849) uzdolniony 
plastycznie, malował obrazy o tematyce historycznej, religijnej oraz pejzaŜe, był 
wytrawnym alpinistą i jako drugi z Polaków zdobył najwyŜszy szczyt Europy Mont 
Blanc (4 810 m n.p.m.). 

− Kamienice (Rynek 9 i 10) z XIX w. pierwotnie klasycystyczne, całkowicie 
przebudowane. 

− Kolegium Pijarów (Rynek 11) – pierwotną zabudowę na wąskich działkach 
zastąpiono monumentalnym gmachem wzniesionym w latach 1737-1756 wg projektu 
Antoniego Solariego. Pijarzy zorganizowali tu kolegium, które ukończyło wielu 
znanych radomian, o czym świadczą umieszczone na elewacji okolicznościowe 
tablice. Obecnie w Kolegium Pijarów mieści się Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 
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− Kamienica (Rynek 12) zbudowana w latach 1823-24 w stylu klasycystycznym, 
częściowo zrewaloryzowana. 

− Kamienica (Rynek 13) zbudowana przed 1810 r. wielokrotnie przebudowywana. 
− Dom Deskura (Rynek 14) zbudowany w stylu klasycystycznym w latach 1824-25. 
− Kamienica (Rynek 15) zbudowana została w latach 1808-11 dla znanego kupca 

Czarneckiego. 
− Kamienica (Rynek 16) wzniesiona zapewne w XVIII w. i przebudowana w latach 

1820-30 w stylu klasycystycznym, odnowiona w 1954 r. 
− Pomnik Czynu Legionowego – w  Legionach Piłsudskiego nie brakowało ochotników 

z ziemi radomskiej. Wśród nich wsławił się major Michał Brzęk-Osiński. On 
zaproponował, by radomski pomnik Czynu Legionów wznieść w Rynku, w miejscu 
wystawionej przez zaborców szubienicy. I wybrał się do Piłsudskiego w celu 
zasięgnięcia opinii co do wyglądu pomnika. Ten nie zmarnował duŜo czasu na ocenę 
projektów. Oglądając kolejne, powtarzał tylko jedno słowo: "świństwo". Następnie 
wręczył Osińskiemu mały posąŜek legionisty z karabinem u nogi. Autorem tej rzeźby 
był Włodzimierz Konieczny - krakowski rzeźbiarz – oficer I Brygady Legionów. 
Stworzył ją w okopach pod Kostiuchnówką na Wołyniu, mając za modela jednego 
z Ŝołnierzy. Nazajutrz obaj polegli w bitwie. A rzeźbę legioniści podarowali 
Piłsudskiemu na imieniny. Radomski pomnik jest jej powiększoną kopią. Pierwotnie 
odlano go ze spiŜu uzyskanego z czterech austriackich armat z Krakowa. Pomnik 
odsłonięto podczas zjazdu legionistów w 1930 roku. W 1940 pomnik został zburzony 
przez Niemców. W 1998 jego kopia powróciła na Rynek w Radomiu.  

WzdłuŜ pierzei zachodniej (od pozostałości Bramy Krakowskiej do domu Esterki) 
przebiega znakowany szlak turystyczny w kolorze zielonym. Zaczyna się na stacji kolejowej 
w RoŜkach i kończy na stacji kolejowej Pionki Zachodnie. Zarejestrowany jest w centralnej 
ewidencji PTTK pod nr MZ-5210z. 

Szlak został zaprojektowany w latach 1995-6 przez obecnego członka kadry 
programowej PTTK, a wówczas ucznia 7 klasy PSP  nr 4 w Radomiu – Bogusława 
Ciastka. Szlak o długości 44,8 km i  przebiegu: RoŜki, PKP – Kosów – Las Kosowski, 
miejsce egzekucji – Muzeum Wsi Radomskiej – Borki, zalew – grodzisko „Piotrówka” – 
Radom, Rynek – Radom, Las Kapturski – Radom, Firlej – Radom-Krzewień – Radom-
Nowa Wola Gołębiowska – ośrodek szkoleniowy LP – Jedlnia Letnisko, miejsce straceń 
– Mysie Górki – Jedlnia Kościelna, PKP – Pionki, PKP Pionki-Zachodnie wyznakowano 
w 1997 roku. 
Z Rynku skręcamy w ul. Szpitalną i dochodzimy 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 posadzony mały 
dąb przy nim znajduje się kamień informujący, Ŝe sadzonka pochodzi z nasion poświęconych 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Ksiądz Roman Kotlarz od 1961 roku proboszcz parafii Pelagiów (pomiędzy 
Potkanowem a Ludwikowem), jako przypadkowy świadek ulicznej manifestacji 
w pamiętnym dniu 25 czerwca 1976 roku, błogosławił zdesperowanych robotników, 
upominających się o prawo do godnego Ŝycia. TakŜe w swoich kazaniach bezpośrednio 
po proteście publicznie nawoływał do zaprzestania represji przez komunistyczne władze. 
Za odwaŜną postawę obrony poniŜanych i torturowanych ludzi ksiądz Roman Kotlarz 
doznał wielu szykan i cierpień. Był wielokrotnie wzywany na milicyjne przesłuchania, 
bity i maltretowany przez "nieznanych sprawców" na plebani i podupadł na zdrowiu. 
Zmarł 18 sierpnia 1976 roku, przeŜywszy 48 lat. Śmierć ks. Romana Kotlarza wywołała 
wielkie poruszenie, a pogrzeb przerodził się w wielotysięczną manifestację solidarności.  

Za znakami zielonego szlaku wchodzimy w najstarszy radomski park „Stary Ogród”. 
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Jest to pierwszy publiczny park miejski w Radomiu, załoŜony w 1820 roku na 
gruntach naleŜących niegdyś do nieistniejącego juŜ kościoła szpitalnego św. Ducha. 
Jeden z pierwszych ogrodów publicznych w Kongresówce. Strukturę parku wytyczono 
w promienistym układzie barokowym. Początkowo park nosił nazwę Ogrodu Saskiego. 
Później, po załoŜeniu w połowie XIX wieku Nowego Ogrodu (dzisiejszy Park 
Kościuszki) zaczęto go zwać Starym Ogrodem. W latach międzywojennych mieścił się 
tutaj tor kolarski. Zdewastowany w czasie działań wojennych padł ofiarą powojennych 
grabieŜy drzew (wycinek). Jednak później park odbudowano. Na części dawnego 
załoŜenia parkowego wybudowano węzeł komunikacyjny u skrzyŜowania ulic 
J. Mireckiego i M. Reja, a sam park wydłuŜono w kierunku północnym. Powstał zupełnie 
nowy układ alejek nie mający nic wspólnego z dawnym Starym Ogrodem. 
Alejkami parku za znakami przechodzimy mostek na rzece Mlecznej (0,9 km trasy) 

i dochodzimy do ul. S. Wernera (1,1 km trasy) UWAGA: DUśY RUCH SAMOCHODÓW! 
Rzeka Mleczna – prawobrzeŜny dopływ Radomki o długości 27,8 km 

i powierzchni dorzecza ok. 300 km2. Mleczna wypływa ze źródła na wzgórzu w pobliŜu 
wsi Kowala i wpada do Radomki w okolicy wsi Lisów. Pod koniec VIII w. nad rzeką 
powstała wczesnośredniowieczna osada, która dała początek miastu Radom. Na terenie 
Radomia w obrębie dzielnicy Borki na Mlecznej utworzono zalew rekreacyjny 
o powierzchni 9 ha. Dopływy: 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 równieŜ 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) MPK linii nr 15 do ul. S. Czarnieckiego. 
Jest to północno-wschodnia obwodnica centrum Radomia drogi międzynarodowej z Warszawy 
do Krakowa nr „ 7 – E-77” (2,0 km trasy). 

Ul. S. Czarnieckiego wybudowana w końcu lat pięćdziesiątych XX w., zaś 
w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
przebudowana na drogę dwujezdniową.  

Ul. S. Czarnieckiego przekraczamy na 
przejściu dla pieszych UWAGA: DUśY 
RUCH SAMOCHODÓW! Od przejścia dla 
pieszych idziemy kilkanaście metrów w 
prawo, aby następnie skręcić w lewo przy 
posesji nr 97 na drogę asfaltową – dalszy 
odcinek ul. Folwarcznej. Z lewej dochodzi ul. 
Chabrowa, zaś z prawej zakrzaczone tereny 
byłego targowiska 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, na którym odbywają się róŜne 
imprezy. 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 
dochodzimy do poprzecznej asfaltowej drogi – ul. Janiszewskiej (3,7 km trasy).   

Las Kapturski w całości leŜy w granicach miasta Radomia. Wśród drzew 
dominuje sosna, ale rośnie takŜe brzoza brodawkowa, dąb szypułkowy i pochodzący 
z Ameryki Północnej dąb czerwony. W bardziej wilgotnych zakamarkach króluje osika 
i olcha czarna.  

Fot. 3. ŚcieŜka edukacyjno-rekreacyjna nadleśnictwa 
Radom 
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Szkoda, Ŝe Las Kapturski nie tętni Ŝyciem, jak to miało miejsce w okresie 
międzywojennym, gdy urządzano tam pikniki, na polankach grano w piłkę, a leśnymi 
alejkami spacerowali radomianie.  
Na ul. Janiszewskiej opuszczamy szlak (który przecina ulicę) i skręcamy w prawo bez 

znaków (UWAGA NA RUCH SAMOCHODOWY!). Po przejściu około 250 metrów po lewej 
stronie ulicy znajduje się siedziba Nadleśnictwa Radom, a po przeciwnej stronie ulicy urządzono 
miejsce wypoczynkowe z ciekawą ścieŜką dydaktyczną i placem zabaw dla dzieci.  
POLECAMY W TYM MIEJSCU ZORGANIZOWAC KILKUNASTOMINUTOWY 
ODPOCZYNEK. 

Wracając z miejsca wypoczynkowego do zielonego szlaku z prawej strony 
ul. Janiszewskiej, widać 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 
kolejnych kilkuset metrów w głębi z lewej widać kamień z płytą poświęcona Stanisławowi 
Wernerowi, ufundowaną przez harcerzy w 1986 r. (4,7 km trasy).  

Stanisław Werner, urodzony 
w 1888 r. Działacz Organizacji 
Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej 
w Radomiu. W roku 1906 został 
rozstrzelany w Lesie Kapturskim za 
udział w zamachu na Ŝycie szefa 
Radomskiej śandarmerii Gubernialnej, 
pułkownika von Płotto. Po śmierci 
Werner stał się dla radomian 
symbolem walki o niepodległość. Jego 
egzekucja stała się powodem 
powszechnego strajku, jaki wybuchł 
wśród radomskich robotników. Po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku Werner został odznaczony 
pośmiertnie KrzyŜem Niepodległości 
z Mieczami, zaś władze miasta nazwały jego imieniem jedną z ulic (nazwa ta zachowała 
się do dziś). Imię Wernera przyjął równieŜ Hufiec ZHP Radom-miasto. W 63. rocznicę 
śmierci na budynku przy ul. Piłsudskiego 7 z inicjatywy harcerzy radomskich została 
umieszczona tablica pamiątkowa, zaś w gmachu dawnej Szkoły Handlowej przy 
ul R. Traugutta 61 (do której uczęszczał Werner) wmurowano tablicę z napisem: 

Pamięci Stanisława Wernera, ucznia kl. 7 - prymusa 
szkoły, rozstrzelanego pod Radomiem 20 grudnia 1906 r., 
odznaczonego "KrzyŜem Niepodległości z Mieczami" za 

pracę w dziele odzyskania niepodległości 
 

Szlak prowadzi nas do skraju lasu, gdzie skręcamy w prawo. (stąd najbliŜej do 
miejscowości Cerekiew- patrz LEGENDA)  

Dalej skrajem lasu po około 800 metrach skręcamy w lewo i wychodzimy na ścieŜkę 
przez trochę podmokłą łąkę w stronę widocznych bloków, przed którymi skręcamy w prawo w 
ul. Klwatecką – przystanek MPK linii 21 (5,3 km trasy). Ul. Klwatecka doprowadza nas do ul. 
Warszawskiej – drogi międzynarodowej z Warszawy do Krakowa nr „7 – E-77” (6,1 km trasy). 
Ulicę Warszawską przechodzimy na przejściu dla pieszych (UWAGA: DUśY 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 zbiorowych 

Fot. 4. Miejsce stracenia St. Wernera 
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mogił zamordowanych mieszkańców ziemi radomskiej przez Niemców w czasie II wojny 
światowej, obok którego utworzono w 1976 roku cmentarz komunalny (7,4 km trasy). 

Firlej - dzielnica Radomia powstała w XIX w., gdy zaczęły tu funkcjonować 
Zakłady Przemysłowe „Firlej” naleŜące do Ŝydowskiej rodziny Bekermanów, złoŜone 
z fabryki wyrobów metalowych, olejarni, młyna parowego i fabryki farb olejnych. 
W lasku firlejskim w okresie 4.04.1940 – 13.01.1945 hitlerowcy rozstrzelali tu ponad 
15000 polaków. Na cmentarzu Pomnik Miejsca Straceń wg projektu Macieja 
Paterkowskiego oraz zbiorowe mogiły.   

Po zwiedzeniu cmentarza idziemy nadal ul. Ofiar 
Firleja aŜ 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  100 metrach skręcamy lekko w lewo przy 
dojściu do naszej trasy ul. Mlecznej. Z prawej mijamy 
Zakłady Meblarskie BETA-BIS. Przekraczamy tory 
kolejowe na linii Warszawa – Radom (10,4 km trasy) 
(UWAGA POCIĄGI!).  

Linia kolejowa Warszawa – Radom została 
wybudowana i oddana do uŜytkowania 25.11.1934 r., zaś 
zelektryfikowana w 1969 roku.  
Linia ta po wybudowaniu równieŜ w 1934 r. innego 
odcinka z Tunelu do Krakowa stała się najkrótszą trasą 
z Warszawy do Krakowa, gdyŜ do tego czasu z Warszawy 
do Krakowa jechało się „Koleją Nadwiślańską” (Mława – 
Modlin – Warszawa – Iwangród – Lublin – Chełm – 
Kowel – otwarta 17.08.1877 r.) do Iwanogrodu (obecnie 
Dęblin) i następnie „Koleją Iwanogrodzko-Dąbrowską” 

(twierdza Iwanogrodzka – Radom – Bzin (obecnie SkarŜysko)– 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 
skrzyŜowania z ul. Energetyków (jest to przedłuŜenie ul. Zbrowskiego: w prawo do Radomia, 
w lewo do Brzózy) obok znajduje się przystanek MPK linii nr 18 i L oraz przystanek PKS (10,0 
km trasy). TU MOśNA ZAKO ŃCZYĆ KRÓTSZY WARIANT WYCIECZKI  (przy 
skrzyŜowaniu znajduje się sklep spoŜywczy – 
dobre miejsce do odpoczynku).   

Dla wytrwałych i wytrzymałych 
wędrowców proponujemy kontynuowanie 
wędrówki ul. Nową Wolą Gołębiowską, która 
po pewnym czasie krzyŜuje się z ul. K. 
Potkańskiego biegnącą z Rajca do Kozłowa 
(12,1 km trasy). Idąc dalej prosto tą ulicą 
dochodzimy 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 przekraczamy 
strumyk – dopływ rzeki Pacynki (13,4 km 
trasy).  

Fot. 5. Pomnik w miejscu straceń na 
Firleju 

Fot. 6. Most w Krzewieniu 
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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 wzdłuŜ działek letniskowych aŜ do końca drogi – tu przebiega granica 
miasta Radomia (14,1 km trasy). Dalej szlakiem przez las idziemy wzdłuŜ doliny rzeki Pacynki. 
Dochodzimy do poprzecznej leśnej drogi, 
przy której umieszczono tablicę-przystanek nr 
5 na ŚCIEśCE 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 ścieŜki dydaktycznej i po 
800 metrach dochodzimy do leśnego 
parkingu-miejsca wypoczynkowego i 
początku ścieŜki przyrodniczo-leśnej (tablica-
przystanek nr 1). Obok miejsca 
wypoczynkowego znajduje się sklep 
spoŜywczy w miejscowości Rajec 
Poduchowny. Od sklepu idziemy w prawo 
200 metrów (UWAGA DUśY RUCH 
SAMOCHODOWY!) poboczem drogi nr 737 
(Radom – Kozienice) do przystanku MPK 
linii „J” oraz BUS i PKS „Rajec-szkoła”, gdzie kończymy naszą wycieczkę (15,9 km trasy). 

Fot. 7. Przystanek na ścieŜce dydaktycznej 
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O KOŚCIELE W CEREKWI 
 

 

o przejściu przez Las Kapturski i wyjściu na jego skraj, przy odrobinie szczęścia, 

moŜna zobaczyć w oddali wieŜę kościoła w Cerekwi. Tę ciekawą nazwę ma w Polsce 

tylko dwie miejscowości. Pochodzi ona od staropolskiego słowa cerekiew, które 

oznaczało świątynię, kościół. Kościół w podradomskiej Cerekwi p.w. Wniębowzięcia NPMarii 

ma staroŜytną historię. Pierwotny kościół istniał juŜ w 1326 roku. Około 1470 roku 

wzmiankowano kościół drewniany. Około 1529 roku wojski radomski Mikołaj Dzik fundował 

kościół murowany, który rozebrano w 1928 roku. Rok później zbudowano kościół obecny. 

 Miejscowa legenda powstanie kościoła wiąŜe z osobą króla Władysława Jagiełły. On to 

za zasługi w walkach z KrzyŜakami nagrodził grupę Litwinów kawałkiem ziemi koło Radomia. 

Po zbudowaniu osady Litwini rozpoczęli 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, Ŝe ta 

odmowa związana była z niechęcią rajców do prawosławia. Tyle tylko, Ŝe rdzenni Litwini od 

początku byli katolikami. Z drugiej strony zachowane w legendzie nazwisko Iwo Daniłowicza 

moŜe sugerować, Ŝe byli to Rusini, poddani Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwani potocznie 

w Koronie Litwinami. MoŜliwe więc, Ŝe w legendzie tkwi jakieś ziarno prawdy. 

 W trakcie nieudanych starań o budowę kościoła banda podradomskich zbójów porwała 

córkę burmistrza i zaŜądała za nią okupu. Iwo Daniłowicz, wracając z Radomia do domu, takŜe 

wpadł w ręce zbójów. Ci uznali go za wysłannika burmistrza. Iwo został przyjęty przez zbójów 

i poczęstowany resztkami po zbójeckim posiłku. Gdy po zjedzeniu czterech jajek okazało się, Ŝe 

Iwo nie ma okupu, rozeźleni zbójnicy zwiększyli Ŝądania okupu. Burmistrz poza mieszkiem 

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 naleŜności. Daniłowicz zgodził się ją obliczyć, ale za cenę uwolnienia 

burmistrzanki. Iwo przechytrzył zbójów, wykazał im, Ŝe z gotowanych jaj nie moŜna 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 radomianie na pamiątkę tych wydarzeń 

osadę nazwali Cerekiew. Ta staroŜytna nazwa udokumentowana od 1317 roku przetrwała aŜ do 

dziś. Warto moŜe jeszcze pamiętać, Ŝe w latach 1899 – 1901 wikarym w Cerekwi był późniejszy 

kanonik kapituły sandomierskiej, patron radomskich turystów ksiądz Jan Wiśniewski. 

P 
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ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW WYCIECZEK 

 
 
 
 
NiezaleŜnie 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 turystycznych pieszych, rowerowych i ścieŜek 
dydaktycznych, 

- podstawowymi zasadami wędrowania. 
Planując wycieczkę, naleŜy sprawdzić: aktualność odjazdów autobusów MPK ( Internet  
www.mzdik.pl/rozklady/linie.htm ) oraz aktualność odjazdów pociągów ( Internet  
www.pkp.pl ). 
 
 
1. UBIÓR I EKWIPUNEK 
 Jednym z warunków powodzenia wycieczki jest umiejętne dopasowanie obuwia 
i odzieŜy stosownie do pory roku. OdzieŜ powinna zapewniać odpowiedni komfort cieplny 
oraz jak największą swobodę ruchów. 
 Obuwie jest bardzo waŜnym elementem wyposaŜenia turysty. Niewygodne, zbyt 
ciasne lub zbyt duŜe buty, to przykra uciąŜliwość dla piechura – mogąca popsuć kaŜdą 
wędrówkę. Nowe, nieprzechodzone 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 moŜna 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 zawierające sztuczne włókna nie chłoną 
potu i mogą powodować odparzenia. W chłodniejszych porach roku wkładamy zazwyczaj 
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 materiału chłonącego pot, dobrze sprawdza się koszula 
flanelowa: nie lepi się i jest przewiewna. 
 NaleŜy zaopatrzyć się w jednorazowy płaszcz przeciwdeszczowy w myśl przysłowia  
„parasol noś i przy pogodzie” – płaszcz taki moŜna kupić w niektórych kioskach. 
 W zaleŜności od pory roku na wycieczkę zabieramy sweter, kurtkę oraz nie 
zapominamy 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 Ŝadnych reklamówek, toreb 
ręcznych itd. W trakcie marszu mamy zawsze wolne ręce. 
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2. NIEBEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH 
 
Wyruszając na wycieczkę, naleŜy zapoznać się z ewentualnymi niebezpieczeństwami 
mogącymi nam się przydarzyć. Znajomość przyczyn ich powstawania umoŜliwi uniknięcie 
ewentualnych zagroŜeń. 
 
Jak zachować się podczas burzy? 
W czasie wycieczki moŜe nadejść burza, której często towarzyszą wyładowania 
atmosferyczne. Aby uniknąć poraŜenia piorunem naleŜy 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 naleŜy stawać 

zbyt blisko instalacji odgromowych, bowiem osoba stojąca za blisko instalacji     
odgromowej moŜe zostać poraŜona piorunem. 

 
Jak zachować się w czasie poŜaru 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 zauwaŜenia w lesie poŜaru naleŜy natychmiast zawiadomić straŜ poŜarną, 
dzwoniąc pod numer 112 lub policję dzwoniąc pod numer 997 . 
Gaszenie poŜaru moŜe być niebezpieczne ze względu na ryzyko poparzenia i zaczadzenia. 
Pomoc będzie natomiast skuteczna, jeśli będzie pod nadzorem straŜaków, policji lub 
leśników. 
 
 
Jak poruszać się po drogach publicznych? 

Do wycieczek szkolnych jako zorganizowanej 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. UŜyte 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, moŜe 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 moŜe 

przekroczyć 4, a w kolumnach wojskowych 6, pod warunkiem Ŝe 
kolumna nie zajmuje więcej niŜ połowę szerokości jezdni. 

 4. Piesi wieku do lat 10 mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod 
nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. 
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 5. Długość kolumny pieszych nie moŜe przekroczyć 50 m.Odległość między 
kolumnami nie moŜe być mniejsza niŜ 100 m. 

 6. JeŜeli 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, skierowanym do przodu, 
   b) ostatni ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu; 
  2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej 

stronie z przodu i z tyłu są obowiązani uŜywać elementów 
odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom 
technicznym, a ponadto idąc po lewej stronie, są obowiązani 
nieść latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, 
aby odległość między nimi nie przekraczała 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 

poniŜej 18 lat. 
Art.13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany 

zachować szczególną ostroŜność..... 
 
 
 
 
 
3. ŚREDNIE NORMY ODLEGŁO ŚCI ORAZ TEMPA MARSZU  
 
PoniŜej zamieszczono orientacyjne normy zawarte w literaturze przedmiotu. Dane te naleŜy 
traktować jako przybliŜone i dopasowywać długości tras i tempo marszu do moŜliwości 
uczestników wycieczki. 

 

 
 
 
 
 
 

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 
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4. PODSTAWOWE ZASADY WĘDROWANIA 
 

- szosą wędrujemy w zwartej kolumnie rzędem lub dwójkami prawą stroną – patrz 
wyŜej jak poruszać się po drogach publicznych, 

- ścięŜką leśną i polną drogą najlepiej wędrować rzędem, 
- tempo marszu dostosowujemy do najsłabszego uczestnika, na początku grupy idą 

osoby najsłabsze kondycyjnie, a na końcu najsilniejsze, 
- na końcu grupy idzie osoba zamykająca kolumnę, ona gwarantuje, Ŝe nikt  nie 

pozostał w tyle i marsz przebiega bez zakłóceń. Nawet jeŜeli ktoś zatrzyma się na 
chwilę, to zamykający powinien zaczekać, aŜ maruder dołączy. 

- w dni upalne i przy silnym nasłonecznieniu unikajmy wędrówki w godzinach 
południowych, naleŜy pamiętać o nakryciu głowy czapką lub chustką, 

- po kaŜdej godzinie marszu powinniśmy odpocząć  co najmniej 10 minut, 
- wszystkie miejsca słuŜące do celów sanitarnych powinniśmy zasypać dokładnie 

ziemią, 
- wszelkie odpadki zabieramy ze sobą, dlatego kaŜdy z uczestników powinien 

posiadać torebkę na odpadki, 
- podczas wędrówki przez las starajmy się zachować ciszę, aby nie płoszyć 

zwierzyny, 
- w przypadku załamania pogody naleŜy jak najszybciej skrócić trasę i znaleźć 

bezpieczne schronienie, 
- jeśli zgubiłeś szlak, to wróć do ostatniego znaku, 
- zostaw szlak takim, jakim chciałbyś go zastać. 

 
 
 
 
 
5. ZASADY OZNAKOWANIA SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH I ŚCIEśEK 

DYDAKTYCZNYCH  
  
 
 
Szlaki turystyczne PTTK we wszystkich regionach kraju mają taki sam wygląd. 

 
 
 

Znaki podstawowe 
oraz kolory znakowanych szlaków pieszych 
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Znaki informacyjne i ostrzegawcze 

 
 

            
 

Znaki informujące o zmianie kierunku szlaku 
 

 

  
    Początek lub koniec szlaku 

 
 

Drogowskazy 
 

P
T
T
K

RADOM

Przysucha, rynek

Przysucha PKP

3,4 km

6,9 km

 
 
 

Oznakowanie szlaków rowerowych 
 

                          
 
 

Oznakowanie ścieŜek dydaktycznych 
 

 
 

znak podstawowy           skręt ścieŜki w lewo lub w prawo 
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6. OCHRONA PRZYRODY 
 
Celem ochrony przyrody jest zachowanie, odnawianie i właściwe wykorzystanie jej zasobów 
i składników, takich jak: 
 - dziko występujących roślin lub zwierząt, 
 -  siedlisk przyrodniczych, 
 - siedlisk chronionych gatunków roślin lub zwierząt, 
 - zwierząt prowadzących wędrowny tryb Ŝycia, 
 - przyrody nieoŜywionej, 
 - krajobrazu, 
 - zieleni w miastach i wsiach. 
W Polsce istnieją następujące formy ochrony przyrody: 
 - ochrona indywidualna obejmująca: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne 
    przyrody nieoŜywionej, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, uŜytki ekologiczne, 
 - ochronę gatunkową, którą dzielimy na całkowitą i częściową, 
 - ochrona rezerwatowa (obszarowa) składają się na nią: parki narodowe, 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, z którymi spotkamy się w  trakcie 
odbywania naszych wycieczek. 
 
POMNIKI  PRZYRODY 
Pomnikami przyrody nazywamy prawnie chronione pojedyncze twory przyrody oŜywionej 
i nieoŜywionej 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 obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, określone gatunki roślin i zwierząt, 
elementy przyrody nieoŜywionej, mające wartość ze względów przyrodniczych,  
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 określone działania człowieka. Ze względu na przedmiot ochrony rezerwaty 
dzielimy na; leśne, przyrody nieoŜywionej, stepowe, torfowiskowe, wodne, słonoroślne, 
faunistyczne, florystyczne, krajobrazowe. 
 
PARK KRAJOBRAZOWY 
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, 
kulturowe i historyczne. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja 
i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównowaŜonego rozwoju. 
 
ŚCIEśKA  DYDAKTYCZNA 
ŚcieŜka dydaktyczna jest szlakiem pieszym, oznakowanym specjalnymi znakami, 
wytyczonym  tak, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej obiektów przyrodniczych, 
a takŜe zabytków architektury lub techniki. Celem ścieŜek dydaktycznych jest edukacja 
poprzez obserwację przyrody w jej naturalnym środowisku oraz usprawnienie ruchu 
turystycznego na terenie rezerwatów. ŚcieŜki dydaktyczne są często zagospodarowane 
tablicami informacyjnymi, wiatami, punktami widokowymi itd. 


