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INFORMACJA O DOJAZDACH 

 
WYJAZD NA WYCIECZK Ę 
 
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym do stacji Bieliny Opoczyńskie 
w godzinach: 6.15 oraz 12.15. 
 
 
 
 

POWRÓT Z WYCIECZKI 
 
Powrót ze stacji PKP Drzewica pociągiem osobowym do stacji PKP Radom 
w godzinach: 13.53, 15.53 oraz 17.30. 
 
 
 
 
Planując wycieczkę, naleŜy sprawdzić: aktualność odjazdów autobusów MPK (Internet  
www.mzdik.pl/rozklady/linie.htm) oraz aktualność odjazdów pociągów (Internet  
www.pkp.pl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 BIELINY – DRZEWICA 
 

Bieliny Opoczyńskie, PKP – rzeka Brzuśnia, kładka – Drzewica, rynek – 
Drzewica, Ośrodek Wypoczynkowy – przejście znakowanym szlakiem 
turystycznym w kolorze czerwonym (MZ/ŁD-  22c) – 6,8 km – Drzewica, PKP 
– przejście bez szlaku 1,0 km. Łączna długość wycieczki – 7,8 km. 
 
 

Z peronu przystanku Bieliny Opoczyńskie udajemy się przez przejazd kolejowy za 
znakami szlaku turystycznego w kolorze czerwonym (SW/MZ/ŁD- 22c) do widocznego 
drewnianego kościoła, otoczonego murem, we wsi Bieliny. 

 Bieliny, wieś połoŜona na 
skraju województwa mazowieckiego 
w powiecie przysuskim, gminie 
Gielniów. We wsi szkoła podstawowa 
oraz drewniany kościół parafialny pod 
wezwaniem świętych Apostoła 
Szymona i Judy Tadeusza z XVII 
wieku, kryty gontem, z barokowym 
i rokokowym wyposaŜeniem. Kościół 
ogrodzony niskim murem, na co dzień 
zamknięty, moŜliwość zwiedzania po 
telefonicznym uzgodnieniu z księ-
dzem proboszczem, plebania stoi obok 
kościoła. Parafia wchodzi w skład 
diecezji radomskiej dekanatu 
drzewickiego. 

 
Po zwiedzeniu kościoła wracamy z powrotem w kierunku stacji kolejowej Bieliny Opoczyńskie. 
TuŜ za przejazdem kolejowym skręcamy gwałtownie w lewo, za znakami szlaku czerwonego, na 
ścieŜkę biegnącą wzdłuŜ torów kolejowych. ŚcieŜka biegnie pod linią elektryczną. Szlak 
nieznacznie odchodzi od torów, a następnie skręca w prawo skos w las. Mijamy skrzyŜowanie 
leśnych dróg i dalej idziemy za znakami czerwonymi prosto. Na rozwidleniu dróg skręcamy w 
lewo, dochodzimy do leśnej drogi. Skręcamy w prawo, a następnie na rozwidleniu dróg 
skręcamy w lewo w kierunku kładki na rzece 
Brzuśni (2,0 km trasy). UWAGA PRZY 
PRZECHODZENIU KŁADKI NALEśY 
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROś-
NOŚĆ – BRAK PORĘCZY. 

 Brzuśnia, niewielka rzeczka 
o długości 20 km stanowiąca 
prawobrzeŜny dopływ Drzewiczki. 
Swój bieg rozpoczyna w pn. 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 pobliŜu Gielniowa Brzuśnię 
zasila jeszcze mniejsza Gielniowianka. 

Fot. 1. Kościół w Bielinach 

Fot. 2. Rzeka Brzuśnia 
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Brzuśnia, mijając Bieliny, wpada do Drzewiczki (prawy dopływ Pilicy), posiada bardzo 
czyste wody (I klasa czystości), w których Ŝyją ryby łososiowate i skorupiaki. 

W tym miejscu na rzece Brzuśni przebiega granica pomiędzy województwami mazowieckim 
i łódzkim. Za kładką skręcamy w lewo, a na rozwidleniu schodzimy z drogi polnej w prawo 
ścieŜką w las. ŚcieŜka biegnie miejscami równolegle do leśnej drogi, a następnie się z nią łączy. 
Drogą leśną za znakami czerwonymi dochodzimy do skraju miasta Drzewica.  

 Drzewica – miasto nad rzeką 
Drzewiczką w powiecie opoczyńskim 
w województwie łódzkim. Drzewica 
liczy około 4000 mieszkańców. 
Siedziba 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 powstańcom styczniowym. 
W roku 1987 odzyskała prawa 
miejskie. Zabytki to: zamek gotycko-
renesansowy, 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 duŜy zalew na rzece Drzewiczce. 
 

Za znakami czerwonymi dochodzimy do cmentarza parafialnego, warto tu się zatrzymać 
i zwiedzić tę nekropolię. 

 Godne uwagi są zabytkowe groby mieszkańców Drzewicy róŜnej narodowości: 
Polaków, Anglików i Rosjan. Na 
szczególną uwagę zasługują groby: 
Kobylańskich, załoŜycieli i właścicieli 
fabryki „Gerlach” oraz kaplica 
grobowa Reiskych właścicieli 
Drzewicy w XIX wieku. W głównej 
alei cmentarza znajdują się groby 
Ŝołnierzy 29 Dywizji Piechoty 
poległych w walkach 7÷9 września 
1939 roku oraz groby ofiar 
niemieckiej pacyfikacji z dnia 
15 października 1944 roku wraz 
z symbolicznym grobem ofiar 
niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. 

Z cmentarza za znakami czerwonymi 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 moŜliwe tylko z zewnątrz od 
strony fosy. 

Fot. 3. Tor kajakowy w Drzewicy 

Fot. 4. Cmentarz w Drzewicy 
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 Zamek gotycko-renesansowy, 
przebudowany w latach 1527-35 
z istniejącego zamku gotyckiego na 
renesansową rezydencje rodową 
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Macieja Drzewickiego, prymasa 
Polski, wielkiego kanclerza 
koronnego, wybitnego humanistę. 
W roku 1651 przebudowano zamek 
i urządzono w nim kaplicę 
Wniebowzięcia NMP oraz 
przekazano go bernardynkom. 
Z początkiem XVIII wieku zamek 
przeszedł we władanie rodziny 
Szaniawskich, na początku XIX 
wieku ostatnia właścicielka zamku 
wyszła za mąŜ za Franciszka Ksawerego Reysky’ego. W roku 1814 poŜar zniszczył 
całkowicie zamek, po poŜarze bernardynki przeniosły się do klasztoru św. Katarzyny 
pod Łysicą. 

Po zwiedzeniu zamku wracamy z powrotem na ulicę Mostową, przechodzimy nad rzeką 
Drzewiczką. 

 Rzeka Drzewiczka, 
prawobrzeŜny dopływ Pilicy 
o długości około 81 km wypływa ze 
wzgórza Garbu Gielniowskiego w 
okolicach Ruskiego Brodu. Opływa 
lasy przysusko-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 
równieŜ stawy rybne. 

Za mostem idziemy do widocznego przed nami placu Wolności. Jest to centralny plac Drzewicy 
z obszernym skwerem. 

 Na placu znajduje się pomnik poświęcony Ŝołnierzom 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 ze swoją dywizją Henryka Dąbrowskiego w listopadzie 

1794 roku w Drzewicy. 
Idziemy dalej placem Wolności i dochodzimy do kościoła parafialnego . 

 Kościół pod wezwaniem św. Łukasza ufundowany w 1315 roku przez Wojciecha 
Drzewickiego to budowla gotycka, jednonawowa, z wieŜą z około XV wieku. Ma na 
wyposaŜeniu: późnogotycki krucyfiks z pierwszej połowy XVI wieku oraz 

Fot. 5. Zamek w Drzewicy 

Fot. 6. Zamek w Drzewicy 
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późnobarokowe 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! DUśY RUCH SAMOCHO-
DÓW (szosa nr 728 Grójec-Końskie) Po stu 
kilkudziesięciu metrach po lewej stronie ulicy znajduje się 
kolumna w stylu toskańskim znana jako figura św. Anny 
(4,6 km 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 zakładami skręcamy w lewo 
i po schodkach dochodzimy do rzeki Drzewiczki. Przed 
nami na rzece koniec toru slalomowego kajakarstwa 
górskiego. 

 Nowoczesny tor kajakarstwa górskiego na 
rzece Drzewiczce został zmodernizowany w roku 
2005. Jego charakterystyczną cechą jest to, Ŝe 
znajduje się na terenach nizinnych; drugi po 
krakowskim sztuczny tor w Polsce. Długość toru około 210 m, szerokość rynny od 5 do 
12 m. Na torze odbywają się od 1985 roku liczne zawody, a zawodnicy z Drzewicy 
osiągali znaczące sukcesy na mistrzostwach świata i olimpiadach. 

Opuszczamy tor przechodząc przez most na jazie spiętrzającym wody Drzewiczki (6,5 km trasy) 
i kierujemy się wzdłuŜ brzegu zalewu do pobliskiego ośrodka wypoczynkowego (7,2 km trasy). 
MoŜliwość dłuŜszego 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. 
 

Fot. 7. Kościół w Drzewicy 
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O RUSKIM BRODZIE NA DRZEWICZCE 
 

 Zdziesiątkowana pod Moskwą armia napoleońska cofała się po polskich ziemiach 

na zachód. Polscy Ŝołnierze cofali się razem z Francuzami. Za nimi następowali zwycięzcy 

Rosjanie. Oddział polski kierował się przez ziemię radomską w stronę ciemnego lasu. Nagle 

drogę polskiemu wojsku zagrodziła spora rzeka. Utrudzeni Ŝołnierze siedli bezradnie na jej 

brzegu. O przeprawie nie było mowy. Zarządzono nocny postój. śołnierze zapadli w nerwowy 

sen. W kaŜdej chwili mogła ich dopaść rosyjska awangarda.  

 Jeden ze starych wiarusów nie mógł zasnąć. Ranny w nogę rozpoznał wieczorem w ranie 

początki gangreny. Dla starego Ŝołnierza oznaczało to wyrok śmierci. Przed północą stary 

Ŝołnierz poŜegnał się ze swoim ziomkiem i poprosił go o przekazanie najbliŜszym wiadomości. 

O północy stary wiarus z trudem wstał i skierował się w górę rzeki. Wyszukał na otaczającym 

rzekę bagnie suchszego miejsca i tam usiadł. Po chwili zaczął wykonywać 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 Ŝołnierz oddawał diabłu swoją 

duszę za bezpieczne przeprawienie przez rzekę polskich Ŝołnierzy. Czart wymusił na wojaku 

podpisanie cyrografu. 

 Nad ranem do śpiących polskich Ŝołnierzy dotarła wiadomość o pobliskim moście. 

śołnierze w pośpiechu przeprawili się pobliskim mostem przez rzekę i weszli do wielkiego lasu. 

TuŜ po zniknięciu polskich Ŝołnierzy nad brzegiem rzeki pojawiła się rosyjska jazda. Ich 

dowódca zobaczył brodzącego w rzece starego polskiego wojaka. Jazda skoczyła do rzeki 

w kierunku wiarusa. Nagle woda zakotłowała się od przeraŜonych koni i jeźdźców. Czarcia 

głębia pochłonęła cały oddział kawalerii. 

 Od tego czasu rzeka Drzewiczka powoli zamulała diabelską głębię. Z biegiem czasu 

powstał tu bród, którym moŜna przejść przez rzekę na drugą stronę. Na pamiątkę opisanych 

wydarzeń okoliczna ludność nazwała go Ruskim Brodem. PołoŜona w pobliŜu wioska nazywa 

się tak samo. 

 Oglądając w Drzewicy przepływającą przez nią rzekę, jej bystry nurt, moŜna wspomnieć 

o starym wojaku, który podpisując pakt z diabłem, uratował Ŝycie swych wojennych towarzyszy. 
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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. 


