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INFORMACJA O DOJAZDACH 

 
WYJAZD NA WYCIECZK Ę 
 
Wyjazd ze stacji PKP Radom pociągiem osobowym do stacji Bąkowiec 
w dni robocze w godzinach: 6.40, 8.08 oraz 12.40. 
 
 
 
 

POWRÓT Z WYCIECZKI 
 
Powrót ze stacji PKP Garbatka pociągiem osobowym do stacji PKP Radom 
w dni robocze w godzinach: 10.10, 12.39, 14.49, 16.44 oraz 18.00. 
 
 
 
 
 
 
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 B ĄKOWIEC – GARBATKA 
 
Bąkowiec PKP – przejście znakowanym szlakiem turystycznym w kolorze 
czarnym (MZ-5213s) – cmentarz wojenny z I wojny światowej – uroczysko 
Chrusty” – węzeł szlaków – 5,3 km – dalej przejście znakowanym szlakiem 
turystycznym w kolorze zielonym (MZ- 152z) – rezerwat „Kr ępiec” – 
Ośrodek Wypoczynkowy „Polanka” w Garbatce Letnisko – Garbatka 
Letnisko, PKP – 13,2 km. Długość trasy wycieczki 13,2 km. 
 

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 znakowanego szlaku turystycznego 
w kolorze czarnym (MZ-5213s – Bąkowiec, PKP – 
cmentarz wojenny z I wojny światowej – uroczysko 
„Chrusty” o długości 5,3 km).  Następnie idziemy za 
znakami czarnymi asfaltową drogą wzdłuŜ torów 
w kierunku widocznej przy torach nastawni PKP. Mijamy 
nastawnię i dalej idziemy szosą wzdłuŜ torów. Na łuku 
szosy przed kępą drzew schodzimy z szosy, idąc dalej 
wzdłuŜ torów w kierunku niewielkiego wzniesienia, przed 
wzniesieniem tablica pamiątkowa, a na wzniesieniu 
cmentarz wojenny z I wojny światowej. 

W latach 1914–15 okolice Dęblina na 
lewym brzegu Wisły były polem cięŜkich walk 
między wojskami rosyjskimi a niemieckimi 
i austro-węgierskimi, w składzie których walczyły 
oddziały legionowe Józefa Piłsudskiego (pod 
Laskami i Anielinem). Celem walk było 
uchwycenie przepraw mostowych na Wiśle 
i Wieprzu oraz zdobycie twierdzy Iwangorod (dzisiejszy Dęblin). Ślady walk widoczne 
są w postaci licznych cmentarzy wojennych obu walczących stron oraz pozostałości 
w postaci transzei umocnień polowych w lasach. 

Po zwiedzeniu cmentarza wojennego idziemy 
starą drogą, przechodząc tory kolejowe (linia 
kolejowa Bąkowiec-Elektrownia Kozienice), 
a następnie szosę nr 738 (Kozienice-Puławy). 
Wchodzimy  w las za znakami czarnymi, po 
lewej stronie mijamy zabudowania, droga 
idzie równolegle do torów niemal skrajem 
lasu. Po lewej stronie mijamy stacje 
transformatorową i za znakami czarnymi 
skręcamy w prawo skos w leśną drogę 
w kierunku nasypu kolejowego (linia 
kolejowa Garbatka Letnisko-Elektrownia 
Kozienice). Przechodzimy tory. UWAGA 

POCIĄGI!! Dalej idziemy leśną ścieŜką za 
znakami czarnymi w kierunku lasu 
z brzozami. Mijamy po lewej stronie 
zasadzoną sosnami polanę, idąc dalej 

Fot. 1. Tablica na cmentarzu wojennym 
w Bąkowcu 

Fot. 2.Cmentarz wojenny w Bąkowcu 
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wyraźną drogą wśród brzóz. Z prawej w głębi lasu ziemne pozostałości po wojennych 
konstrukcjach utworzonych na przedpolu dęblińskiej (iwanogrodzkiej) twierdzy. Znajdujemy się 
na terenie Puszczy Kozienickiej. 

Puszcza Kozienicka – 
kompleks leśny połoŜony na 
obszarach Równiny Kozienickiej,
 pomiędzy Radomiem a Wisłą, 
na granicy powiatów radomskiego 
i kozienickiego, w widłach rzek Wisły 
i Radomki. Część pradawnej Puszczy 
Radomskiej. Ma 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 obrzeŜach znajdują się miasta 
Kozienice i Pionki. 
Przez teren Puszczy Kozienickiej 
przebiega północna granica zasięgu 
jodły, buka, jaworu oraz wiązu 
górskiego. Granica ta przebiega od 
zachodu wzdłuŜ rzeki Radomki do Grądów i stąd prowadzi na wschód do Wisły. 
Drzewostan puszczy zdominowany jest przez sosnę z domieszką dębu, grabu i jodły.
 Większość obszaru Puszczy Kozienickiej jest objęta ochroną w ramach Kozienickiego 
 Parku Krajobrazowego. 

Kozienicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku dla zachowania 
lokalnego krajobrazu przyrodniczo-geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych 
lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem 
terenu. Po powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje 26 233,83 ha Puszczy 
z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go 
przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku 
wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 36 009,62 ha, którą stanowią obszary 
leśne i polne. 

Kozienicki Park Krajobrazowy wraz z otuliną połoŜony jest w środkowo-
południowej części województwa mazowieckiego, znajduje się na terenie 11 gmin: 
Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Pionki, Policzna, 
Sieciechów, miast i gmin Kozienice oraz Zwoleń, a takŜe miasta Pionki. 

  

Po lewej stronie mijamy polanę po zrębie drzew i po kilkunastu metrach kolejną polanę po 
zrębie; Wchodzimy z lewej strony na wyraźną jezdną drogę i za znakami czarnymi idziemy nią 
prosto. Dochodzimy do skrzyŜowania dróg w lesie, skręcamy ostro w prawo za znakami 
czarnymi, mijamy wokół skrzyŜowania polany po gniazdowym 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, które przy 
przecięciu z naszą drogą poprowadzono grzbietem naturalnego wzniesienia. Po przecięciu 
transzei  ciągną się one takŜe wzdłuŜ naszej lewej strony  drogi. Mijamy rozwidlenie dróg, idąc 
prosto za znakami szlaku turystycznego w kolorze czarnym. Dochodzimy do kolejnego 
skrzyŜowania  dróg, gdzie spotykamy znakowany szlak turystyczny w kolorze zielonym (MZ- 
152z), który dochodzi z prawej strony (5,3 km trasy). Tutaj szlak czarny kończy swój bieg. 
Okoliczny las od pokoleń nosi nazwę uroczyska „Chrusty”. Dalej idziemy wraz ze znakami 
szlaku turystycznego w kolorze zielonym, przecinamy  linie transzei z czasów I wojny światowej 
i po około 120 m szlak zielony skręca w lewo w bardzo szeroką nieutwardzoną drogę. Tu 

Fot. 3. Cmentarz wojenny w Bąkowcu 
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mijamy  metalowy szlaban ją zamykający. Dalej idziemy prosto szeroką drogą, przecinamy 
płytką linię transzei z I wojny światowej. Szeroka droga dochodzi do drogi poprzecznej, na 
której kończy się metalowym szlabanem. Po lewej stronie drogi dogodne miejsce do 
odpoczynku. Na skrzyŜowaniu dróg kapliczka oraz metalowy krzyŜ. Skręcamy w lewo skos za 
znakami szlaku turystycznego w kolorze zielonym, mijając przy kolejnym skrzyŜowaniu dwa 
ogrodzone mrowiska. My nadal idziemy prosto. Na rozwidleniu szlak zielony skręca w lewo 
skos w leśną ścieŜkę prowadzącą prosto przez las. Przecinamy szeroką drogę leśną, idąc dalej 
prosto wyraźnym leśnym duktem przez teren lekko pofałdowany. Mijamy skrzyŜowanie z leśną 
drogą i za znakami zielonymi idziemy prosto. Po chwili mijamy duŜy obumarły dąb. Znaki 
szlaku turystycznego w kolorze zielonym skręcają w lewo skos w kierunku zabudowań Garbatki 
Letniska na skraju lasu. Osiągając skraj lasu, wchodzimy do Garbatki i skręcamy w prawo w ul. 
Dębową, którą idziemy do jej końca. 

Garbatka Letnisko wieś letniskowa nad rzeczką Brzeźniczką w powiecie 
Kozienickim przy linii kolejowej 
Dęblin-Radom i szosie nr 79 
(Warszawa-Kozienice-Zwoleń-Sando-
mierz) oraz drodze nr 782 do 
Bąkowca. Siedziba gminy.  

Na obszarze obecnej Garbatki 
Letniska do XV wieku istniały dwie 
miejscowości: sama Garbatka oraz 
Rambertów (róŜnie pisana: Rembier-
tów, Rambertów, Rembertów). O tej 
drugiej miejscowości wspomina 
przywilej jaki wydał ksiąŜę Bolesław 
Wstydliwy klasztorowi sieciecho-
wskiemu w 1252 r. Pierwsza 
wzmianka o samej Garbatce 
w źródłach pisanych pochodzi z roku 
1449. Jednak najwaŜniejsze wzmianki występują w "Liberum beneficjorum" III 267 Jana 
Długosza, w dokumentach z lat 1497 i 1542 oraz radomskich księgach ziemskich 
z połowy XV wieku. W wieku tym Garbatka naleŜała do rodziny Szlizów pieczętujących 
się herbem Awdaniec, a na przełomie XV i XVI wieku przeszła w posiadanie rodu 
Kochanowskich. W XVI wieku obie miejscowości Rambertów oraz Garbatka zostały 
połączone.  

Rozwój miejscowości na przełomie XIX/XX wieku spowodowała budowa kolei 
„Iwanogrodzko-Dąbrowskiej” w 1885 r. JuŜ wówczas dzięki dogodnemu dojazdowi 
i niewielkiej odległości od Radomia w Garbatce zaczęły powstawać domy 
wypoczynkowe i letniskowe. NajwaŜniejsze lata w historii Garbatki to okres 
międzywojenny. Wtedy właśnie zasłynęła jako kurort letniskowy. Odwiedzały ją rzesze 
turystów, szczególnie z Radomia, Warszawy i nawet Lublina. WaŜnym momentem 
w gospodarczo-ekonomicznej historii Garbatki jest utworzenie w 1923 "Nadleśnictwa 
Garbatka". W okresie międzywojennym na obszarze Puszczy Koziennickiej rozwinął się 
przemysł drzewny. W tym czasie w Garbatce znajdował się juŜ tartak trzytraktowy 
o mocy przetarcia 15 tys. m2 razem ze stolarnią mebli. Wpłynęło to na rozwój przemysłu 
chemicznego (destylarnia Ŝywicy). 

Na szczególną uwagę zasługują liczne wille letniskowe z okresu 
międzywojennego, które w duŜym stopniu tworzą unikatową atmosferę tego miejsca. 

Na końcu ulicy Dębowej opuszczany znakowany szlak turystyczny 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. 
Za znakami szlaku rowerowego idziemy pomiędzy wzgórzami w prawo i dochodzimy do ul. 

Fot. 4. Most kolejki leśnej i jaz na Brzeźniczce 
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Drzewiarzy. Następnie, idąc ulicą Drzewiarzy, przecinamy ul. Grabową i ul. Z. Nałkowskiej 
(szlak rowerowy skręca w ul. Z. Nałkowskiej). My idziemy nadal prosto w leśną drogą, którą 
wchodzimy do rezerwatu „Krępiec” (12,0 km trasy). 

Rezerwat przyrody, częściowy, krajobrazowy, "Krępiec" o powierzchni 278,96 ha 
znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Garbatki Letniska, 
w obrębie otuliny Kozienickiego 
Parku Kra-jobrazowego. Jest 
największym rezerwatem przyrody na 
terenie dawnego województwa 
radomskiego. Został utworzony 
w 1994 roku dla zachowania w stanie 
moŜliwie najmniej zmienionym 
urozmaiconego fragmentu Puszczy 
Kozienickiej. Na terenie rezerwatu 
dominują drzewostany mieszane 
z panującą sosną. Reprezentowane są 
tu w zasadzie wszystkie główne, 
krajowe gatunki drzew leśnych, 
mimo Ŝe udział buka i jodły jest 
minimalny. Rezerwat "Krępiec" 
obfituje w duŜą ilość starych drzewostanów. Występują tu m. in. liczne 200-300-letnie 
dęby, 100-letnie klony oraz 160-letnie sosny. Rezerwat jest takŜe siedliskiem wielu 
gatunków zwierząt i ptaków oraz ponad 100 gatunków roślin naczyniowych. W jego 
obrębie znajdują się oba opisane poniŜej zbiorniki wodne. Liczne ścieŜki leśne stanowią 
doskonałe miejsce spacerów. Szczególnie godne obejrzenia na obszarze rezerwatu są dwa 
malownicze, bardzo głębokie wąwozy, będące przełomami rzek Brzeźniczki i Krępca. 

Wąwóz Brzeźniczki o dł. ok. 300 m, połoŜony jest pomiędzy zalewem "Polanka", 
a zalewem "Budowa". Porastają go stare olchy, dęby i sosny, wśród których występują 
jedyne w Puszczy Kozienickiej okazy kwitnącego bluszczu. Okazy kwitnące są poza 
zachodnią Polską bardzo rzadkie i podlegają ochronie gatunkowej. Rosną tu takŜe liczne 
paprocie, wśród nich chroniona paprotka zwyczajna oraz brunatnice. Na dnie wąwozu, 
niezwykle efektownie przedstawia się meandrująca, tworząca liczne wysepki i półwyspy- 
rzeka Brzeźniczka. 

Wąwóz Krępca połoŜony jest ok. 2,5 km na zachód od zalewu "Polanka". Bijące 
stąd źródło Krępca jest jednym z największych i najpiękniejszych w Puszczy 
Kozienickiej. Nad źródłem rosną jawory o fantazyjnie skręconych konarach, największe 
o obwodach 155 i 300 cm. Wąwóz o dł. około 1km porośnięty jest dębami, sosnami 
i jaworami. W runie rosną m. in. zawilce, śledziennica skrętolistna, storczyki oraz 
wawrzynek wilczełyko. W zimnej wodzie Krępca Ŝyją natomiast wypławki alpejskie. 
Zmęczony turysta moŜe orzeźwić się bardzo smaczną, bogatą w składniki mineralne, 
źródlaną wodą. 

Idąc przez las rezerwatu, dochodzimy do polany i małego zalewu „Budowa” powstałego ze 
spiętrzenia wód rzeczki Brzeźniczki. Tu lekko w prawo ze znakami niebieskimi do jazu 
spiętrzającego wody Brzeźniczki. Przechodzimy mostkiem na jazie, po prawej stronie mijając 
murowane przyczółki mostu kolejki leśnej oraz jej nasyp. Za mostkiem szlak niebieski skręca 
w prawo. My skręcamy w lewo i idziemy bez znaków ścieŜką wzdłuŜ zalewu i dalej 
malowniczym wąwozem rzeki Brzeźniczki, która wije się w dole z lewej strony. Teren naszej 
wędrówki lekko wznosi się do góry, na końcu wzniesienia skręcamy  w lewo w dół do 
widocznego następnego jazu na rzece Brzeźniczce, Schodzimy w dół do jazu, przechodzimy po 
nim na drugą stronę rzeki i skręcamy w prawo do Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego 
„POLANKA” (12,5 km trasy), gdzie spotykamy znakowany szlak turystyczny w kolorze 

Fot. 5. Przełom Brzeźniczki 
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niebieskim (MZ - 151n). Teren zagospodarowany – MOśLIWOŚĆ DŁUśSZEGO 
ODPOCZYNKU. Z Ośrodka po odpoczynku 
idziemy za znakami dwóch szlaków 
turystycznych (zielony i niebieski). Z lewej 
mijamy zabudowania leśnictwa „Molendy” 
w Garbatce Letnisku, za którymi wraz ze 
znakami szlaku turystycznego w kolorze 
zielonym skręcamy w lewo i ul. Kolejową 
z lewej, mijając boisko sportowe, dochodzimy 
do dworca PKP w Garbatce Letnisku 13,2 km 
trasy, gdy znaki szlaku turystycznego 
w kolorze niebieskim biegną 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 leśnictwa „Molendy” w Garbatce Letnisku. 
 Przed budynkiem dworca PKP znajduje się zaniedbany pomnik poświęcony 
pomordowanym mieszkańcom w latach 1939-45, a na budynku dworca tablica poświęcona 
partyzanckim akcjom podczas II wojny światowej.  
 

Fot. 6. Ośrodek "Polanka" w Garbatce 
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Z POBOJOWISKA 
 

Opisy i wraŜenia 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 potęŜne dwie armie – śmierć, nędza i głód zbierały swe Ŝniwo 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. 

 
TuŜ 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 rozgrabione doszczętnie. StaroŜytny kościół miejscowy, załoŜony 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 przewlekłych bitew. Pierwsza wsią, w której dłuŜsza 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 zauwaŜamy często grupy krzyŜyków na mogiłach poległych.  
 We wsi Kociołki znajdujemy tylko 4 chaty i to nadweręŜone – 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 uprzątnięto poległych – co krok trupy 
leŜą na drodze, musimy uwaŜać, by nie najechać na nie. 
 Tu roztoczyła się przed nami cała groza pobojowiska. Trudno opisać straszne wraŜenie, 
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 kaŜdego cala ziemi. Nie moŜliwym 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, uŜywana w krajach anglojęzycznych, 
Supresja –dawniej kasacja, zniesienie 
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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. 


