
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach  
od 28 – kwietnia do 01 – maja – 2012   

wycieczkę krajoznawczą po niektórych atrakcjach turystycznych 
 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOWOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOWOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOWOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO    
 
PROGRAM 
I dzień, 28 kwiecień (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 600 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 
Jędrzejów, Sielpia Wielka. Tu zwiedzanie Muzeum Techniki. Przejazd autokarem do Michniowa, tu 
zwiedzanie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej. Przejazd autokarem do rez. Wykus i dalej do 
Wąchocka. Tu zwiedzanie Opactwa Cystersów, w którym Muzeum i jedne z najcenniejszych wnętrz 
romańskich w kraju. Przejazd do Starachowic. Tu zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki. Przejazd 
autokarem do miejsca zakwaterowania do m. Kałków-Godów, będzie nim Gościniec „Kałków”, który 
oferuje pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.  Tu obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień, 29 kwiecień (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem do Koprzywnicy, tu zwiedzanie 
późnoromańskiego kościoła pw. Św. Floriana. Przejazd do Baranowa Sandomierskiego, zwiedzanie 
jednego z najpiękniejszych polskich zamków i muzeum zamkowego z przewodnikiem. Przejazd do 
Sandomierza. To jedno z najpiękniejszych miast Polski, tu zwiedzanie obiektów z Kanonu 
Krajoznawczego Polski. Powrót autokarem do Gościńca „Kałków”. Tu obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień, 30 kwiecień (poniedziałek) – śniadanie. Przejazd autokarem do Krzemionek Opatowskich, tu 
przejście podziemną trasą turystyczną oraz zwiedzanie wioski neolitycznej. Przejazd autokarem do 
Bałtowa, zwiedzanie Parku Jurajskiego. Przejazd autokarem do Nowej Słupii. Tu podział na dwie 
grupy; zwiedzamy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego lub wejście do enklawy 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego czyli na Górę Chełmową (351m.) 
 
W 1920 r. na stokach Góry Chełmowej założono rezerwat przyrody, który stał się zaczątkiem Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. Na terenie rezerwatu znajdują się naturalne stanowiska modrzewia polskiego. Na szczycie góry pomnik 
poświęcony profesorowi  Marianowi Raciborskiemu. To właśnie tutaj prof. Raciborski wyodrębnił gatunek modrzewia 
polskiego.  
 
Powrót autokarem do Gościńca „Kałków”. Tu obiadokolacja oraz zwiedzanie słynnej Kalwarii 
Kałkowskiej. Wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg. 
 
IV dzień, 01 maj (wtorek) – śniadanie. Przejazd autokarem do Opatowa, tu zwiedzanie romańskiej 
kolegiaty z bogatym renesansowym wyposażeniem. Stąd przejazd do Klimontowa, gdzie zwiedzimy 
kolegiatę p.w. św. Józefa. Przejazd autokarem do m. Ujazd, gdzie zwiedzimy Zamek Krzyżtopór. 
Przejazd do Szydłowa. Zwiedzanie miasta które zyskało miano "polskiego Carcassonne" ze względu 
na zachowane średniowieczne mury obronne i średniowieczną zabudowę. Powrót autokarem do 
Mysłowic.  
Planowany przyjazd na godz. 2100. 
 
CENA :  365zł – członkowie PTTK     360zł – członkowie SKKT            380zł - niezrzeszeni 
 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, realizacja ww. programu turystycznego, 
opieka pilota i lokalnych przewodników, 3 noclegi z HB w Gościńcu „Kałków”, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek   
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  Polecamy naszą 
stronę        www.myslowice.pttk.pl    E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. 
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej.  


