
„A  niechaj  narodowie  wżdy postronni znają,, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…” 
                                                                                                           Mikołaj  Rej – Ojciec polskiej literatury 
 

  Zaprasza  na  dwudniową  wycieczkę       30 i 31  maja 2023 r 
                                                                   pod hasłem: 
                            
                                   „ Namiastka Ziemi Świętokrzyskiej – 

                          -   śladami Mikołaja Reja i Stefana Żeromskiego” 
 
  
         Trasa przejazdu:       Knurów – Kielce – św.Katarzyna – Ciekoty – 
                                                      -Jędrzejów – Nagłowice - Knurów 
  
                         Odpłatność wynosi  330 zł/osoby    
 

W ramach opłaty zawarte są koszty 2 dniowego pobytu:   transport;   1 nocleg; 
 1 śniadanie;  i 1 obiad ; ognisko integracyjne z poczęstunkiem, bilety wstępów 

                         do wszystkich zwiedzanych obiektów;  polisa NNW ,  koszty organizacji   PTTK .            
 
                                             Ramowy    program   wycieczki: 
 

 Dzień  I – wtorek  30.05. 2023 r.    
                Wyjazd z Knurowa o godz. 7,00  z parkingu przed kościołem MBCz. 
 

• Kielce stolica województwa   - Muzeum Diecezjalne zaprasza nas do zwiedzania bazyliki 
katedralnej,   skarbca   oraz   krypt.             Następnie przechodzimy do Pałacu Biskupów 
Krakowskich  –  polskiej  rezydencji  Wazów  aby  podziwiać  wnętrza   pałacowe. 
 

•  Św. Katarzyna  OW „Jodełka”  -  w samym sercu  gór  świętokrzyskich, u podnóża Łysicy 
(614 m n.p.m.) –  nasze  zakwaterowanie  (   nocleg,   śniadanie ,   obiad)    oraz      ognisko 
Integracyjne  ( kiełbaska,  pieczywo,  dodatki, smalec,  ogórki,  kawa i  herbata) 
Godziny posiłków oraz  spotkania  przy ognisku zostaną  podane na  miejscu. 
 

Dzień II  - środa  31.05.2023 r. 
 

• Śniadanie  i wykwaterowanie ( godzina wyjazdu z OW „Jodełka”   9,30 ) 
• Ciekoty –  Żeromszczyzna – Szklany Dom u stóp Radostowej. 
       Na  terenie  posiadłości  nad  brzegiem  zalewu  zwiedzamy  zrekonstruowany, stylowy    
       Dworek Stefana Żeromskiego (pseudonim Maurycy Zych )-    zwanego  
        sumieniem polskiej  literatury    ”…Wiara czyni cuda,   lecz tylko walka daje efekty” . 
  

 

Dworek M. Reja w Nagłowicach 



 (Przedwiośnie, Ludzie bezdomni, Syzyfowe prace, Siłaczka, Doktor  Piotr, Popioły,  Wierna rzeka itd) 
      . 

 
                                               Ciekoty -  posiadłość  dzieciństwa  Stefana  Żeromskiego 

 

• Jędrzejów – Muzeum im. Przypkowskich lub. Muzeum Gnomoniczne – prezentacja 
zegarów słonecznych  i przyrządów astronomicznych -  nasze zwiedzanie. 

• Nagłowice – Dworek  Mikołaja Reja – poety, prozaika, ojca polskiej literatury, który 
bronił piękna naszego ojczystego języka ( Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem 
Wójtem a Plebanem;  Zwierciadło, Wizerunek własny żywota  człowieka poczciwego itd.); 

        posła na sejm I Rzeczpospolitej. Pseudonim Ambroży Rożek . 
 
• Przerwa na posiłek we własnym zakresie. 
• Powrót do Knurowa ok. godz. 21,00 
 
                                                          Informacje   dodatkowe 
  
1/ Organizatorem wycieczki jest O/PTTK Ziemi Gliwickiej. 
     Organizator zastrzega sobie zmiany w programie w związku z sytuacjami, których nie 
      można przewidzieć. 
2/ Zapisy przyjmuję telefonicznie: 693 629 958. 
3/ Z uwagi na rezerwację  pobytu  przewiduje się wpłatę zaliczkową  w wysokości 100 zł 
     do dnia  15 marca 2023 r  (gotówką) 
4/ Pozostałą odpłatność w kwocie  230 zł proszę wpłacić do dnia 25 maja 2023 r. 
     Dowód wpłaty  KP zostanie wystawiony na łączną kwotę 330 zł w biurze KUTW. 
 
             Uwaga!   Obowiązkowo  proszę  zabrać  na  wycieczkę  dobry   humor ☺ 
 
 
 

 
                               Z turystycznym pozdrowieniem: 
 
        Gabriela Ungrowska – lider sekcji turystycznej KUTW 
                  Gerard  Ungrowski  - przewodnik beskidzki 

1Muzeum Zegarów Jędrzejów 


