
 

 

 Zapraszamy na rajd po Ziemi Świętokrzyskiej 

w dniach 15.09 - 18.09.2022 r.   

Naszą bazą będzie hotel Karczówka położony u podnóża 

Karczówki, wzgórza na którym znajduje się zabytkowy 

klasztor Bernardynów.  Z tarasu rozciąga się piękny 

widok na nasze miasto Kielce. Dosłownie po drugiej 

stronie ulicy naszego hotelu znajduje się piękny ogród 

botaniczny, który powstał w ciągu ostatnich 10 lat. 

Dzień 1 

Przyjazd i zakwaterowanie od 15:00. Po zakwaterowaniu można wybrać się na spacer do 

ogrodu  botanicznego znajdującego się naprzeciw hotelu, a także wspiąć się na wzgórze 

Karczówka, skąd u stóp klasztoru, ok. 200 m od hotelu rozciąga się panoramiczny widok na 

całe miasto. 

 Wieczorem kolacja.          

Dzień 2  

Wyruszamy trasą przez Góry Świętokrzyskie do 

Sandomierza, królewskiego miasta z bogatą historią 

i zachowanym średniowiecznym układem 

urbanistycznym. Gotycka katedra może się 

poszczycić XIV wiecznymi freskami w stylu 

bizantyjskim i  barokowym wystrojem. Katedra 

sąsiaduje z Domem Długosza – przykładem gotyckiej 

architektury mieszkalnej. Collegium Gostomianum 

to jedna z najstarszych szkół w Polsce o ponad 400-

letniej tradycji. Okolice Sandomierza to ogromne 

zagłębie sadów owocowych głównie jabłoni, a także 

odrodzone winnice.  

Po lunchu u stóp Bramy Opatowskiej udamy się do Ujazdu, gdzie znajdują się ruiny jednego z 

najokazalszych pałaców magnackich w Polsce, 

wybudowanego przez Krzysztofa Ossolińskiego. Budowla 

była wizualizacją kalendarza : 4 baszty symbolizujące pory 

roku, 12 sal balowych, 52  komnaty i 365 okien. . W stajni 

końskie żłoby wykonane były z marmuru, a na ścianach 

znajdowały się kryształowe lustra – właściciel uwielbiał 

konie. W jednej z komnat we wbudowanym w sufit 

akwarium pływały ryby. Przed wybudowaniem Wersalu była 

to największa budowla pałacowa w Europie.  



 

 

Droga powrotna do Kielc będzie wiodła przez Szydłów, który szczyci się średniowiecznymi 

fortyfikacjami – nazywany polskim Carcassone. Zachowały się  mury miejskie o dl. 680m. w 

niemal idealnym stanie z blankami, chodnikiem dla straży i Bramą  Krakowską.  

 Powrót do hotelu, kolacja. 

Dzień 3 

Wyruszamy do Jaskini Raj - najpiękniejszej polskiej 

jaskini z przepięknymi formami geologicznymi.  

Po zwiedzaniu przejeżdżamy do pobliskiego Jędrzejowa, 

gdzie znajduje się trzecie na świecie, pod względem 

zasobności zbiorów po Oxfordzie i Chicago, muzeum 

zegarów słonecznych, a także XVIII wieczne wnętrza 

kamienicy mieszczańskiej, domu doktora Feliksa 

Przypkowskiego lekarza, astronoma amatora i kolekcjonera - twórcy muzeum.   

Następnie udamy się na lunch  przy skansenie Muzeun Wsi 

Kieleckiej w Tokarni.  

Powrót  przez Samsonów , gdzie obejrzymy ruiny wielkiego 

pieca hutniczego z XVIw. – fragment Staropolskiego Zagłębia 

Przemysłowego, a następnie udamy się do dębu „Bartek”, 

którego  wiek szacowany jest na 684 lata. Legenda głosi , że w 

jego cieniu odpoczywali polscy królowie m.in. Jan III Sobieski, 

pozostali z legendy nie mieliby zbyt dużo cienia , bo wtedy 

Bartek był początkującym dębem.   

 Powrót do hotelu i uroczysta kolacja z udziałem  władz klubu RC Kielce.  

  

Dzień 4 

 Po śniadaniu pożegnanie i powrót. 

 

 

Aktualnie przewidywany koszt:  

w pokoju 2 os. 1200 PLN/240 EUR        

w pokoju 1 os. 1400 PLN/280 EUR 

Przewidywana maksymalna liczba uczestników: 30 osób. 

Ostateczny termin wpłaty: 31.07.2022r. 

           



 

 

P.S.  To tylko niewielka część atrakcji naszego regionu. Gdybyśmy chcieli odwiedzić wszystkie 

atrakcyjne miejsca nasz zlot musiałby trwać tydzień, a i tak jeszcze coś pozostałoby do 

obejrzenia. Myślę, że  Wam się spodoba, a jeśli tak to zawsze jest to dobry pretekst do 

powtórki. Serdecznie zapraszam w imieniu Klubu i swoim, 

Z Rotariańskim pozdrowieniem  Janusz Cieślik  RC Kielce 

 

Dzień 1 (249 km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień 2 (133km) 
 
 


