
 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE 
 

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej 

części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. 
Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej 
Górze. Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce 
i w Europie. Zostały wypiętrzone 500 mln lat temu w kambrze. Charakterystyczne dla 
krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, 
skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza 
Jodłowa) i bukowymi.  
 
Świętokrzyski Pak Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, 
utworzony w 1950 r. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: 
pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą – 612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), 
część Pasma Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny 
Dębniańskiej, a także trzy eksklawy – Górę Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty. Na Łysej 
Górze znajduje się Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Oprócz tego 
do atrakcji turystycznych zalicza się m.in. kompleks zabudowań dawnego klasztoru 
Benedyktynów Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu, powstałego w XII w. Aktualna 
powierzchnia Parku wynosi 7 626,45 hektarów. 
 

 

 
 
 
 
 

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach 
zaprasza do udziału w 

 

XLIX Zlocie Młodych Krajoznawców 
 
 

Starachowice – Świętokrzyski Park Narodowy  
 
 
 

02 października 2019 r. (środa) 
 
 

 
Rajd dofinansowany ze środków Gminy Kozienice 

 



 

 

CELE RAJDU 
 popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w szkołach 

regionu kozienickiego; 
 poznanie walorów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego; 

 zachęcanie uczniów i nauczycieli do uprawiania turystyki w ramach Szkolnych 
Kół Krajoznawczo – Turystycznych; 

 zdobywanie odznak Turystyczno – Krajoznawczych; 

 edukacja krajoznawcza, przyrodnicza i historyczna dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

 
 

ORGANIZATOR 

 
PTTK Oddział w Kozienicach 

 
Rajd dofinansowany ze środków Gminy Kozienice 

 
 

TERMIN I PROGRAM RAJDU 

 
Rajd odbędzie się w dniu 02 października 2019 r. (środa) 

 
800 –       - zbiórka i wyjazd spod Ogrodu Jordanowskiego ul. Kochanowskiego 

810 – 1030    - przejazd na trasie Kozienice – Radom – Starachowice/100 km/ 

1030– 1300   - zwiedzanie Ekomuzeum w Starachowicach lub innego muzeum 
1300 -1500    - spacer po  Świętokrzyskim Parku Narodowym  –/5 km/ 

1500 – 1830 - przejazd na trasie ŚPN – Radom – Kozienice /100 km/  
i macierzystej szkoły  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 zgłoszenia do dnia 27 września 2019 r. /piątek/; 
 osobiście w siedzibie Oddziału; 
 pocztą elektroniczną na adres: pttkkozienice@poczta.onet.pl; 
 wpisowe na rajd wynosi 20 zł dla członków SKKT /PTTK/ i 25 zł dla pozostałych; 

 młodzież i dzieci uczestniczą w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna; 

 opiekunowie biorą udział w rajdzie bezpłatnie; 
 ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń; pierwszeństwo szkoły ,  

 w których funkcjonują koła turystyczne 
 

 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 Każda drużyna zabiera ze sobą apteczkę, niniejszy regulamin, dostępne mapy  

/np. Góry Świętokrzyskie 1:75 000/, telefon komórkowy.  
 Każdy uczestnik powinien zabrać plecak na przejście trasy, , kanapki, napoje, 

płaszcz od deszczu,  
 Zalecane jest wzięcie ze sobą odpowiedniego ubrania i obuwia podczas rajdu, 

 Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przyrody i ochrony 
przeciwpożarowej oraz reguł poruszania się pieszych po drogach publicznych. 

 Trasę przemierzamy zwartymi grupami. 
 
 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
 

1. Pamiątkowy znaczek rajdowy dla każdego uczestnika; 
2. Przejazdy autokarem na trasie: Kozienice – Starachowice  

– Kozienice /ok. 250 km/ i w drodze powrotnej dla grup z Gminy Kozienice pod 
szkołę macierzystą; 

3. Bilet wstępu do muzeum 

4. Potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik; 
5. Ubezpieczenie NNW. 

 
 

KIEROWNICTWO RAJDU: 

 
 Organizator Piotr Maciejewski 

 Sekretariat  Ewa Duma 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

2. Osobom, które nie zgłoszą się na trasę, nie przysługuje zwrot wpisowego. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń 

organizatorów imprezy. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwe jest skrócenie lub zmiana  
programu. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów. 
Do zobaczenia na trasie! 
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