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ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA cz1

17.09.2022

Dzieje Ziemi Świętokrzyskiej związane są z początkami Państwa Polskiego. Tu bowiem powstawały pierwsze
osady ludów słowiańskich, z których prastara Wiślica urosła do rangi stolicy państwa Wiślan.
W regionie, pełnym naturalnych bogactw, od średniowiecza rozwijało się górnictwo kruszcowe i metalurgia.
Wydobywano tu słynne marmury, które zdobiły zamki królewskie i rezydencje magnackie.
Przez całe wieki w Regionie Świętokrzyskim zgodnie współżyli przedstawiciele różnych kultur i religii. Oprócz
arian i kalwinów, licznie osiedlali się Żydzi, unici, ewangelicy i wyznawcy prawosławia.
Program:
Godz. 07:50 spotkanie uczestników pl. Bankowy róg Elektoralnej, godz. 08:00 wyjazd
w trasę.
Proponujemy obejrzenie mało znanych okolic Włoszczowy: Gruszczyna z
malowniczymi ruinami kościoła na Górze św. Michała, Ludyni z pięknie utrzymanym
dworem i dawnym zborem ariańskim – wykorzystywanymi przez filmowców podczas adaptacji powieści Stefana
Żeromskiego „Przedwiośnia” i „Syzyfowych prac”, Czarncy – miejsca urodzin i pochówku
hetmana Stefana Czarnieckiego (we wsi muzeum i pomniki Hetmana oraz park-arboretum),
Chotowa z pomnikiem jednej z największych bitew partyzanckich na ziemi świętokrzyskiej w
1944 r., Żeleźnicy z pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego i Łapczynej Woli z ruinami
zboru ariańskiego. A wszystko w otoczeniu lasów Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz
wzdłuż najdłuższego pasma Gór Świętokrzyskich – Pasma Małogosko-Przedborskiego.
Przewidywany czas powrotu do Warszawy ok godz. 20:30
Cena wycieczki: normalna - 210 zł/os.
Senior i członkowie PTTK – 194 zł/os.
Cena obejmuje: przejazd autokarem lub busem dostosowanym do wielkości grupy, usługi pilotarskie i
przewodnickie, ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe, podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów wstępów do
muzeów i innych obiektów, do których wstęp jest płatny a nie wymienionych powyżej. Bilety wstępu do tych
obiektów uczestnicy zakupują indywidualnie. Dodatkowy koszt wstępów – ok. 10 - 15 zł
UWAGA: Prosimy o zaopatrzenie się we własny prowiant oraz wygodne buty.

