
Dzień Seniora 2019 r. 

W dniu 08.05.2019 r. w ramach obchodów Dnia Seniora w O/SITK 
Kielce członkowie Klubu Seniora udali się na wycieczkę techniczno – 
turystyczną do: Janowca, Puław, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.  

Jadąc drogą S7 widzieliśmy postęp prac na będącym w budowie ostatnim 
odcinku drogi ekspresowej od Skarżyska - Kamienna w stronę Szydłowca,            
do granicy z woj. mazowieckim. Po oddaniu do eksploatacji tego                       
7,6 kilometrowego odcinka droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku             
o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. 
W Janowcu 
zwiedziliśmy ruiny 
zamku z XVI w. 
zbudowanego na 
wysokiej skarpie 
wiślanej przez 
Mikołaja Firleja, a 
następnie 
rozbudowywanego 
przez rodziny 
Tarłów 
i Lubomirskich.  
                                                                                     

 
 

Pełni podziwu dla zaangażowania się tych rodzin w budowę, a następnie 
rozbudowę zamku udaliśmy się do tzw. Trójkąta turystycznego: Puławy, 
Nałęczów i Kazimierz Dolny.  



 
                      W Puławach 
obejrzeliśmy zespól  pałacowo- 
parkowy książąt Czartoryskich. 
Pałac Czartoryskich otacza park 
o powierzchni 30 ha i jest 
siedzibą Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa. 

 

   

Najciekawsze budowle w parku to Dom Gotycki i Świątynia Sybilli.      
W 1801 r. Izabela Czartoryska założyła w Świątyni Sybilli pierwsze w Polsce 
muzeum, mające pobudzać patriotyzm w okupowanej Polsce.  

 
 

      Nałęczów to jedyne       
w Polsce uzdrowisko      
o profilu wyłącznie 

kardiologicznym.     
     W centrum miasta 
znajduje się park 
zdrojowy, którego 
założycielem był 
Stanisław Małachowski.  
 



 

  
 

 W parku znajduje się staw i historyczna zabudowa - Pałac 
Małachowskich, Sanatorium „Książe Józef”, Stare Łazienki, Dom Gotycki, 
Dom Zdrojowy, gdzie mieszczą się Palmiarnia oraz – Pijalnia wód i Pijalnia 
czekolady.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwiedziliśmy Muzeum Stefana Żeromskiego, w ogrodzie znajduje się 
Mauzoleum Adama Żeromskiego, zmarłego na gruźlicę syna Żeromskich.                    
W Nałęczowie byli i tworzyli m.in. Zofia Nałkowska, Henryk Sienkiewicz, 
Stefan Żeromski, Bolesław Prus i inni. 

 



Ostatnim miastem na 
trasie naszego wyjazdu był 
Kazimierz Dolny.       W latach 
świetności miasto królewskie, 
choć jest niewielkim miastem,    
to obfituje w liczne zabytki. 
Najważniejsze to: kościół farny 
św. Jana Chrzciciela i św. 
Bartłomieja z jednymi 

z najstarszych organów w Polsce, zamek – ruiny z XIV – XVI w. Z tarasu 
widokowego ruin mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Kazimierza 
Dolnego: Synagogę, spichlerze z XVI w., Górę „Trzech Krzyży”- pamiątka od 
300 lat, po epidemii cholery w  mieście oraz okoliczne wąwozy lessowe. 

  
  Największą atrakcją Kazimierza Dolnego jest renesansowy rynek,               

a na nim studnia z czarnym drewnianym daszkiem. Rynek otaczają kamienice          
z XVI i XVII w., urzekają szczególnie kamienice Przybyłów. Położony na szlaku 
handlowym Kazimierz Dolny bogacił się na handlu zbożem.  

Na zakończenie podziękowaliśmy naszemu Przewodnikowi                
Panu Kazimierzowi Micorkowi za przekazanie ciekawych wiadomości                     
z różnych dziedzin. 

Podczas pięknej, słonecznej pogody w wyjeździe integracyjnym, wzięło 
udział 32 seniorów.  

 
Opracowali: 
Elżbieta Krawczyk 
Eugeniusz Pokrzepa 


