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Jedna z najstarszych miejscowości Świętokrzyskiego. Zobaczyć tu można unikal-
ną w skali europejskiej posadzkę wiślicką tzw. „Płytę Orantów” z 1170 r., kolegiatę 
gotycką (obecnie Bazylika Mniejsza) p.w. Narodzenia NMP z ok. 1350-1360 r., po-
zostałości kościoła św. Mikołaja z X-XII w., pozostałości misy chrzcielnej oraz Dom 
Długosza z 1460 r. mieszczący Muzeum Archeologiczne.

www.mnki.pl/wislica 

Muzeum zegarów, przyrządów gnomonicznych, różnych przyrządów do mierzenia 
czasu (klepsydry, zegary ogniowe, mechaniczne) oraz przyrządów astronomicznych. 
Uznaje się, iż jest to trzeci taki zbiór w świecie po Oxfordzie i Chicago.

www.muzeum.jedrzejow.pl 

W parku zgromadzono najcenniejsze zabytki 
drewnianego budownictwa z okresu XVII i XIX 
wieku. Do najciekawszych zaliczyć można m.in. 
dwór drewniany z Suchedniowa, spichlerz ze 
Złotej czy barokowy kościół z Rogowa. Prezen-
towane są tu wnętrza XIX-wiecznych chałup, 
budynków kowala, cieśli, stolarza, szewca, 
XIX-wiecznej apteki, sklepiku czy pracowni 
krawieckiej. W Parku prowadzone są lekcje 
i warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzie-
ży. W sezonie odbywa się tu sporo interesują-
cych imprez folklorystycznych: Wytopki Oło-
wiu, Dzień Dziecka w Skansenie, Świętokrzyski 
Jarmark Agroturystyczny czy Święto Chleba. 

www.mwk.com.pl

Klasztor w Jędrzejowie jest najstarszym kompleksem cysterskim w Polsce, ufundowa-
nym w 1140 roku przez Jakuba Jaksę, późniejszego biskupa gnieźnieńskiego oraz jego 
brata Klemensa. To na ich zaproszenie, do osady zwanej wówczas Brzeźnica, z francu-
skiego Morimondu przybyli pierwsi zakonnicy. Po lewej stronie od klasztornego wejścia 
zachowała się pochodząca z 1118 roku wieża, która należy do najstarszych zabytków 
architektury romańskiej w kraju. W specjalnie wzniesionej przez zakonników XVII-
-wiecznej bocznej kaplicy kościoła mieści się Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, 
który w jędrzejowskim klasztorze spędził ostatnie lata swojego życia. W świątyni znaj-
dują się doskonale zachowane, bogato zdobione organy pochodzące z XVIII w., którym 
zastosowane unikatowe rozwiązania techniczne nadają niepowtarzalnego brzmienia. 

www.jedrzejow.cystersi.pl 
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Wiślica

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Zamek Rycerski w Sobkowie Park Etnograficzny w Tokarni

Pińczów

Zamek Królewski w ChęcinachArchiopactwo Cystersów w Jędrzejowie

Fortalicja w Sobkowie to ciekawy przykład zabezpieczenia XVI-wiecznej posiadłości 
szlacheckiej. Z wzniesionego przez Stanisława Sobka w latach 1560-1570 kompleksu 
dworskiego do dziś dnia zachowały się pozostałości murów, trzy baszty, ruiny pałacu 
oraz zabudowania gospodarcze. Obecnie znajdują się tu pokoje gościnne, czynna jest 
restauracja z 3 salami: „Pod Zakutym Łbem”, „Rycerska” oraz „Władysława IV”, można 
także skorzystać z przejażdżek konnych i bryczkami oraz popływać gondolą po rzece 
Nidzie. 

www.zameksobkow.eu

Górujący nad Chęcinami zamek królewski wzniesiony został na grzbiecie skalistego 
wzgórza (367 m n.p.m.) na przełomie XIII i XVI wieku. Władysław Łokietek uczynił chę-
cińską twierdzę centrum władzy gospodarczej, militarnej oraz politycznej. Po śmierci 
króla pieczę nad zamkiem objął Kazimierz Wielki, który sprawił, że for teca była nie 
do zdobycia przez 250 lat. Dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach pracom rewi-
talizacyjnym, turyści mogą zwiedzić zamkowy skarbiec, wewnętrzną część budowli 
oraz wejść na dwie wieże, z których rozciąga się widok na panoramę województwa 
świętokrzyskiego. Podobno przy sprzyjającej aurze widoczne są nawet wierzchołki 
polskich Tatr. 

www.cit.checiny.pl 

www.zamek.checiny.pl 

Pińczów założony przez Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego to malowniczo położona 
miejscowość w sercu Ponidzia. Nazywane jest siedzibą arian – braci polskich. War-
to obejrzeć tu Dom na Mirowie zwany drukarnią ariańską, wczesnobarokowy kościół 
i klasztor reformatów z XVII wieku. Na uwagę zasługują także: renesansowa synagoga 
z przełomu XVI/XVII w., pałac Wielopolskich a przede wszystkim usytuowana na wzgó-
rzu kaplica św. Anny z 1600  r. zaprojektowana przez Santi Gucciego. Tutaj również 
zlokalizowana jest stacja Kolejki Wąskotorowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”. 

www.muzeumpinczow.pl



Spływy kajakowe, to w ostatnich latach, jedna z bardziej popularnych form spędzania wolnego 
czasu, a przy tym jest stosunkowo bezpiecznym sposobem obcowania z naturą. Oczywiście 
należy pamiętać, iż woda to jeden z żywiołów, i należy zachować szczególną ostrożność. Ogólną 
zasadą jest, aby osoby słabo pływające, płynęły w kajaku z osobami dobrze pływającymi, a oso-
by nieletnie uczestniczyły w spływie tylko pod opieką osób pełnoletnich. Każdy kajakarz płynący 
w celach rekreacyjno-turystycznych powinien posiadać kilka podstawowych umiejętności zwią-
zanych z wodowaniem kajaka, wsiadaniem i wysiadaniem, siedzeniem w kajaku, wiosłowaniem, 
manewrowaniem, przybijaniem do  brzegu,  pokonywaniem przeszkód, ratowaniem tonącego 
kajaka, udzieleniem niezbędnej pomocy innemu kajakarzowi, który ma problemy na wodzie. Do 
tego odpowiedni strój i obuwie dobrze trzymające się na nogach, worek wodoszczelny na rzeczy 
osobiste i zapasowe ubrania, coś do picia i jedzenia, koniecznie krem przeciwsłoneczny i kapok. 
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Przedsiębiorstwo Turystyczne „Kajakiem.pl”
Anita Górecka
ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów
tel. 698 393 949, 600 288 375
www.kajakiem.pl

Usługi turystyczne „Takers”
Nowe Kotlice 54, 28-305 Sobków
tel. 790 660 830
www.ponidziekajakiem.pl 

Spływy kajakowe „U Jakuba Nida”
Sokołów Dolny 1A, 28-305 Sobków
tel. 794 003 304
www.splywyponidzie.pl 

„Kajark” Jarosław Podsiadło
ul. Wolności 26, 26-026 Morawica
tel. 501 521 088, 794 060 823
www.kajaki-nida.pl 

„Nida24.pl” - Kajakiem po Nidzie
Nida 24, 26-026 Morawica
tel. 664 044 666, 502 039 610
www.nida24.pl

Ośrodek Agroturystyczny „Nasze Rancho – Przystanek Nida”
Nida 91, 26-026 Morawica 
tel. 533 585 323, 609 939 887
www.przystaneknida.pl 

Spływy kajakowe 
ul. 1 Maja 224A, 25-614 Kielce
tel. 668 208 410
www.nida.com.pl

PPHU Konrad Mazur
ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce
tel. 666 605 508, 607 830 400
www.nidakajaki.pl 

„Grawitacja” UG – Karol Dąbrowski
ul. Barwinek 5/44, 25-150 Kielce
baza wypożyczalni:
Marzysz II 36E, gm. Daleszyce
tel. 502 364 494, 502 982 288
www.wkajaku.pl 

P.H.U. „Paga Kajaki” – Agnieszka Ryńczuk
Borszowice 9, 28-313 Imielno
tel. 517 598 166, 570 058 145
www.kajakiemponidzie.pl

Wypożyczalnia Kajaków „Nida”
Krzyżanowice Średnie 39, 28-400 Pińczów
tel. 666 915 108, 692 971 496
www.kajakinaponidziu.pl

OSW „Zacisze”
Krzyżanowice Dolne 13, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 18 82, 603 058 675
www.oswzacisze.pl 

Klub wodny „Kon-Tiki”
ul. Pałęki 28, 28-400 Pińczów
tel. 881 444 441
www.kon-tiki.pl 

Przystań u Kacpra
ul. Kielecka 14, 26-060 Chęciny
tel. 504 287 214, 508 149 861
www.przystanukacpra.pl 

Wypożyczalnia sprzętu kajakowego Przemysław Korpula
Tokarnia 237, 26-060 Chęciny
tel. 781 308 256
www.splywynida.com 

„Bastek” – Karolina Kędzior
ul. Laskowa 5, 26-060 Wolica
tel. 690 880 240, 601 897 794
http://nidy.pl

Spływy kajakowe Bobrza-Nida
Trzcianki, ul. Olchowa 3, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. 509 035 612, 504 282 491
www.kajakibobrza.pl 

Rekreola-sport, rekreacja, wypoczynek
Wypożyczalnia kajaków
Morawica k. Kielc (przy moście)
tel. 784 288 214
facebook.com/RekreOla-sport-turystyka-wypoczynek 

Wybrane przedsiębiorstwa organizujące spływy i wypożyczające kajaki:

Ponidzie

Rzeka Nida

Nida jest lewym dopływem Wisły o długości 154,3 km. Płynie przez Wyżynę Przedborską, 
Wyżynę Kielecką i Nieckę Nidziańską do Kotliny Sandomierskiej. Początkowy odcinek rzeki, 
do połączenia z Czarną Nidą między Żernikami a Brzegami, nazywany jest Biała Nidą. Biała 
Nida meandruje, przyjmuje swój największy dopływ – Łososinę, który poszerza jej koryto, 
aby połączyć się powyżej Brzegów z Czarną Nidą. Czarna Nida, która jest lewym dopływem 
Nidy o długości 68,7 km, płynie przez Góry Świętokrzyskie i Pogórze Szydłowskie. Uznawa-
na jest za najpiękniejszą rzekę w Polsce, chwilami jest dzika i mroczna, chwilami przyjazna 
i ciepła. Jej bardzo liczne menadry niosą wiele niepewności i niespodzianek. Liczba prze-
szkód powoduje, iż płynięcie nią wymaga sporych umiejętności. Na Czarnej Nidzie mogą 
wystąpić wywrotki, zaklinowanie się kajaka, ale nie występują miejsca, które zagrażałyby 
życiu kajakarza np. odwoje, tamy, jazy itp. Jedyne miejsce na Czarnej Nidzie, które wymusza 
na kajakarzach wyjście z kajaków i przeniesienie ich około 150-200 m, to zapora w Wolicy. 

Popularność kajakarstwa rekreacyjno-turystycznego z roku na rok rośnie i w związku z tym przy-
bywa firm organizujących spływy oraz wypożyczających kajaki. Właściciele pomagają w wybo-
rze trasy, dysponują samochodami z przyczepami, zapewniają pełną logistykę. Największym za-
interesowaniem cieszą się jednodniowe i weekendowe spływy kajakowy. Oferta firm skierowana 
jest do tych osób, które w kajaku chcą spędzić tylko jedno popołudnie lub weekend połączony 
z rozbiciem namiotu, ogniskiem i wypoczynkiem na łonie natury. Gdyby jednak ktoś pokusił się 
o dłuższe spędzenie czasu na wodzie, to tygodniowy spływ kajakowy rzeką Nidą od Mniszka do 
Krzyżanowic Dolnych, też jest możliwy. 

Ponidzie to obszar niemal całkowicie leżący na terenie Niecki Nidziańskiej. To kraina, słynąca 
z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, koloro-
wych lasów, przydrożnych figur, zabytków oraz źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. 
Swoim obszarem obejmuje m.in. miasta: Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, 
Wiślica i Nowy Korczyn, obfitujące w wiele atrakcji. Charakterystycznym elementem krajo-
brazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy – z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca 
ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Ponidzie, to także do-
skonałe miejsce aktywnego wypoczynku dla miłośników wycieczek pieszych, rowerowych, 
a nade wszystko dla kajakarzy. 


