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Gdzie jesteśmy? 

Charakterystyka lokalizacji 
miejscowości Orońsko: 
Powiat szydłowiecki, Gmina 

Orońsko 
na terenie Równiny 

Radomskiej,  
w dolinie rzeki Oronki w jej 

dolnym biegu,  
przy drodze krajowej nr 7, 

ok. 15 km od Radomia (na 
trasie Warszawa-Kraków) 

Współrzędne geograficzne 
51o18’47” N    20o59’24” E 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia


Co nieco o budowniczym 
Franciszek Ksawery Christiani (1772 - 1842), 
syn Jana i Barbary z Prakeszów, urodził się w Dukli, 
mieście ówczesnej Galicji austriackiej. 
W 1819 r. został mianowany dyrektorem Dyrekcji 
Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. Na 
tym stanowisku pracował przez 23 lata, kładąc 
fundamenty pod nowoczesne drogownictwo polskie. 
Do 1842 r. wybudował 2195 km dróg bitych, 20 
traktów z mostami stałymi m.in. trakt krakowski z 
Warszawy do Krakowa przez Radom i Orońsko. 
Z Orońskiem związał się w czasie prac 
przygotowawczych do budowy traktu krakowskiego. 
14 lipca 1829 r. wziął w wieczystą dzierżawę dobra 
orońskie tj. folwark i wieś Orońsko oraz wieś 
Krogulcza Sucha, a następnie wraz z żoną Amelią z 
Hiblów kupił je na własność 29 kwietnia 1834 r. Jego 
dziełem jest opracowanie koncepcji i częściowa 
realizacja zespołu dworskiego z parkiem i ogrodami 
oraz reprezentacyjną zabudową. 



Szlaki na mapach turystycznych 

http://www.mazowsze.szlaki.pttk.pl/ 



Szlaki na mapach turystycznych 

Trasa szlaku pieszego (szlak żółty) 
przebiega przez następujące miejscowości: Rożki – Kowala – Dąbrówka Zabłotnia – 

Helenów – Orońsko – Guzów – Krogulcza Mokra – Krogulcza Sucha – Rożki  
(Szlak nr MZ-5215y w wykazie PTTK o/Radom). 

24,8 km 



Szlaki na mapach turystycznych 

Trasa szlaku rowerowego (szlak czarny) 
przebiega przez następujące miejscowości: Orońsko – Guzów – Chronów – Mniszek – 

Chałupki Łaziskie – Zaborowie – Ziomaki – Wysoka – Bąków – Ciepła – Łaziska – Orońsko. 

34,0 km 



Szlaki na mapach turystycznych 

Mapa szlaków, która została wykonana w ramach realizacji projektu współpracy 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Zespół pałacowo-parkowy Centrum Rzeźby Polskiej 
posiadłość Józefa Brandta – polskiego malarza 

Uczestnicy ogólnopolskiego zlotu   
posiadaczy zabytkowych Mercedesów W123  

przed pałacem Brandta 

Członkowie Chóru Mariańskiego z Krakowa 
na spacerze w Parku Centrum Rzeźby 

Polskiej w Orońsku 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Park rzeźby oraz wystawy w galeriach CRP 
Centrum Rzeźby Polskiej – jednostka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Dzieła Magdaleny Abakanowicz 
w galerii Muzeum Rzeźby Współczesnej 

Dzieła Magdaleny Abakanowicz 
w przestrzeni otwartej parku 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Krzemień czekoladowy – najstarsze kopalnie krzemienia w Europie 
(wiek 13 tys. lat, co wskazuje, że są starsze od Krzemionek Opatowskich) 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Dąb Czwartak – ok. 400-letni pomnik przyrody 
Lokalizacja na żółtym szlaku pieszym, w miejscowości Krogulcza Mokra 

Szlaki turystyczne są wyposażone w tzw. małą 
infrastrukturę – na zdjęciu wiata przy Dębie Czwartaku, 
wykorzystywana m.in. jako biuro zawodów sportowych 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Sposoby promocji Dębu Czwartaka prowadzonej przez SOiRGO 
Wyścig kolarski i biegi przełajowe „O konar Dębu Czwartaka”, moneta okolicznościowa 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Przydrożne kapliczki, krzyże i miejsca kultu 
Głównie kapliczki św. Jana Nepomucena, ale także kapliczki Maryjne i krzyże ,  

datowane na pierwszą połowę XX w. 



Główne atrakcje Gminy Orońsko 

Obelisk upamiętniający Rokosz Zebrzydowskiego 
Bitwa pod Guzowem, 5 lipca 1607 r. – jedyna wojna domowa w historii Polski 

Rokosz Zebrzydowskiego, rokosz 
sandomierski - bunt szlachty przeciwko 
królowi Zygmuntowi III Wazie, trwający w 
latach 1606–1607. Wybuchł po śmierci 
głównego opozycjonisty wobec polityki króla, 
tj. Jana Zamoyskiego, który był przeciwnikiem 
zbrojnych wystąpień przeciwko władzy. 
Wystąpienie zostało stłumione zbrojnie, 
powodując spadek zaufania do władzy 
królewskiej. 



Inne ciekawe miejsca regionu 

Szydłowiec (zamek, ratusz, muzeum instrumentów ludowych, kościół św. Zygmunta) 
Chlewiska (Muzeum techniki, huta żelaza, kolekcja zabytkowych i prototypowych 
 samochodów, pałac Odrowążów) ,  
Jastrząb (kamieniołomy, autodrom) 

Szydłowiec - ratusz Chlewiska – Muzeum Techniki 



Inne ciekawe miejsca regionu 

Atlas turystyczny  pow. koneckiego, opoczyńskiego,  
przysuskiego i szydłowieckiego 

Wyd. Multimedialna Agencja Wydawnicza Appen Karpaty, 2018 r 

1.Zamki, dwory i pałace 

2. Staropolski Okręg Przemysłowy 

3. Świątynie i sanktuaria 

4. Pomniki, miejsca pamięci 

5. Kultura ludowa i sztuka 

6. Krajobraz, turystyka i rekreacja 

7. Schematy szlaków i mapa turystyczna 

8. Informacja o noclegach 



Podsumowanie 

 Południowe Mazowsze, w tym Gmina Orońsko jest bogata w atrakcyjne 
miejsca turystyczne, obejmujące wiele cennych zabytków architektury 
oraz przyrody ożywionej i nieożywionej 

 W Orońsku wartym odwiedzenia jest kompleks pałacowo-parkowy 
(posiadłość Józefa Brandta) na terenie Centrum Rzeźby Polskiej, Dąb 
Czwartak, stanowiska archeologiczne kopalni krzemienia czekoladowego, 
a także liczne kapliczki i zabudowania dworskie, a także miejsca pamięci 

 Planując zwiedzanie Południowego Mazowsza można uwzględnić inne 
lokalizacje poza Orońskiem, w tym Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb 

 Istnieje wiele przewodników i aplikacji internetowych ułatwiających 
zwiedzanie atrakcji Południowego Mazowsza 

 Na terenie Gminy Orońsko oraz Południowego Mazowsza wytyczono 
wiele szlaków pieszych i rowerowych, które można znaleźć na mapach 
turystycznych PTTK 



Dziękuję za uwagę 

Zapraszamy do odwiedzenia 
Południowego Mazowsza, a przede 

wszystkim Orońska 


