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Propozycja nr 1. Chęciny – królewskie miasto
Wycieczka jednodniowa szlakiem zabytków i atrakcji turystycznych miasta Chęciny.
Rozpoczyna się ona od wejścia na Górę Zamkową, na której szczycie znajduje się
średniowieczny zamek. U jego podnóża podróżujący autem mogą skorzystać z bezpłatnego
parkingu. Zwiedzanie obiektu zajmuje ok. 30-45 minut.

Zamek Królewski w Chęcinach

Następnie udajemy się zboczem Góry na zachód w kierunku Góry Rzepki, gdzie
znajduje się nowoczesne Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Obiekt można
podziwiać z zewnątrz, położony jest w malowniczym otoczeniu dawnego kamieniołomu.
Odsłonięte są tu środkowodewońskie gruboławicowe dolomity, na których w wyższych
partiach zalegają wapienie.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej oraz Zamek Królewski w Chęcinach

Następnie udajemy się z powrotem w kierunku zamku, dochodząc do drogi asfaltowej
skręcamy w lewo w stronę centrum miasta. Schodząc chodnikiem zwracamy uwagę na
przecinającą trasę Ścieżkę Mnicha. W tym momencie należy skręcić w prawo wzdłuż tej
Ścieżki i udać się nią w kierunku Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja. Świątynia sięga
swoją historią wieku XIV i jest ciekawym zabytkiem architektury sakralnej. Najlepiej przed
zwiedzaniem zadzwonić do miejscowego proboszcza, który otworzy kościół w dni
powszechnie.
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Po jego zwiedzeniu schodzimy kamiennymi schodami w stronę rynku. Wchodząc na
plac zwracamy wzrok na szczytujący nad nim budynek XIX-wiecznego ratusza. Trzymając się
wschodniej pierzei skręcamy w ulicę Długą, gdzie po północnej stronie ulicy znajduje się
dawna synagoga z wieku XVII. Obecnie czeka ona na rewitalizację, zamknięta jest dla
zwiedzających, można oglądać ją jedynie z wysokości ulicy. Nieco na południe od synagogi, a
na wschód od zamku znajduje się także żydowski cmentarz z zachowanymi macewami. Warto
go odwiedzić w momencie, kiedy znajdujemy się na Wzgórzu Zamkowym.
Po obejrzeniu synagogi należy zawrócić z powrotem w stronę rynku, przecinając go
udać się na ulicę Małogoską. Znajdują się tu dwa interesujące obiekty zabytkowe, mianowicie
renesansowa kamienica Niemczówka (mieści się tu także Centrum Informacji Turystycznej)
oraz klasztor ss. Bernardynek wraz z kościołem z I poł. XVII wieku.

Zwracamy także uwagę na stojący przy placu o. Czesława Domańskiego (róg ulicy
Małogoskiej i Franciszkańskiej) pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich w Chęcinach. Skręcając
nieco dalej w ulicę Ogrodową, na pobliskim wzgórzu znajdują się także ruiny dawnego kościoła
św. Ducha, budynku zmieniającego przez lata swoje przeznaczenie i obecnie w stanie
nieużytku. Aby dostać się do średniowiecznego klasztoru oo. Franciszkanów, należy
zawrócić z ulicy Ogrodowej i udać się na ulicę Franciszkańską. Znajduje się tu gotycki kościół,
ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego oraz ciekawe otoczenie wewnątrz wirydarza.
Następnie ulicą Armii Krajowej i Staszica powracamy na rynek, gdzie możemy
odpocząć i posilić się w jednym z wielu punktów gastronomicznych.

