
Kazimierz Paluch (1909–1978) – wielichowianin, członek „Sokoła” i Towarzystwa 
Młodzieży Polskiej, harcerz. W 1928 r. wyruszył w pieszą wyprawę dookoła Polski.
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GRA  MIEJSKA

1

Jest rok 1928. To już dziesięć lat, jak Polska  
odzyskała niepodległość. 

Ten rok obfitował w wiele wydarzeń – w marcu powstało przedsiębiorstwo państwowe 
Polska Poczta, Telegraf i Telefon, a w grudniu Polskie linie lotnicze loT.  

To w tym roku rozporządzeniem prezydenta RP zmieniono odcień czerwieni na pol-
skiej fladze z karmazynu na cynober. Halina konopacka na igrzyskach olimpijskich w am-
sterdamie zdobyła pierwszy dla Polski złoty medal olimpijski, we wrześniu ruszył pierwszy 
wyścig Tour de Pologne. w styczniu powstała liga ochrony Przyrody, w marcu oficjalnie 
otworzono warszawski ogród zoologiczny, a w czerwcu...

w czerwcu kazimierz Paluch ruszył w niesamowitą pieszą wyprawę po Polsce. Masz 
jedyną i niepowtarzalną okazję, by pójść jego śladami. 

Jeśli chcesz ruszyć w tę podróż przyjdź na ulicę Senatorską 35 do Muzeum Historii Pol-
ski. Tam otrzymasz mapę swojej wyprawy, niezbędny ekwipunek i kilka rad na dalszą drogę.

PALUCHEM PO MAPIE

<  Wyruszasz w podróż po Polsce, śladami 
kazimierza Palucha. Masz szansę przeżyć 
wspaniałą przygodę, poznać wiele ciekawych 
miejsc i spotkać interesujących ludzi. 

<  droga może być trudna, zmieniające się 
w trakcie podróży warunki atmosferyczne 
nie ułatwią ci sprawy. a na dodatek z domu 
zabierasz tylko niewielki zapas żywności. 
aby przeżyć musisz zorganizować sobie 
jedzenie. Jak to zrobić?

<  za dobrze wykonane zadanie podstawowe 
otrzymujesz porcję żywności –              – 
i jeden punkt.

InstrUkCjA gry

<  w każdym odwiedzanym przez ciebie  
miejscu, za dobrze wykonane zadania, otrzymujesz 
punkty. na mecie zostaną one zsumowane,  
a na ciebie czeka tytuł  
TURYSTY / WęDROWCA / PODRÓżNIKA  
i adekwatna do liczby punktów nagroda.  

<  Możesz też robić zapasy –        –  
wtedy wykonujesz zadania dodatkowe.  
za poprawne wykonanie zadania 
otrzymujesz także 2 punkty.

<  Posiadanie odpowiedniej ilości żywności 
pozwoli ci podróżować. aby przejść 
z miasta do miasta musisz mieć co najmniej 
jedną porcję żywności. 

<   oprócz punktów gry, na trasie twojej 
wędrówki są miejsca niebezpieczne. Jeśli nie 
boisz się niespodzianek, chcesz sprawdzić 
swoją wytrzymałość albo przeżyć coś 
zaskakującego, wybierz tę drogę. Masz 
szansę na zdobycie dodatkowych punktów, 
ale możesz je też stracić. Podejmiesz ryzyko? 



1. stArt
Muzeum  Historii  Polski,  ul.  Senatorska  35

2. wIELICHOwO
Szkoła  Podstawowa  nr  75,  ul.  Niecała  14
F Trafiasz do wielichowa, rodzinnej miejscowości kazimierza Palucha. 
Tutaj pożegnasz się z bliskimi i przyjaciółmi. Spróbuj znaleźć swojego 
towarzysza podróży. i zrób sobie z nim zdjęcie. Pamiętaj o dobrych butach.
Burmistrz wielichowa wpisuje ci do pamiętnika słowa otuchy. Przed Tobą 
niełatwa droga...

wH 
< wielichowo – miasto w województwie wielkopolskim. 
< 1429 r. – lokacja miasta
<  w 1592 r. wielichowo otrzymało prawo do trzech jarmarków, a w 1605 r.  

powstała pierwsza szkoła parafialna. 
< na terenie wielichowa w XVi i XVii w. istniał cech krawców. 
< w 1863 r. 10 mieszkańców wzięło udział w powstaniu styczniowym. 
<  wielichowianie uczestniczyli także w powstaniu wielkopolskim. w 1928 r. 

odbyła się ważna dla miasta uroczystość – sprowadzono prochy 8 powstań-
ców wielkopolskich i pochowano z honorami. 

< dzisiaj wielichowo jest niekoronowaną stolicą zagłębia Pieczarkowego.

3. kAtOwICE
Zachęta,  pl.  Małachowskiego  3
F wyruszasz na południe, po drodze mijasz wsie i miasteczka. chętnie 
rozmawiasz z mieszkańcami i zbierasz wpisy do swojego pamiętnika. nie-
stety Twój towarzysz podróży, Franciszek nie miał w sobie dość siły, by iść 
dalej. zostawiasz go, a sam trafiasz na Górny śląsk. odwiedzasz powstań-
ców śląskich, słuchasz ich opowieści. czas upływa ci bardzo przyjemnie, 
ale musisz ruszać w dalszą drogę do krakowa. Po drodze chcesz odwiedzić 
Podhale. wędrówki górskie są Twoją pasją, jednak nie możesz się nimi w 
pełni cieszyć. Rozbolał cię ząb. Udałeś się do dentysty, który zostawił ci 
w pamiętniku następujący wpis: W podróży przez stolicę skalnego Podhala 
wstąpił do mego zakładu dentystycznego dla plombowania zębów.

wH 
< Pierwsza wzmianka na temat wsi katowice pojawiła się w 1580 r. 
< w 1847 r. wjechał do katowic pierwszy pociąg osobowy. 
< 1865 r. – lokacja miasta
< w 1871 r. powstało pierwsze gimnazjum, w 1895 r. łaźnia miejska.
<  3 maja 1921 r., w czasie iii powstania śląskiego, miasto zostało opano-

wane przez powstańców śląskich .
<  17 czerwca 1922 r. odbyły się uroczystości przejęcia miasta przez Rzecz-

pospolitą Polską.
< w 1926 r. powstało nowoczesne lotnisko – katowice – Muchowiec.

4. krAków
ASP,  Krakowskie  Przedmieście  5
F kraków przywitał cię piękną pogodą. Podobnie jak kazimierza. niestety 
kończą ci się zapasy żywności, ale to nie jest najważniejsze. Jesteś przecież 
w krakowie, mieście trwale związanym z polską historią. nie możesz się już 
doczekać, by zobaczyć kościół Mariacki, Sukiennice i usiąść na chwilę na 
krakowskim rynku. i wreszcie zobaczysz wawel – siedzibę królów Polski, ale 
i miejsce, w którym spoczywają prochy Juliusza Słowackiego. 

wH 
< 1257 r. – lokacja miasta
< 1320 r. – w 1320 r. odbyła się koronacja władysława Łokietka.
< w 1364 r. powstała akademia krakowska. 
<  w 1558 r. miasto otrzymało pierwszy przywilej na organizację pierwszej 

poczty na terenie Polski.
< w 1781 r. działalność rozpoczął Teatr Stary.
< w 1890 r. sprowadzono z Paryża zwłoki adama Mickiewicza.
< w 1919 r. otwarta została akademia Górnicza.
< od 1921 r. wawel stał się oficjalną Rezydencją Prezydenta Polski.
<  w 1927 r. sprowadzono zwłoki Juliusza Słowackiego. w tym samym roku 

antoni wasilewski zaproponował zorganizowanie dorocznego konkursu 
na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, a zwyczaj ten przetrwał do 
dziś. i codziennie, od tego roku, o 12.00 w eter  emitowany jest hejnał 
z wieży Mariackiej.

5. wArszAwA – wystAwA 
Krakowskie  Przedmieście  przy  pomniku  Mikołaja  Kopernika
F Pełen wrażeń, z zapasem obwarzanków i z wpisami od krakowskich kwia-
ciarek udajesz się w dalszą drogę. Postanowiłeś zmienić nieco wyznaczoną 
marszrutę, bo dotarły do ciebie informacje o ciekawej wystawie w warszawie. 
chcesz ją zobaczyć. nie rozczarowałeś się. zobaczyłeś, jak wiele ciekawych 
miejsc w Polsce zostało ci do obejrzenia. zastanawiasz się dokąd pójść. czy 
wrócić na południe, czy ruszyć na wschód? Gdy siedziałeś nad mapą, pod-
szedł do ciebie starszy pan. wdałeś się w nim w miłą pogawędkę. Powiedział 
ci, że koniecznie musisz odwiedzić lwów. nie potrzeba cię było długo prze-
konywać do tego pomysłu. Pożegnałeś się, a sympatyczny pan wpisał parę 
słów do Twojego dziennika podróży. idziesz do lwowa – trzeciego najbar-
dziej zaludnionego miasta w Rzeczypospolitej. 

wH 
święto niepodległości w datach:
<  8 listopada 1926 r. – okólnik ministra spraw wewnętrznych skierowany do 

wojewodów. zalecano w nim organizowanie uroczystych obchodów w dniu 
11 listopada oraz zamknięcie tego dnia urzędów. 

< 1932 r. – 11 listopada stał się dniem wolnym od nauki.  
<  1937 r. – ustawa, na mocy której 11 listopada stał się świętem państwowym 
<  w okresie drugiej wojny światowej, jak i później, w PRl, oficjalne obcho-

dzenie święta niepodległości było zakazane, a niezależne demonstracje pa-
triotyczne były tłumione. 

<  15 lutego 1989 r. – święto przywrócone przez Sejm ustawą pod nazwą na-
rodowego święta niepodległości.
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trAsA kAzIMIErzA PALUCHA

LEgEndA:

F – fabuła

wH – warstwa historycznych ciekawostek

 – teren niebezpieczny (mapa)
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7. wILnO 
Centralna  Biblioteka  Rolnicza,  Krakowskie  Przedmieście  66
F Po niesamowitych przeżyciach trafiasz do wilna. Szukasz śladów adama Mic-
kiewicza. ogromne wrażenie robi na Tobie ta, co w Ostrej świeci bramie. dzięku-
jesz jej za wybawienie z opresji. Pogoda się poprawia, a Ty masz nowych towarzy-
szy podróży. Spotkałeś ich po drodze i postanowili iść kawałek z Tobą. zawsze to 
jakieś urozmaicenie Twojej samotnej podróży. wilno przygotowuje się do nowego 
sezonu piłkarskiego, a Ty niespodziewanie trafiasz na trening jednej z drużyn. 
z radością pokażesz im swoje umiejętności lub nauczysz się czegoś nowego.

wH 
<  1323 r. – pierwsza wzmianka o mieście
<  1387 r. – to tu odbyła się uroczystość chrztu litwy
<  w 1579 r. Stefan Batory założył akademię, przekształconą później w Uni-

wersytet wileński. 
<  w XiX w. w wilnie działały organizacje Filomatów i Filaretów 
<  w 1854 wystawiono po raz pierwszy „Halkę” w wersji scenicznej.
<  w 1922 r., po uchwale Sejmu o włączeniu litwy środkowej do Polski, 

wilno stało się stolicą województwa.
<  w 1925 r. do wilna ze swoim teatrem przeniósł się Juliusz osterwa.
<  od 1928 r. działała tu rozgłośnia Polskiego Radia.
<  w wilnie istniało kilka klubów piłkarskich m.in. lauda wilno, Strzelec 

wilno, Pogoń wilno.

8. gdynIA 
namiot  na  placu  teatralnym
F za Tobą kolejne niesamowite spotkanie. cały czas trudno ci uwierzyć w 
to, czego doświadczyłeś. ale idziesz dalej. Po raz kolejny odwiedzasz szewca 
– twoje buty, bardziej niż Ty, odczuwają trudy podróży. ciekawy jesteś jak 
wygląda Gdynia. Tyle słyszałeś o tym mieście. ale jeszcze bardziej nie możesz 
doczekać się widoku morza.

wH
<  na pocz. XX w. – kurort nadmorski. 
<  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęła się budowa portu.
<  w 1923 r. otwarty został port tymczasowy.
<  w 1924 r. powstał pierwszy polski jacht klub, którego komandorem został 

Mariusz zaruski. 
<  1926 r. – nadanie praw miejskich 
<  Pierwszy powojenny spis ludności w 1921 r. wykazał 1268 mieszkańców, 

a po nadaniu praw miejskich było ich już 12 tysięcy. 
<  1927 r. uruchomienie komunikacji miejskiej

nIEsPOdzIAnkA 

(teren  niebezpieczny)  
w wilnie było bardzo miło, ale czas ruszać w dalszą drogę. znowu zostałeś sam. Twoi dotychczasowi współtowarzysze 
zrezygnowali z dalszej podróży. Powiedzieli, że nie dla nich taka mordęga. Podejrzewasz, że wpływ na ich decyzję miała 
jedna z ostatnich kolacji u miłych gospodarzy na wsi, którzy poczęstowali was kwaśnym mlekiem. Smakowało niesamo-
wicie, wydawało się, że pijecie mleko ze skwarkami. Byliście trochę zdziwieni, ale nie powiedzieliście ani słowa. Trzeba 
szanować lokalne zwyczaje kulinarne. niestety nad ranem gospodyni gorąco was przepraszała, bo do mleka wpadły ka-
raluchy... cóż, nie każdy jest odporny na takie przygody... Przed Tobą piękny dworek. ciekawe, co cię czeka tym razem?

6. Lwów 
Instytut  Historyczny  UW,  Krakowskie  Przedmieście  26/28
F niestety pogoda pokrzyżowała Twoje piesze plany. od kilku dni pada deszcz, drogi są 
grząskie. Masz kłopoty z poruszaniem się. Burmistrz jednego z miast postanawia ci pomóc i 
proponuje transport. wpisuje ci usprawiedliwienie do pamiętnika: Z powodu deszczu nie ma 
możliwości odbywania dalszej podróży pieszo. na szczęście, następnego dnia jest lepiej, kontynu-
ujesz wędrówkę. nie możesz doczekać się wizyty w lwowie. 

wH 
<  Stolica Rusi Halicko-włodzimierskiej, od ok. 1340, w granicach królestwa Polskiego. 
<  kazimierz wielki, dokonując lokacji miasta, potwierdził prawa mieszkających tu Polaków, 

ormian, Żydów, Tatarów, Rusinów.
< w 1893 r. otworzono Muzeum Historyczne m. lwowa. 
< w 1919 r. powstaje Polskie Towarzystwo Matematyczne. 
<  22 listopada 1920 r. Józef Piłsudski odznaczył miasto krzyżem Virtuti Militari za bohaterską 

walkę mieszkańców o polskość lwowa.
<  w czasie dwudziestolecia międzywojennego na uczelniach lwowskich wykładali matematycy tzw. 

lwowskiej szkoły matematycznej m.in. Stefan Banach.

nIEsPOdzIAnkA
(teren niebezpieczny)
nastała zima. Temperatura spadła 10 stopni poniżej zera. Pada gęsty śnieg, wieje silny wiatr. 
idziesz dalej. nie wiesz, co cię czeka... zastanawiasz się, czy iść dalej, czy może przeczekać 
zimę u zaprzyjaźnionych mieszkańców lwowa. wahasz się. wreszcie podejmujesz decyzję...

9. POznAń – MEtA
Muzeum  Historii  Polski,  ul.  Senatorska  35
F Jesteś już prawie w domu. zmęczony, ale szczęśliwy, że udało ci się pokonać własne słabo-
ści i zrealizować swój cel. Twój pamiętnik pęka od wpisów ludzi, których poznałeś. Buty są do 
wyrzucenia. Już nie możesz się doczekać domowego obiadu, ale Twoja natura nie pozwala ci 
zrezygnować z wizyty w Poznaniu.

wH 
<  1253 r. – lokacja miasta.
<  Stolica wielkiego księstwa Poznańskiego.
<  w 1875 roku z własnych składek poznaniacy wybudowali Teatr Polski.
<  w 1871 otwarty został Poznański ogród zoologiczny, a w 1922 r. ogród botaniczny.
<  w 1919 r. otwarty został Uniwersytet Poznański.
<  w 1920 powstał na terenie Poznania związek literatów Polskich, a pierwszym jego prezesem 

został władysław St. Reymont.
<  w 1921 odbyły się pierwsze Targi Poznańskie, początkowo krajowe, a później międzynarodowe.
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W yprawa była własną 
inicjatywą młodego 
społecznika. do 
swego pomysłu za-
chęcił także druha 

z  „Sokoła” Franciszka kaczmarka, 
który jednak z powodu choroby mu-
siał zrezygnować w  czerwcu 1928 
roku. celem drogi, jak to młodzi po-
dróżnicy określili w pamiątkowej ce-
giełce, było zbieranie „wrażeń z całej 
Polski, aby po powrocie do miejsca 
rodzinnego być przykładnymi wycho-
wawcami-nauczycielami wychowania 
i przysposobienia młodzieży”.

Przez 526 dni kazimierz Paluch 
przebył ponad 6,5 tysiąca kilome-
trów. Poznawał Polskę, jej krajobraz, 
ludzi, miasta i  wsie, w  każdą porę 
roku. Przebytą drogę dokumentował 
w  pamiętnikach, w  których zbierał 
wpisy, pieczątki, wszelkie potwierdze-
nia jego pobytu z  urzędów, parafii, 
fabryk, szkół i  od osób prywatnych. 

wystawa PLANSZOWA

  Strony z IV tomu pamiętnika Kazimierza Palucha, związane z pobytem podróżnika 

w fabryce perfum i kosmetyków „Angelus” w Starogardzie, 17 sierpnia 1929

Jedna z plansz wystawy, dotycząca województw śląskiego i krakowskiego  

w 526 dnI dOOkOLA POLskI
Jak  Kazimierz  Paluch  przemierzył  kraj  w  X  rocznicę  odzyskania  niepodległoṡci

dzięki nim możemy zrekonstruować 
przebieg wyprawy, jej charakter, wy-
obrazić sobie sytuacje i zdarzenia jej 
towarzyszące. wpisy są też świetnym 
portretem społeczeństwa ii Rzeczy-
pospolitej. 

wystawa planszowa „w 526 dni 
dookoła Polski” prezentuje wyczyn 
młodego sokolaka w  formie komik-
su. ekspozycja pozwala przyjrzeć 
się wybranym zagadnieniom funk-
cjonowania odrodzonego państwa, 
a  także przedstawia sposoby ob-
chodzenia święta niepodległości 
w  okresie międzywojennym przez 
rozmaite instytucje, stowarzyszenia 
oraz pojedynczych obywateli.



WySTAWA
PlAnSzoWA 

„W 526 dni
dookoła Polski”

11 listoPada – 12 grudnia 2011

ul. Krakowskie Przedmieście
(obok pomnika Mikołaja Kopernika)

Warszawa



niespełna dwudziestoletni kazimierz Paluch od 12 kwietnia 1928 r. 
do 20 września 1929 r. w roku dziesiątej rocznicy odzyskania nie-
podległości, a także 25-lecia „Sokoła” z wielichowa (woj. wielkopol-
skie), przeszedł dookoła terytorium ii Rzeczypospolitej. 

plac Teatralny, ogrzewany namiot

star t (do 16.30) i meta: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35

star t: pl. Narutowicza

na trasie od pl. Teatralnego do Belwederu

plac Teatralny, ogrzewany namiot

ul. Krakowskie Przedmieście k . pomnika M. Kopernika, 11.11.-12.12.2011
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