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Alert przed Kongresem Krajoznawstwa ( 4 ) 

 

A CZY ZNASZ TY BRACIE MŁODY… 

 

Do kręgu ludzi 

oczarowanych 

postacią S. Staszica 

trzeba zaliczyć 

Wincentego Pola   
(1807 – 1872). 

Twierdzę tak biorąc 

do ręki jego Pieśń o 

ziemi naszej, którą 

opatrzył znanym 

nam mottem: Paść 

może i naród 

wielki..., a 

nazywając Staszica 

ojcem, przypisał mu najwyższy autorytet. Pierwsze 

strofy tego niezwykłego utworu poetyckiego pisane w 

1832 r. na emigracji, pozytywnie recenzował A. 

Mickiewicz, zachęcając Pola do dalszej pracy. Cały 

utwór wydany został w Poznaniu w 1843 r. i do dziś 

krążą wśród krajoznawców takie jego urywki jak: A 

czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody 

lub W góry, w góry miły bracie, tam swoboda czeka 

na cię.. W. Pol swoje dzieło ojczyźniane pisał nie dla 

pieniędzy, lecz z potrzeby serca, a co najważniejsze z 

autopsji i dla prostych ludzi, tak jak mu radził 

wieszcz narodowy A. Mickiewicz: zejdź do chat, a 

czym niżej zejdziesz, tym więcej znajdziesz. Dla 

lepszego poznania Pola jako krajoznawcy, 

zachęcałbym bardzo do lektury tego utworu pomimo, 

że nie znajdziemy tam opisu krainy świętokrzyskiej, 

ale również do studiowania jego Pamiętników 

/wydanie z 1960r./, które są dostępne w 

Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.  

W. Pol urodził się w Lublinie w 1807r. w 

kamienicy przy 

dzisiejszej ul. 

Grodzkiej, co 

upamiętnia 

okolicznościowa 

tablica. 

Pomimo, że 

przodkowie jego 

z linii ojca i matki nie byli rdzennymi Polakami, a on sam 

doskonalił język polski przez wiele lat, Polskę miał za 

pierwszą i jedyną swoją ojczyznę, dla niej żył, walczył w 

powstaniu listopadowym w korpusie gen. 

Chłapowskiego, pracował, cierpiał i dla niej gotów był 

zawsze życie oddać. Wszystko co robił znaczył znakiem 

krzyża i wielkiej wiary w Boga. W jednym ze swoich 

listów do żony Kornelii napisał: Boga nie zastąpi 

człowiekowi żadna mądrość światowa. Tak żyjąc 

zaskarbił sobie wdzięczność rodaków i dziś spoczywa 

wśród zasłużonych Polaków na krakowskiej Skałce. W 

lubelskiej katedrze otrzymał piękne epitafium z białego 

marmuru, na którym można przeczytać: Przodków wiarę 

i cnoty i obyczaj stary sławiąc w pieśniach, sam zjednał 

cześć i miłość ziomków… 

W swojej epoce W. Pol był niezwykłym prekursorem 

wielotygodniowych wypraw po kraju. To zamiłowanie 

ugruntował w sobie w czasach studenckich we Lwowie i 

ponad wyuczoną filozofię i literaturoznawstwo stawiał 

tzw. nauki przyrodzone obejmujące m.in. geografię na tle 

szerokiego obrazu świata przyrody. Miał znakomite 

wyczucie i świadomość tego, że te nauki mogą być 

zgłębiane tylko na wędrownym szlaku, a więc wędrował 

w gronie przyjaciół takich jak Seweryn Goszczyński, od 

czasów, gdy ledwo wąsik na twarzy mu się pisał. W 

pierwszym odruchu zdobył w 1833r. bieszczadzki 

Łopiennik /1069m/, na którym zrobił swym towarzyszom 

wykład o rozległości ziem Rzeczypospolitej. Od wielu lat 

pobyt W. Pola na tym szczycie upamiętnia niewielka 

tablica sygnowana znakiem PTTK. Mieszkając pod 

Gorlicami w Gliniku Mariampolskim wędrował po 

najbliższej okolicy, ku Magórze Małastowskiej i dalej. To 

o tych górach napisał: Beskidzie graniczny! Beskidzie 

zielony! Od Boga pomiędzy narody rzucony! Nie dziwi 

zatem fakt, że przez tę Magurę, Kozie Żebro, Wysową i 

Krynicę wyznakowany został zielony szlak turystyczny 

im. W. Pola. Przez szereg lat odkrywał Tatry i 

pozostawał pod ich niezwykłym urokiem. Zdeptał 

Karkonosze i Sudety. Można jednak sądzić, że z 

największą atencją odnosił się do wschodniego łuku 

Karpat, do wielkich dolin Dniestru, Styru, Łomnicy, 

Świcy i Oporu, do niekończących się połonin, do 

Bukowiny i Czarnej Góry, do krainy Bojków i Hucułów, 

do urodzajnego Podola. Docierał do miejsc, gdzie nikt 

przed nim nie był i długo po nim nikt się nie pojawiał. 



 2 

Był tego świadom pisząc do żony: Tu w środku 

Europy, jak w środku Afryki, można jeszcze robić 

nowe odkrycia. 

Jako profesor geografii powszechnej, fizycznej i 

porównawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

prowadził studentów na wycieczki krajoznawcze w 

okolice Krakowa, w Beskidy i Tatry. Nie były to 

zwykłe wędrówki liczone kilometrami przebytych 

tras, nie były to wyłącznie suche badania naukowe, 

były to swoiste misteria oparte na mistrzowskiej 

gawędzie profesora zakorzenionej w polskich 

dziejach, dopełniane wspólnym śpiewem pieśni 

narodowych, również tych do słów W. Pola. Jeden z 

jego studentów, a późniejszy członek Rządu 

Narodowego w 1863r., Agaton Giller tak wspominał 

te wyprawy: Miłość jego do naszej ziemi 

odczuwaliśmy z każdego słowa jakie wymówił i 

wiedzieliśmy o jej potędze z siły wzrastających uczuć 

w własnych naszych piersiach. Nie był to czas pełnej 

wolności i pod drobnym 

pretekstem dość szybko, bo 

zaledwie po trzech latach 

pracy został W. Pol 

zdymisjonowany w 1852r. i 

pozbawiony profesury na 

Uniwersytecie. Trwałym 

wspomnieniem tego okresu 

jego życia jest krzyż 

żeliwny na Polanie 

Smytniej w Dolinie 

Kościeliskiej z wymownym 

napisem: I nic nad Boga. 

To właśnie tam tłumaczył 

W. Pol swoim studentom, 

że piękno przyrody i 

majestat gór nie mogą 

przesłonić wielkości Stwórcy tego porządku świata. 

Wielokrotnie stawałem przy tym krzyżu i żywię taką 

nadzieję, że w roku Kongresu też tam dotrę, by 

dotknąć sedna myśli krajoznawczej. 

 

Ogólnie na terenie Polski 

niewiele jest symboli pamięci W. 

Pola. Znana jest mi tablica we 

Wrocławiu na Placu Solnym, 

schronisko PTTK w Roztoce 

noszące jego imię od 1876r., 

muzeum w Lublinie, Izba 

Pamięci w Gdańsku.  Tym 

bardziej możemy być dumni, że 

W. Pol z wysokości kamienicy przy ul. Wesołej 31 

spogląda na nasze miasto i dzisiejsze krajoznawstwo. 

 

Tomasz Wągrowski 

POWITANIE WIOSNY 

NAD CZARNĄ NIDĄ 
W tym roku zima długo królowała. Obficie 

raczyła nas śniegiem i mrozem, który trzymał prawie bez 

przerwy do połowy marca. To był pierwszy słoneczny, 

ciepły weekend. W niedzielę 21 marca wybraliśmy się w 

okolice Kielc na wycieczkę w poszukiwaniu wiosny i 

postanowiliśmy jak co roku „wyprawić” mroźną zimę w 

długą podróż, aby nam zbyt szybko nie wróciła.  

Chętnych do 

wędrówki tego dnia było 

sporo. Wsiadali do 

autobusu linii nr 2 na 

kolejnych przystankach 

grupkami. Na końcowym 

przystanku autobusu - 

Dyminy Granice wysiadła 

z niego wielka gromada. 

Wycieczkę poprowadził przewodnik Krzysztof Bogusz. 

Szliśmy przez las pod Babią Górą ścieżkami i duktami 

leśnymi. Wszędzie było jeszcze dużo śniegu i błota. 

Widać było zniszczenia w drzewostanie, jakie poczyniła 

tegoroczna zima. Często przeprawialiśmy się przez 

połamane gałęzie leżace na drodze. Nie wiadomo kiedy 

dotarliśmy do starego młyna wodnego pod Marzyszem. 

W tym miejscu łączą się ze sobą dwie rzeki: Lubrzanka i 

Belnianka. To z nich powstaje Czarna Nida i tu, na jej 

brzegu zaplanowany był dłuższy odpoczynek i ognisko. 

Odbył się też wiosenny konkurs – zabawa, na rozruszanie 

zaspanych po zimie naszych mózgów. Wzięła w nim 

udział spora grupa uczestników wycieczki. Zwycięzcą 

został kol. Ferdynand Biś. Odpowiedział na wszystkie 

pytania. Wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki od 

organizatora w podzięce za udział w konkursie. 

Złożyliśmy życzenia solenizantowi Zbyszkowi 

Cichońskiemu – tylko co były jego imieniny. Ciepły 

dzień sprzyjał pogawędkom i śpiewom przy ognisku.  

Przyszła pora na 

rozstanie się z naszą 

zimą. W imieniu 

wszystkich turystów 

uczynił to najmłodszy 

uczestnik naszej 

wycieczki. Pożegnanie 

poprzedziła jeszcze 

sesja fotograficzna. 

Każdy chciał zachować 

ją na zdjęciu. Pozowała 

więc cierpliwie. Zresztą 

okazało się, że mamy 3 

Marzanny. Dwie były 

nieco skromniejszych 

rozmiarów.  
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W wycieczce 

uczestniczył pan Edward 

Dłużewski, 74 letni 

kielczanin, często chodzący 

na nasze niedzielne, piesze 

wyprawy. Początek wiosny 

postanowił uczcić na swój 

sposób morsa. Wykąpał się 

w zimnej, wzburzonej przy 

okazji wiosennych roztopów 

rzece. Wszyscy podziwiali 

jego wyczyny z mostu, ale 

nikt nie odważył się pójść w jego ślady.  

Anna Hendler  

 

 

Jarosław Tadeusz Leszczyński 

NIEDZIELA PALMOWA W ŁOPUSZNIE 

Od 2003 r. prawie każdego roku Klub 

Turystów Pieszych „Przygoda” organizuje wyjazdy w 

Niedzielę Palmową na święcenie wielkich palm. 

Uroczystości takie odbywają się w niektórych 

miejscowościach zwłaszcza Polski południowej, ale 

najbardziej znanymi są: położona na Pogórzu 

Wiśnickim Lipnica Murowana oraz Łyse na 

Kurpiach. Członkowie „Przygody” dotychczas 

uczestniczyli w tego typu uroczystościach w Lipnicy 

Murowanej, Tokarni koło Myślenic, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Podegrodziu koło Nowego Sącza oraz w 

Gilowicach na Żywiecczyźnie. 

Od 2008 roku zwyczaj święcenia wielkich palm istnieje 

także w Łopusznie, niewielkim miasteczku położonym 

przy drodze z Kielc do Włoszczowy. Wprowadził go 

obecny proboszcz, ks. Ireneusz Jakusik. Uroczystość 

rozpoczęła się o godz. 11.30 na rynku miasteczka, gdzie 

odbyło się poświęcenie palm, któremu towarzyszył śpiew 

chóru parafialnego. Po ceremonii poświęcenia odbyła się 

procesja z palmami do kościoła parafialnego p.w. 

Podwyższenia św. Krzyża. Dominuje on nad południową 

pierzeją rynku i zabudową całego miasteczka. Jest 

budowlą neoromańską, powstałą w latach trzydziestych 

XX stulecia. Procesję otwierał krzyż, za którym jechało 

konno czterech mężczyzn przebranych za żołnierzy 

rzymskich. Następnie niesiono 4 kilkunastometrowej 

wielkości palmy zdobione kolorową bibułą. Dźwigali je 

strażacy i młodzież z Łopuszna. Wiele osób niosło 

gałęzie autentycznych palm. Dalej główny celebrans, 

ubrany w czerwony ornat jechał na osiołku w otoczeniu 

wiernych z palmami. Po dojściu do świątyni odbyła się w 

niej uroczysta Msza Św., która trwała blisko półtorej 

godziny. Po jej zakończeniu rozstrzygnięto konkurs na 

największą palmę. 

Oprócz uczestnictwa w uroczystościach święcenia 

palm zrobiliśmy sobie niewielki spacer na wzgórze 

Kościółek położone na płd.- wsch. od cmentarza 

grzebalnego usytuowanego obok trasy prowadzącej do 

Włoszczowy i dalej do Częstochowy. Na wzgórzu tym 

według tradycji miał stać pierwszy tutejszy kościół, stąd 

jego nazwa. Dziś stoją tam 3 żelazne krzyże 

upamiętniające miejscowe ofiary II Wojny Światowej 

(1939 – 1945). Zrobiliśmy tam około półgodzinny 

odpoczynek. 
Zdjęcia: Łukasz Zarzycki 

 

25 -TKA ŚWIETOKRZYSKA 

 W dniu 20.03.2010 r. odbył się VI Rajd na 25 km 

zorganizowany przez oddział PTTK w Kielcach. Trasa 

wiodła z Chęcin przez Grzywy Korzeckowskie, Jedlnicę, 



 4 

rezerwat Milechowy, Małogoszcz, górę Kościółek do 

Leśnicy (do gospodarstwa agroturystycznego pana 

Szymańskiego). Znając mój charakter pojechałem z 

kolegami z Klubu do Chęcin znacznie wcześniej, by 

zapoznać się z historią tego urokliwego miasteczka. 

Moją dewizą na tych dłuższych dystansach jest: 

przejść, poznać mijane miejscowości, pomniki, 

osobliwości przyrody. Nie lubię zasady: start i 

założyć sobie klapki na oczy, i jak najszybciej do 

mety. To nie ja. Lubię spojrzeć w Chęcinach na 

zamek, przy słonecznej pogodzie jest urokliwy. Z 

braku czasu nie miałem możliwości zwiedzenia tego 

obiektu. Ale zrobiłem to kilkakrotnie w poprzednich 

latach. Jeśli ktoś jeszcze nie był w Chęcinach, to 

przypominam, że Chęciny prawa miejskie otrzymały 

przed 1325 r. Na górze zwanej Zamkową wznoszą 

sie ruiny gotyckiego zamku z XIII wieku. Tu 

odbywały sie zjazdy możnowładców, stąd 

Władysław Łokietek wyruszył pod Płowce, a po 

bitwie pod Grunwaldem przetrzymywano tu 

ważniejszych jeńców. Przez wieki zamek był 

rezydencją królów i wdów królewskich. Moim 

ulubionym miejscem w tym miasteczku jest klasztor 

franciszkanów. Chętnie go odwiedzam aby 

„naładować akumulatory duchowe” na najbliższe dni 

i tygodnie. Kościół i klasztor ufundował Kazimierz 

Wielki w 1368 r. Przez wieki tętnił religijnym 

życiem oddziałując na pobliskie okolice aż do 1817 

r., kiedy to nastąpiła kasata zakonu.  Później nastąpił 

„czarny okres” dla obiektu. Budynki były 

wykorzystywane na więzienie, fabrykę marmurów, 

rzeźnię, łaźnię i co wydaje mi się najgorsze - obiekt 

został zaadaptowany dla celów rozrywkowych w 

czasach PRL-u. Szczęście, że karta się odwróciła i w 

1991 roku powrócił do prawowitych właścicieli – 

Franciszków. W murach tej świątyni przygotowywał 

się do życia zakonnego pod okiem Ojca Mateusza 

Korczaka kielczanin, mieszkaniec ulicy Równej 

Zdzisław Borowiec. Dalszą część życia zakonnego 

odbywał w Asyżu. Zginął tam 26 września 1997 r. o 

godz.12.
24 

w wyniku trzęsienia ziemi mając 22 lata 

ochraniając swoim ciałem współbrata, zakonnika. 

Obecnie w murach zakonnych Franciszkanie 

zorganizowali ośrodek dla narkomanów, którzy chcą 

powrócić do normalnego życia. Informacje przekazał 

mi gwardian klasztoru. 

Czas naglił. Trzeba było opuścić mury 

klasztorne i szybkim krokiem udać się na miejsce 

startu który był na Rynku. Po odbiorze kart 

startowych z markami, butonika oraz przemówieniu 

ruszyliśmy w drogę. Zalegający jeszcze wszędzie 

mokry śnieg przypominał o mijającej już na 

szczęście zimie. Czuć było jednak pierwsze oznaki 

wiosny: kwitnące tu i ówdzie zawilce, puszczające 

pąki (bazie) wierzby oraz piękny wiosenny śpiew 

ptaków. Trasa była ciężka z powodu topniejącego śniegu 

ale bardzo urozmaicona.  Tym sposobem doszliśmy do 

mety, gdzie gospodarz przygotował smaczną grochówkę, 

która po takim wysiłku każdemu smakowała. Część 

oficjalna odbyła się przy ognisku. Uczestników marszu 

było 62 osoby: z Szydłowca, Buska Zdroju, Starachowic, 

Skarżyska i jak zwykle z Kielc. Wszyscy w dobrych 

humorach wróciliśmy do domu, przed nami była 

niedzielna wycieczka z topieniem Marzanny. 

Zbigniew Cichoński 

 

WYCIECZKA W BIESZCZADY 

Zapraszamy członków KTP PTTK „Przygoda” 

i miłośników górskich wędrówek na nasz wyjazd 

w Bieszczady  

Termin: 3 – 6 czerwca (czwartek – niedziela) 2010 r. 

Ilość miejsc: 30 

Przewodnik i kierownik wycieczki: kol. K. Bogusz 

Koszt wyjazdu: 250 zł zaliczka w kwocie 100 zł powinna 

być wpłacona do 20 kwietnia. Po tym terminie 

przyjmowana będzie cała kwota. Nie przewidujemy 

zwiększenia liczby uczestników. 

Wpłaty przyjmują: 

 kol. K. Bogusz, kontakt kom. 784036018;  

 kol U. Zychowicz kontakt kom. 785630652 i na 

wycieczkach 

Opłata obejmuje: 

 noclegi z opłatą klimatyczną w schronisku 

„Hotelik Biały” – warunki schroniskowe, pokoje 4 – 5 

osobowe, tapczany z pościelą, aneks kuchenny z 

wyposażeniem, łazienki z prysznicem i ciepłą wodą (całą 

dobę) na korytarzu  

 przejazd autobusem tam i z powrotem 

 dojazdy na trasy  

 bilety do Bieszczadzkiego PN 

 przewodnika 

 ubezpieczenie  

We własnym zakresie pokrywamy koszty: 

 wyżywienia 

Program wyjazdu: 

3. 06 (czwartek, Boże Ciało) – wyjazd autokarem o godz. 

8.00 z parkingu za Mc Donaldem ul. Żytnia, przyjazd do 

Ustrzyk Górnych w godzinach wczesno popołudniowych, 

zakwaterowanie, czas wolny 

04.06 (piątek) Wycieczka na trasie: (czerwonym 

szlakiem)  Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska (1297 m 
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n. p. m.) – Brzegi Górne – schronisko im, M. 

Orłowicza (1232 m n. p. m.) – ( żółtym szlakiem) 

do Przeł. nad Berehami (872 m n. p. m.)  - p. GOT – 

25 
Powrót do bazy naszym autokarem. 

05.06 (sobota) Przejazd autokarem do miejscowości 

Wołosate. Wejście na teren stanicy Kieleckiej 

Chorągwi ZHP. 

Wycieczka na trasie: (niebieskim szlakiem)  

Wołosate – Tarnica (1346  m n. p. m.) – g. Krzemień 

– Bukowe Berdo – Pszczeliny – p. GOT - 27  

Powrót do bazy naszym autokarem. 

06.06 (niedziela) Wykwaterowanie.  

Wycieczka na trasie: ( niebieskim szlakiem)  

Ustrzyki Górne – Wielka Rawka (1307 m n. p. m) – 

( żółtym szlakiem) Mała Rawka (1254 m n. p. m.) 

– (zielonym szlakiem) Wyżniański Wierch (912 m 

n. p. m.) – Wyżniańska Przełęcz – p. GOT – 18 

Powrót do Kielc w godzinach wieczornych 

(do godz. 21.00) 

UWAGA! -Trasy mogą ulec zmianie ze względu na 

warunki atmosferyczne i stan szlaku. O konieczności 

zabrania ze sobą odpowiedniego ubrania nie 

przypominamy, bo każdy turysta o takich rzeczach 

pamięta. Warto mieć ze sobą: mapę Bieszczadzkiego 

PN lub Bieszczad, kompas, apteczkę i latarkę, 

śpiewnik. 

 
VI „UNIJNY” 

W 6 ROCZNICĘ WSTĄPIENIA POLSKI W 

STRUKTURY UNII EUROPEJSKIEJ 

W dniach 30.04. – 1.05.2010r. odbędzie się kolejna, 

szósta już, edycja maratonu pieszego po Górach 

Świętokrzyskich.  

W programie: 

 Supermaraton „Twardziel Świętokrzyski” na 

dystansie 100 km z Gołoszyc do Kuźniaków 

30.04/01.05 2010– limit czasu 24 godziny. 

 Maraton na dystansie 50 km z Mąchocic 

Scholasterii do Kuźniaków  

01.05.2010 – limit czasu 12 godzin 

Organizatorzy: 

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach z Klubem 

Turystów Pieszych „Przygoda” 

Starostwo Powiatowe w Kielcach  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 

Komitet organizacyjny: RYSZARD ŁOPIAN, 

KRZYSZTOF BOGUSZ, STANISŁAW CHOJNACKI, 

ZDZISŁAW KOWALSKI, MAGDALENA KOWALCZYK, 
BEATA KOWALCZYK, WŁODZIMIERZ MANDZIUK, 

MICHAŁ SALWA, FERDYNAND BIŚ, BOGDAN 

WOŹNIAK, PIOTR FORMA, ANDRZEJ ŻELEŹNIKOW, 

KONRAD ŻELEŹNIKOW. 

Szczegółowe informacje na temat rajdu są dostępne w  

biurze oddziału  PTTK w Kielcach pl. Artystów 27, oraz 

na stronie rajdu: http://www.rajdunijny01.republika.pl/ 

oraz u Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, kol 

Ryszarda Łopiana tel. 41 361 94 47; kom. 604 946 327 

Zapraszam do udziału  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 Ryszard Łopian 

 
51  OGÓLNOPOLSKI 

WYSOKOKWALIFIKOWANY RAJD 

PIESZY 

GRUNWALD 2010  10 - 24 LIPCA 2010 

Organizatorem 51 OWRP "Grunwald 2010" jest 

Oddział Warmińsko - Mazurski PTTK  z siedzibą w 

Olsztynie z inspiracji Komisji Turystyki Pieszej ZG 

PTTK przy wydatnej pomocy: Urzędu Marszałkowskiego 

w Olsztynie, Urzędu Miasta w Olsztynie, Starostwa 

Powiatowego w Olsztynie, Oddziału PTTK Ziemi 

Elbląskiej w Elblągu.Rajd odbywać się będzie w dniach 

od 10 do 24 lipca 2010 r. na 4 trasach 14-dniowych i 1 

trasie 10-dniowej, przebiegających po terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego. Zakończenie 

Rajdu odbędzie się w dniu 24 lipca 2010 r. na Campingu 

OSiR "Słoneczna Polana" przy Bazie Sportów Wodnych 

nad jeziorem Krzywym  

Uczestnikami Rajdu powinni być wytrawni 

turyści - członkowie PTTK.  Rajd jest imprezą turystyki 

kwalifikowanej i wymaga od uczestników 

odpowiedniego sprzętu turystycznego. Warunkiem 

przyjęcia na Rajd jest terminowe przysłanie na adres 

organizatora  zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty 

wpisowego. UWAGA! Zgłoszenia na rajd będą 

przyjmowane do 10 maja 2010 r.  

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w 

największej i najbardziej prestiżowej imprezie turystyki 

pieszej organizowanej przez PTTK. Ten rajd jest 

wyjątkowy – połączony jest z obchodami 600 rocznicy 

Bitwy pod Grunwaldem. Pełen regulamin i kartę 

zgłoszenia można uzyskać w siedzibie naszego oddziału 

PTTK w Kielcach; pl. Artystów 27, na stronie 

internetowej ZG PTTK na stronie aktualności w PTTK. 

Można się również skontaktować z kol. A Hendler Tel. 

667 694 674, która chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości. 

http://www.rajdunijny01.republika.pl/


 6 

Trasa Nr 1 GRUNWALDZKA - JAGIEŁŁOWA - 10-24 lipca 2010 - długość 280 km 
Kierownictwo trasy: Adam Gawroński; Magda Gawrońska 
 

Dzień Trasa 
Liczba 

km 

1. 10.07.2010 Działdowo - zakwaterowanie 
 

2. 11.07.2010 Działdowo -Rudolfowo- Pierławki- Wysoka- Skurpie - Rutkowice - Płośnica 16 km 

3. 12.07.2010 
Płośnica- Mały Łęck - Miłostajki - Nowy Dwór- Zieluń- Lubowidz - Dziwy 

- Leśniczówka Konopaty 
31 km 

4. 13.07.2010 
Leśniczówka Konopaty - Nowe Konopaty - Bryńsk Szlachecki - Bryńsk - 

rezerwat Klonowo - Lidzbark 
18 km 

5. 14.07.2010 Lidzbark- Kurojady - Chełsty- Wąpiersk 14 km 

6. 15.07.2010 
Wąpiersk - Jeleń - Koty- Turza Mała - Płośnica - Prioma - Skurpie - Turza 

Wielka 
27 km 

7. 16.07.2010 
Turza Wielka - Myślęta - Uzdowo - Grzybiny - Brzeźno Mazurskie - 

Dąbrówno 
20 km 

8. 17.07.2010 Dąbrówno - Grunwald Pole Bitwy - Dąbrówno 22 km 

9. 18.07.2010 
Dąbrówno - Kalbornia- Leszcz - Ostrowite - Łodwigowo - Ulnowo - 

Łubianek - Tymawa - Jezioro Tymawskie 
25 km 

10. 19.07.2010 Jezioro Tymawskie - Sitno- Jadamowo- Waplewo - Maróz 15 km 

11. 20.07.2010 Maróz - rezerwat Bagno Nadrowskie - Nadrowo- Świerkocin - Zielonowo 17 km 

12. 21.07.2010 Zielonowo- Gryźliny - Ameryka - Olsztynek - Mierki - Zielonowo 16 km 

13. 22.07.2010 
Zielonowo - zielony szlak rowerowy - Nowa Stawiguda - jez. Ustrych - 

rezerwat Las Warmiński - Ruś 
20 km 

14. 23.07.2010 
Ruś - Gągławki - Dorotowo- Gronity - Kudypy - Arboretum - Dajtki - 

Olsztyn 
20 km 

15. 24.07.2010 
Olsztyn - Łupstych - Gutkowo - jez. Tyrsko - Las Miejski - Olsztyn Wysoka 

Brama 
18 km 

Razem 280 km 

 
Trasa Nr 2 GRUNWALDZKA- KRZYŻACKA- 10-24 lipca 2010 - długość 246 km 
Kierownictwo trasy: Alicja Opalińska; Paweł Antczak  
 

Dzień Trasa 
Liczba 

km 

1. 10.07.2010 Iława - zakwaterowanie - 

2. 11.07.2010 Iława - Radomno - Chrośle - Nawra - Nowe Miasto Lubawskie - Kacze 

Bagno 

30 km 

3. 12.07.2010 Kacze Bagno - Kurzętnik - czarny szlak Nowe Miasto Lubawskie - Kacze 

Bagno 

9 km 

4. 13.07.2010 Kacze Bagno - Nowe Miasto Lubawskie - Nawara - Bratian - Rakowice 

skrzyż. - Targowisko Dolne - Lubawa 

19 km 

5. 14.07.2010 Lubawa - Omule- Czerlin - Jagodziny - Wygoda - Glaznoty - Wysoka Wieś - 

Pietrzwałd 

25 km 

6. 15.07.2010 Pietrzwałd - jez. Francuskie - Dylewo- Marcinkowo- Frygnowo 17 km 

7. 16.07.2010 Frygnowo - Grunwald - Stębark - Mielno 10 km 

8. 17.07.2010 Mielno - Grunwald Pole Bitwy - Mielno 10 km 

9. 18.07.2010 Mielno- Lipowa Góra - Pacółtowo- Pacółtówko -Czarci Jar - Drwęck - 

źródła Drwęcy - Grabniak - Mielno 

15 km 

10. 19.07.2010 Mielno - Królikowo - Olsztynek - Ameryka - Gryźliny - Zielonowo 19 km 

11. 20.07.2010 Zielonowo - Świerkocin - Łutynowo - Nadrowo - rez. Bagno Nadrowskie - 

Waplewo 

19 km 

12. 21.07.2010 Waplewo -Żelazno - rez. Źródła rz. Łyny- Orłowo- Brzeźno Łyńskie- 

Jabłonka 

26 km 

13. 22.07.2010 Jabłonka - Natać Wielka - Dąb- Zgniłocha - jez. Gim 10 km 
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14. 23.07.2010 Jez. Gim - Nowa Kaletka - zielony szlak - jez. Ustrych - rez. Las warmiński - 

Ruś  

24 km 

15. 24.07.2010 Ruś - Kielary -Olsztyn Jaroty 7 km 

Razem   246 km 

 
Trasa Nr 3 KOPERNIKOWSKA - 10-24 lipca 2010 - długość 238 km 
Kierownictwo trasy: Bazyli Fiedoruk; Tomasz Gutowski  

Dzień Trasa Liczba 

km 

1. 10.07.2010 Ostróda zakwaterowanie  

2. 11.07.2010 Ostróda - Piławki - Mała Ruś - Pętla MPK 3 - Ostróda 16 km 

3. 12.07.2010 Ostróda- Elbląg ( rejs statkiem- Kanałem Elbląskim) - 

4. 13.07.2010 Elbląg - Jagodnik - Pruchnik - Suchacz  23 km 

5. 14.07.2010 Suchacz - Kadyny - Tolkmicko - Frombork  22 km 

6. 15.07.2010 Frombork - Braniewo 13 km 

7. 16.07.2010 Braniewo - Szyleny -Brzeszczyny - Płoskinia 16 km 

8. 17.07.2010 Płoskinia - Podlechy - Długobór - Wojnity - rez. Rzeki Wałszy - Pieniężno 21 km 

9. 18.07.2010 Pieniężno - Henrykowo - Kunajny - Krosno - Orneta 20 km 

10. 19.07.2010 12 km  

11. 20.07.2010 Lubomino - Bieniewo - Wolnica - Łaniewo - Lidzbark Warmiński 27 km 

12. 21.07.2010 Lidzbark Warmiński - Pilnik - Wróblik - Smolajny 21 km 

13. 22.07.2010 Smolajny - Dobre Miasto -Głotowo - Swobodno 18 km 

14. 23.07.2010 Swobodno - Cerkiewnik - Barkweda - Redykajny 16 km 

15. 24.07.2010 Redykajny- Gutkowo - Łupstych - Olsztyn  24 km 

Razem   238 km 

 
Trasa Nr 4 WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 10-24 lipca 2010 - długość 263 km 
Kierownictwo trasy Paweł Szarnowski; Łukasz Ślężak  

Dzień Trasa Liczba 

km 

1. 10.07.2010 Giżycko zakwaterowanie  

2. 11.07.2010 Giżycko - Kożuchy Wielkie - Upałty Małe - Kruklanki 20 km 

3. 12.07.2010 Kruklanki - Jasieniec - Śluza Przerwanki - Pozezdrze - Stręgielek 22 km 

4. 13.07.2010 Stręgielek - Ogonki - Węgorzewo - Mamerki 24 km 

5. 14.07.2010 Mamerki - Kietlice - Sztynort - Radzieje 16 km 

6. 15.07.2010 Radzieje - Pliwa - Kamionki - Giżycko  20 km 

7. 16.07.2010 Giżycko - Skop - Dzikowizna - Ryn - Skorupki 28 km 

8. 17.07.2010 Skorupki - Mikołajki - Kamień 20 km 

9. 18.07.2010 Kamień - Galindia - Wierzba (prom) - Instytut PAN - Kamień  18 km 

10. 19.07.2010 Kamień - Ukta ( od Ukty spływ rzeką Krutynią do Iznoty) - Kamień lub trasa 

piesza Kamień - Ukta - Wojnowo -Kamień 

$nbsp  

14 km 

11. 20.07.2010 Kamień -Ukta - Krutyń - Zgon 24 km 

12. 21.07.2010 Zgon - Spychowo -Babięta 23 km 

13. 22.07.2010 Babięta -jez. Białe - Bieńki 16 km 

14. 23.07.2010 Bieńki - jez. Bobrowko - Borowski Las - Maradki - Sorkwity  18 km 

15. 24.07.2010 Sorkiwty - Olsztyn (przejazd autokarem lub PKP  

Razem   263 km 

 
Trasa Nr 5 POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE - 15-24 lipca 2010 - długość 184 km 
Kierownictwo trasy Jarosław Karpiński; Jadwiga Witkowska  

Dzień Trasa Liczba 

km 

1. 15.07.2010 Olsztyn zakwaterowanie  - 

2. 16.07.2010 Olsztyn - wysoka Brama - Jaroty - Kielary - Ruś 12 km 
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3. 17.07.2010 Ruś - rez. Las Warmiński - jez. Ustrych -Nowa Kaletka - jez. Gim 24 km 

4. 18.07.2010 Jez. Gim - Zgniłocha - Zielony Szlak - Kurki - Brzeźno Łyński - Lipowo 

Kurkowskie - Bolajny - Żelazno - Waplewo 

28 km 

5. 19.07.2010 Waplewo - Jadamowo - Sitno - Łubianek - Ulnowo - Grunwald Pole Bitwy - 

Stębark 

20 km 

6. 20.07.2010 Stębark - Frygnowo - Marcinkowo - Dylewo - jez. Francuskie - Pietrzwałd 24 km 

7. 21.07.2010 Pietrzwałd- Naprom -Samborowo 18 km 

8. 22.07.2010 Samborowo - Rogowo - Liwa - Piławki - Ostróda 22 km 

9. 23.07.2010 Ostróda - Stare Jabłonki (przejazd PKP) Stare Jabłonki - Staszkowo - 

Parwółki - Salaminek - Jadaminy - Tomaryny - Gietrzwałd  

18 km 

10. 24.07.2010 Gietrzwałd - Łupstych - Olsztyn 16 km 

Razem   184 km 

 

 

 

 

Wycieczki KTP „Przygoda” od 17.04. do 23.05. 2010 roku 

 

 

 

 

 

 

„Przygodnik” - Biuletyn Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” 

Oddziału Świętokrzyskiego  PTTK w Kielcach ul. Sienkiewicza 29 

tel.   041 34 459 14,  041 344 77 43 

Redagują: Anna Hendler, Jerzy Pabian, wsparcie techniczne: Andrzej Nocuń 

 

 

L.p. Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1.  
17.04.10 

(sobota) 

Wycieczka z cyklu „Śladami Walk i 

Męczeństwa Narodu Polskiego” 

RADZICE MAŁE – Studzianna Poświętne  

– Anielin – INOWŁÓDZ  

ok. 18 km „szlak Hubalowy” 

Krzysztof 

Bogusz 

Parking za Mc Donald
,
s  

ul. Żytnia godz. 7
30

 

Odjazd godz. 8
00

 

Zapisy i informacje 

tel. 784036018 

Koszt wyprawy 30 zł 

2.  
18.04.10 

(niedziela) 

STOPNICA – Las Wolicki – Topola – 

Kamienna G. - Połonina - Sułkowice - G. 

Kapturowa - SZCZAWORYŻ 

Jarosław 

Leszczyński 

Dworzec PKS 

godz. 6
25

 

3.  
25.04.10 

(niedziela) 

GOŁOSZYCE - Pasmo Jeleniowskie  - 

Paprocice - TRZCIANKA 

ok. 22 km 

Maciej 

Toborowicz  

Dworzec PKS 

godz. 7
05

 

4.  
2. 05.10 

(niedziela) 

ZALESIE – Dobromyśl – Jankowa Góra – 

Pietraszki – g. Grabina – g. Dalnia – g. 

Karczówka - KIELCE (Podkarczówka)  

ok. 12 km 

Hanna 

Skalska 

Małgorzata 

Skalska 

Przystanek MPK linii nr 

28 ul. Zagórska (obok 

skrzyż. z ul. Źródłową) 

godz. 7 
30

 

5.  
9.05.10 

(niedziela) 

SAMSONÓW – Kołomań - Wzgórza 

Kołomańskie – ĆMIŃSK ok. 12 km 

Jerzy   

Pabian  

Przystanek MPK linii nr 

32 ul. Czarnowska  (d. 

kino Romantica ) godz. 9 
00 


