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Pomnik Armii Krajowej „Jodła” 

Pomnik stanowi sześciometrowy monument z 

patynowanego brązu autorstwa prof. Wincentego 

Kućmy (artysty rzeźbiarza z Krakowa ale ze 

świętokrzyskim rodowodem). Przedstawia łuk 

triumfalny, którego środkowa przestrzeń wycięta jest 

na kształt jodły. W całość autor wkomponował sześć 

sylwetek partyzantów. Po obydwu stronach łuku 

wyryto informacje o Polskim Państwie Podziemnym 

oraz o Armii Krajowej. Kryptonim „Jodła” nosił 

kielecki okręg, a w czasie akcji „Burza” - korpus AK. 

W cokół pomnika wmurowana jest ziemia z pół 

bitewnych. Znajduje się on na skwerze Stefana 

Żeromskiego, niedaleko bazyliki katedralnej. Jest to 

jeden z najnowszych kieleckich pomników. Odsłonięto 

go w 2005r. W czasie zaboru rosyjskiego stała w tym 

miejscu cerkiew prawosławna, a po II wojnie 

światowej Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, 

który po upadku komunizmu rozebrano. 

Red. 

WYMROZIŁO I PUŚCIŁO 

Przyjęło się, że synonimem ostrej zimy w 

polskim klimacie jest miesiąc luty. Świadczą o tym 

dość liczne przysłowia pojawiające się już od XV w. 

pouczające, że gdy idzie luty trzeba mieć solidne i 

podkute buty. Jednak używając retoryki Kubusia 

Puchatka można stwierdzić, że z pogodą nigdy nic nie 

wiadomo. W tych sprawach jestem zwolennikiem 

przysłów typu na dwoje babka wróżyła - albo umrze, 

albo będzie żyła. Na temat lutego też można na dwoje 

wróżyć: czasem luty ostro kuty, czasem w luty same 

pluchy lub czasem luty się zmiłuje, że człek niby 

wiosnę czuje – ale czasem tak się zżyma , że człek 

prawie nie wytrzyma. 

W przeszłości było różnie. Stare kroniki podają, 

że w 1564r. z Gdańska do Szwecji jeżdżono saniami 

przez Bałtyk i tak było do końca marca. 

Przedsiębiorczy Żydzi stawiali na tej trasie karczmy 

drewniane. Takie mrozy już chyba nie powrócą. Zima 

na przełomie lat 1928/1929 zaliczona została do 

szeregu zim stulecia. Właśnie w lutym padały 

wówczas rekordy zimna odnotowywane przez prasę w 

różnych punktach Polski, głównie w kotlinach: 11 

lutego w Nowym Targu minus 49 stopni C, 19 lutego 

w Rabce minus 45 stopni C. Ekstremalne mrozy 

poniżej minus 20 stopni C utrzymywały się przez kilka 

tygodni. Padały ptaki i leśne zwierzęta, pękały drzewa 

w lasach i sadach, na drogach zamarzali ludzie. Klęskę 

pogłębiały ogromne śniegi tworzące kilkumetrowe 

zaspy. Przez wiele dni stały pociągi na linii Warszawa 

– Lwów zasypane śniegiem równo z dachem.  
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W czasie tamtej pamiętnej zimy przemarzła 

Puszcza Jodłowa o czym wspominali m.in. Edmund 

Massalski i Mieczysław Orłowicz. W Kielcach 

stawiono na ulicach i na bazarach kosze koksowe, 

czyli tzw. koksiaki, przy których ludzie łapali ciepło. 

W Gazecie Kieleckiej pisano, że bydło zamarzało w 

chlewach, a były też przypadki, że ludzie trzymali 

krowy w izbach mieszkalnych. Otuchy mógł dodawać 

wierszyk Marii Konopnickiej: 

Nie na zawsze słonko gaśnie, 

Nie na zawsze ziemia zaśnie, 

Nie na zawsze więdnie kwiecie, 

Nie na zawsze mróz na świecie. 

Przyjdzie wiosna, przyjdzie hoża, 

Pójdą rzeki het, do morza! 

Tej zimy siarczyste mrozy w naszych 

stronach zaczęły się 27 stycznia 2012r. i trwały bez 

chwilowej nawet ulgi do 17 lutego. Lodem stanęły 

nasze wszystkie rzeki począwszy od kieleckiej Silnicy, 

przez Lubrzankę, Nidę, Czarną do Wisły włącznie, 

którą skuły lody od Szczucina do Annopola. Notowane 

temperatury, lokalnie poniżej 30 stopni C, 

potwierdziły zasadę, że najzimniej jest w dolinach i 

kotlinach, a nie na szczytach wzniesień. Z moich 

obserwacji wynika, że w stosunku do Kielc i Raszówki 

znacznie zimniej bywało w Łagowie, Morawicy i 

Suchedniowie, gdzie w dniu 3 lutego o godz. 7 udało 

mi się sfotografować temperaturę minus 29,3 C.  

Stan pogody zawsze interesował krajoznawców o 

czym wspominałem w swojej gawędzie w 

Przygodniku nr 9/2008. Cieszy nas piękna zima, cieszy 

mróz malujący koronkowe wzory na szybach, cieszą 

nas dynamiczne formy zasp śnieżnych, z radością 

kreślimy orła na śniegu. Tacy jesteśmy na naszych 

szlakach turystycznych i tacy bądźmy. 

Tomasz Wągrowski 

ŻYWE MUZEUM PORCELANY 

Zapraszam do Ćmielowa. W maju 2005 roku 

otworzono w tutejszej fabryce porcelany pierwsze w 

Polsce Żywe Muzeum Porcelany. Jest ono czymś 

znacznie więcej niż ścianami, więcej niż eksponatami i 

opowieścią o nich; to też pewna magia… W tym 

miejscu stare wyroby porcelanowe nie są 

najważniejsze. Można się 

przekonać, że produkcja 

porcelany to nie tylko zbiór 

kolejno wykonywanych 

czynności. Można tu 

doświadczyć ile wysiłku, 

miłości i pasji potrzebuje 

porcelana podczas procesu 

produkcji, by później móc 

nas cieszyć swym pięknem, delikatnością i 

szlachetnością. Proces produkcyjny, który jest 

prezentowany w trakcie zwiedzania jest tylko 

elementem opowieści o porcelanie, o tajnikach 

produkcji, o tradycji związanej z jej wytwarzaniem, o 

ludziach i o tym szczególnym miejscu, do którego 

porcelana zawitała ponad 200 lat temu. Fabryka 

porcelany w Ćmielowie powstała pod koniec XVIII 

wieku. W roku 1790 miejscowy garncarz Wojtas wraz 

z grupą kolegów stworzył prymitywną manufakturę 

swoich wyrobów. Jak widać udało mu się - pełen 

rozruch fabryki nastąpił w roku 1804 i wtedy to została 

oficjalnie zarejestrowana. Obecna Fabryka Porcelany 

AS Ćmielów to manufaktura kultywująca tradycje 

wytwórni „Świt” w Ćmielowie. Obecna nazwa, 

przyjęta po prywatyzacji w 1996r., wywodzi się od 

pierwszych liter imienia i nazwiska nowego 

właściciela, Adama Spały. Zakład w Ćmielowie to 

miejsce wyjątkowe, gdzie historia przeplata się z 

dniem dzisiejszym. Część budynków zajmuje 

muzeum. W pozostałych nadal produkuje się porcelanę 

„użytkową” - wazy, talerze i serwisy do kawy i 

herbaty o różnorakich, często unikatowych kształtach i 

bogatym zdobnictwie; również ciągle powstają 
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porcelanowe cudeńka – specjalność firmy: figurki 

(porcelanowe postaci ludzi i zwierząt, także aniołki 

czy wielkanocne zajączki), ozdobne popielniczki, 

porcelanowe zegary, wazony, szachy, czy porcelanowe 

pisanki. Jeżeli komuś porcelanowe figurki kojarzą się 

wyłącznie z upozowanymi z barokowym przepychem 

parami zakochanych idealnie pasującymi do babcinego 

salonu, koniecznie powinien tu przyjechać żeby 

zmienić swoje zdanie. Znajdziemy tu ceramikę 

pasującą do każdego wnętrza, również bardzo 

awangardowego. 

Zwiedzanie muzeum odbywa się z 

przewodnikiem - instruktorem w grupach od 4 do 25 

osób. Czas intensywnego zwiedzania to około 30 

minut. Pobyt w Centrum Porcelany Artystycznej trwa 

od 40 minut do ponad 2 godzin, w zależności od 

potrzeb. Przewodnik wita gości w muzealnym 

przedsionku, gdzie sufit udekorowany jest 

porcelanowymi płytami z malowidłami naśladującymi 

mistrzów renesansu. Zwiedzając dalsze 

pomieszczenia, dzięki jego pomocy mamy możliwość 

zapoznać się z procesem produkcji porcelany, 

prześledzić krok po kroku przemianę składników masy 

porcelanowej w piękny i wyjątkowy wyrób. Dowiemy 

się też przy okazji co to jest "biskwit", jak porcelana 

zmienia się po wypale i co wspólnego z wyrobem 

porcelany ma... sok z buraka. Nauczymy się odróżniać 

inną ceramikę od porcelany i dowiemy się co to 

takiego "drugi oryginał". Poznamy też tajniki ręcznego 

jej zdobienia i zobaczymy jak maluje się porcelanowe 

obrazy. Można również zobaczyć jak porcelanowe 

figurki zabezpieczane są przed fałszerstwem, jak są 

czyszczone i przygotowywane do szkliwienia. Żywe 

Muzeum Porcelany to jednak coś więcej niż tylko 

instruktaż. Przy ponad stuletnim warsztacie 

garncarskim można zobaczyć jak dawniej 

produkowano wyroby porcelanowe. Całkowicie ręczna 

produkcja porcelany to w obecnym, 

zmechanizowanym świecie wielka rzadkość. Na 

wystawie wyrobów glinianych, znajdującej się obok, 

zapoznamy się z ceramicznymi tradycjami Ćmielowa i 

okolic, gdzie przez tysiąclecia wyrabiano naczynia z 

gliny. Potwierdzeniem tysiącletnich tradycji 

ceramicznych są znaleziska archeologiczne z 

pobliskiego wzgórza Gawroniec. W gablocie 

wystawowej pokazano fragmenty glinianych naczyń - 

wytworu dwóch kultur neolitu: kultury pucharów 

lejkowatych i kultury amfor kulistych. 

W hali fabrycznej dominuje okrągła budowla z 

cegły. To piec, który jeszcze kilkanaście lat temu 

służył do wypału porcelany. Jest największym takim 

zachowanym piecem do w Europie: 3 poziomy, 22 

metry wysokości, 10 metrów średnicy i 8 palenisk. Jest 

zachowany w 100%. Dodatkową atrakcją jest film o 

Ćmielowie, który ogląda się właśnie w nim (do środka 

może wejść nawet 20 osób). W końcowej części 

wizyty w piecu istnieje również możliwość 

zaśpiewania piosenki w 

systemie karaoke i podziwiania 

jego wyjątkowej akustyki. 

Sala marmurowa to 

wzorcownia, gdzie jest okazja 

dokładnie przyjrzeć się 

efektom pracy ceramika. 

Znajduje się tu ponad trzysta 

wyrobów produkowanych tradycyjną, ręczną metodą 

w ćmielowskiej fabryce porcelany. Jest też możliwość 

podziwiania porcelanowych figurek zaprojektowanych 

przez artystów projektantów zatrudnionych w 

Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. 

Całość kolekcji porcelanowych rzeźb wykonana jest w 

stylu lat 50 - 60. XX wieku. Są to unikatowe w skali 

światowej wzory, 

którymi szczycą się 

muzea na całym 

świecie. Autorami 

tych porcelanowych 

cudeniek są najlepsi 

polscy artyści, a wśród 

nich: Lubomir Tomaszewski, Henryk Jędrasiak, Hanna 

Orthwein, Mieczysław Naruszewicz... Nie każdy wie, 

że porcelana figuralna produkowana w Ćmielowie jest 

ewenementem artystycznym na skalę światową. 

Przeszłość łączy się tu z dniem dzisiejszym. 

Prezentowane są również nowe wzory i projekty 

artystów współpracujących obecnie z fabryką 

porcelany, m.in. nowe prace Lubomira 

Tomaszewskiego i Kazimierza Czuby. Obok figurek, 

wazonów, filiżanek, kubków, porcelanowych obrazów 

wykonanych w Ćmielowie znajduje się tu również 
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spora ekspozycja p.t. "Figurki Świata". Oglądając i 

porównując ich linię z linią słynnej na całym świecie 

polskiej kolekcji porcelany figuralnej, bez problemu 

dostrzeżemy na czym polega jej wyjątkowość i 

dlaczego pojawienie się jej w połowie ubiegłego 

stulecia porównywano do pojawienia się fenomenu 

Picassa w malarstwie. 

Marmurowa sala to również jedyny w swoim 

rodzaju firmowy sklep. W starej wzorcowni – sklepie, 

po zakończeniu zwiedzania, można kupić na pamiątkę 

jeden z misternych produktów 

ćmielowskiej fabryki, oczywiście 

z certyfikatem pochodzenia. 

Możemy wybierać z szerokiej 

oferty, także z tych sławnych i 

unikatowych wyrobów jak 

również skorzystać ze 

specjalnych ofert promocyjnych. 

A czarny terier prezydenta? Właśnie! Na prośbę Marii 

Kaczyńskiej fabryka porcelany w Ćmielowie, 

wykonała serię porcelanowych figurek teriera 

szkockiego wg projektu Mieczysława Naruszewicza. 

Figurkę nr 1 otrzymał 8 czerwca 2006 roku prezydent 

G. Bush od prezydenta L. Kaczyńskiego, podczas 

wizyty w Polsce. Kilka kolejnych sprzedano na 

aukcjach, a inne można kupić. Dochód z ich sprzedaży 

przeznaczony jest wyłącznie na cele charytatywne. 

Czarnego teriera szkockiego z 

numerem 11 licytowano w trakcie 20 

edycji WOŚP w 2008 r. W 2010 roku 

w Ćmielowie wykonano kolejnego 

porcelanowego psa. Już nie teriera, a 

portugalskiego psa wodnego dla 

Bracka Obamy. Do Białego Domu 

figurkę zawiózł prezydent Bronisław 

Komorowski. Dla kogo zrobiony będzie następny 

porcelanowy czworonóg? 

Po zapoznaniu się z procesem produkcyjnym 

można dodatkowo wziąć udział w warsztatach 

ceramicznych i własnoręcznie wykonać (a 

przynajmniej spróbować wykonać) porcelanową 

figurkę. Na zakończenie zwiedzania, kiedy już znamy 

fascynujący proces powstawania filiżanki do kawy, 

czas na kawę.  W ozdobionej miejscowymi figurkami 

kawiarni można spróbować jak smakuje ten doskonały 

napój podany w luksusowej ćmielowskiej porcelanie. 

W artykule wykorzystałam zdjęcia prac L. 

Tomaszewskiego i M. Naruszewicza. 

Anna Hendler 

NASZE 13 WALENTYNKI  

Udowodniliśmy po raz kolejny, że „trzynastka” 

nie musi wcale być pechowa, a powodzenie imprezy 

zależy raczej od pomysłowości i zaangażowania 

organizatorów, niż przypadku. Najwięcej pracy w 

przygotowanie tegorocznych „Walentynek” włożyły 

kol. Urszula Zychowicz i Joanna Burtnik. W mroźny 

niedzielny poranek 12 lutego uczestnicy imprezy 

spotkali się w Tumlinie. Konkursy i zabawy 

poprzedziła krótka wycieczka z Tumlina przez g. 

Grodową do Bobrzy, gdzie w zabytkowym dworku 

czekał na uczestników imprezy gorący poczęstunek. 

Trasę pieszą prowadziła kol. U. Zychowicz wspólnie z 

zaprzyjaźnionym z członkami  naszego klubu 

przewodnikiem, Cz. Naporowskim. Łatwe i krótkie, 

niespełna dziesięciokilometrowe przejście obfitowało 

w sporo atrakcji. Można było zapomnieć na chwilę o 

kilkunastostopniowym mrozie przytulając się do 

wiekowej sosny albo pokonując śliską i krzywą kładkę 

łączącą oba brzegi rzeki 

Bobrzy.  

Po dotarciu do dworku w 

Bobrzy opiekę nad 

uczestnikami imprezy 

przejęła przebrana za 

amorka kol. Asia. 

Przygotowała mnóstwo 

ciekawych konkursów. 

Czas upłynął wszystkim 

na wesołej zabawie. W 

jej trakcie obdarowywała 

uczestników zmagań konkursowych różnego rodzaju 

słodkimi i mniej słodkimi podarunkami, prawie jak 

Święty Mikołaj. A okazji było sporo, bo konkursów 

nie brakowało. Każdy mógł czymś się popisać i każdy 

dostał jakiś drobiazg. Na zakończenie wybraliśmy 

jeszcze Walentynę i Walentego 2012 Roku. Zostali 

nimi Wanda Narkiewicz i Andrzej Nocuń. Kol. Wanda 

otrzymała także wyróżnienie dla najlepiej ubranego 

uczestnika imprezy. Zabrała ze sobą do plecaka 

wieczorowy strój i nie da się ukryć, że dzięki niemu 

wyglądała tego dnia wyjątkowo atrakcyjnie. Jej 
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wysiłek został doceniony. Za wyjątkową kreatywność 

stroju i umiejętność wykorzystania detalu została 

również wyróżniona kol. Renata Tomczyk. W 

przyszłym roku ciekawymi strojami popiszą się 

panowie, przecież też potrafią. 

Anna Hendler 

Rajd „Śladami Armii Krajowej” 

14 lutego br. minęła 70 rocznica przekształcenia 

Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Dla 

upamiętnienia tej rocznicy Zarząd Klubu Turystów 

Pieszych „Przygoda” zorganizował wieloetapowy rajd 

pn. „Śladami Armii Krajowej”. 

Inauguracyjny I etap rajdu odbył się w sobotę 

25 lutego br. i prowadził ulicami Kielc. Mimo 

niesprzyjającej aury na miejscu zbiórki pod 

pomnikiem Armii Krajowej zjawiło się ponad 20 osób. 

Prowadzący kol. Krzysztof Bogusz w niezwykle 

interesujący sposób zapoznał uczestników z 

upamiętnionymi miejscami związanymi z 

działalnością bojową AK i ich historią. W czasie 

wędrówki  odwiedzono bazylikę katedralną, gdzie 

obok innych pamiątek przeszłości, znajdują się tablice 

poświęcone AK. Stamtąd udano się na ul. Zamkową, 

aby przy obiektach dawnego więzienia, uczestnicy 

mogli dowiedzieć się o akcji uwolnienia przez oddział 

pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”, 

żołnierzy Armii Krajowej, aresztowanych w 1945 r. 

przez komunistyczne władze. 

Następnie uczestnicy powędrowali na ul. 

Paderewskiego, róg Solnej gdzie żołnierze AK 

dokonali udanego zamachu w dniu 15.06.1944 r. na 

F.H. Wittka – szefa siatki agentów gestapo. Stamtąd 

przeszli pod kamień pamiątkowy przy parku 

poświecony uczestnikom tej akcji. Wędrując wzdłuż 

rzeki Silnicy przeszli pod pomnik harcerzy na skwerze 

Szarych Szeregów. Rajdowa wędrówka po Kielcach 

zakończyła się na cmentarzu partyzanckim przy ulicy 

Ściegiennego, gdzie odwiedzono groby partyzantów 

poległych podczas różnych bitew i potyczek z 

okupantem hitlerowskim na terenie Kielecczyzny oraz 

zapalono znicz pamięci. Na tym cmentarzu pochowani 

są m.in. partyzanci AK polegli na 

Wykusie, pod Leszczynami, Antoniowem i w innych 

miejscach walk. Spoczywa tu m.in. dowódca 2 

Dywizji Piechoty AK ppłk Antoni Żółkiewski „Lin” 

zmarły na serce po odbiciu z kieleckiego więzienia 

UB, słynny partyzant „Wilk” - Zb. Kruszelnicki – 

poległy pod Miedzianą Górą oraz wielu znanych z 

nazwiska i bezimiennych bohaterów. 

Wycieczka ta uświadomiła uczestnikom rajdu jak 

wielką ofiarę złożyli żołnierze Armii Krajowej w 

walce o niepodległość naszej Ojczyzny.  

Na terenie Kielc znajduje się wiele miejsc 

pamięci związanych z działalnością Armii Krajowej. 

Nie do wszystkich dotarliśmy. Mamy nadzieję, że 

jeszcze będzie okazja do ich odwiedzenia i 

przypomnienia historii z nimi związanej. Na 

zakończenie należy przytoczyć cytat który znajduje się 

przy wejściu na Stary Cmentarz w Zakopanem: 

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, 

tracą życie”. 

W następnych etapach rajdu wyruszymy po za 

Kielce i zapoznamy się z innymi miejscami gdzie 

walczyli  żołnierze AK. Najbliższy II etap rajdu 

odbędzie się 24 marca br. w lasach daleszyckich 

będzie dotyczył oddziału AK „Wybranieckich”, zaś III 

etap postaci legendarnego dowódcy partyzanckiego - 

Antoniego Hedy „Szarego”. W dalszej perspektywie 

mamy wycieczki śladami oddziałów J. Piwnika 

„Ponurego” i E. Kaszyńskiego „Nurta” w lasach 

siekierzyńskich, M. Tarchalskiego „Marcina” w lasach 

włoszczowskich, i W. Szwieca „Robota” na ziemi 

koneckiej. 

Jerzy Pabian 



6 

 

„Twardziel Świętokrzyski” 

Jak już wcześniej informowałem, zrezygnowałem 

od tego roku z organizacji maratonów unijnych w 

imieniu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK. Impreza, 

której inicjatywa powstała w KTP „Przygoda”, mimo, 

że rozwinęła się przez osiem lat istnienia w duży 

ogólnopolski maraton, nie znalazła dostatecznego 

wsparcia i zrozumienia ze strony oddziału  i to był 

zasadniczy powód mojej decyzji. W tym roku, 

tradycyjnie w dniach 30.04. do 1.05.2012r. odbędzie 

się tylko, bardziej ekstremalna część imprezy – 

supermaraton „Twardziel Świętokrzyski” na dystansie 

100 km z Gołoszyc do Strawczynka, gdzie 1 maja o 

godz. 17.00 odbędzie się jego uroczyste zakończenie. 

Limit czasowy na pokonanie tej trasy wynosi 22 

godziny. Głównymi organizatorami supermaratonu są 

aktualnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w 

Kielcach oraz Urząd Gminy w Strawczynie wraz z 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku. 

KTP „Przygoda” pozostaje jako jeden ze 

współorganizatorów, a kilku jej członków 

zaangażowanych będzie w przygotowanie i 

zabezpieczenie organizacji oraz przebiegu imprezy. 

Bardziej szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń 

można uzyskać na stronie: 

www.rajdunijny.wseip.edu.pl, także u Komandora 

Supermaratonu Andrzeja Żeleźnikowa: tel. 600012494 

oraz Sędziego Głównego Supermaratonu Ryszarda 

Łopiana tel. 604 946 327. Wpisowe wynosi 50,00zł, a 

termin zgłoszeń upływa z dniem 10.04.2012r. 

Ryszard Łopian 

NOWA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA 

Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza 

I. Postanowienia ogólne 

1.  Ostrowiecka Odznaka 

Turystyczno-Krajoznawcza jest 

odznaką regionalną, ustanowioną 

przez PTTK Oddział im. Stanisława 

Jeżewskiego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, PTTK Oddział im. Mieczysława 

Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim Polskie 

Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Ostrowieckiej i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

2.  Obszar zdobywania odznaki wyznaczają 

miejscowości i obiekty krajoznawcze wymienione w 

kanonie 

3.  Odznaka ma na celu popularyzację walorów 

krajoznawczych obszaru objętego odznaką.  

4.  Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i 

złoty. Wzory odznak znajdują się w załączniku do 

niniejszego regulaminu. 

II. Warunki zdobywania Odznaki 

5.  uzyskanie Ostrowieckiej  Odznaki Turystyczno-

Krajoznawczej może ubiegać się każdy, kto spełnił 

następujące warunki-zwiedzi odpowiednią liczbę 

obiektów , które  określa poniższa tabela  

6.  Ostrowiecki kanon krajoznawczy, stanowi 

integralną część niniejszego regulaminu. 

7.  Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki 

jest  ograniczony: w stopniu brązowym do roku czasu, 

w stopniu srebrnym do 2 lat, w stopniu złotym do 3 lat 

od daty pierwszego wpisu w kronice. 

8.  Miejscowości, miejsca i obiekty wymienione w 

kanonie mogą być zaliczone tylko raz niezależnie od 

stopnia odznaki. 

9.  Ostrowiecką Odznakę Turystyczno-

Krajoznawczą można zdobywać równocześnie z 

innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami 

turystyki kwalifikowanej. 

III. Weryfikacja 

10. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza 

może być zweryfikowana pod następującymi 

warunkami: 

•ubiegający się o weryfikację przedkłada kronikę 

odwiedzanych obiektów, która zawiera daty i wykaz 

odwiedzanych obiektów. 

•Potwierdzeniem zwiedzanych obiektów mogą być: 

zdjęcia, bilety wstępu, czytelny podpis osoby z tytułem 

uprawnień turystycznych  lub krajoznawczych, 

organizatora wycieczki, pieczątką dowolnej instytucji 

zawierającej nazwę miejscowości , obiektu na trasie 

wycieczki.  

•Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki 

11. Zdjęcia dokumentujące zdobywanie odznaki za 

zgodą autora będą publikowane na portalu 

www.ostrowiec.travel 

 obiekt brąz srebro złoto 

1 Parki Narodowe, rezerwaty 1 4 11 

2 Muzea, izby pamięci, trasy 

poziemne 
1 3 7 

3 Miejsca Pamięci Narodowej 3 6 11 

4 Zabytki techniki 1 2 5 

5 Zamki, grodziska, zespoły 

dworsko – parkowe 
1 3 6 

6 Zabytki sakralne i zabytkowe 

cmentarze 
5 10 20 

7 Miasta i miejscowości 1 2 6 

8 Pozostałe obiekty 1 2 3 

9 Imprezy  2 4 

http://www.rajdunijny.wseip.edu.pl/
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12. Każda organizacja i instytucja tworząca odznakę 

delegują do zespołu weryfikacyjnego po jednym 

przedstawicielu 

13. Weryfikacji dokonuje przynajmniej 2 członków 

zespołu 

14. Siedzibą zespołu weryfikacyjnego jest  Miejskie 

Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu 

przysługuje organizacjom tworzącym odznakę. 

KANON ODZNAKI Wykaz wszystkich obiektów 

kanonu dostępny na stronie internetowej PTTK:  

http://ostrowiec.travel/pl/informacje_o_regionie/ostrowiecka_odznaka_tu

rystczno-krajoznawcza/kanon_ostrowieckiej_odznaki_turystczno-

krajoznawczej/ 

 

Imprezy na których można zdobywać punkty do 

świętokrzyskiego SUPERPIECHURA w tym roku 

 
Nazwa imprezy 

Główny 

organizator 
Dystans 

1 

Unijny Maraton Pieszy 

po G. Świętokrzyskich 

(Twardziel 

Świętokrzyski) 

O/Świętokrzyski 

PTTK  

w Kielcach 

100 km 

75 km 

50 km 

2 
Cross Maraton 

"Przez Piekło do Nieba" 

O/PTTK 

w Końskich 

42,2 km 

21,1 km 

3 Świętokrzyska 50-tka 

O/Świętokrzyski 

PTTK  

w Kielcach 

50 km 

4 Konecki Maraton Pieszy 
O/PTTK 

w Końskich 
50 km 

5 

Maraton Pieszy po 

Ziemi 

Opoczyńskiej i 

okolicach 

Komitet 

Organizacyjny 
50 km 

6 
Supermaraton Pieszy 

"Konecka Setka" 

O/PTTK 

w Końskich 

100 km 

75 km 

7 
Sielpia eXtreme 

Maraton 

O/PTTK 

w Końskich 

50 km 

25 km 

 

 

KOMUNIKAT 1. Legitymacje PTTK z opłaconymi 

składkami za rok 2011 z końcem marca tracą ważność. 

Przypominamy, że składka członkowska PTTK  na rok 

2012 wynosi:  Normalna – 40 zł,  Ulgowa – 20 zł 

Zarząd Klubu podjął uchwałę dotyczącą wysokości 

rocznej składki klubowej w 2012r., która będzie 

wynosiła – 15 zł 

 

KOMUNIKAT 2.  Klubowa wyprawa w Pieniny 

13 -16 września 2012 r. organizowana przez  

Krzysztofa Bogusza z zakwaterowaniem w ośrodku 

wypoczynkowym „Sokolica” – centrum Szczawnicy, 

Docelowo planowana ilość uczestników; 40 koszt 

wyprawy ok. 300 zł (obejmuje: przejazdy, 

zakwaterowanie – 3 noclegi, wyżywienie – 3 śniadania 

i 3 obiadokolacje, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie i 

opiekę przewodnicką) 

Zapisy do 30 kwietnia. Przy zapisie obowiązuje 

zaliczka w wysokości 100 zł. Po tym terminie w razie 

wycofania się uczestnika zaliczka będzie zwracana 

tylko w przypadku zmiany osoby na to miejsce. 

Pozostała kwota płatna w dniu wyjazdu w Pieniny. 

Zapisy i informacje: Krzysztof Bogusz tel. 784 036 018 

 

KOMUNIKAT 3.Klubowy wyjazd w góry Opawskie 

Wspólny wyjazd Klubu Górskiego i KTP 

„PRZYGODA” w dniach 7-10 czerwca 2012 roku 

przygotowany przez Annę Hendler; Krzysztofa 

Kowalskiego. Zakwaterowanie w Ośrodku 

Wypoczynkowo-Leczniczym „SPOŁEM” Jarnołtówek 

w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami. 

Planowany koszt dla członków klubów: przy 30 

osobach – 350,-zł; przy 45 osobach – 320,- zł plus 

możliwość zamówienia posiłków (3 śniadania po 15,-

zł i 2 obiadokolacje po 20 zł). Koszty obejmują: 

przejazd, zakwaterowanie – 3 noclegi z opłatą 

klimatyczną, ubezpieczenie, opiekę przewodnika, 

wejścia do zwiedzanych obiektów na terenie Polski. 

Na bilety wstępu i jedzenie w Czechach trzeba mieć 

ok. 700 KCŚ 

Zapisy i informacje: w oddziale PTTK Kielce ul. 

Sienkiewicza 29 w godz. pracy biura oraz kol. Anna 

Hendler tel. 667694674; kol. Krzysztof Kowalski tel. 

609417577 do dnia 30 marca 2012r. (piątek) – 

konieczność rezerwacji miejsc! Przy zapisie 

obowiązuje zaliczka w wysokości 100,- zł. Pozostała 

kwota płatna do dnia wyjazdu w dniu 07.06.2012 r. 

W razie wycofania się uczestnika po 30 marca zaliczka 

będzie zwracana tylko w przypadku zmiany osoby na 

zarezerwowane miejsce! 

 

KOMUNIKAT 3 Apel kolegi Adama Pepasińskiego, 

przewodnika PTTK i nauczyciela w szkole 

podstawowej w Bolechowicach. 

W związku z inicjatywą ufundowania sztandaru dla 

Szkoły Podstawowej im. 1 Kompanii Kadrowej w 

Bolechowicach proszę o jej wsparcie poprzez 

wpłacanie dobrowolnych datków na podane niżej 

konto:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLECHOWICACH 
BS KIELCE  O/ NOWINY 

17849300040040047073320001 

     (NA SZTANDAR) 

 

http://ostrowiec.travel/pl/informacje_o_regionie/ostrowiecka_odznaka_turystczno-krajoznawcza/kanon_ostrowieckiej_odznaki_turystczno-krajoznawczej/
http://ostrowiec.travel/pl/informacje_o_regionie/ostrowiecka_odznaka_turystczno-krajoznawcza/kanon_ostrowieckiej_odznaki_turystczno-krajoznawczej/
http://ostrowiec.travel/pl/informacje_o_regionie/ostrowiecka_odznaka_turystczno-krajoznawcza/kanon_ostrowieckiej_odznaki_turystczno-krajoznawczej/
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Wycieczki KTP „Przygoda” od 17.03. do 21.04. 2012 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przygodnik” - Biuletyn Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” 

Oddziału Świętokrzyskiego  PTTK w Kielcach ul. Sienkiewicza 29 

tel.   41 34 459 14,  41 344 77 43 

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

L.

p. 
Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1.  
17.03.12 

( sobota) 
Inscenizacja bitwy pod Grochowiskami 

Jarosław 

Leszczyński 

  Informacje i zapisy: 

Jarosław Leszczyński  

Tel: (41) 361 85 560 

2.  
18.03.12 

(niedziela) 

Mąchocice Kapitulne – Ameliówka – Ciekoty – 

Krajno Zagóra – Św. Katarzyna  10 km 

Edward 

Matys 

Przystanek MPK 

linii nr 10, ul 

Czarnowska  

godz. 9
30

 

3.  
24.03.12 

( sobota) 

II etap Rajdu „Śladami Armii Krajowej” 
Cisów – g. Stołowa - . Września – ścieżką 

historyczną przez obozowisko „Barabasza”- Niwy 

– Daleszyce   15 km 

Krzysztof 

Bogusz  

Dworzec BUS 

ul. Mielczarskiego 

godz. 9 
10

 

4.  
25.03.12 

(niedziela) 

„Powitanie wiosny”; Kuźniaki – g. Perzowa – 

g. Siniewska – g. Barania – Porzecze – rzeka 

Bobrza (topienie Marzanny) – g. Ciosowa – 

Miedziana Góra ok. 15 km  

Jarosław 

Leszczyński 

Dworzec PKS  

stanowisko nr 12 

godz.7
00

  

5.  
1.04.12. 

(niedziela) 
Wyjazd busem na Niedzielę Palmową do 

Smardzowic k. Skały 

Jarosław 

Leszczyński 

Informacje i zapisy: 

Jarosław Leszczyński  

Tel: (41) 361 85 560 

5.   
1.04.12 

(niedziela) 

Piotrowiec – Wólka Kłucka – g. Perzowa – 

Hucisko – Strawczynek; ok.13 km 
Odcinek trasy: g. Perzowa – Hucisko – Strawczynek (OSiR) 

przebiega wzdłuż planowanego przejścia końcowego w 

najbliższym Rajdzie Unijnym. Uwaga:
 
przejazd na miejsce

 

startu wynajętym autokarem 

Ryszard 

Łopian 

Parking przed 

byłym kinem 

„Romantica” 

ul. Czarnowska 

godz. 8 
00 

6.  
14.04.12 

(sobota) 

Wycieczka busem: 

Niepołomice – Staniątki – Hucisko – Niegowić –

Nowy Wiśnicz – Okocim – Dębno - Zabawa 

Jarosław 

Leszczyński 

Informacje i zapisy: 

Jarosław Leszczyński  

Tel: (41) 361 85 560 

7.  
15.04.12 

(niedziela) 

Zagrody – dolina Dobrzączki – u podnóża góry 

Miejskiej i Okrąglicy – jaskinia „Piekło” – 

Chęciny ok.15 km 

Grażyna  

Dziółko 

Przystanek MPK 

linii nr 19,  

ul. Jana Pawła II 

(Krakowska 

Rogatka) godz. 8
45

 

8.  
21.04.12 

(sobota) 

III etap rajdu „Śladami Armii Krajowej” -  

„Szaracy” 

Lipie k. Starachowic – szlakiem turyst. p -przez 

lasy starachowickie – rez. leśny  „Rosochacz” – 

rez. geolog. „Skały pod Adamowem” – Adamów – 

Ruda – zalew wodny w Brodach – Krynki - szlak 

rez. geolog. „Skały w Krynkach”; ok. 18 km 

Krzysztof  

Bogusz 

Informacje i zapisy do 

16.04.12 osobiście u K. 

Bogusza lub 

tel. 784 036 018 

Ilość miejsc w 

autokarze ograniczona. 

Koszt wyprawy – 30 zł 


