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Jubileusz Klubu Turystów Pieszych PTTK 

„Przygoda” 

 

Nasz Klub Turystów 

Pieszych PRZYGODA 

obchodzi właśnie 

jubileusz 50 lat 

nieprzerwanej 

działalności. Jesteśmy 

jednym z najstarszych 

klubów PTTK w kraju. 

Jego powstanie 

zawdzięczamy 29 

pasjonatom turystyki pieszej, 

którzy 25 maja 1966 r. założyli nowy klub, 

zatwierdzili jego regulamin, wybrali zarząd na czele 

którego stanął pierwszy prezes Jerzy Zaręba. 

Następnymi prezesami byli: Kazimierz Stąpor, Jacek 

Grzybała, Jerzy Epsztain, Janusz Cichocki, Tadeusz 

Pluta, Danuta Rasała, Bogumił Bryczek, Andrzej 

Guska, Barbara Arendarska, Kazimierz Micorek, 

Władysław Kwapień, Anna Hendler, Grażyna 

Dziółko, Tomasz Gajos, Jerzy Pabian, Lech Segiet, 

Mirosław Kubik. Razem 18 prezesów. Jerzy Epsztain, 

Kazimierz Micorek i Anna Hendler funkcję prezesa 

pełnili dwie lub trzy kadencje. Od początku istnienia 

klub posiada odznakę z wizerunkiem jelenia 

świętokrzyskiego. Jej autorem był Jerzy Sadowski. W 

1996 r. z okazji 30-lecia swej działalności klub 

przyjął nazwę PRZYGODA, której pomysłodawcą 

był kolega Waldemar Kowalski. Jak adekwatna jest ta 

nazwa można przekonać się uczestnicząc w naszych 

wycieczkach i wyprawach. A jest ich dużo. W ciągu 

roku bywa nawet 100. Prezes oddziału Marcin 

Marciniewski pokusił się o statystykę. Przyjął 50 

wycieczek rocznie, pomnożył przez 50 minionych lat 

i otrzymał 2,5 tys. Założył, że średnia trasa wycieczki 

liczy 15 km i okazało się, że przewędrowaliśmy około 

40 tys. km, czyli okrążyliśmy kulę ziemską wzdłuż 

równika! W każdej wycieczce uczestniczyło średnio 

25 osób. Wynika z tego, że jubileusz obchodzi dzisiaj 

około 62 tysiące osób. 

 

 

 

 

Działalność KTP to nie tylko cotygodniowe 

wycieczki ale również tradycyjne imprezy 

organizowane od wielu lat: Rajd „Baby Jagi” – 35 lat, 

Rajdy Rodzinne, Kapeluszowe, Walentynkowe, 

Powitanie Wiosny z topieniem Marzanny, Jesienne 

Pieczonki, Rajdy Legionowe, Wigilijne, Sylwestrowe, 

Powitanie Nowego Roku i wiele wiele innych. W 

rajdach i imprezach uczestniczą członkowie Klubu,  

mieszkańcy Kielc oraz innych miejscowości naszego 

województwa. W 2004 r. zrodził się pomysł 

zorganizowania imprezy ogólnopolskiej - Rajdu 

Unijnego. Jego pomysłodawcą i komandorem jest 

kolega Ryszard Łopian. Członkowie klubu pomagają 

w organizacji tego trudnego zadania. W rajdzie bierze 

udział około 300 turystów z całej Polski, którzy po 

pokonaniu Głównego Szlaku Gór Świętokrzyskich 

otrzymują tytuł TWARDZIELA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. 

 

Klub jest kuźnią kadry programowej PTTK - 

przodowników turystyki pieszej, górskiej, 

instruktorów krajoznawstwa, ochrony przyrody. 

Wielu przewodników świętokrzyskich edukację 

turystyczną zaczynało w „Przygodzie”. Nasi 

członkowie są Zdobywcami Korony Gór Polski. 

Od 2001 r. ukazuje się biuletyn klubowy 

„Przygodnik”, którego redaktorami w chwili obecnej 

są Jerzy Pabian i Piotr Garecki. Autorami artykułów 

są członkowie Klubu. Nawet teraz kiedy mamy swoją 

stronę internetową gazetka ma stałych czytelników. 

Jesteśmy dumni, że z okazji jubileuszu udało nam się 

wydać monografię Klubu. Składam podziękowania jej 

redaktorowi dr Andrzejowi Rembalskiemu i jego 

żonie Danucie, Ryszardowi Garusowi i Jackowi 

Pernalowi z Agencji Wydawniczej JP którzy tę pracę 

wydali, oraz wszystkim autorom zamieszczonych 

tekstów i fotografii. 

 

W ciągu 50 lat w Klubie działało około 500 

członków i wielu sympatyków. Byli wśród nich: 

senatorowie, rektorzy, profesorowie, lekarze, 

nauczyciele, ludzie czynni zawodowo a także emeryci 

i uczniowie. Ich zaangażowanie w społeczną 
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działalność przyczyniło się do tego, że Klub Turystów 

Pieszych „Przygoda” cieszy się uznaniem 

mieszkańców Kielc i regionu. Aktualnie klub zrzesza 

85 członków. Łączą nas wspólne zainteresowania, 

miłość do ziemi świętokrzyskiej i przyjaźnie zawarte 

na całe życie. Wiele par małżeńskich skojarzyło się na 

naszych wycieczkach. 

Myślę, że z takim bagażem w plecakach 

doczekamy następnych jubileuszy. 

 
Grażyna Dziółko - prezes KTP „Przygoda” 

 

 

List od Prezesa Zarządu Głównego PTTK               

kol. Romana Bargieła z okazji naszego Jubileuszu. 

 

 

 

 

 
 
 

NA SZLAKU JERZEGO KAPUŚCIŃSKIEGO 

 

Podwójny rajd na otwarcie szlaku Jerzego, 

dzieci, młodzi, starzy - na dwóch zmiennych odcinkach, 

oprawa przewodnicka z pnia wyborowego, 

słuchać ich wartkich relacji - aż leci ślinka ! 

 

 Już w busie poznajemy szczegóły biografii, 

 krajoznawcy, regionalisty, przewodnika, 

     on ci wszystko przygotować, zrobić - potrafił, 

 ze świecą szukać dziś takiego dydaktyka. 

 

Kochał rodzinne Świętokrzyskie, dzieci, młodzież, 

popularyzował wiedzę o tym regionie, 

otwarciem, życzliwością - z wszystkimi żył w zgodzie 

Znów jesteś na szlaku ! W pamięci nie zatoniesz ! 

 

 
 

 

 Piórków - Pasmo Jeleniowskie - Góra Chełmowa, 

 a w górze widoczne mury klasztorne, wieża, 

 pogoda niepewna, zechce wnet pofolgować, 

 do mety w Nowej Słupi raźniej będzie zmierzać. 

 

Wspaniałe widoki na Jeleniowskie szczyty, 

romański kościół w Grzegorzowicach się bieli, 

krajobraz jarami lessowymi poryty, 

widać rękę gospodarską, w krąg się zieleni. 

 

 Gdzieniegdzie ślady podworskie jeszcze widoczne.. 

 Piękny pałacyk - czyżby imitacja dworu ?  

 Losy Rauscherów  przybliżone, mniej mroczne, 

 dziedzic Tomasz był związany z ruchem oporu. 

 

Sprawa uskoku tektonicznego nie chwyta, 

lecz żużel podymarkowy - toż prawdziwe coś, 

niżej Dobruchny i Pokrzywianki koryta, 

przed nami ekscytująca Chełmowa Jejmość, 
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 Okazy modrzewia zadziwiają markotnych, 

 Marian Raciborski - najważniejszy na szczycie, 

 ukąszenia mrówek - z rodzaju tych zdrowotnych, 

 dla zapewnienia światła - wycinki w podszycie. 

 

Nad Słupianką bobrzych treningów i cięć ślady, 

chyba wójt Nowej Słupi żyje z nimi w zgodzie, 

wokół woń kwiatów, śpiew ptaków, liczne owady, 

rekonstrukcja dymarek już na stałe w modzie. 

 

    Na kapliczce Floriana tablica Jerzego, 

    a święty Wawrzyniec już po niedzielnej sumie, 

    pielgrzymki do Centrum Archeologicznego ... 

    Uroczystość Otwarcia Szlaku ! Się rozumie ! 

 

Na początek ognisko, gorąca kiełbasa, 

na przepitkę herbatka, kawa - do wyboru, 

wśród oficieli sam Kaziu Micorek „Baca”, 

władze Nowej Słupi, dodające splendoru. 

 

    Przypomnienie sylwetki Jurka - bohatera, 

    wespół z Otwarciem Turystycznego Sezonu, 

    zięć Grzegorz w imieniu rodziny głos zabiera, 

    moc podziękowań - wyrazem dobrego tonu. 

 

 

 

 

 

 

 

Umilają pobyt zebranym „Chełmowianki”, 

wyśmienita regionalna grochówka z wkładką, 

błysk fleszy, grupowe dyskusje, pogadanki ...Widzę Twój 

uśmiech Jerzy ! W Twoim stylu ! Tak to ! 

 

 
Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 

Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

Nowa Słupia - Kielce, 24/27.04.2016 

 

 
fot. Z. Borowiec 

 

*  *  * 

Joanna Burtnik 

 

IV ETAP SZLAKU ORLICH GNIAZD - 

WIZYTA W ZAMKU OGRODZIENIEC 

 

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to teren leżący 

pomiędzy Krakowem i Częstochową i zaliczany jest do 

jednych z najpiękniejszych miejsc w Polsce. 

To kolebka naszej kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż 

w każdej innej części kraju. Położona jest pośród 

przepięknych pagórków porośniętych lasami, wśród 

malowniczych wapiennych ostańców, stwarzając 

wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy 

człowiekiem i środowiskiem. 

W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski 

powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku 

drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody 

obronne, które miały chronić szlaki handlowe w 

tworzącym się państwie piastowskim. 

Na terenie tym utworzony został Szlak Orlich Gniazd- 

szlak turystyczny koloru czerwonego, przebiegający 

przez województwa małopolskie i śląskie. Ten 

niezwykle popularny, główny szlak turystyczny na 

Jurze.  

Szlak przebiega z Częstochowy do Krakowa lub 

odwrotnie, przez najciekawsze obiekty i zakątki Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej, liczy sobie 163,9 km. 

Szlak Orlich Gniazd wytyczył Kazimierz Sosnowski - 

ojciec nowoczesnej turystyki polskiej. Widnieje pod 

numerem pierwszym w ogólnopolskim rejestrze 

znakowanych szlaków pieszych. Ta pozycja wynika z 

ukształtowania terenu, obecności licznych ostańców 

skalnych, jaskiń oraz zabytków. 

Od zeszłego roku Klub Turystów Pieszych PTTK 

„Przygoda” zdobywa ten piękny szlak, w podziale na 

sześć etapów. We wrześniu 2015 r. miał miejsce etap 

trzeci a 17 kwietnia b. r. przyszła kolej na kolejny- 

czwarty etap zdobywania Szlaku Orlich Gniazd. 

Organizatorami i przewodnikami wyprawy byli kol.: 

Krzysztof Kowalski oraz Piotr Garecki. 

Tym razem wędrowaliśmy na trasie: Pilica (zespół 

pałacowo-parkowy 1610 r.,) - Kocikowa - Podzamcze 

Ogrodzienieckie (zamek Ogrodzieniec - poł. XIV w.) 

- Karlin - Żerkowice - Morsko (zamek Bąkowiec - 

kon. XIV w.) - Góra Apteka- Podlesice. 

Trasa była dosyć trudna i wymagająca ale za to 

bardzo piękna, malownicza i widokowa. Wycieczka 

zaczęła się od zwiedzenia ruin zabytkowego XVII-

wiecznego zamku z parkiem i murami obronnymi w 

Pilicy, oraz kościoła p/w św. Jana Chrzciciela w tejże 

miejscowości. Po drodze mijaliśmy wiele pięknych 

miejsc- krajobrazów, ostańców i wychodni skalnych. 

Myślę jednak, że najważniejszym miejscem na trasie 

był Zamek Ogrodzieniec, który wg mnie jest 

najpiękniejszym miejscem na Szlaku Orlich Gniazd. 
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Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu 

Ogrodzienieckim, to prawdziwa perła Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej, wznosi się w środkowej 

części Jury, na najwyższym jej wzniesieniu - Górze 

Janowskiego, która wg najnowszych badań ma 

wysokość 516 m n.p.m. 

Nie ma zamku 

na Jurze, który 

robiłby większe 

wrażenie na 

turystach i 

przyciągał tak 

liczne rzesze 

odwiedzających. 

To największa 

budowla na 

Wyżynie, sięgająca czasów Kazimierza Wielkiego 

czyli początku XIV wieku. W przeszłości, w XVI wieku 

właścicielami twierdzy byli Bonerowie, jeden z 

najbogatszych rodów w całej Polsce, który urządził 

sobie tutaj wspaniałą, renesansową rezydencję, 

przepychem i bogactwem równającą się z Zamkiem 

Królewskim na Wawelu. 

Zamek w Ogrodzieńcu świetnie wkomponowany jest w 

naturalne masywy wapienne, które dodatkowo 

osłaniały budowlę. 

W sezonie w zamku bardzo często odbywają się 

różnorodne imprezy: turnieje rycerskie, spotkania z 

duchami i koncerty, które przyciągają rzesze turystów. 

Jedną z popularniejszych imprez jest Najazd 

Barbarzyńców, kiedy to pod zamkiem rozbija się 

mnóstwo namiotów i wracamy do odległych czasów 

naszych przodków. 

 

Poznajmy kilka ciekawostek na temat zamku 

Ogrodzieniec: 

 W 1885 roku ruinę zamku Ogrodzieniec 

odwiedził 19-letni wówczas Aleksander 

Janowski, od którego teraz nazwę nosi wzgórze 

zamkowe. Obserwacja ruin przy różnej pogodzie 

i porze dnia zainspirowała Janowskiego do 

utworzenia w 1906 roku pierwszej w Polsce 

organizacji turystycznej Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego, którego symbolem została 

ruina tej jurajskiej warowni. 

 1973: zamek posłużył jako część plenerów 

zdjęciowych do serialu „Janosik”, 

 1980: realizowano na zamku film „Rycerz” w 

reżyserii Lecha Majewskiego. 

 1984: heavymetalowy zespół Iron Maiden nagrał 

na zamku wstawkę filmową, która została użyta 

w filmie „Live After Death”. Materiał został 

wykorzystany przy utworze Hallowed Be Thy 

Name. 

 2001: w ruinach realizowano zdjęcia do Zemsty 

w reżyserii Andrzeja Wajdy. Do zamku 

dobudowano duże fragmenty dekoracji, które nie 

zostały usunięte po zakończeniu zdjęć. 

 

Wycieczki Szlakiem Orlich Gniazd cieszą się 

wielkim powodzeniem wśród członków i 

sympatyków naszego klubu „Przygoda”. Tym razem 

było nas ok. 50 osób. Pogoda dopisała koncertowo i 

towarzystwo też, toteż wędrówka odbyła się w miłej i 

radosnej, okraszonej słońcem atmosferze. Oczywiście 

jak to w „Przygodzie” zdarzyły się małe przygody, 

zaginięcia w akcji i inne zawirowania, ale wszyscy 

szczęśliwie dotarli do mety czyli miejscowości 

Podlesice. 

 

Składam serdeczne podziękowania kol.: 

Krzysztofowi Kowalskiemu i Piotrowi 

Gareckiemu, nie tylko za wyprawę do Ogrodzieńca, 

ale za sam pomysł zdobywania tego szlaku w kilku 

etapach. 

 

Na koniec pozwolę sobie na małą refleksję... 

wszystkie wędrówki jurajskim szlakami są dla mnie 

hołdem dla ś.p. Krzysia Bogusza- niezmordowanego 

przewodnika i gawędziarza, wielkiego miłośnika Jury 

Krakowsko- Częstochowskiej. To właśnie ON kilka 

temu zaszczepił mi miłość do tego regionu i cieszę 

się, że Piotr i Krzysztof, kultywują jego dzieło. 

 

ŚPIEWOGRANIE W KRAJNIE 

W sobotę 23 kwietnia 2016 roku w Krajnie I w 

gospodarstwie agroturystycznym u Państwa 

Szlufików odbyło się drugie śpiewogranie członków i 

sympatyków klubu PTTK PRZYGODA oraz 

przewodników Świętokrzyskich PTTK Koło 

BARTEK. Cała impreza trwała od 17.00 g. do 21.30 

g. zaś inicjatorem, głównym muzykiem i 

prowadzącym śpiewogranie był jak zwykle 

niezastąpiony i jedyny w tej branży kolega Paweł 

Jachowicz. Wcześniej 

uczestnicy imprezy 

wyruszyli pieszo na 

trasę z Mąchocic - 

Ameliówki aby przez 

Radostową i grzbiet 

Krajeński, po 8 km 

marszu dotrzeć do 

celu. W sumie było 
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prawie 30 uczestników. Na początku był poczęstunek, 

świętokrzyska zalewajka z jajkiem zakąszana 

chlebem. Potem herbatka, kawa i coś nie coś na 

poprawę humoru. Mówiąc krótko woda rozmowna 

różnego gatunku, były też wyroby własnej roboty w 

tej dziedzinie. 

Paweł 

zorganizował 

wszystko 

wzorowo. 

Teksty 

śpiewanych 

piosenek były 

wyświetlane na 

ekranie, wszyscy śpiewali, impreza rozkręcała się 

pomału na dobre. Ale gdy zaczął się koncert solowy 

Pawła to było jak w dobrym kabarecie. Punkt 

pierwszy piosenka duet Proszę Ojca Bernardyna - 

popisowy numer Pawła. Potem /Szła dzieweczka do 

laseczka/ - wersja pierwsza śpiewana wszyscy razem, 

i wersja druga dla osób nie słyszących czyli w języku 

migowym. Teraz zrobiło się wesoło, dużo śmiechu i 

dobrej zabawy. Zapomnieliśmy o problemach dnia 

powszedniego, powstała propozycja aby takie 

śpiewogranie robić na początek i koniec sezonu 

turystycznego czyli 2 razy do roku. Pomału o 21.30 

wszyscy rozjechali się do Kielc, busik przyjechał po 

nas punktualnie. 

     fot. M. Kubik                                       Jacek Grzybała  

 
Ryszard Łopian 

„Dwunasty Unijny” zakończony. 
 

Turystyczny festiwal wędrowania po Górach 

Świętokrzyskich, organizowany corocznie w kolejne 

rocznice przyjęcia Polski do Unii Europejskiej 

przechodzi do historii. 

Akredytacja uczestników oraz otwarcie 

maratonu „Dwunasty Unijny” odbyło się na terenie 

Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk 

Medycznych w Kielcach z udziałem kandydatów na 

„Twardzieli Świętokrzyskich”, którzy jako pierwsi 

rozpoczynali nocno-dzienne zmagania.            

Łącznie, prawie 350 osób z całej Polski wędrowało 30 

kwietnia i 1 maja po czerwonym szlaku turystycznym 

im. Edmunda Massalskiego. 

Organizatorami, tej cieszącej się coraz 

większym zainteresowaniem imprezy są Oddział 

Świętokrzyski PTTK w Kielcach z Klubem 

Turystów Pieszych „Przygoda” i Klubem Górskim, 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 

Medycznych w Kielcach oraz Gmina Strawczyn z 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Olimpic” w 

Strawczynku. Bardzo dużej pomocy udzielają 

władze gmin z ośrodkami kultury i sportu z 

Zagnańska, Bielin, Masłowa, Miedzianej Góry i 

Baćkowic oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach, 

Urząd Miasta Kielce, a także sponsorzy - firma 

Olimp Sport Nutrition, PHT SUPON Sp. z o.o., 

Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy i Piekarnia 

„Złoty Kłos” z Kielc. 

Najtrudniejszą, wręcz ekstremalną, konkurencję, 

prawie 100 km z Gołoszyc do Strawczynka, znaną 

powszechnie pod nazwą „Twardziel Świętokrzyski”, 

pokonało 120 osób, w tym 16 pań. 34 osoby niestety 

nie podołały trudnościom trasy, jeden z panów, ze 

względu na dolegliwości i osłabienie musiał się 

poddać zaledwie 8 km przed metą, po pokonaniu 

86 km. Opiekę i pomoc zapewnił mu inny uczestnik 

marszu Adam Zieliński z Końskich. 

W tym roku prawie połowa uczestników to byli 

debiutanci na tak trudnej imprezie, ale dzięki dość 

dobrej pogodzie, chociaż noc była bardzo zimna i 

mglista, a wiele odcinków szlaku niebezpiecznych, 

nawet bagnistych, to zdobycie upragnionej statuetki 

„twardziela” udało się nadspodziewanie licznej 

grupie. Niektórzy męczyli się by nie przekroczyć 

limitu 22 godzin, który został określony w 

regulaminie przez organizatorów. Byli też 

maratończycy jak Kopyra Piotr, Garbień Andrzej, 

Czerwiak Paweł (od 30 km pokonywał trasę z 

bolesną kontuzją), Stachura Damian, Nemś 

Akadiusz, Sumiński Artur i pierwsza z kobiet na 

mecie Mariola Jamróz, którzy dokonywali tego w 12 

- 14 godzin. Ogólną sensację wzbudził 82-letni 

Maciej Ignatowski z Grójca, który zameldował się na 

mecie w znakomitej formie, sporo przed swoim 

synem. Wszyscy chwalili obsługę i znakomitą zupkę 

zarówno w Kakoninie jak i Tumlinie. 

Mniej, bo 72 osoby, podjęły próbę pokonania, już 

tylko w dzień, dystansu 50 km w „Unijnej 50-tce” z 

Ameliówki do Strawczynka. Udało się to 68 osobom, 

w tym 23 paniom. Większość uczestników to były 

osoby walczące o tytuł „Superpiechura 

Świętokrzyskiego” oraz przygotowujące się do 

podjęcia próby zdobycia statuetek „twardziela” w 

następnych edycjach imprezy. W tej konkurencji, 

jeden z uczestników przegrał z dolegliwościami w 

Hucisku, dosłownie 6 km przed metą, co tylko 

świadczy o skali trudności imprezy. Jedna z pań, 

licząca sobie 78 „wiosen” Aleksandra Raczyńska z 

Chorzowa, przybyła na metę prawie w środku stawki, 

zapowiadając na przyszły rok próbę zdobycia 

„Twardziela Świętokrzyskiego”. 



6 

 

95 osób z KTP „Przygoda” i nie tylko, wędrowało na 

liczącej 18 km trasy z Oblęgorka do Strawczynka 

dopingując na końcowych kilometrach wyczerpanym 

maratończykom. Przewodnikami byli Andrzej 

Toporek i Grażyna Dziółko wspomagana przez 

koleżanki z Koła Przewodników Świętokrzyskich. 

Na mecie czekała gorąca zupka. Wielu wzięło jeszcze 

udział w konkursie wiedzy o krajach należących do 

Unii Europejskiej zabezpieczonym przez Punkt 

Informacji Turystycznej Europe Direct-Kielce i 

zawodach strzeleckich z pistoletu pneumatycznego 

przygotowanych przez Biuro Świętokrzyskiego ZW 

LOK w Kielcach. Zwyciężył, jak stwierdził 

prowadzący strzelanie, ze znakomitym wynikiem 

Jerzy Pabian z KTP „Przygoda”. 

Na uroczyste zakończenie maratonu przybyli 

posłowie do parlamentu europejskiego Czesław 

Siekierski i Bogdan Wenta oraz w imieniu starosty 

kieleckiego Józef Szczepańczyk i wójtowie 

Strawczyna -Tadeusz Tkaczyk, a z Zagnańska 

Szczepan Skorupski. Na pięknym obiekcie Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic” w Strawczynku 

wręczali oni statuetki i medale, złożyli uczestnikom 

gratulacje i podziękowali organizatorom za 

bezinteresowny wysiłek przy przygotowaniu i 

przeprowadzeniu maratonu, który staje się pomału 

imprezą kultową wśród długodystansowych marszów 

górskich. Limit miejsc podczas zapisów na 

„Twardziela Świętokrzyskiego”, główną część 

imprezy, wyczerpywany jest po zaledwie kilkunastu 

godzinach. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego            

i pomysłodawca maratonu Ryszard Łopian 

podziękował za ogrom pracy komandorowi 

„Twardziela Świętokrzyskiego” Andrzejowi 

Żeleźnikow, komandorowi „Unijnej 50-tki” 

Piotrowi Gareckiemu, sędziemu głównemu 

Dariuszowi Zmorzyńskiemu oraz Tomaszowi 

Brzozowskiemu, Magdalenie Kowalczyk, 

Mirosławowi Szczygłowi, Krzysztofowi 

Kowalskiemu, Mirosławowi Kołodziejowi, 

Katarzynie Rak, Zbigniewowi Borowcowi i wielu 

osobom pomagającym organizatorom z KTP 

„Przygoda”, Klubu Górskiego oraz licznej grupie 

studentów z WSE,PiNM. 

 
 
Andrzej Toporek  

 

RELACJA Z WYCIECZKI UNIJNEJ 

 

W dniu 1.05.2016 KTP "Przygoda" zorganizował 

wycieczkę będącą częścią dużej imprezy pod nazwą 

Ogólnopolski Maraton Pieszy po Górach 

Świętokrzyskich "Dwunasty Unijny". Wycieczkę 

prowadzili przewodnicy świętokrzyscy Grażyna 

Dziółko i Andrzej Toporek. Na parkingu przy ul. 

Armii Krajowej stawiła się 52 osobowa grupa 

turystów pieszych. Autokarem (przejazd darmowy) 

zostaliśmy dowiezieni do Oblęgorka. Po drodze 

prezes KTP "Przygoda" Grażyna Dziółko opowiadała 

ciekawostki związane z mijaną trasą i Henrykiem 

Sienkiewiczem. Po dotarciu do celu marsz aleją 

lipową do muzeum i tu miła niespodzianka. 

Oczekiwała nas przewodniczka z muzeum, 

opowiadanie o Henryku Sienkiewiczu i zwiedzanie 

muzeum to dodatkowe atrakcje tej wycieczki. Gdy 

grupa kielecka zwiedzała muzeum autobus pojechał 

do Strawczyna i dowiózł do Oblęgorka kolejną 

równie liczną grupę uczestników imprezy. Złączone 

grupy ruszyły na trasę. Na początek czarnym 

szlakiem na Baranią Górę. 

Malowniczym wąwozem przemierzyliśmy 

dawne tereny łowieckie magnackiej rodziny Tarłów, 

obecnie jest to utworzony w 1993 r. leśny rezerwat 

przyrody. I tak doszliśmy do czerwonego szlaku, od 

szczytu Baraniej Góry do samej mety szliśmy 

wspólnie z twardzielami świętokrzyskimi, dopingując 

mijających nas zawodników uczestniczących w 

Dwunastym Maratonie Unijnym. 

Z Baraniej Góry marsz na Górę Siniewską, 

krótki przystanek przy słupku wyznaczającym 

najwyższy punkt Pasma Oblęgorskiego Gór 

Świętokrzyskich - 448,8 m n.p.m. i dalej do platformy 

widokowej. Tu przerwa obiadowa i podziwianie 

panoramy z platformy - widok Padołu 

Strawczyńskiego i otaczających go gór od Kielc po 

Małogoszcz zachwycił uczestników wycieczki. 

Potem długie zejście z Góry Siniewskiej i przed nami 

strome podejście pod Górę Perzową. Góra ta to 

kolejny rezerwat na szlaku utworzony w 1995 r., tym 

razem krajobrazowy. Częścią rezerwatu jest pomnik 

przyrody "Skałki Św. Rozalii". Jest to odsłonięcie 

piaskowców triasowych, centralną częścią skałek jest 

ambona podcięta głęboką niszą, w której znajduje się 

kapliczka św. Rozalii. Opowiadanie przewodnika o 

św. Rozalii patronki dotkniętych chorobami 

zakaźnymi pozwoliło na wyrównanie oddechów 

uczestnikom wycieczki. Opuszczając ten ciekawy 

zabytek - osobliwość przyrody i miejsce kultu i 

pielgrzymek miejscowej ludności pożegnaliśmy 

również czerwony szlak. Do mety jeszcze 6-7 km. 

Dla nas to niewiele, ale dla zawodników, którzy już 

przeszli 90 km to 

trudna końcówka. 

Ruszyliśmy 

ścieżką 

przyrodniczo-
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dydaktyczną do Huciska, a następnie dobrze 

oznakowanymi duktami i ścieżkami przez lasy 

strawczyńskie dotarliśmy do mety stadionu w 

Strawczynie. W oczekiwaniu na uroczystość 

zakończenia imprezy odpoczynek, ale także udział w 

konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i w zawodach 

strzeleckich. 

Relaks i dobry krupnik dodał animuszu uczestnikom 

wycieczki, toteż z zapałem oklaskiwali zawodników, 

którym wręczano puchary za ukończenie Twardziela 

Świętokrzyskiego. Aplauzem przyjęto ciepłe słowa o 

"Przygodzie" i jubileuszu 50-lecia tego klubu 

wypowiedziane przez Ryśka Łopiana - głównego 

organizatora "Dwunastego Unijnego" i prowadzącego 

uroczystość zakończenia imprezy. Okazji do owacji 

było dużo - w tej ekstremalnej imprezie wzięło udział 

liczne grono członków i sympatyków klubu 

"Przygoda". Marta Faliszewska, Anita Karcz, 

Kazik Sławiński, 

Wojtek Wąsik, 

Janek Wiórek, 

Agnieszka Adach 

Nowak, Andrzej 

Armada, Marcin 

Duda, Zdzisiek 

Kowalski, 

Grzesiek Krochmal 

- tych ludzi znamy z wycieczek "Przygody". Wrzawa 

podniosła się na trybunach również wtedy, gdy 

wręczano puchar dla zwycięzcy zawodów 

strzeleckich, wygrał Jurek Pabian - nasz kolega 

klubowy. I tak zakończyła się ta interesująca moim 

zdaniem bardzo udana impreza. Ok. 18:30 uczestnicy 

wycieczki wsiedli do autokarów i zostali dowiezieni 

do Kielc. Do zobaczenia na kolejnym maratonie 

unijnym. 
 

Fot. J. Pabian 

REGIONALNE KALENDARIUM HISTORYCZNE 

kwiecień - maj 

(75) 5 IV 1941 - Zakończyło się trwające trzy dni 
wysiedlenie 25 tysięcy kieleckich Żydów do 
wydzielonego na terenie miasta i złożonego z około 
pięciuset budynków getta; rozpoczęte 2 kwietnia, 
odbywało się na koszt Żydów, zmuszonych do 
porzucenia domów, sklepów, warsztatów i lokali 
gastronomicznych w centrum miasta. 

(155) 10 IV 1861 - Gubernator radomski Aleksander 
Uszakow zalegalizował Komitet Bezpieczeństwa 
utworzony w Kielcach dla opanowania radykalnych 
nastrojów antyrosyjskich wywołanych profanacją 

Najświętszego Sakramentu przez pijanych żołnierzy. 
Po zalegalizowaniu Komitetu do dymisji podał się 
prezydent Kielc Kazimierz Jurgaszko. 

(220) 30 IV 1796 - Zm. Franciszka z Krasińskich; córka 
Stanisława Krasińskiego i Anieli Humieckiej, 
morganatyczna żona księcia kurlandzkiego Karola 
Krystiana Wettyna, syna króla Polski Augusta III Sasa i 
Marii Józefy Habsburżanki (ur. 19 III 1742 r. w 
Maleszowej, gm. Pierzchnica) 

(100) 3 V 1916 - Mieszkańcy Kielc uczestniczyli po raz 
pierwszy , bez przeszkód ze strony okupantów, w 
obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z 
tej okazji wielotysięczny pochód przemaszerował z 
Rynku do parku miejskiego, gdzie przed pomnikiem 
księdza Stanisława Staszica odbyła się wielka 
manifestacja patriotyczna. 

(410) 4 V 1606 - Król Zygmunt III Waza mianował 
starostę lubaczowskiego Jana Płazę żupnikiem 
chęcińskim, powierzając mu misję reorganizacji 
tamtejszych kopalń rud miedzi i ołowiu. 

(170) 7 V 1846 - Na Placu  Najświętszej panny Maryi 
w Kielcach rozpoczęły się, trwające dwa dni, 
pokazowe egzekucje uczestników sprzysiężenia 
księdza Piotra Ściegiennego. Jego dwaj młodsi bracia, 
Dominik i Karol, otrzymali 500 i 1000 uderzeń 
wojskową szpicrutą. W dniu następnym miała się 
odbyć egzekucja przywódcy tego spisku. Stojący pod 
szubienicą skazaniec został w ostatniej chwili 
ułaskawiony przez cara Mikołaja I, który zamienił 
wyrok na dożywotnią katorgę w kopalni w 
Nerczyńsku na Syberii. 

(170) 5 V 1846 - Ur. Henryk Sienkiewicz h. Oszyk, (ps. 
Litwos); pisarz i dziennikarz, posiadacz majątku 
ziemskiego w Oblęgorku (zm. 15 XI 1916 r. w Vevey) 

* * * 

Informacje o wycieczkach KTP PTTK "Przygoda" ukazują się 
na stronach internetowych: 

●   www.przygoda.kielce.pttk.pl 

●   www.pttkkielce.pl 
●   www.facebook.com 
●   www.swietokrzyskie.pl 

UWAGA: 

Minimalna liczba uczestników wycieczki wynosi 5 osób. W 
przypadku stawienia się na miejsce zbiórki mniejszej liczby 

osób lub w przypadku warunków atmosferycznych 

zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników Prowadzący 
może odwołać wycieczkę. 
Trasy, miejsca, godziny zbiórki a także prowadzący wycieczki 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od KTP 

"Przygoda". 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 14.05.2016 do 12.06.2016 

 
„Przygodnik” - Biuletyn Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” 

Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29 

tel. 608-505-169   e-mail: ktp.przygoda@op.pl 

Redagują: Jerzy Pabian i Piotr Garecki 

Stali współpracownicy: A.Hendler, J.Burtnik, J.Leszczyński, A.Toporek 
 

Lp Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 
14.05.16 
(sobota) 

Jubileusz 50-lecia działalności KTP „Przygoda” 
Trasa I: Ameliówka (Przełom Lubrzanki) - Góra Radostowa 

- Ciekoty, ok. 4 km 

Trasa II: Masłów - Góra Klonówka - Diabelski Kamień - 

Góra Dąbrówka - Przełom Lubrzanki - Ciekoty, ok. 7 km 

Trasa I: 
Cz.Siuda 

Trasa II: 

M.Kołodziej 

Trasa I: przyst MPK linii 

nr 10, ul. Czarnowska 
godz. 8:35 (odj. 8:49) 

TrasaII: przyst MPK linii 

nr 12, ul. Czarnowska 
godz. 8:35 (odj. 8:49) 

2. 
15.05.16 

(niedziela) 

Zielone Świątki na Górze Witosławskiej 

Wałsnów - Grzegorzowice - Sarnia Zwola - Wronów - pod 
Górą Witosławską (o godz. 12:00 msza św.) - Sarnia 

Zwola, ok. 12 km 

Andrzej 
Sokalski 

Dworzec PKS (stan. 6) 

ul. Czarnowska 
godz. 8:00 (odj. 8:20) 

3. 
21.05.16 
(sobota) 

Zdobywamy Fajną Rybę 

Rączki - Rez. Bukowa Góra i Rez. Murawy Dobromierskie 

pod Górą Krzemyczą - Józefów - Góra Fajna Ryba - Góry 
Suche - Majdan - Rez. Piskorzeniec - Piaski, ok. 19 km 
Na wycieczkę obowiązują zapisy. 

Piotr 

Garecki 

ul. bp. Cz.Kaczmarka 

(park. obok Biedronki) 
godz. 7:30 (odj. 7:40) 

4. 
22.03.16 

(niedziela) 

Śladami Wilków 
Niewachlów II - Kostomłoty Maciejówka - Laskowa-

Ławeczno - Ciosowa (pomnik „Wilków”), ok. 13 km 

J.Pabian 

A.Toporek 

przyst. MPK linii nr 36 
ul. Żytnia, godz 8:50 

(odjazd 9:04) 

5. 
26-29.05 

(czwartek- 
-niedziela) 

Wyjazd klubowy w Bieszczady 

Dolina Górnego Sanu, Dział, Mała Rawka, Wielka Rawka, 
Krzemieniec (Kremenaros), Tarnica 
Brak wolnych miejsc. 

K.Kowalski 

P.Garecki 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 

(park. obok Biedronki) 

godz. 5:45 (odj. 6:00) 

6. 
29.05.16 

(niedziela) 

Bieliny - Duża Skała - Wał Małacentowski - Kobyla Góra - 

Trzcianka, ok. 16 km 
Anna 

Hendler 

Dworzec PKS (stan. 6) 
ul. Czarnowska 

godz. 8:45 (odj. 9:00) 

7. 
4.06.16 
(sobota) 

Wycieczka BUS 
Gowarczów - Białaczów - Gielniów - Przysucha - Borkowice 

- Szydłowiec 

Jarosław 
Leszczyński 

Informacje i zapisy: 
tel. 41 361-85-60 

(wieczorem) 

8. 
4.06.16 
(sobota) 

50-lecie przyłączenia Białogonu do Kielc 

Trasa I: Karczówka - Góra Brusznia - Białogon, ok. 4 km 
Trasa II: Chęciny - Sitkówka - Dobrzączka - Patrol - Zalesie 

- Białogon, ok. 12 km 
Ok. godz. 13:00 początek uroczystości w Białogonie. 

Trasa I: 
G.Dziółko, 

J.Pabian 

Trasa II: 

E.Janikowska 
M.Kubik 

Trasa I: skrzyż. ulic 
Karczówkowskiej i Pod- 

klasztornej, godz. 10:30 

Trasa II: przyst. MPK 

linii nr 31, ul. Żytnia, 
godz. 7:45 (odj. 7:55) 

9. 
5.06.16 

(niedziela) 

XXXVI Rajd Baby Jagi 
Park Miejski - Rezerwat Kadzielnia - Aleja na Stadion - 

ul. Szczepaniaka - Pierścienica (podejście czarnym 
szlakiem) - wiata turystyczna na Stadionie 

Marta 
Tomaszewska 

Grażyna 

Dziółko 

Park Miejski - 

- przy muszli 
godz. 9:30 

10. 
11.06.16 
(sobota) 

Dobrzeszów - G.Dobrzeszowska - Kuźniaki - G.Perzowa - 

G.Siniewska - G.Barania - Oblęgorek, ok. 20 km 
Anna 

Hendler 

Dworzec PKS (stan. 8) 
ul. Czarnowska 

godz. 8:40 (odj. 8:55) 

11. 
12.06.16 

(niedziela) 

Opłotkami Kielc 
Białogon - G.Kolejowa (Foltańskiego) - leśnymi ścieżkami 

Pasma Posłowickiego - G.Pierścienica - Dyminy - wzgórze 
Miedziałka - leśnymi ścieżkami Pasma Dymińskiego - 

G.Hałasa - G.Telegraf - Bukówka - rez. Wietrznia - Os. KSM 
- ok. 12 km 

Jerzy 

Pabian 

przyst. MPK linii nr 19 
ul. Seminaryjska 

(bazary), godz. 9:05 
(odjazd 9:17) 

12. 
12.06.16 

(niedziela) 

Szlakiem Orlich Gniazd – powtórka trasy: 
Rabsztyn - Jaroszowiec - Golczowice - Bydlin - Dolina 

Wodącej - Smoleń - Pilica, ok. 27 km 
Na wycieczkę obowiązują zapisy. 

Krzysztof 

Kowalski 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(park. obok Biedronki) 

godz. 7:50 (odj. 8:00) 


