
1 
 

 

Do użytku wewnętrznego 

  P R Z Y G O D N I K 
Rok XVI   numer 6 (183)                                  Biuletyn Klubowy                                        Czerwiec 2016 r. 

 
Sprawozdanie z Naszego Jubileuszu 

Pięćdziesięciolecie KTP świętowaliśmy 14.05.2016r. 
Już o godz. 9:00 do Centrum Edukacyjnego 
„Szklany Dom” w Ciekotach przyjechała 20 osobowa 
grupa organizatorów, która zajęła się ustawieniem 
sprzętu nagłaśniającego, stołów, rozwieszaniem 
banerów, rozłożeniem namiotu, układaniem w 
odpowiedniej kolejności dyplomów, odznaczeń itp. 
Pogoda nam nie dopisała. Pomimo to już o godz. 12-ej 
witaliśmy pierwszych gości, którzy wpisywali się na 
listę przygotowaną przez Danusię Rembalską. 
Przewodnicy Ewa Janikowska, Czesław Siuda i 
Mirosław Kołodziej przyprowadzili dwie grupy 
turystów. Na wszystkich czekała gorąca grochówka, 
herbata, kawa, chleb ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym. Wszystkim takie chłopskie jadło 
smakowało. 
Główne uroczystości rozpoczęły się o 13:00. Przybyło 
około 180 osób (zaproszeń rozprowadziliśmy 220), 
których powitał Mirosław Kubik i powiedział, że 
(cyt.): ... jubileusz jest okazją do pewnego rodzaju 
podsumowań ale przede wszystkim do wspomnień, 
które choć minione zawsze pozostają w pamięci, 
pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku, 
nieraz sprawia, że pewne zdarzenia umykają z pamięci 
- to jednak ta dzisiejsza jubileuszowa uroczystość 
przywołuje je wszystkie ponownie. 50 lat istnienia 
naszego Klubu to nie tylko suche fakty, daty, 
wydarzenia, relacje. To również, a może przede 
wszystkim nasze wspomnienia, uczucia, refleksje, 
przyjaźnie a nawet klubowe małżeństwa. 
Wszyscy dzisiaj tu zgromadzeni jesteśmy cząstką 
historii Klubu Turystów Pieszych i odwrotnie. Klub jest 
również częścią nas, skrawkiem naszego życia, 
elementem naszej teraźniejszości, bo jak pisał Tadeusz 
Kotarbiński „Przeszłość zachowana w pamięci staje 
się częścią teraźniejszości”. Wszystkich nas, 
niezależnie od wieku i roli jaką pełniliśmy lub pełnimy 
w Klubie łączyło i łączy jedno – chęć organizowania 
aktywnego wypoczynku, wędrowania, poznawania 
ciekawych miejsc Krainy Świętokrzyskiej ale i innych 
regionów naszego kraju, wspólnego spędzania czasu 
oraz wspomnień związanych z naszym klubem. 

 
Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy to właśnie ludzie, 
czyli my wszyscy dziś tu obecni stanowimy wartość 
największą Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” i 
dajemy świadectwo temu, że Klub nasz cały czas tętni 
życiem, nie tylko dlatego, że są w nim kolejne, nowe 
pokolenia ale i dlatego, że wciąż w pamięci wielu ludzi 
żyją wspomnienia sprzed 50, 40, 30 lat. 
Następnie powitał naszych wyjątkowych gości: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzeja Syguta - Prezydenta Miasta Kielce, Jacka 
Kowalczyka - Dyrektora Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
Annę Ciołak - przedstawiciela Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, Tomasza Lato – Wójta 
Gminy Masłów, gospodarza miejsca naszej dzisiejszej 
uroczystości, Marcina Czerwińskiego, 
wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, Andrzeja 
Wąsikowskiego - Przewodniczącego Komisji 
Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK, 
Wojciecha Paska - Prezesa Oddziału PTTK w 
Końskich, Członków Honorowych Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego -
Andrzeja Rembalskiego i Tymoteusza 
Wróblewskiego, Koleżanki i Kolegów Prezesów 
zaprzyjaźnionych Kół i Klubów działających w 
Świętokrzyskim Oddziale Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego oraz wszystkich 
członków założycieli Klubu Turystów Pieszych, 
Członków Honorowych, członków byłych i 
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obecnych. Przewodników Świętokrzyskich, 
członków Klubu Górskiego, Klubu Turystów 
Kolarzy „Kigari”, Akademickiego Klubu Turystyki 
Kwalifikowanej PTTK „Sabat”, sympatyków 
naszego Klubu oraz wszystkich turystów, którzy 
przybyli na nasze święto. 
Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Koleżanek i Kolegów, 
członków naszego Klubu, którzy odeszli do 
wieczności. 

Następnie kol. Grażyna 
Dziółko - prezes KTP 
„Przygoda” przybliżyła 
historię naszego Klubu. 
Kolejnym punktem 
programu było wręczenie 
odznaczeń ZA ZASŁUGI 
DLA TURYSTYKI 
nadanych przez 
Ministerstwo Sportu i 
Turystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej - kol. Grażynie 
Dziółko, Andrzejowi 

Rembalskiemu, 
Ryszardowi Łopianowi, Lechowi Segietowi, 
Jarosławowi Leszczyńskiemu, Andrzejowi Gusce, 
które wręczył dyr. Jacek Kowalczyk. 
 
Andrzej Sygut - wręczył dyplomy od Prezydenta 
Miasta Kielce kol. Grażynie Dziółko, Annie 
Hendler, Ewie Wągrowskiej, Ryszardowi 
Garusowi, Januszowi Cichockiemu, Andrzejowi 
Rembalskiemu, Jerzemu Pabianowi, Andrzejowi 
Sokalskiemu i Stanisławowi Piotrowskiemu. 
 
Honorowe Odznaki PTTK wręczał kol. Marcin 
Czerwiński - wiceprzewodniczący Komisji 
Turystyki Pieszej ZG PTTK - otrzymali je: Złotą - 
Anna Hendler, Hanna Skalska, Katarzyna Król. 
Brązową - kol. Urszula Zychowicz. 
Dyplomy ZG PTTK - kol. Renata Tomczyk, 
Andrzej Toporek, Piotr Garecki, Mirosław Kubik. 
 
Członek Zarządu O/Świętokrzyskiego PTTK Robert 
Kulak wręczył odznaki Za Zasługi dla Oddziału 
Świętokrzyskiego PTTK kol. Urszuli Zychowicz, 
Danucie Rembalskiej, Piotrowi Gareckiemu, 
Mirosławowi Kubikowi i Krzysztofowi 
Kowalskiemu. 
Dyplomy O/Świętokrzyskiego PTTK otrzymali kol.: 
Renata Tomczyk, Małgorzata Skalska, Joanna 
Burtnik, Katarzyna Rak, Henryk Domagała, 
Andrzej Toporek, Paweł Wojtas, Kazimierz 
Sławiński, Stanisław Piotrowski. 
 

Prezes KTP „Przygoda” wręczyła dyplomy „Za 
Współpracę z Klubem Turystów Pieszych 
„Przygoda” dla: kol. Marcina Marciniewskiego - 
Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału PTTK, kol. 
Wojciecha Buczkowskiego - Wiceprezesa 
Świętokrzyskiego Oddziału PTTK, kol. Anny 
Wilczyńskiej - Prezes Koła Przewodników 
Świętokrzyskich PTTK „BARTEK”, kol. Krystyny 
Niebudek - Prezes Koła Przewodników 
Świętokrzyskich PTTK, kol. Renaty Tomczak - 
Prezes Świętokrzyskiego Klubu Turystów Kolarzy 
PTTK „KIGARI”, kol. Pawła Milewicza - Prezesa 
Klubu Górskiego PTTK Kielce, kol. Krzysztofa 
Sabata - Prezesa Akademickiego Klubu Turystyki 
Kwalifikowanej PTTK „SABAT”. 
 
Dyplomy Za Pracę Społeczną dla KTP „Przygoda” 
wręczono dla: Grzegorza Krochmala, Piotra 
Osmoły, Jerzego Pikula, Katarzyny Rak, Barbary 
Rej, Danuty Rembalskiej, Anny Hendler, Danuty 
Rasała, Władysława Kwapienia, Bożeny Koneckiej, 
Bogumiła Bryczka, Kazimierza Micorka, Jerzego 
Epsztaina, Michała Paszkowskiego, Zbigniewa 
Tatarczucha, Kazimierza Sławińskiego, Sławomira 
Micka, Zygmunta Gada, Zofii Franczak, Zbigniewa 
Cichońskiego, Aleksandry Jeziorskiej, Andrzeja 
Śpiewaka, Ewy Janikowskiej, Czesława Siudy, 
Mirosława Kołodzieja, Jacka Grzybały, Leny 
Skibińskiej - Opoki. 
 
Dyplomy Za pomoc w organizacji imprez Klubu 
Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” otrzymują: 
Halina Kaczanowska, Stanisław Piotrowski, Edyta 
Jarząbek, Marta Tomaszewska, Jacek Skrzypczak, 
Ferdynand Biś, Paweł Jachowicz, Robert Kulak, 
Mirosław Sotkiewicz. 
 
Podziękowania Za Nieocenioną Pomoc w 
Organizacji Jubileuszu 50-lecia Klubu Turystów 
Pieszych PTTK „Przygoda” wręczono dla: 
kol. Andrzeja Rembalskiego, kol. Ryszarda Garusa, 
pana Stanisława Rupniewskiego - prezesa firmy 
SUPON, pani Krystyny Nowakowskiej - Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie, pani Janiny 
Broniek - Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Mąchocicach - Scholasterii, pani Wiesławy 
Rutkowskiej - Dyrektora Archiwum Państwowego w 
Kielcach, pani Heleny Gontarz - Prezesa Zarządu PSS 
„Społem”, kol. Beaty Milewicz, kol. Pawła 
Milewicza, kol. Alberta Witeckiego, kol. Mirosława 
Kubika. 
 
Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 
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Następnie przedstawiciele zaproszonych gości zaczęli 
składać życzenia i listy gratulacyjne na ręce Prezes 
Klubu - G. Dziółko. Prezentem od Oddziału 
Świętokrzyskiego był kosz pełen cukierków, który 
wędrował po sali. Poczęstowani zostali wszyscy 
uczestnicy uroczystości. 
Członkowie - założyciele, byli Prezesi, Członkowie 
Honorowi, osoby zasłużone i goście wyjątkowi zostali 
obdarowani Monografią Klubu i Odznaką 
Jubileuszową. 
Po życzeniach nadszedł czas na tort urodzinowy a 
właściwie dwa identyczne torty o łącznej wadze 15 kg 
w kształcie naszej Odznaki Jubileuszowej. Pierwsze 
porcje toru pokroiła Prezes Klubu. Występ zespołu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Czerwone Jagody” z SP w Mąchocicach-Scholasterii 
wprowadził wszystkich w radosny nastrój. Po występie 
dzieci zostały zaproszone na tort i obdarowane 
słodyczami. 
Po oficjalnych uroczystościach przenieśliśmy się pod 
wiatę, gdzie serwowaną pyszną gorącą kaszankę z 
cebulką. Na deski amfiteatru weszła Kapela 
Świętokrzyska z solistką Aleksandrą Cieślak, która 
śpiewem i dowcipem rozbawiła wszystkich gości. Przy 
akompaniamencie rozpoczęły się tańce. Jedni tańczyli, 
inni prowadzili rozmowy z dawno nie widzianym 
kolegami, wspominali, oglądali kroniki, zdjęcia, 
plakietki z imprez. Nikt się nie nudził. 
Nowi członkowie naszego Klubu rok czekali na 
wprasowanie ich do „Przygody”. Korzystając z okazji 
że, jest wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Pieszej 
PTTK Marcin Czerwiński poprosiliśmy go aby on 
„wprasował” nowych piętnastu członków. Jak zwykle 
podczas „prasowania kotów” było wiele śmiechu. 
„Wprasowany” do naszego Klubu jako Członek 
Honorowy” (szybka decyzja zarządu Klubu) został 
również kol. Marcin Czerwiński, który zobowiązał 
się pojawić na którymś z naszych rajdów. Około godz. 
18:00 prosto z Okęcia przyjechał do nas prof. Adam 
Massalski - Członek Honorowy PTTK, a o godz. 21:00 
kol. Krzysztof Lis - członkowie Klubu od 1966 r. To 
nasi najpóźniej przybyli goście. 

Zabawa trwała do godz. 21:30. Jak zwykłe na 
zakończenie była piosenka „Czas do domu czas”. 
 

 Grażyna Dziółko 
fot: J. Pabian, S. Wójcik 

 
 
 

ZŁOTY JUBILEUSZ 
 
Pięćdziesięciolecie Klubu „Przygoda” faktem, 
Ciekoty Żeromskiego proszą dziś w gościnę, 
dwie grupy do ośrodka idą różnym traktem, 
inni z doskoku na ustaloną godzinę. 
 
 Mokro, troszeczkę pada, pogoda nietęga, 
 zamglenie nad Masłowem i na Ameliówce, 

nad głowami rajdowców deszczowych chmur 
wstęga, 

 raźniej by było na byle jakiej szosówce. 
 
Platforma widokowa nikogo nie nęci, 
na Diabelskim Kamieniu tylko jeden śmiałek, 
do pstrykania fotek brakuje jakoś chęci, 
nie smakuje także turystyczne śniadanie. 
 

Ciut zadumy przy krzyżu pamięci lotników,           
roztrzaskali się tutaj we mgle w Peerelu, 
meldowali się w Warszawie u swych 
zwierzchników,   Aeroklubu) 

 nie dotarli w Masłowie do bliskiego celu. 
 
Kojące duszę kwitnące dzikie jabłonie, 
co rusz zieleniutkie paprocie, jagodziny, 
przy zejściu chwytające gałęzie drzew dłonie, 
na stoku Dąbrówki uskoki, rozpadliny. 
 
 Do przełomu Lubrzanki - ulicą „gęsiego”, 
 przejście rzeki na drugą stronę sztywną kładką, 
 zdejmowanie okrycia anty-deszczowego, 
 jubileuszowe niebo dziwną zagadką. 
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Bzy białe, czerwone w przydomowych ogródkach, 
obcięty konar z zadaszeniem w kształcie grzyba, 
wreszcie docelowej Żeromszczyzny podwórka, 
a chwila odetchnienia każdemu się przyda. 
 
 Spod dworskiej wiaty już nęci zapach grochówki, 
 chlebek wiejski ze smalcem, z ogórkiem kiszonym, 
 regulacja wcześniejsza, nie trzeba gotówki, 
 smaczna kawa, herbata w kubku papierowym. 
 
Muzealny dworek wieszcza jak żywy sprzed lat, 
a przed nim młodziutki Żeromski z rodzicami, obok 
rzeczywisty Szklany Dom z książkowych kart, 
w środku „Przygoda” z gośćmi i sympatykami. 
 
Rejestracja przybyłych, zapełnianie sali, 
powitanie officielli i uczestników, 
wręczanie odznaczeń, dyplomów - w pełnej gali, 
podsumowanie zasług, osiągnięć, wyników. 
 
 Wśród wyróżnionych znane przewodnickie twarze, 
 trzon organizatorów pięćdziesięciolecia, 

wdzięczność za pasję ze społecznikostwem           
w parze, 

 za pozyskiwanie klubowego zaplecza. 
 
Słychać też słowa uznania, wsparcia od swoich, 
od innych klubów kieleckich, z przyjaznych Końskich, 
od dyplomów, podarków, słodyczy się roi, 
na koniec występ szkolny iście autorski. 
 

„Czerwone Jagody” prezentują się godnie, 
czuć świętokrzyską barwę, treści w śpiewie, 
wierszach,     

 cytują mity, miejscowych piewców - swobodnie, 
 grono kochających Kielecczyznę się zwiększa. 
 
Jeszcze kawałek urodzinowego tortu, 
czekolady dla dzieci, cukierki dla chętnych, 
rytmy „Świętokrzyskiej Kapeli” prima sortu,         
(znany zespół kielecki od 2002 
taniec pod dachem amfiteatru ponętny.          
z solistką Aleksandrą Cieślak) 
 

Wiwat Klubie „Przygoda” z półwiecznym 
bilansem, 

 wiwat zgromadzeni goście i sympatycy, 
 promujmy Świętokrzyskie, to rozwoju szanse, 
 spełnienie wizji przodków, odparcie krytyki. 
 
Świętokrzyskie to serce Polski, co przyciąga, 
„Przygoda” to niechybnie co dzień udowadnia, 
organizacja wycieczek, rajdów - porządna, 
a wszelkich sceptyków w wędrówkach obezwładnia. 
 
 Jak będzie na stulecie ? Przewidywać trzeba ! 

Kielecczyzna, Żeromszczyzna - zniszczyć się nie 
da ! 

 Dla diabłów, czy czarownic - otworzą się nieba ! 
Tak ! Z „Przygodą” na pewno nie będzie nam 
bieda ! 

 
 
 

Przewodnik Świętokrzyski PTTK 
Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 

Ciekoty / Kielce, 14.05.2016 
 

 
 
OKIEM BYŁEGO PREZESA 
 
W 2016 roku w maju minęło już 50 lat istnienia KTP 
PRZYGODA .Na początku swego istnienia Klub nosił 
oficjalną nazwę Klub Pieszy przy Oddziale PTTK w 
Kielcach. Miałem zaszczyt i przyjemność być jego 
prezesem w latach 1972-1973, trzecim z kolei w jego 
historii. Moimi poprzednikami byli koledzy Jerzy 
Zaręba i Kazimierz Stąpor, niestety nie doczekali 
naszego jubileuszu pięćdziesięciolecia, które hucznie i 
z wielką pompą obchodziliśmy w Szklanym DOMU w 
Ciekotach dnia 14 maja 2016 roku. Moim następcą, a 
więc czwartym z kolei prezesem został kolega Jerzy 
Epsztain. Nie przyjechał na uroczystości do CIEKOT 
ze Skierniewic, gdzie obecnie mieszka. Cóż, wiek robi 
swoje - Jurek skończył 75 lat. 
W moich czasach choć klub liczył 61 osób to 
wycieczki i wędrówki sobotnie oraz niedzielne 
zamykały się frekwencją około 14-20 osób. Była 
wycieczka na Roztocze Środkowe i zwiedzanie 
Zamościa, Zwierzyńca, Suśca i Krasnobrodu. Były też 
wyjazdy do skansenu w Zubrzycy Górnej i wypad na 
Babią Gorę oraz na Jurę do Ogrodzieńca. Duża 
wyprawa jak na ówczesne czasy to 14 dniowy wyjazd  
w góry Riła w Bułgarii. W sezonie zimowym - 
spotkania, prelekcje i wspólne oglądanie przeźroczy. 
Dzisiaj Klub to potęga, bo na zakończenie sezonu i 
pieczenie ziemniaków ostatnio w Miedzianej Górze 
przybyło 150 osób. Czterdzieści lat temu takie 
pieczenie to tylko 25 osób. Przyjemnie patrzeć jak 
Klub się rozwija. Są Rajdy Kapeluszowe a na dzień 
dziecka Rajd Baby Jagi. Co roku jest obchodzona 
rocznica Klubu - to spotkanie u pana Piotrowskiego w 
Chęcinach pod zamkiem połączona z tańcami. Ilość 
imprez turystycznych połączonych z sympatyczną i 
świetną zabawą jest nie do zliczenia. To cieszy, że 
Klub Przygoda działa tak prężnie i znany jest szerokim 
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rzeszom kielczan, którzy jako sympatycy biorą udział 
we wszystkich tych spotkaniach. Obecny Zarząd 
Klubu stanął więcej niż na wysokości swego zadania. 
Impreza jubileuszowa 50-lecie w Ciekotach, na którą 
zostałem zaproszony tak jak i pozostałe 200 osób byli 
zachwyceni organizacją, programem, a potem zabawą 
przy ognisku. Całość imprezy to czas od 12:00 do 
20:00. godziny. Po części oficjalnej i występach 
artystycznych były też tańce przy ognisku i pieczenie 
kiełbasek. Jednym słowem: czego nie było na 
jubileuszu 50-lecia? Odpowiedz jest prosta: wszystko 
było czego zapragnie dusza prawdziwego turysty. 
Takiemu Klubowi pod takim zarządem życzę 
następnych 50 lat, aby jubileusz 100-lecia był na Złoty 
Medal tak jak i ten, który już minął. 
 

Jacek Grzybała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Informacja specjalna dla łasuchów, był świetny 
tort, nie jeden, były dwa torty - to zasługa 
organizatorów i ich znajomościom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Janusz Cichocki (1930 - 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem żegnamy Janusza 
Cichockiego - wybitnego propagatora w środowisku 
kieleckim turystyki pieszej i górskiej. 

Urodził się 29 sierpnia 1930 r. w Lipnie w 
województwie pomorskim. Był synem Wincentego i 
Lucyny. Po wojnie uczył się w Liceum Przemysłu 
Spożywczego w Zabrzu, które ukończył w 1951 r. 
Otrzymał nakaz pracy w Kielcach. Tu spotkał przyszłą 
żonę - Halinę. Pracę zawodową rozpoczął w 
laboratorium Kieleckich Zakładów Tłuszczowych, 
obecnie ZW „Społem”. Jako pracownik a następnie 
kierownik wydziału badawczego opracował recepturę 
przemysłowej produkcji majonezu, od lat najbardziej 
znanego wyrobu spożywczego utożsamianemu z 
Kielcami. Za jego wdrożenie został odznaczony 22 
lipca 1958 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przez wiele 
lat był kierownikiem wydziału w którym produkowano 
majonez. W 1969 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno - Krajoznawczego. W latach 1972 - 1979 
pełnił funkcję prezesa koła PTTK przy ZW „Społem”. 
Organizował dla pracowników zakładu i ich rodzin 
wycieczki i propagował udział w imprezach turystyki 
kwalifikowanej. Godne uznania są jego dokonania w 
zdobywaniu odznak turystycznych potwierdzających 
jego turystyczne umiejętności. Zdobył uprawnienia 
Przodownika Turystyki Pieszej dla kilku regionów 
Polski i Przodownika Turystyki Górskiej. Szczególnie 
cenił wyprawy górskie. Zdobył wszystkie stopnie 
Górskiej Odznaki Turystycznej i Odznaki Turystyki 
Pieszej (w tym Dużą Złotą i Za Wytrwałość), zdobył 
Złotą Odznakę Krajoznawczą /nr leg. 3/78/. 
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Szczególnie troszczył się o szlaki turystyczne. Do 
ostatnich miesięcy życia zgłaszał uwagi na temat stanu 
szlaków pieszych i górskich w regionie 
świętokrzyskim. W latach 1975 - 1979 był 
wiceprezesem, a w latach 1985 - 1987 i 1989 - 1991 
dwukrotnie był wybierany na prezesa Oddziału 
Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. 
Był także członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK a 
po zmianie struktur organizacyjnych pełnił funkcję 
wiceprezesa Świętokrzyskiego Ośrodka 
Programowego PTTK w Kielcach. W latach 1975 - 
1979 był wiceprezesem a od 1979 do 1987 był 
prezesem Klubu Turystów Pieszych. W tym czasie 
zainicjował organizację jednej z najpopularniejszych 
kieleckich imprez dla dzieci - Rajdów Baby Jagi. 
Uczestniczył w wielu imprezach w tym takich 
prestiżowych jak Rajd Przyjaźni i Ogólnopolskim 
Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym. Za swą 
długoletnią działalność był wielokrotnie honorowany i 
wyróżniany. Posiadał Złotą Odznakę Krajoznawczą (nr 
leg. 3/78). Minister Kultury i Sztuki nadał mu tytuł 
„Zasłużony Działacz Turystyki”, Zarząd Główny 
Srebrną i Złotą Honorowe Odznaki PTTK. Urząd 
Wojewódzki uhonorował go medalem „Za Zasługi w 
Turystyce”, Zarząd Okręgu odznaką „Za Zasługi dla 
PTTK Okręgu Kieleckiego” a Zarząd Oddziału 
odznaką „Za Zasługi dla Oddziału Świętokrzyskiego”. 
Był wyróżniony odznaką „25 lat w PTTK”. Posiadał 
godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej 
(nr 444H) . W 1998 r. Klub Turystów Pieszych 
„Przygoda” nadał mu tytuł swojego Członka 
Honorowego. Był Instruktorem Krajoznawstwa. 
Był miłośnikiem książek, a szczególnie historycznych. 
Zgromadził ich spory zbiór, przed śmiercią przekazał 
je przyjaciołom i znajomym. 

Janusz Cichocki był serdecznym przyjacielskim 
człowiekiem. Posiadał wielu znajomych poznanych na 
turystycznych szlakach, którzy ze smutkiem i 
głębokim żalem przyjęli wiadomość o Jego odejściu. 

Zapisał w historii kieleckiego krajoznawstwa i 
turystyki wiele pięknych kart. 

 
PS. 

Uroczystości pogrzebowe byłego prezesa Oddziału 
Kieleckiego PTTK śp. Janusza Cichockiego – 
człowieka niezwykle skromnego, ale wielce 
zasłużonego dla naszego Towarzystwa, skłoniły mnie 
do smutnych refleksji. 
 

 

Wielka szkoda, że nie pożegnał Kolegi nikt z członków 
władz Oddziału. Rozumiem, że prezes był poza 
Kielcami, a członkowie Zarządu w pracy. Zabrakło 
jednak chyba dobrej woli, aby w sposób godny 
pożegnać naszego byłego prezesa. Wystarczyło 
upoważnić do tego osobę, która w imieniu naszej 
społeczności powiedziałaby kilka ciepłych słów, na 
które bez wątpienia zasługiwał. 

Nie było również nekrologu w miejscowej prasie. Jest 
to o tyle przykre, że jego treść była przygotowana na 
dwa dni przed pogrzebem. 
I wreszcie trzecia sprawa – równie istotna. W Domu 
Przedpogrzebowym w Cedzynie i na Cmentarzu 
Starym w Kielcach zabrakło sztandaru Oddziału 
PTTK. Kiedy zobaczyłem, w jakim stanie jest 
największa świętość naszego Towarzystwa w 
Kielcach, wspólnie z kolegą Jerzym Pabianem 
podjęliśmy decyzję, aby sztandar nie uczestniczył w tej 
uroczystości. Uznaliśmy, że byłby to brak szacunku dla 
Janusza Cichockiego i Jego dokonań w środowisku 
kieleckich krajoznawców i turystów. 
Przypomniał mi się artykuł pod znamiennym tytułem 
„Aż serce ściska!” zamieszczony w „Przygodniku” nr 
11 z listopada 2011 r. autorstwa Członka Honorowego 
KTP PTTK „Przygoda” śp. Tomasza Wągrowskiego. 
Już wówczas po raz kolejny pisał on o sztandarze 
Oddziału. Proponował jego renowację, albo 
ufundowanie nowego. Zakończył swój artykuł 
zdaniem „Dziś, aż serce ściska, gdy się patrzy, że coraz 
biedniej wygląda nasz sztandar”. 
Mimo upływu lat nic w tej sprawie nie zrobiono. 
Uważam, że do końca bieżącej kadencji władz 
Oddziału Świętokrzyskiego PTTK winna być podjęta 
decyzja o wykonaniu nowego sztandaru i gabloty, w 
której będzie on przechowywany we właściwych 
warunkach. 
Postuluję, aby w biurze Oddziału wystawiona była 
skarbonka, w której kluby, koła i członkowie 
indywidualni będą gromadzili pieniądze na jego 
wykonanie. 
Wierzę, że dzięki temu sztandar Oddziału 
Świętokrzyskiego PTTK godnie będzie uczestniczył w 
państwowych uroczystościach patriotycznych oraz 
pochylał się podczas pogrzebów członków naszego 
Towarzystwa. 

 
Andrzej Rembalski 
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Katarzyna Rak 
 
FAJNA RYBA ZDOBYTA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W pogodną sobotę 21 maja wybraliśmy się 
razem z kol. Piotrkiem Gareckim do Przedborskiego 
Parku Krajobrazowego aby zdobyć kolejny ze 
szczytów zaliczany do Korony Gór Świętokrzyskich - 
Fajną Rybę (347 m n.p.m.), najwyższe naturalne 
wzniesienie w woj. łódzkim. Niecierpliwie czekałam 
na ten wyjazd, bo dla mnie był to wyjazd hmm ... 
sentymentalny - do czasów mojego dzieciństwa. Przez 
pierwsze miesiące życia mieszkałam razem z 
rodzicami w małej wsi Jeżowiec, niedaleko zielonego 
szlaku, który pokonywaliśmy właśnie idąc w kierunku 
Fajnej Ryby. Potem, jako kilkuletnie dziecko często 
spędzałam tam ferie zimowe i wakacje. 
Naszą wędrówkę zaczęliśmy w miejscowości Rączki, 
gdzie znajdują się pozostałości dawnego dworku, z 
którego pozostało już chyba tylko zabytkowe 
ogrodzenie, bo żadnych zabudowań nie znaleźliśmy. 
Po wyjściu z autokaru skierowaliśmy się w stronę 
zielonego szlaku, którym doszliśmy do Rezerwatu 
Przyrody "Bukowa Góra". Jest to uroczy rezerwat 
leśny, porastający Górę Bukową - „Buczynę” (336 m 
n.p.m.). Znajduje się on na pograniczu woj. 
świętokrzyskiego i łódzkiego. Z tym miejscem również 
mam bardzo ciepłe wspomnienia z dzieciństwa, bo 
jako dziewczynka chodziłam tam na jagody. 
Po wejściu do lasu zaczęliśmy szukać nieczynnego 
szybu kopalni soli, a właściwie miejsca, skąd ok. 300 
lat temu próbowano z różnym skutkiem, wydobywać 
sól. Dzięki pomocy pana mieszkającego w pobliżu 
udało nam się je znaleźć. 
Następnie, z powrotem doszliśmy do naszego szlaku i 
wyszliśmy z lasu w kierunku kolejnego rezerwatu 
przyrody - Muraw Dobromierskich. Został on 

utworzony w 1989 r. w celu ochrony roślinności 
kserotermicznej, która występuje na jego terenie. 
Widok był niezwykły, piękne dywany kwiatów na 
majowych łąkach, pełnych ziół i pola, na których 
dojrzewa zboże. Wszyscy byliśmy zachwyceni i 
oczarowani, a ja szczególnie, bo znalazłam się znowu 
na swojej ukochanej ziemi! Z daleka mogliśmy 
dostrzec wysoki budynek - stację przekaźnikową tvp, 
która obecnie pełni również funkcję masztu telefonii 
komórkowej. Pamiętam, jak w dzieciństwie biegałam 
niedaleko tej wieży, albo chodziłam tam na długie 
spacery. Okolica jest naprawdę przepiękna. Moim 
zdaniem jest to jeden z najładniejszych zakątków 
naszego województwa. 
 

Po przejściu Muraw Dobromierskich i krótkim 
odpoczynku na łące, poszliśmy dalej w stronę Fajnej 
Ryby. Zdobycie szczytu było banalnie proste, po 
zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć szybko 
schodziliśmy z góry, bo komary nie dały nam żyć, 
zejście jest strome i niezbyt bezpieczne, ale wszyscy 
szczęśliwie je pokonaliśmy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatni odcinek naszej uroczej trasy to przejście przez 
kilka miejscowości: Józefów, Boża Wola, Góry 
Mokre, Góry Suche oraz Rezerwat Piskorzeniec i w 
końcu dotarliśmy do wsi Piaski, gdzie czekał nasz 
autokar. Wycieczka niestety szybko dobiegła końca. 
Szkoda, bo trasa była naprawdę bajeczna, a dla mnie 
bardzo wzruszająca i pełna wspomnień, przypomniało 
mi się moje dzieciństwo, dziadkowie, których już 
dawno z nami nie ma  i beztroskie lata. 
Bardzo dziękuję kol. Piotrkowi Gareckiemu za pomysł, 
zorganizowanie i poprowadzenie tej wspaniałej 
wycieczki. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś 
powtórzymy tą trasę, bo naprawdę warto - jest 
przepiękna! 

 
fot: P.Garecki 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 18.06.2016 do 10.07.2016 

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". 
 

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 

 
 

„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, K.Rak 
 

Lp Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 
18-19.06 
(sobota- 

-niedziela) 

Wycieczka autokarowa do Przemyśla 
W programie wycieczki zwiedzanie: 
Archikatedra Rzymskokatolicka, Archikatedra 
Greckokatolicka, Zamek Królewski, Muzeum Dzwonów 
i Fajek, starówka, rynek, Wzgórze Zniesienie, ogrody 
botaniczne, Krasiczyn. 

Mirosław 
Kubik 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

godz. 5:45 
(odjazd 6:00) 

2. 19.06.16 
(niedziela) 

Tumlin PKP - Góra Sosnowica - Góra Wierzejska - Kielce 
Dąbrowa, ok. 12 km 

Katarzyna 
Król 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 
godz. 9:45 

(odjazd 10:01) 

3. 26.06.16 
(niedziela) 

Szlakiem Orlich Gniazd - etap V 
Podlesice - Rez. Góra Zborów - Skały Kroczyckie - Zdów 
- Bobolice (zamek odb.) - Mirów (ruiny zamku) - Wielka 
Góra - Niegowa (zab. kościół) - Moczydło - Trzebniów - 
Ostrężnik (ruiny zamku) - Złoty Potok (dwór, muzeum, 
pałac), ok. 27 km  Na wycieczkę obowiązują zapisy. 

Krzysztof 
Kowalski 

Piotr 
Garecki 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

godz. 6:50 
(odjazd 7:00) 

4. 26.06.16 
(niedziela) 

Siekierno - Wykus - Polana Langiewicza - Rataje - 
Wąchock, ok. 14 km 

Andrzej 
Sokalski 

Dworzec BUS 
ul. Żelazna 
godz. 7:20 

(odjazd 7:40) 

5. 
2/3.07.16 
(sobota/ 
niedziela) 

Nocna eskapada 
Kołomań (leśniczówka) - lasy kołomańskie - Kołomań 
(pomnik), ok. 16 km 
Na trasie wycieczki planowane jest ognisko. 
Powrót do Kielc: MPK linii nr 204 (odjazd 5:40) 

Maciej 
Pękowski 
Maciej 

Toborowicz 

przyst. MPK linii nr 204 
ul. Warsz./IX W. Kielc 
(przy Galerii Korona) 

godz. 21:10 
(odjazd 21:25) 

6. 3.07.16 
(niedziela) 

Barcza - Rez. Barcza - Kamieniołom Zachełmie (tropy 
tetrapoda), ok. 12 km 

Renata 
Tomczyk 

przyst. MPK linii nr 12 
ul. Czarnowska 

godz. 8:35 
(odjazd 8:48) 

7. 10.07.16 
(niedziela) 

Meandrami Czarnej Nidy 
Miąsowa PKP - Góra Topory - Brzegi - Żerniki - brzegiem 
Czarnej Nidy - jar korzeczkowski - Chęciny, ok. 16 km 

Piotr 
Garecki 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 
godz. 8:15 

(odjazd 8:30) 


