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Do użytku wewnętrznego 

   P R Z Y G O D N I K 

Rok XVI   numer 1 (178)                         Biuletyn Klubowy                                           Styczeń  2016 r. 
 
 
 
 Minęło 15 lat od chwili ukazania się 
pierwszego numeru „Przygodnika”. Wiele przez ten 
czas się wokół nas zmieniło. Pisemko nasze też 
ulegało zmianom. Staraliśmy się pokazać w nim 
życie naszego Klubu z lepszym lub gorszym efektem, 
ale mimo wszystkiego dalej trwamy jako jedyne 
pismo Oddziału kieleckiego PTTK, które tak 
regularnie od tylu lat się ukazuje i jest oczekiwane 
przez wiernych czytelników. Aby pismo się nadal się 
rozwijało prosimy o włączenie się w jego 
redagowanie. 
Czekamy na teksty i propozycje ulepszenia pisemka. 
 Wszystkim autorom tekstów dziękujemy za 
dotychczasową współpracę i prosimy o  dalsze 
wzbogacanie treści naszego pisemka. 
 Mimo rozwoju Internetu i innych mediów 
elektronicznych, wydawanie pisemka w formie 
papierowej uważamy jeszcze za celowe. 
 
        Redakcja 
 
Andrzej Toporek 
 

Relacja z wycieczki KTP "Przygoda" 
z 15.11.2015 „Szlakiem Pamięci 
Narodowej” (cz. 2) 

 W wzmagającym się deszczu idziemy dalej 
ul. Kusocińskiego, zatrzymujemy się przy bramie 
Cmentarza Żydowskiego. 
Został założony w 1868 r. W czasie II wojny 
światowej okupanci w masowych egzekucjach 
rozstrzeliwali tu nie tylko Żydów, ale i Polaków. 23 
maja 1943 r. pochowano tu ciała 45 zamordowanych 
dzieci. W latach 1945-1946 na kirkut przeniesiono 
ciała Żydów zamordowanych w getcie i 
pogrzebanych na dodatkowym cmentarzu, 
urządzonym przez Niemców w pobliżu dzisiejszego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz szczątki znalezione w 
innych miejscach miasta. Dnia 8 lipca 1946 r. na 
cmentarzu pochowano 42 ofiary pogromu Żydów w 
Kielcach. Złożono je w masowym grobie podczas 
uroczystości z udziałem kilku tysięcy osób. Cmentarz  

 
zamknięto dla celów grzebalnych w 1965 r. W 1981 
r. stworzono lapidarium z ok. 150 macew, które 
znaleziono w Silnicy. Ponad drugie tyle nagrobków 
przetrwało na samym cmentarzu. Dalej wzdłuż 
ogrodzenia ul. Pakosz przechodzimy do białego 
budynku przylegającego obecnie do nekropolii. 
Miejsce to zrekonstruowano przystosowując do 
celów religijnych. Teraz, tak jak kiedyś grobowiec 
odwiedzają chasydzi z całego świata, żeby pomodlić 
się w nim w rocznicę śmierci cadyka. Bardzo solidne 
ogrodzenie i porządek na cmentarzu to zasługa 
opiekującej się cmentarzem założonej w 1983r. 
Fundacji Rodziny Nissenbaumów w celu ratowania 
świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce. 
Dalej marsz ul. Pakosz w kierunku Kadzielni. 
Przechodząc obok dawnego kina "Skałka" wśród 
starszych uczestników wycieczki odżyły 
wspomnienia, podały tytuły filmów oglądanych w 
tym kinie, m.in. „Moby Dick” z Gregory Peckiem, 
czy „Ptaki” Hitchcocka. Idziemy alejką obok 
„szmaragdowego jeziorka”, schodkami pod górkę i 
jesteśmy na Skwerze Pamięci Ofiar Katynia. Skwer 
powstał w 2009 r. w ramach uczestnictwa Kielc w 
ogólnopolskim programie "Katyń... ocalić od 
zapomnienia". Skwer to kamienny krąg, tablica z 
nazwiskami i 65 dębów. Każde posadzone drzewo 
upamiętnia jedną, znaną z imienia i nazwiska, ofiarę 
mordów NKWD w Katyniu, Twerze, Charkowie. 
Szkoda tylko, że prezentowana na tablicy lista ofiar 
jest niepełna, np. brak tam Jana Piekielniaka, ur. 
20.10.1905 w Kielcach - oficera rezerwy, męża Anny 
Piekielniak znanej pedagog okresu 
międzywojennego, uczestniczki tajnego nauczania w 

okresie wojny, a 
po wojnie 
nauczycielki 
m.in. w Liceum 
Żeromskiego i 
Technikum 
Chemicznym. 
Anna Piekielniak 
to ciotka mojej 
żony, a więc 
krewna moich 
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synów, stąd moje pretensje do osób, które 
decydowały o nazwiskach umieszczonych na tablicy. 
Okazało się, że uczestniczący w rajdzie młody 
człowiek, świeżo upieczony przewodnik 
świętokrzyski to potomek katyńczyka. Jego przodek 
zginął w Katyniu, a ciotka jest aktywistką Rodzin 
Katyńskich. Ze skweru przechodzimy ulicę 
Krakowską i zatrzymujemy się przy figurze Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej. W podstawę figury w 
90 rocznicę wkroczenia strzelców do Kielc 
wmurowano tablicę. Na rogatkach miasta rozegrała 
się scena składania Komendantowi raportu przez 
Czesława Bankiewicza ps. „Skaut”. Wysłany przez 
będącego już w mieście „Herwina” Piątka „Skaut” 
przeszedł do historii, scenę składania raportu 
utrwalono na znanym obrazie z tryptyku malarza 
lwowskiego Stanisława Batowskiego. 
I ostatni etap rajdu - Plac im. Józefa Piłsudskiego 
przed WDK i „czwórka” strzelecka. Na początek 
opowieść o folwarku Psiarnia. Psiarnia to teren 
dawnego folwarku będącego własnością biskupów 
krakowskich o obszarze ok. 50 ha ciągnącego się od 
terenu zza starego cmentarza i podnóża góry 
Kadzielni do Pałacu Biskupów, a początki jego 
istnienia należy łączyć z rokiem rozpoczęcia budowy 
Pałacu Biskupów Krakowskich, tj. ok. 1637 r. W 
roku 1830 założono na terenie dawnego ogrodu 
kuchennego należącego do folwarku Psiarnia Park 
Miejski. W ramach represji po Powstaniu 
Styczniowym w 1863 r. rząd carski nadał folwark 
Psiarnia księciu Szachowskiemu, do którego należał 
faktycznie do I wojny światowej. W latach 30-tych 
XX wieku wzniesiono na terenie prywatnego majątku 
gmach Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 
Sportowego i kompleks sportowy. Nakłady te 
poczyniono lekkomyślnie na terenie cudzej 
własności. W końcu jednak baron Keller 
spadkobierca księcia Szachowskiego (ten zaginął w 
czasie rewolucji), zadeklarował darowiznę dla 
wojska terenu zajętego pod budowę Domu PW i WF. 
Bardzo plastycznie opisał tą sytuację Jerzy 
Jerzmanowski „W starych Kielcach”. Ciekawostką 
jest, że baron Keller pracował modą „białej” 
emigracji w Paryżu jako kelner. 
Gmach o objętości ok. 30000 metrów sześciennych 
wybudowany w stylu modernistycznym za olbrzymią 
jak na owe czasy kwotę 9 mln zł. został ukończony w 
1935 r. Przed gmachem stoi Pomnik Czynu 
Legionowego zwany popularnie Pomnikiem 
Czwórki. Przedstawia on czterech Strzelców 
pochylonych w marszu. Symbolizują oni cztery 
polskie dzielnice - Królestwo, Małopolskę, Śląsk i 
Wielkopolskę. Model pomnika już w 1917 r. 

wykonał prof. Jan Raszka z Krakowa. W 1937 r. 
kielczanie podjęli kolejne przedsięwzięcia związane 
z upamiętnieniem dzieła odrodzenia Polski: wystawić 
Pomnik Legionów Polskich oraz urządzić 
Sanktuarium Marszałka J. Piłsudskiego w dawnym 
pałacu biskupów krakowskich. Wykonanie pomnika 
zlecono projektantowi. Pomnik złożony z cokołu i 
osadzonego na nim postumentu na którym 
znajdowały się postacie 4 pochylonych strzelców 
uroczyście odsłonił (podobnie jak i sanktuarium) 2 
października 1938 r. gen. Kazimierz Sosnkowski -
Inspektor Armii, legionista. Po wrześniu 1939 r. 
Niemcy strącili i rozbili rzeźbę. Pozostał postument, 
który w 1950 r. władze nakazały zlikwidować. 
Zachował się fundament, na którym przez pewien 
czas stała drewniana makieta budowanego właśnie w 
Warszawie „daru” Józefa Stalina Pałacu Kultury i 
Nauki. Dopiero w 1980 r. na fali zmian ustrojowych i 
społecznych podjęto myśl o odbudowie pomnika. W 
1988 r. władze miejskie powołały Społeczny Komitet 
Odbudowy pomnika Czynu Legionowego. Wiele 
osób i instytucji podejmowało liczne prace 
społeczne, które zaowocowały w 1990 r. budową 
nowego fundamentu i postumentu. Rzeźbę ustawiono 
25 maja 1991 r. by 
przebywający w 
Kielcach 3 czerwca 
Ojciec Święty Jan 
Paweł II, syn 
legionisty, mógł 
pobłogosławić 
pomnik. Pomnik w 
latach 1991-2013 
był miejscem, w 
którym kończyły 
się Marsze 
Szlakiem 
Kadrówki. To 
piesze przejście po 
trasie przemarszu 
Strzelców z 
Krakowa do Kielc (organizowane od 1924 r., a po II 
wojnie światowej od 1981 r.) obecnie kończy się na 
Placu Wolności przed pomnikiem J. Piłsudskiego, 
odsłoniętym w stulecie wkroczenia do Kielc 
Pierwszej Kadrowej. Na koniec przypomniałem 
postać Stefana Karskiego Przewodniczącego 
Komitetu Odbudowy Pomnika twórcę i wieloletniego 
prezesa Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego. Ten pedagog, reżyser, aktor, twórca 
teatru „Kubuś” i społecznik zmarł 18 lutego 2015 r. 
w wieku 96 lat. Jego uroczysty pogrzeb w dniu 23.02 
2015 r. był również swoistą manifestacją 
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patriotyczną. I koniec wycieczki. Pomimo 
niesprzyjającej pogody większość uczestników 
dotarła do ostatniego etapu, a słowa jednego z 
uczestników rajdu Andrzeja Armady „to była bardzo 
ciekawa wycieczka” to miód dla uszu przewodnika. 
W krótkim czasie odwiedziliśmy 11 obiektów i 
miejsc pamięci narodowej. W wycieczce aktywność 
wykazali również jej uczestnicy - przy każdym 
obiekcie była dyskusja. Uczestnictwo ekipy 
regionalnej TVP uatrakcyjniło wyprawę, a 
emitowana wieczorem relacja "Rajd dla 
niepodległej" to reklama Klubu Turystów Pieszych 
"Przygoda". Wycieczki patriotyczne prowadzili tacy 
znakomici przewodnicy jak Andrzej Sokalski, Jerzy 
Pabian, Robert Kulak czy nieżyjący już Tomek 
Wągrowski i Krzysiek Bogusz. Tak się trafiło, że 
prowadzenie niniejszej wycieczki przypadło mojej 
osobie - to dla mnie wyjątkowy zaszczyt. Chciałem 
podziękować Jurkowi Pabianowi za współudział w 
planowaniu trasy i żałuję, że nie mogliśmy jej 
poprowadzić wspólnie - na pewno byłaby jeszcze 
ciekawsza. 
 
 
 
Nowa, ogólnopolska odznaka krajoznawcza 
 „Cichociemni – Spadochroniarze Armii 
Krajowej” 
        Na wniosek Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w 
Warszawie oraz na podstawie rekomendacji Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK 
Uchwałą nr 45/XVIII/2015 z 10 marca 2015 roku ustanowiło 
Odznakę „Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej” 
 
REGULAMIN ODZNAKI  PTTK 
„CICHOCIEMNI - SPADOCHRONIARZE ARMII 
KRAJOWEJ” 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, 
jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że 
poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie 
tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy 
przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy 
służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i 
kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca 
wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż. 

1. Odznaka „Cichociemni – Spadochroniarze Armii 
Krajowej” (zwana dalej Odznaką) została 
ustanowiona przez Prezydium ZG PTTK na wniosek 
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. 

2. Celem Odznaki jest: 
a) przybliżenie mało znanych sylwetek 316 
bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, ich 
dokonań oraz powojennych losów, 

b) zachęcenie turystów do zapoznawania się z 
historią formacji, 
c) popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz 
systemu odznak PTTK. 

3. Ustanawia się następujące stopnie Odznaki: 
brązowy, srebrny i złoty. 

4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10. roku 
życia, podczas wycieczek w dowolnej formie. 

5. Dla uzyskania Odznaki należy uzyskać niżej 
wymienioną liczbę punktów: 
dla stopnia brązowego – 100, 
dla stopnia srebrnego – 200, 
dla stopnia złotego – 316. 

6. Warunkiem dodatkowym zdobycia Odznaki w 
stopniu srebrnym jest odwiedzenie jednego, a w 
stopniu złotym – kolejnych dwóch spośród 
następujących muzeów: Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego w 
Warszawie, Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk 
Specjalnych w Wiśle, Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 
oraz Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. 

7. Zasady punktacji: 
Pomniki upamiętniające formację oraz jej żołnierzy, 
w tym miejsca zrzutów – 10 pkt. 
Wystawy stałe, izby pamięci oraz ekspozycje 
muzealne tematycznie nawiązujące do historii 
formacji i jej żołnierzy – 8 pkt. 
Pojedyncze groby lub zbiorowe mogiły 
Cichociemnych – 5 pkt. 
Miejsca i obiekty związane z działalnością bojową i 
życiem poszczególnych Cichociemnych 
(upamiętnione tablicą lub udokumentowane w inny 
sposób) – 3 pkt. 
Ulice, place, osiedla, parki oraz inne obiekty 
poświęcone spadochroniarzom AK – 2 pkt. 

8. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie 
będą zaliczane na wyższe stopnie. 

9. Odznakę przyznaje Terenowy Referat 
Weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK 
w Warszawie. Podstawą do ubiegania się o 
przyznanie Odznaki jest prowadzona w dowolnej 
formie kronika. W przypadku formy elektronicznej, 
kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. 
płycie CD. 

10. W kronice powinny znaleźć się następujące 
informacje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz 
miejsce zamieszkania zdobywającego Odznakę, 
nazwa obiektu wraz z krótkim jego opisem oraz 
potwierdzenie zwiedzania obiektu (np. bilet wstępu, 
zdjęcie na tle obiektu, pieczątka z obiektu, w 
przypadku małych miejscowości - pieczęć 
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instytucji/firmy z nazwą miejscowości lub podpis 
członka kadry programowej PTTK, w szczególności 
Instruktora Krajoznawstwa PTTK). 

11. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. 

12. Przy ubieganiu się o wyższy stopień Odznaki 
należy przedłożyć kroniki ze zweryfikowanymi 
uprzednio stopniami. Czas zdobywania 
poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony. 

13. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt 
i ryzyko zdobywającego. Oddział Międzyuczelniany 
PTTK w Warszawie nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których 
można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak 
również za szkody wyrządzone przez zdobywającego 
Odznakę osobom trzecim. 

14. Dystrybucję Odznak prowadzi Oddział 
Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres 
korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 
Warszawa). 

15. Wzór Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu. 

16.Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 
Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w 
Warszawie. 

17. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium 
ZG PTTK uchwałą nr 45/XVIII/2015 w dniu 10 
marca 2015 r. 

 
Załącznik 
do Regulaminu Odznaki „Cichociemni – Spadochroniarze 
Armii Krajowej” 
wzór odznaki 
(autor Dariusz Mazurek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sejm: rok 2016 Rokiem Cichociemnych 

 Sejm przyjął w grudniu ub. r. uchwałę o 
ustanowieniu cichociemnych - żołnierzy polskich 
szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań 
specjalnych - patronami roku 2016. W lutym 
minie 75 lat od pierwszego spadochronowego 
zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej. 
 Na łamach naszego pisemka będziemy 
podejmować  tą tematykę oraz będziemy 
organizować  wycieczki w celu poznania miejsc z 
nimi związanych  i zdobycia omówionej wyżej 
odznaki. 

 
W telegraficznym skrócie 
 
Rajd Barbórkowy 

W dniu 6 grudnia 2015 r. Klub Turystów 
Pieszych "Przygoda" wspólnie z „Gazetą Wyborczą” 
zorganizował wycieczkę na trasie Białogon - Góra 
Brusznia - Karczówka. W Białogonie przywitanie 
licznych (ok. 80 osób) uczestników wycieczki i 
spotkanie z panem Janem Jasińskim, byłym 
wieloletnim dyrektorem Kieleckiej Fabryki Pomp. 
Pan Jan zaprosił nas do wnętrza zbudowanego w 
zakopiańskim stylu drewnianego kościółka pw. 
Przemienienia Pańskiego. Tam opowieść o historii 
Białogona i kościółka i ruszamy dalej do izby 
tradycji KFP i na zwiedzanie zakładu. 

Ciekawych opowieści pana Jasińskiego wszyscy 
wysłuchali z zainteresowaniem. Pan Jan musiał 
odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących zakładu i 
Białogona. Podziękowaliśmy panu Janowi gromkimi 
brawami i dalej na krótką trasę w kierunku 
Karczówki. Na skrzyżowaniu przy ul. Siedem Źródeł 
wycieczka się rozdzieliła. Ci co nie obawiali się błota 
ruszyli czerwonym szlakiem przez górę Brusznię, a 
pozostali ul. Chłopską obok cmentarza. Grupy 
spotkały się na Karczówce, gdzie część uczestników 
wzięła udział w Barbórkowej Mszy Świętej. 

W wycieczce uczestniczył m.in. znany 
rzeźbiarz Sławomir Micek, grupa uczestników miała 
okazję podziwiać jego dzieło - pomnik ojca 
Kolumbina Tomaszewskiego - „strażnika 
Karczówki”. 

Wycieczkę prowadzili Janusz Kędracki - z 
"Gazety Wyborczej” i Andrzej Toporek - 
reprezentujący KTP "Przygoda". Należy tylko sobie 
życzyć, aby równie ciekawe wycieczki barbórkowe 
były kontynuowane w następnych latach. 

Andrzej Toporek 
 
 
Wigilia Klubowa w Ch ęcinach 

 

20 grudnia miałam wielką przyjemność 
uczestniczyć w Rajdzie Wigilijnym KTP PTTK 
„Przygoda”. Rajd Wigilijny to wieloletnia tradycja 
„Przygody” i z roku na rok przyciąga coraz większą 
liczbę klubowiczów i sympatyków klubu. W tym 
roku wędrowaliśmy na trasie: Radkowice- Lipowica- 
Zaklikowa Góra - Leśna Góra - Podzamcze - Chęciny 
i przedeptaliśmy ok. 10 km. 
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Pogoda była jak marzenie - słoneczna, 
wiosenna - choć ja osobiście tęsknię za zimowymi 
klimatami i krajobrazami. Przy tej pięknej, 
słonecznej pogodzie zachwycaliśmy się mijanymi 
widoczkami, nad którymi niepodzielnie królował 
zamek na wzgórzu w Chęcinach, i cieszyliśmy 
własnym towarzystwem - bagatelka ponad 70 osób. 

Wigilijna wędrówka minęła w radosnej 
atmosferze i zakończyła się w Chęcinach u podnóża 
zamku, w wiacie pana Piotrowskiego. Tam czekało 
na nas ognisko, wigilijne potrawy oraz opłatek. 
Jak nakazuje tradycja, podczas wspólnej biesiady nie 
zabrakło połamania się opłatkiem i wspólnego 
śpiewania kolęd. 

Wycieczkę prowadził kol. Piotr Garecki a 
kol.: Urszula Zychowicz i Grażynka Dziółko 
dopilnowały, żeby niczego nie zabrakło na 
wigilijnych stołach. W imieniu uczestników rajdu 
dziękuję w/w osobom za zorganizowanie kolejnej 
udanej imprezy turystycznej. 
 

Joanna Burtnik 
 

*** 

27 grudnia ub.r. odbyła się kolejna, niedzielna 
wycieczka klubowa, którą poprowadziła kol. Ula 
Zychowicz a wędrowaliśmy trasą: Marzysz - góra 
Jabłonna - Niestachów - Kamienna Góra - Góra 
Otrocz - Cedzyna co dało 15 przedeptanych 
kilometrów. Większość trasy przebiegała niedawno 
otwartym Szlakiem Papieskim. 

Poświąteczna wycieczka była bardzo udana z uwagi 
na piękną, iście wiosenną pogodę a wesoła grupa 
piechurów liczyła ponad 50 osób. 
 
O pozostałych odbytych wycieczkach napiszemy 
w następnym numerze „Przygodnika”. 
 

*** 

Jarosław Tadeusz Leszczyński 
Przewodnik Świętokrzyski 

zaprasza: 

PUSZCZA NALIBOCKA 
(wycieczka pieszo - busowa, 15-20 lipca) 

 

Dzień pierwszy (piątek, 15 lipca 2016 r.) 
Wyjazd z Kielc o godz. 6 rano; zwiedzanie 
Wysokiego Litewskiego (zespół pałacowo-parkowy 
Sapiehów, kościół katolicki św. Trójcy, kaplica św. 
Barbary)-1 godz.; zwiedzanie Kosowa Poleskiego 

(kościół katolicki św. Trójcy, pałac Pusłowskich, 
kamień pamiątkowy w miejscu urodzenia Tadeusza 
Kościuszki)-1 godz. 
 

Dzień drugi (sobota, 16 lipca 2016 r.) 
Zwiedzanie Rakowa (kościół rzymskokatolicki MB 
Różańcowej, kościół cmentarny św. Anny, cerkiew 
prawosławna Przemienienia Pańskiego)-1 godz.; 
zwiedzanie Wiazynki (Muzeum Janki Kupały)-0,5 
godz.; zwiedzanie Hajny (miejsce po kościele 
rzymskokatolickim, cmentarz katolicki) -0,5 godz.; 
zwiedzanie Chatynia (Mauzoleum Męczeństwa Wsi)-
0,5 godz.; zwiedzanie Mińska (skansen, miejsce 
straceń w Kuropatach, Cmentarz Kalwaryjski, 
archikatedra rzymskokatolicki Imienia NMP, 
archikatedra prawosławna św. Ducha) - 4 godz. 
 

Dzień trzeci (niedziela, 17 lipca 2016 r.) 
Czas wolny do godz. 11; zwiedzanie Iwieńca (kościół 
franciszkanów, Czerwony Kościół, cerkiew 
prawosławna)-1 godz.; zwiedzanie folwarku Nowa 
Rudnia-0,5 godz.; wycieczka piesza na trasie 
"Rudnia Nalibocka - Nowosiółki - Terebejna - 
Naliboki" (13 km)-5 godz.; zwiedzanie kościoła 
katolickiego i cmentarz w Nalibokach-0,5 godz. 
 

Dzień czwarty (poniedziałek, 18 lipca 2016 r.) 
Wycieczka piesza na trasie "Paniemoń-Jezioro 
Kromań-Naliboki" (17 km) - 6 godz. 
 

Dzień piąty (wtorek, 19 lipca 2016 r.) 
Zwiedzanie Rezerwatu im. Jakuba Kołasa 
(Okińczyce, Smolnia, Albuć) - 2 godz.; zwiedzanie 
Nieświeża (Zamek Radziwiłłów, Kolegiata Bożego 
Ciała z kryptą grobową Radziwiłłów, Brama Słucka) 
- 2 godz; Zwiedzanie Miru (Zamek Książąt 
Światopełk - Mirskich)-1 godz.; zwiedzanie Zaosia 
(miejsce urodzenia Adama Mickiewicza) - 1 godz.; 
zwiedzanie Nowogródka (Muzeum Adama 
Mickiewicza, kościół farny Przemienienia Pańskiego, 
kościół podominikański św. Michała Archanioła, 
ruiny zamku, kopiec Adama Mickiewicza, meczet 
tatarski) -2 godz.; odpoczynek nad Jeziorem Świteź-
0,5 godz. 
 

Dzień szósty (środa, 20 lipca 2016 r.) 
Zwiedzanie Lidy (kościół rzymskokatolicki 
Podwyższenia św. Krzyża, zamek) -1 godz.; 
zwiedzanie Wawiórki (kościół rzymskokatolicki, 
pomnik majora Jana Piwnika "Ponurego") - 0,5 
godz.; zwiedzanie Murowanki (gotycka cerkiew 
obronna) - 0,5 godz.; powrót do Kielc w późnych 
godzinach wieczornych. 
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REGIONALNE KALENDARIUM HISTORYCZNE 

Styczeń 

(200) 3 I 1816 - Rada Stanu Królestwa Polskiego na 
swym pierwszym posiedzeniu uznała okolice Kielc 
za „główną prowincję górniczą kraju”. 

(80) 17 I 1936 - Ojcowie 
oblaci odprawili 
pierwsze nabożeństwo 
w przekazanym im 
pobenedyktyńskim 
klasztorze na Świętym 
Krzyżu. 

(200)16 I 1816 - Na mocy postanowienia gen. Józefa 
Zajączka, namiestnika Królestwa Polskiego, obszar 
Kongresówki podzielono na 8 województw. Ziemie 
naszego regionu przydzielono do województw 
krakowskiego (z siedzibą najpierw w Miechowie, 
następnie w Kielcach) oraz sandomierskiego 
(z siedzibą w Radomiu) 

 

(225) 16 I 1791 – Ur. (w Strzałkowie 

k. Stopnicy) Henryk Dembiński; 

generał, naczelny wódz powstania 
listopadowego i węgierskiej armii 
powstańczej w czasie Wiosny Ludów 
zm. 13 VI 1864 r.) 

 
 
(145) 21 I 1871 – Poległ w bitwie pod Dijon          
Józef Hauke-Bosak; generał 
powstania styczniowego, 
naczelnik wojenny 
województw krakowskiego 
i sandomierskiego, d-ca II 
korpusu powstańczego 
(ur. 19 IX 1834 r.) 
 
 

(65)  22 I 1951 – Aresztowanie 
przez funkcjonariuszy UB biskupa 
Czesława Kaczmarka i wikariusza 
generalnego diecezji Jana 
Jaroszewicza. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Walentynki KTP PTTK "Przygoda" 

7 lutego 2016 
Zapraszamy na rajd pieszy i zabawę taneczną. 

 

Zabawę poprzedzimy wycieczką na trasie: 
Słopiec - Kaczyn (ok. 8 km), którą zakończymy 

w gospodarstwie agroturystycznym 
"Pod Lasem" w Kaczynie. 

 

Zbiórka uczestników: 
Dworzec BUS, ul. Mielczarskiego, godz. 9:10 

(odjazd autobusu o godz. 9:25) 
 

Przewidywane przybycie do Kaczyna - godz. 
12:30 - 13:00; bawimy się do godz. 19:00 

 

Przejazd powrotny do Kielc możliwy 
autobusem MKP linii nr 201 (odjazd z Kaczyna 

o godz. 16:18 lub 19:28) lub Orlik Bus 
(rozkład u organizatora). 

 

Wycieczkę prowadzi: Mirosław Kubik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt uczestnictwa w zabawie: 
(wliczony ciepły posiłek i zakąski) 

• 35 zł - dla członków KTP "Przygoda" 
z opłaconą składką, 

• 40 zł - dla członków PTTK z opłaconą 
składką, 

• 45 zł - osoby nie zrzeszone.
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 17.01.2016 do 7.02.2016 

UWAGA: 

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

POLECAMY: 
• 21.01 godz. 18:00 Dom Środowisk Twórczych (Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach) - Klub Podróżnika zaprasza 

na spotkanie z Danutą Rasałą pt. "Zachodnia Kanada – góry, jeziora, lasy". Wstęp wolny. 

• 6.02 - XVII Zimowy Półmaraton Pieszy na 25 km. Info i zapisy: Oddział PTTK w Końskich (pon-pt 8:00-16:00) 
tel. 41 372-31-70, e-mail: biuro@pttkkonskie.pl 

 

Informacje o naszych wycieczkach ukazują się na stronach internetowych: 

●   www.przygoda.kielce.pttk.pl 

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

w lokalnej prasie: Echo Dnia (wydanie piątkowe) 

Dostępne są również w godzinach pracy Biura Oddziału PTTK i Centrum Informacji Turystycznej. 

 
 

„Przygodnik” - Biuletyn Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” 
Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29 

tel. 608-505-169   e-mail: ktp.przygoda@op.pl 
Redaguje: Jerzy Pabian, Piotr Garecki 

Lp Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 17.01.16 
(niedziela) 

Szlakiem Pancernych Krzyży - etap II 
Brzeziny - Góra Hoża - Nida - Chałupki Zbrzańskie - 
Zbrza - Barania Góra - Dędska Wola - Morawica, 
ok. 14 km 

Andrzej 
Toporek 

przystanek MPK 
linii nr 45, ul. Żytnia 

godz. 8:15 
(odjazd 8:28) 

2. 19.01.16 
(wtorek) 

Wyjazd na Święto Jordanu do Kalnikowa 
koło Radymna 
Jordan to święto u wschodnich chrześcijan (prawosławnych 
i grekokatolików) polegające na procesji z cerkwi do rzeki, 
stawu, źródła lub studni i świecenia tam wody na pamiątkę 
chrztu Chrystusa. 

Jarosław 
Leszczyński 

Wyjazd z Kielc o godz. 
2:30 w nocy. 

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

(wieczorem) 

3. 24.01.16 
(niedziela) 

Borków - Trzemosna - Góra Kamień - Białe Ługi - Niwy 
Daleszyckie - Daleszyce, ok. 16 km 

Planowany powrót: MPK, linia nr 11 (odjazd 15:15) 

Henryk 
Domagała 

przystanek MPK 
linii nr 201 

ul. Żytnia (BUS/Hala) 
godz. 7:05 (odj. 7:15) 

4. 31.01.16 
(niedziela) 

Grzęda Kostomłocka 

Kostomłoty Maciejówka - Kostomłoty I - Góra Skałka - 
Góra Bukowa - Zagórze - Góra Kamień - G. Wykieńska - 
Miedziana Góra (tor), ok. 12 km 

Zbigniew 
Tatarczuch 

przyst. MPK linii nr 9 
ul. Okrzei (rondo) 

godz. 9:20 (odj. 9:36) 

5. 7.02.16 
(niedziela) 

Walentynki KTP PTTK "Przygoda 
Słopiec - Kaczyn, ok. 8 km 
Zabawa taneczna: Gospodarstwo agroturystyczne 
"Pod Lasem" Adama i Małgorzaty Wysockich 

Mirosław 
Kubik 

Dworzec BUS 
ul. Mielczarskiego 

godz. 9:10 
(odjazd 9:25) 


