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Do użytku wewnętrznego 

   P R Z Y G O D N I K 

Rok XVI   numer 3 (180)                                  Biuletyn Klubowy                                   Marzec 2016 r. 
 
 
Joanna Burtnik (tekst i foto) 
Święto Jordanu w Kalnikowie 
 
19 stycznia wybrałam się do Kalnikowa (woj. 
podkarpackie, granica polsko-ukraińska) na 
prawosławne Święto Jordanu. Pojechałam tam z 
kameralną ekipą, reprezentującą nasz Klub KTP 
PTTK „Przygoda”, pod przewodnictwem kol. 
Jarosława Leszczyńskiego. 
Święto Jordanu - Kreszczenije Hospodnie (Chrzest 
Pański) jest połączony z Epifanią czyli Objawieniem 
Pańskim, podczas którego ma miejsce obrzęd 
święcenia wody, zwany świętem Jordanu. Objawienie 
Pańskie w Kościele prawosławnym obchodzone jest 
19 stycznia (w Kościele katolickim 6 stycznia jako 
święto Trzech Króli). 

Objawienie Pańskie jest jednym z 12 głównych świąt 
prawosławnych. Święto wprowadzono na początku 
IV wieku na Wschodzie. Później zaczęto uznawać je 
także za pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. 
Epifania łączy objawienie się Boga człowiekowi, 
Teofanię i pierwsze objawienie się Trójcy Świętej 
podczas Chrztu Pańskiego. Wyznawcy prawosławia 
określają potocznie grupę tych świąt, obchodzonych 
jednego dnia, jako Święto Jordanu. 
W tym dniu odprawiana jest rano liturgia św. Jana 
Chryzostoma (poprzedzona jutrznią), a po niej 
następuje poświęcenie wody, w którym tłumnie biorą 
udział wierni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Gdy dotarliśmy do Kalnikowa  pomyślałam, że Jarek  
wywiózł nas na jakiś koniec świata... Cisza, spokój, 
wiejskie chałupki zasypane śniegiem i wrażenie 
jakby zatrzymał się tu czas... W Kielcach królowała 
„zimowa wiosna” a tam zima była ostra: mnóstwo 
śniegu, kilkunastostopniowy mróz, a rzeka ścięta 
lodem. 
 
Kalników - to mała miejscowość, a jednocześnie 
jedno z największych skupisk mniejszości ukraińskiej 
w obecnych granicach Polski - jedna trzecia 
mieszkańców jest wyznawcami prawosławia. We wsi 
znajduje się cerkiew p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej 

Bogurodzicy. Pierwsza wzmianka o tej cerkwi 
zachowana jest w przemyskich aktach grodzkich z 
1378. Obecna cerkiew została zbudowana w 1920 na 
miejscu starszej, murowanej cerkwi z 1882. 

Miejscowe koło Związku Ukraińców w Polsce jest 
największe w kraju. W kalnikowskiej szkole 
prowadzona jest nauka języka ukraińskiego. W 2000 
został założony dziecięcy zespół „Wiszeńka”. Od 
kilku lat Kalników jest miejscem Międzynarodowej 
Biesiady Folklorystycznej. 
Wieś zamieszkuje 356 rodzin (około 1347 
mieszkańców). 
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Najważniejszym wydarzeniem podczas tego wyjazdu 
był udział w liturgii Święta Jordanu, celebrowanej 
w ww. cerkwi oraz uroczystej procesji, która udała 
się nad rzekę Wisznię. Tam nastąpiło poświęcenie 
wody żywej, ognia i kadzidła. 

Miejscowi od razu zwrócili na nas uwagę, 
dopytywali skąd przyjechaliśmy i byli mocno 
zadziwieni, że chciało nam się wyruszyć z Kielc o 
2:30, żeby odwiedzić ich miejscowość i przyjechać 
specjalnie na ich Święto Jordanu. 

Batiuszka, czyli ksiądz proboszcz tejże parafii, po 
uroczystościach zaprosił nas na herbatkę czyli, jak się 
okazało, na to „czym chata bogata” ;-) 
Niespodziewanie dostaliśmy obiad z dwóch dań, 
kawkę, herbatkę i małe co nieco na słodko. Ten 
szczery poczęstunek i gościnność gospodarzy bardzo 
nas zaskoczyła i była bardzo miłym i ciekawym 
doświadczeniem. W rozmowie z Batiuszką i jego 
żoną Matuszką, bardzo wzbogaciłam swoją wiedzę 
o prawosławiu choć wydawało mi się, że już sporo na 
ten temat wiem. 

W Kalnikowie oprócz cerkwi, znajduje się również 
kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Andrzeja 
Apostoła. Tę świątynię również odwiedziliśmy 
podczas zwiedzania Kalnikowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. WALENTYNKOWA BIESIADA 
„PRZYGODY 
07.02.2016 
 

Historyczny Słopiec przedzielony Belnianką, 
osiemnastowieczny dworek, ruiny młyna, 
Pani Edyta dzisiaj dawnych dóbr wybranką, 
wspomnienia przegonów bydła na Śląsk z Wołynia. 
 

 

 
Tuż obok rezerwat torfowiskowy „Słopiec”,  
też pozostałości zachowanego stawu, 
mnogość świeżych bazi, jagodzin - jak w ukropie, 
po tartaku i prężnej papierni ni śladu. 
 
W drodze na Trzemosną śródleśny poczęstunek, 
czarna kawusia, herbatka, niemieckie Halsy, 
dla wzmocnienia także swojska nalewka, trunek, 
informacja o Kaczynie przed marszem dalszym. 
 
Ośrodek Caritasu, kaplica z kościołem, 
powinowactwo kaczyńskiej siostry Germany, 
wokoło przewodnika uczestnicy kołem ... 
Nawet związki parafii z papieżem - o rany ! 
 
Marcysia Pawła towarzysząca rajdowcom, 
tylko w obrębie krzyżówek traktów na smyczy, 
niektórzy jej ruchliwej radości zazdroszczą, 
może ponurakom wśród naszych jej użyczy. 
 
Jeden i drugi most na Belniance w Kaczynie, 
Agroturystyka Wysockich tuż za miedzą, 
biesiada poświęcona będzie Walentynie, 
patronce zakochanych - to już wszyscy wiedzą ! 
 
Wszystko przygotowane - sale, stoły, sprzęty, 
niektórzy z naszych zmieniają ciężkie obuwie, 
powitania, informacje, słowa zachęty ... 
„Bawcie się drodzy w naszych pieleszach najdłużej 
!” 
Gorący żurek z wkładką ożywia zmarzluchów, 
abstynentów przy wielgachnym stole niewielu, 
cieplej z nawiązywania kontaktów i w brzuchu ... 
Jak Walentynki?! Graj nam do tańca didżeju ! 
 
Sale udekorowane z boku jabłkami, 
baloniki, taśmy kolorowe przy lampach, 
panie, panowie z w kształcie serca numerkami ... 
„Przygoda” naprawdę potrafi ! Żadna sztampa ! 
 
Tańce raz damskie, raz męskie, gender, kółeczka, 
to solówka-przeplatanka Pawła z gitarą, 
Rocha dowcipne, satyryczne okieneczka, 
Krysia z Jackiem dzisiaj Walentynkową Parą ! 
 
Podzięka gospodarzom, organizatorom, 
spacerek przy blasku gwiazd do traktu głównego, 
linią MPK szybko w Kielcach późną porą ... 
Super przygoda z „Przygodą” ! Do Roku Siego ! 
 
 

*  *  * 
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Andrzej Toporek 

Relacja z "Walentynek" 2016 
 
Ponad 60 osób wzięło udział w dniu 
7.02.2016 r. w imprezie walentynkowej KTP 
PTTK "Przygoda". Z dworca BUS wygodny 
autobus przewiózł licznych uczestników 

imprezy do Słopca. Tam powitanie 
prowadzącego wycieczkę Mirka Kubika i 
jego opowieść o historii i zabytkach Słopca. I 
w drogę, na krótkiej 8 km trasie Słopiec-
Kaczyn postój i jeszcze jedna opowieść 
przewodnika o Kaczynie i powiązaniach tej 
miejscowości z Janem Pawłem II. Niezbyt 
zmęczeni piechurzy ok. 13:00 dotarli do 
gospodarstwa agroturystycznego "Pod 
lasem". Tam nas powitano gorącym żurkiem i 
wiejskimi specjałami na stołach. Po posiłku 
rozpoczęła się impreza prowadzona przez 
Mirka Kubika. Były tańce, konkursy, 
piosenka turystyczna i wreszcie kulminacyjny 
moment imprezy: wybór Walentynki i 
Walentego. W głosowaniu oczywiście tajnym 
wybrano Królewską Parę: Krysi ę Wronę i 
Jacka Skrzypczaka. Moim zdaniem wybór 

wyjątkowo trafny, 
Krysia i Jacek to 
bardzo sympatyczni, 
wiecznie 
uśmiechnięci ludzie. 
I dalej do godz. 19 
tańce. Potem krótki 
spacerek do 
przystanku i powrót 
do Kielc autobusem 
MPK linii 201 - 

wszystko zgodnie z planem. Kolejna bardzo 
udana impreza KTP "Przygoda". W imieniu 
wszystkich uczestników imprezy chciałem 
podziękować Grażynie Dziółko i Urszuli 
Zychowicz - organizatorkom imprezy, 
państwu Wysockim - właścicielom 
gospodarstwa "Pod lasem", a przede 
wszystkim Mirkowi Kubikowi za 
profesjonalne prowadzenie pieszej wycieczki 
i całej imprezy. Krysiu i Jacku - miłościwie 
nam panujcie aż do Walentynek 2017. 
 

foto: M. Kubik 
 
 

*  *  *  
 
 
Andrzej Toporek (tekst i foto) 

W ROCZNICĘ BITWY MAŁOGOSKIEJ 
 
W dniu 21.02.2016 r. Stowarzyszenie "Ziemia 

Świętokrzyska" i KTP PTTK "Przygoda" 
zorganizowały wycieczkę, której celem był udział w 
IX Małogoskim Złazie Turystycznym w 153 rocznicę 
Bitwy Małogoskiej. Wycieczkę prowadził 
przewodnik świętokrzyski Jacek Skrzypczak. 
Start z parkingu przy ul. Biskupa Kaczmarka - tam 

powitanie uczestników wycieczki i przejazd 
autokarem do Bocheńca. W Bocheńcu wysiadka z 
autokaru i przemarsz do wideł rzek Białej Nidy i 
Wiernej Rzeki do zapomnianego i bardzo 
zaniedbanego cmentarza wojennego z I wojny 
światowej. Po drodze zwiedzanie jeszcze wyraźnie 
widocznych zygzakowatych linii okopów z I wojny 
światowej. 
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Po 6 km marszu powrót do autobusu i przejazd do 
Małogoszcza. Tam na rynku wycieczka uczestniczyła 
w uroczystościach rocznicowych wraz z grupami 
rekonstrukcyjnymi (żuawi śmierci, kosynierzy), 
orkiestrą strażacką, harcerzami, żołnierzami i 
oficjelami. Potem grupa się podzieliła; część 
uczestników wzięła udział w uroczystej mszy w 
kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a 18 osobowa 
grupa wyruszyła na szlak. 
Przez cmentarz - tam odwiedziliśmy groby 
powstańców styczniowych, Górę Sabianów - 7 km 
marszu czarnym szlakiem do Leśnicy. Grupy 
spotkały się w gospodarstwie agroturystycznym 
"Ostoja Dworska". Tam poczęstunek - gorąca 
herbatka i smaczna grochówka z wojskowej kuchni 
polowej. 
Po krótkim oczekiwaniu główny punkt programu: 
rekonstrukcja bitwy z okresu powstania 
styczniowego. Liczne grono widzów z 
zainteresowaniem oglądało i słuchało komentarzy 
spikera do zmiennych losów bitwy pomiędzy 
oddziałem powstańców i rotą rosyjskich żołnierzy. 
Przy blasku płonącej chaty i przemarszu 
prowadzonych przez sołdatów wziętych do niewoli 
powstańców styczniowych pożegnaliśmy "Ostoję 
Dworską" i autobusem wróciliśmy do Kielc. 

 
Wycieczka bardzo dobrze zorganizowana i 
profesjonalnie prowadzona przez Jacka Skrzypczaka 
była moim zdaniem bardzo ciekawa. Byliśmy w 
rzadko odwiedzanych miejscach związanych z I 
wojną światową, a także, jak co roku 
uczestniczyliśmy w starannie przygotowanych 
uroczystościach rocznicowych Bitwy Małogoskiej 
powstania styczniowego. Szkoda tylko, że 
frekwencja była średnia - autokar był wypełniony w 
połowie, ale ci co się przestraszyli nie najlepszej 
pogody mają czego żałować. 
 
Do zobaczenia w przyszłym roku na jubileuszowym 
X Małogoskim Złazie Turystycznym. 
 

* * * 
 

Jacek Grzybała 

PRZYGODA Z DWOMA MISIAMI 
NA ORNAKU w sierpniu 1961 roku. 
 

 
W czasie załatwiania noclegu na ORNAKU, z 
którego nic nie wyszło a było to trzeciego dnia naszej 
wędrówki spotkała nas ciekawa i zabawna historia. 
Na Ornaku, przed schroniskiem gazdowały sobie 
dwa dzikie 5-miesięczne niedźwiadki. Były grzeczne, 
prosiły turystów o łakocie, dostawały ciastka, 
cukierki, słodkie bułki i była zabawa z nimi, że hej. 
Ale do czasu. Lubiły też lizać obuwie, a szczególnie 
gumowe trampki. Ja opiszę teraz taką przygodę z tym 
lizaniem. Jeden z turystów nastawił swoją nogę z 
trampkiem, a misiu złapał go za łydkę swoją łapą i 
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zaczęło się lizanie trampka. Wszyscy turyści 
przyglądali się tej scenie. Obserwatorów było około 
25 osób, a wszyscy ustawieni w kółeczko. Pierwsze 5 
minut to atrakcja dla oglądających ale gdy minęło 15 
minut to ów turysta swoją ręką siłą odrzucił na bok 
łapę misia od swojej łydki. W tym momencie zaczęło 
się. Miś nie zrezygnował ze swojego przysmaku. Tak 
się zdenerwował, że zaczął warczeć i szczerzyć zęby. 
Pokazał wtedy swoją siłę choć miał dopiero 5 
miesięcy. Wszyscy przyglądający się w mig 
odskoczyli na bok, a turysta w trampkach schował się 
za drzwiami schroniska. Potem misie zostały przez 
leśniczych odgonione do lasu w górną partię Doliny 
Kościeliskiej. Los misi był tragiczny. Gdy jeden z 
nich zginął na Słowacji przejechany przez samochód, 
drugi został zabrany i oddany do ogrodu 
zoologicznego. A teraz wyjaśnienie. Te misie były w 
ogóle wzięte z ogrodu zoologicznego i przywiezione 
w TATRY. Tu miały żyć na wolności i rozmnażać 
się. Rzecz w tym, że nikt nie pomyślał iż misiu do 
półtora roku swego życia chodzi z matką, która go 
wszystkiego uczy - jak zdobywać pokarm, jak bronić 
się przed wilkami, jak zbudować gawrę na zimę. Te 
niedźwiadki zostały zabrane matce i nie miały 
żadnych szans na przetrwanie nawet pierwszej zimy. 
Ale przygoda była i wspomnienie pozostało. I znów 
jest pytanie a gdzie są zdjęcia niedźwiadków. Z tego 
co pamiętam PRZEKRÓJ pisał o nich w 1961 roku, 
były tam też ich zdjęcia. 
 

      foto: Internet szokblog.pl 
 

 
* * * 

 
Jarosław Tadeusz Leszczyński 
 

XIV DROGA KRZY ŻOWA NA ZALASNEJ 
GÓRZE 

 
       W sobotę, 27 lutego 2016 roku, odbyła się 
tradycyjna, czternasta już Droga Krzyżowa na 
Zalasnej Górze, organizowana przez Klub Turystów 
Pieszych "Przygoda" przy Oddziale Świętokrzyskim 
PTTK w Kielcach. Uczestnicy pielgrzymki przeszli 
od pętli autobusowej na Bukówce, poprzez wieś 
Mójczę do młyna na Lubrzance. Tam odbyliśmy 
krótki odpoczynek połączony z posiłkiem. 

       Po skończonym odpoczynku rozpoczęliśmy 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które odbyliśmy przy 
14 stacjach tamtejszej Kalwarii ciągnącej się od 
wschodniego podnóża Zalasnej Góry aż po jej 
wierzchołek. Stacje te znaczone są drewnianymi 
krzyżami. 

       Nabożeństwo zakończyliśmy około godziny 12 
w południe przy krzyżu symbolizującym XIV Stację 
Drogi Krzyżowej odmówieniem Nowenny do Matki 
Boskiej Stopnickiej, odśpiewaniem pieśni Boże coś 
Polskę i wreszcie modlitwy Anioł Pański w związku 
ze zbliżającym się południem. 

       Kalwarię na Zalasnej Górze założył w 2000 r. 
ówczesny proboszcz parafii Mójcza, ks. Kajetan 
Burzyński. Od tego czasu dla parafii Mójcza 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w 
Niedzielę Palmową, zaś od 2003 r. w każdą trzecią 
sobotę Wielkiego Postu tradycję tę kultywuje Klub 
Turystów Pieszych "Przygoda". 

 
*  *  * 

 
 
 

  REGIONALNE KALENDARIUM HISTORYCZNE 

 

Marzec 

 

90)  11 III 1926 – zmarł Stanisław Szpakowski; 

architekt, projektant kościoła św. Krzyża, cerkwi 

wojskowej z 1902 r. (obecnie kościół garnizonowy 

w Kielcach), autor oprawy architektonicznej 

pomnika Stanisława Staszica w parku miejskim oraz 

wielu innych obiektów. 

(ur. 18 I 1868 r.) 

 
 

 (370)  12 III 1646 – W Brodach na 

Ukrainie zmarł Stanisław 

Koniecpolski, m.in. hetman wielki 

koronny i wojewoda sandomierski. 

Odniósł wielkie zwycięstwa nad 

Szwedami pod Trzcianą i Tatarami 

pod Ochmatowem. 
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(775) 18 III 1241 w bitwie między wsiami Skadlą i 

Glinką koło Chmielnika, Tatarzy dowodzeni przez 

Bajdara pokonali małopolskich rycerzy z 

województw krakowskiego i sandomierskiego.  

Polegli m.in. dowodzący polskimi hufcami 
wojewoda krakowski Włodzimierz, kasztelan 
krakowski Klemens z Ruszczy i kasztelan 
sandomierski Jakub Raciborowic. 
 
 

(195) 27 III 1821 W Bodzechowie 
zmarł Jacek (Hiacynt) hrabia 
Małachowski h. Nałęcz, za 
panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego  m. in. kanclerz 
wielki koronny i założyciel Fabryki 
Porcelany w Ćmielowie (ur. 16 VIII 

1737 r. w Końskich). 
 
 
(40) 24 III 1976 w Londynie zmarł 
major Eugeniusz Gedymin 
Kaszyński „Nurt”, cichociemny, 
zastępca dowódcy i dowódca 
Zgrupowań Partyzanckich AK 
"Ponury", dowódca I batalionu 2 
pułku piechoty Legionów AK, 
ostatni dowódca 2 pułku piechoty Legionów AK. W 
1993 jego prochy sprowadzono do Polski i złożono 
na Wykusie.  
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulamin Odznaki Jubileuszowej „1050 
Rocznica Chrztu Polski”  
 

1. Odznaka Jubileuszowa „1050 Rocznica 
Chrztu Polski” została ustanowiona przez 
Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w 
Gnieźnie, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK 
w dniu 21 października 2015 roku. 

2. Celem odznaki jest: popularyzacja historii 
regionu oraz miejsc związanych z Chrztem 
Polski. 

3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją 
zdobywać w o kresie od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. 

4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie 
trzech dowolnie wybranych obiektów: 
Katedra Gnieźnieńska, Katedra Poznańska, 
wyspa Ostrów Lednicki, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum 
Archidiecezjalne w Poznaniu. 

5. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w 
wycieczkach indywidualnych lub 
zbiorowych. Można ją zdobywać równolegle 
z innymi odznakami turystycznymi i 
krajoznawczymi. 

6. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika 
prowadzona przez zdobywającego lub 
kronika zbiorowa, potwierdzenie 
zwiedzanych obiektów: pieczątki, fotografie, 
podpisy osób uprawnionych: przewodnika, 
przodownika lub kierownika wycieczki 
szkolnej. 

7. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez 
Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej 
w Gnieźnie (ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-
200 Gniezno; e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl). 

8. Opłata za odznakę wynosi 10 zł. Turyści 
spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie 
odznaki przysyłając kronikę wycieczek 
bezpośrednio na adres Oddziału załączają 
znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną. 

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki 
Jubileuszowej należy do Kapituły. 

10. Wzór Odznaki, której projekt wykonał 
Włodzimierz Majdewicz stanowi załącznik do 
Regulaminu. 
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Załącznik do regulaminu ODZNAKI PTTK 

„CICHOCIEMNI - SPADOCHRONIARZE ARMII KRAJOWEJ” 

 
Miejsca na terenie województwa świętokrzyskiego związane                                     

z Cichociemnymi (wykaz niepełny) 
 
ad. 7. Zasady punktacji: 
Pomniki upamiętniające formację oraz jej żołnierzy, w tym 
miejsca zrzutów – 10 pkt. 

• Baranowska Góra - pomnik w miejscu akcji 
dowodzoną przez cc „Robota” - Waldemara Szwieca 

• Chotów k. Oleszna - pomnik na miejscu bitwy 28 X 
1944 którą stoczył batalion cc „Nurta” - Eugeniusza 
Kaszyńskiego 

• Kielce - kamień przy ul. Wojewódzkiej ( d. 
Szydłowskiej)  w miejscu gdzie poległ cc „Nurek” -
Kazimierz Smolak  

• Kielce - pomnik przy ul. Solnej w miejscu zamachu na 
F. H. Wittka, akcją tą dowodził  cc „Nurek” - K. 
Smolak 

• Oleszno  - symboliczny grób cc „Nurta” - E. 
Kaszyńskiego na cmentarzu parafialnym i groby jego 
podkomendnych poległych w bitwie pod Chotowem.  

• Suchedniów ul. Bodzentyńska pomnik ku czci cc. 
obok miejsca gdzie poległ cc „Bułany” - S. Raczkowski 

• Wąchock - rynek - pomnik  cc „Ponurego” J. Piwnika  

• Wielka Wieś - pomnik  w miejscu gdzie zginął cc 
„Robot” - W. Szwiec  

• Wólka Plebańska - kamień gdzie poległ cc  „Mocny” - 
Rafał Niedzielski podczas akcji na niemiecki pociąg, 

• Wykus k. Wąchocka - kapliczka, pierwszy pomnik 
poświęcony Świętokrzyskim Zgrupowaniom 
Partyzanckich  AK, którym dowodziło pięciu 
cichociemnych. 

 
Wystawy stałe, izby pamięci oraz ekspozycje muzealne 
tematycznie nawiązujące do historii formacji i jej żołnierzy – 8 
pkt. 

• Skarżysko - Kam - Muzeum „Orła Białego” . 

• Wąchocku - Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość 
Narodu w klasztorze oo. Cystersów. 

 
Pojedyncze groby lub zbiorowe mogiły Cichociemnych – 5 pkt.  

• Kielce - grób cc „Rysia”- Bolesława Jackiewicza na 
cmentarzu Nowym.  

• Kielce - mogiła cc „Nurka” - Kazimierza Smolaka na 
cmentarzu Starym. 

• Końskie - zbiorowa mogiła partyzantów m.in. cc 
„Robota”-  Waldemara Szwieca i cc „Mocnego”  
Rafała Niedzielskiego na cmentarzu parafialnym. 

• Suchedniów -  mogiła cc „Bułanego”-  Stanisława  
Raczkowskiego na cmentarzu parafialnym.  

• Wąchock - grób cc „Ponurego”- Jana Piwnika w 
krużgankach opactwa cystersów. 

• Wykus - mogiła cc „Nurta” gdzie złożono prochy 
zmarłego w Londynie E. Kaszyńskiego. 

  
 
 

Miejsca i obiekty związane z działalnością bojową i życiem 
poszczególnych Cichociemnych (upamiętnione tablicą lub 
udokumentowane w inny sposób) –     3 pkt. 

• Janowice - dom rodzinny J. Piwnika „Ponurego” - 
kamień pamiątkowy 

• Kielce - kościół garnizonowy przy ul. Chęcińskiej - 
tablica ku czci cichociemnych. 

• Końskie - kościół św. Mikołaja tablica Zgrupowania cc 
„Robota” - W. Szwieca. 

• Momina - groby rodziców Jana Piwnika i brata Józefa 
(podkomendnego „Ponurego”)  na miejscowym 
cmentarzu. 

• Momina - tablica pamiątkowa ku czci cc „Ponurego” - 
J. Piwnika  w kościele parafialnym.  

• Niekłań Wielki - tablice w kościele paraf. ku czci cc 
„Robota” - W. Szwieca i cc „Jelenia” - Ludwika 
Wiechuły. 

• Słupia Nowa - kościół św. Wawrzyńca - tablica 
pamiątkowa ku czci  cc „Ponurego” -  J. Piwnika  

• Suchedniów - tablica ku czci cc „Nurta”- E. 
Kaszyńskiego w kościele parafialnym. 

• Szewce - pomnik bitwy partyzanckiej w której 
znaczący  udział wzięli cc bracia Wiechułowie (Ludwik 
„Jeleń” i Bernard „Maruda”). 

• Wąchock - klasztor cystersów - panteon Polskiego 
Państwa Podziemnego - tablice ku czci 
cichociemnych. 

 
Ulice, place, osiedla, parki oraz inne obiekty poświęcone 
spadochroniarzom AK – 2 pkt. 

• Kielce - ul. mjr Jana Piwnika „Ponurego”  

• Końskie  - Jana Piwnika „Ponurego”  

• Końskie  - Waldemara Szwieca „Robota”   

• Skarżysko Kamienna - ul. „Ponurego”  

• Starachowice - ul . majora Ponurego  

• Starachowice - ul. majora Nurta   
 

Opracował: 

Jerzy Pabian 
Instruktor Krajoznawstwa Polski 

 
*  *  * 



8 

 

Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 19.03.2016 do 10.04.2016 

UWAGA: 

Minimalna liczba uczestników wycieczki wynosi 5 osób. W przypadku stawienia się na miejsce zbiórki mniejszej ilości osób lub 
przypadku warunków atmosferycznych zagrażających zdrowi lub życiu uczestników Prowadzący może odwołać wycieczkę. 

Trasy, miejsca, godziny zbiórki a także prowadzący wycieczki mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od KTP "Przygoda". 

ZAPRASZAMY: 

17.04 Wycieczka KTP "Przygoda" na Jurę Krakowsko-Częstochowską - "Szlakiem Orlich Gniazd" 

Trasa: Pilica (zespół pałacowo-parkowy 1610 r., przebud. 1876 r.) - Kocikowa - Podzamcze Ogrodzienieckie (zamek 
Ogrodzieniec - poł. XIV w.) - Karlin - Żerkowice - Morsko (zamek Bąkowiec - kon. XIV w.) - Góra Apteka - Podlesice, ok. 27 km 

Zbiórka: ul. bp Cz.Kaczmarka (parking koło Biedronki), godz. 6:50 (odjazd 7:00) 
Wycieczkę prowadzi: Krzysztof Kowalski, Piotr Garecki 

Koszt wycieczki (transport, ubezpieczenie): 
* 40 zł/os. - dla członków KTP PTTK "Przygoda" z opłaconą składką klubową na rok 2016 
* 45 zł/os. - dla członków PTTK z opłaconą składką na rok 2016 
* 50 zł/os. - pozostali uczestnicy 

Zapisy i wpłaty: KTP PTTK "Przygoda" - tel. 608-505-169, e-mail: ktp.przygoda@op.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 
Redagują: Jerzy Pabian i Piotr Garecki 

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

Lp Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 
19.03.16 
(sobota) 

Powitanie Wiosny 

Suków - Góra Zalasna - Rzeka Lubrzanka (topienie 
Marzanny) - Cedro Mazur - Mójcza - Wietrznia - Kielce 
os. KSM, ok. 10 km 

Lech 
Segiet 

przyst. MPK linii nr 201 
ul. Żytnia (BUS/Hala), 
godz. 9:00 (odj. 9:16) 

2. 
20.03.16 

(niedziela) 

Wyjazd na Niedzielę palmową do Chlewic 

W programie wycieczki zwiedzanie: sanktuarium maryjne 
w Dzierzgowie, drewniany kościółek w Kossowie oraz 
kościół w Złotnikach z kaplicą upamiętniającą chrzest 
Stanisława Konarskiego. 

Jarosław 
Leszczyński 

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

(wieczorem) 

3. 
28.03.16 
(poniedz.) 

Piotrkowice - Wola Morawicka, ok. 10 km 
Andrzej 

Sokalski 

przyst. MPK linii nr 208 
ul. Żytnia (BUS/Hala), 
godz. 9:10 (odj. 9:25) 

4. 
3.04.16 

(niedziela) 

Zdobywamy Górę „Altana” 

Sołtyków - Mroczków - rez. leśny „Ciechostowice” - Góra 
Altana (408m) - Hucisko - Wola Korzeniowa - 
Szydłowiec, ok. 18 km 
Na trasie wycieczki planowane jest ognisko. 

Piotr 
Garecki 

Andrzej 
Toporek 

ul. bp. Cz.Kaczmarka 
(park. obok Biedronki) 
godz. 7:45 (odj. 8:00) 

Na wycieczkę 
obowiązują zapisy. 

5. 
10.04.16 

(niedziela) 
Złota Woda - Orłowiny - Wysokówka - Widełki 
Zarobińskie - Niwy Daleszyckie - Daleszyce, ok. 22 km 

Henryk 
Domagała 

przyst. MPK linii nr 206 
ul. Czarnowska 

godz. 7:45 (odj. 7:55) 


