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Do użytku wewnętrznego 

   P R Z Y G O D N I K 
Rok XVI   numer 12 (189)                              Biuletyn Klubowy                               Grudzień 2016 r. 

 
 
 
Jan Gajzler (1891 – 1940) 
 

Boże Narodzenie 
Zalśniły światłem chat okienka 
wieś taka cicha w świetnej szacie, 
jakby Najświętsza szła Panienka 
w błękitniejących pól poświacie ... 
 
Poweselały chaty białe, 
rozdrgały nutą kolędową 
po wsi chłopaki noszą małe 
lepioną gwiazdę kolorową ... 
 
Modlą się prostych serc urodą 
chałupy śniegiem przywalone 
i betlejemską tchną pogodą 
chłopskie świetlice wybielone... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - 
WYBORCZA W PTTK 
 

W dniu 14 listopada br. w sali Muzeum 
Dialogu Kultur w Kielcach odbyło się zebranie 
sprawozdawczo - wyborcze Klubu Turystów 
Pieszych "Przygoda". Przybyło nań 54 osoby. 
 
 

 
 

Podsumowano dwuletnią kadencję Zarządu 
Klubu. Obfitowała w szereg ciekawych imprez. 
Największym wydarzeniem były obchody jubileuszu 
50-lecia istnienia Klubu. 
 
Ustępujący Zarząd uhonorował w trakcie zebrania 
najbardziej aktywnych członków Klubu dyplomami 
i upominkami. Na wniosek Zarządu przegłosowany 
przez zebranych, godność Członka Honorowego 
KTP „Przygoda” otrzymali: Danuta Rembalska i 
Andrzej Rembalski – członkowie założyciele Klubu 
oraz Bogdan Sitarski. Prezes Oddziału 
Świętokrzyskiego PTTK Marcin Marciniewski 
wręczył kol. Jackowi Grzybale przyznany przez 
Zarząd Główny PTTK Złotą Honorową Odznakę 
PTTK. 

Po części sprawozdawczej przystąpiono do 
wyborów. Ustępujący Zarząd dostał jednogłośnie 
absolutorium członków Klubu. W trybie tajnym 
dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: 
 
prezes – Andrzej Toporek, 
wiceprezes – Kazimierz Sławiński, 
sekretarz – Urszula Łukaszyk, 
skarbnik – Beata Lisowska, 
członek Zarządu – Ewa Gonciarz 
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i Komisji Rewizyjnej w składzie: 
przewodniczący – Andrzej Guska, 
członkowie – Beata Duś, Urszula Zychowicz. 

Wybrano także delegatów na Walny Zjazd Oddziału, 
na którym reprezentować nas będą: 
Hanna Czubińska, Henryk Domagała, Piotr Garecki, 
Mirosław Kubik, Ryszard Łopian, Jerzy Pabian, 
Andrzej Toporek, Urszula Zychowicz. 

Nowemu Zarządowi życzymy samych 
sukcesów i satysfakcji ze swojej działalności. 
 
Barbara Rej 
SUCHEDNIÓW CZEKA 
 Suchedniów, miasteczko nad uroczo wijącą 
się Kamionką czeka na turystów, gości ale i na 
rewitalizację zaplanowaną na najbliższe lata. To 
malowniczo położona wśród lasów miejscowość z 
rozległym zalewem. Dziś - to ubogie ekonomicznie 
lecz bogate historią, tradycją i ludźmi miasteczko, 
które kiedyś tętniło życiem. Znane ze zdrowego 
sosnowego klimatu, uroku drewnianej zabudowy 
przyciągało przed wojną ale i jeszcze w latach 60-
tych XX wieku rzesze letników, głównie z 
Warszawy. 
 Pierwsze wzmianki o osadzie w tym miejscu 
pochodzą z XIII w. Największy wpływ na rozwój 
osady miał dominujący na tych terenach przemysł 
metalurgiczny. Tradycje hutnicze Suchedniowa 
sięgają XVI w., gdy ziemie te były w posiadaniu 
biskupów krakowskich. Wtedy to nad Kamionką 
zaczęły powstawać kuźnice i fryszerki. 
Prawdopodobnie swą nazwę Suchedniów 
zawdzięcza właścicielowi jednej z kuźnic - 
Suchiniowi. Do rozwoju Suchedniowa znacznie 
przyczynił się Stanisław Staszic ustanawiając tu w 
1833 roku siedzibę Zarządu Kopalnictwa Królestwa 
Polskiego-Wschodniego Okręgu. Spowodowało to 
napływ z sąsiednich państw oraz z Włoch i Francji 
specjalistów górnictwa, inżynierów, pracowników 
administracji. Dla osadników potrzebne były 
mieszkania. W 1854 roku wytyczono plan 
przestrzenny osady, który zakładał brak rynku, ulice 
przecinające się pod kątem prostym. Na dużych 
parcelach postawiono domki w stylu polskich 
dworów (jeden z takich możemy podziwiać w 
Tokarni). 
 Niestety, większość z tych drewnianych 
budynków, jak również zakłady hutnicze, wojska 
carskie spaliły w lutym 1863 roku w odwecie za 
udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Po 
wielkim pożarze Suchedniów zaczął się powoli 
odbudowywać. 

 W roku 1925 zamieszkiwało w 
Suchedniowie 11574 osób różnych narodowości i 
wyznań. Mniejszość narodową stanowili Żydzi, 
Czesi, Niemcy i Rosjanie. Suchedniów był osadą 
typowo przemysłową. Działała tu fabryka odlewów, 
kopalnie kamienia i glinki białej, funkcjonowały 
liczne tartaki, zakłady ceramiczne, olejarnie, 
warsztat mosiężny i zakłady rzemieślnicze. Fabrykę 
odlewów założył w końcu XIX w. Ludwik Starke na 
miejscu starej staszicowskiej kuźnicy „Baltazarek”. 
W późniejszym czasie fabryka zostanie przeniesiona 
do Kielc jako Huta Ludwików - SHL. 
 Suchedniów to także bogata historia walk 
narodowowyzwoleńczych. Jego mieszkańcy brali 
udział w walkach powstania styczniowego 1863-64 
roku pod dowództwem jednego z braci 
Dawidowiczów. W okresie II wojny światowej 
Suchedniów był miejscem działania partyzantki, 
pojawiali się tu najsławniejsi dowódcy - „Szary”, 
„Ponury”, „Nurt”. W miejscowej fabryce „St. Tański 
i S-ka” (powstałej na miejscu fabryki Starkego) 
produkowano pierwsze w Polsce pistolety 
maszynowe „Sten” w warunkach konspiracyjnych. 
Ogółem wyprodukowano ponad 50 sztuk tej broni. 
Po wojnie od lat 60-tych w umiejscowionej tu 
Fabryce Urządzeń Transportowych produkowano 
słynne w świecie wózki widłowe „Rak”. 
 Dziś już ta fabryka nie istnieje. Nie ma też 
Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil”. 
Oba te zakłady utrzymywały większość 
mieszkańców miasta. Aktualnie nie ma pracy, nie 
ma dobrobytu w Suchedniowie ale na zawsze 
pozostanie obfitość ciekawych postaci z nim 
związanych. 
Tu spędził dzieciństwo Gustaw Herling Grudziński, 

uznany w świecie pisarz, 
autor „Innego świata”. 
W Suchedniowie urodził się, 
tworzył i zmarł piewca Gór 
Świętokrzyskich Jan 
Gajzler. Pochowany jest na 
miejscowym cmentarzu. 
Światowej sławy śpiewaczka 
operowa-sopranistka - 
Halina Łukomska-Bloch tu 
urodziła się i w tym roku 

spoczęła na naszym cmentarzu obok męża 
kompozytora Augustyna Blocha. 
Z Suchedniowem związany był Krzysztof 
Kąkolewski, publicysta, reporter, autor opowiadań i 
powieści, przedstawiciel literatury faktu. 
Suchedniowianin Ryszard Miernik - poeta, prozaik i 
rzeźbiarz jest autorem wielu książek o historii 
Suchedniowa i jego mieszkańców. 
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 Miejscowy cmentarz na „Borku” powstały z 
inicjatywy Staszica jest bogatym źródłem informacji 
o historii mojego miasta. 
W jego zabytkowej części znajdziemy groby 
przedstawicieli górnictwa i hutnictwa. Spoczął tu 
m.in. Jan Marian Hempel naczelnik Zarządu 
Górnictwa. W rodzinnej mogile Wędrychowskich 
pochowano Antoniego Wędrychowskiego, który w 
1890 roku w lasach dalejowskich tworzy kopalnie 
rudy żelaza z piecami „prażakami” i łączy je torem 
kolejki wąskotorowej. Obok spoczywa lekarz 
górniczy Józef Wigura. W tej części cmentarza są 
też liczne nagrobki uczestników powstania 
styczniowego. 

 Cały cmentarz 
usiany jest mogiłami 
partyzantów i ofiar II 
wojny światowej. W roku 
1996 został tu pochowany 
Edward Skrobot ps. 
„Wierny”, dowódca 
plutonu w placówce 
"Tartak" i zastępca 
słynnego „Barabasza” - M. 
Sołtysiaka. A w 2014 roku 
pożegnaliśmy mojego 

sąsiada infułata Józefa Wójcika znanego ze swej 
walki z „komuną”, bohatera wielu audycji 
radiowych i telewizyjnych, filmu „Złodziej w 
sutannie”. 
 Jako suchedniowianka zapraszam do spaceru 
po moim miasteczku (prawa miejskie w 1962 r.), jak 
również do wędrówek w różne ciekawe miejsca w 
okolicy. 

Dotrzeć tutaj można koleją - wysiądziemy na 
zabytkowej stacji z 1883 roku. Spacerując po 
mieście napotkamy wiele obiektów pamiętających 
czasy Staszica, okres wojny i ludzi związanych z 
miastem. Suchedniów pojawił się też w życiorysie 

 

Marii Skłodowskiej - Curie, która szukając pracy po 
maturze zjawiła się na tutejszej pensji Emilii Peck. 
Niestety, nie została zatrudniona. Na tejże pensji 
bywał Stefan Żeromski odwiedzając swoją kuzynkę 
- młodzieńczą miłość. 
 Ze stacji możemy wyruszyć m.in. do 
Michniowa; do leśniczówki „Opal” i „Burzącego 
Stoku”; do kopalni kamienia „Kopulak”; nad nasz 
zalew, by podziwiać polanę z „tańczącymi 
drzewami”; nad zalew w Rejowie idąc wzdłuż 
meandrów Kamionki, pamiętającej liczne młyny itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mogłabym wymieniać jeszcze wiele miejsc, 
postaci i osobliwości Suchedniowa ale zaczekam do 
przyjazdu tutaj moich Przyjaciół z „Przygody”, by 
osobiście Ich poprowadzić zawiłymi ścieżkami 
rodzinnego miasta. 
 

fot. Jerzy Pabian 
 
 
RELACJA Z WYCIECZKI w dniu 27.11.2016 r. 
na trasie: Karczówka - Czerwona Góra. 

Poranek tego dnia nie wróżył dobrej pogody. 
Dżdżyście, zimny wiatr. Brr, kto by chciał wyjść z 
domowych pieleszy. A jednak. Jakież było 
zdziwienie naszego przewodnika Piotra 
Gareckiego, gdy przytulona do siebie grupa 36 
osób, drżąc z zimna czekała pod wiatą na 
Karczówce o godz. 830 by pokonać wyznaczoną 
trasę. Później okazało się, że grupa desperatów jest 
międzynarodowa bo jest i kilku studentów z 
Ukrainy, Rosji, a nawet członkowie klubu PTTK z 
Końskich. 

A trasa miała wieść częściami czerwonego i 
niebieskiego szlaku turystycznego a także żółtą 
ścieżką spacerową: przez Karczówkę, następnie u 
podnóża Góry Stokowej, przez Pietraszki, 
Dobromyśl, Zalesie, Górę Patrol, Szewskie Lasy, 
Rezerwat Góra Malik (Jaskinia Raj), Czerwoną 
Górę. 
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Nasz przewodnik Piotr opowiedział nam o 
Karczówce, dziejach kościoła p.w. św. Karola 
Boromeusza, klasztorze oo. benedyktynów, a 
obecnie księży pallotynów i innych ciekawostkach 
historycznych i geologicznych. A mianowicie: 
Góra Karczówka (339 m n.p.m.) leży w granicach 
administracyjnych miasta Kielce w Paśmie 
Kadzielniańskim i jest zaliczana do Korony Gór 
Świętokrzyskich. Znajdujący się na szczycie 
Karczówki kościół p.w. św. Karola Boromeusza i 
klasztor pochodzą z XVII w., są otoczone murem z 
basztami. Wystrój wnętrza kościoła, zdobienia, są 
wykonane w większości w stylu barokowym oraz w 
stylu rokokowym. W kościele znajduje się bardzo 
cenna figura św. Barbary z XVII w. w stylu 
rokokowym, wykonana z galeny (ruda ołowiu), 
samorodka znalezionego ok. 1650 r. na Karczówce. 
Jeszcze do tej pory widać wykopaliska - szyby, 
będące pozostałością kopalni rudy ołowiu z XV- 
XVII w. Są zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przejście nad nimi, oglądanie ich z góry, jak i dla 
potomnych. Karczówka w tamtych czasach była 
także miejscem wydobywania wapienia. 

Po rozwiązaniu przez cara zakonu 
bernardynów, za pomoc powstańcom styczniowym, 
co miało miejsce w 1864 r., klasztorem obecnie tj. 
od 1957 r. opiekują się księża pallotyni. 

Za murami klasztoru postawiony jest pomnik 
poświęcony pamięci powstańców z 1863 r. 
zwieńczony metalowym krzyżem, z marmurową 
tablicą ufundowaną przez PTTK, z wyrytym 
napisem: ZBIOROWA MOGIŁA POWSTAŃCÓW 
1863. 

Schodząc z Karczówki czerwonym szlakiem 
w kierunku Bruszni 
(310 m n.p.m.) i 
Góry Stokowej 
napotkaliśmy 
Kapliczkę Gwarków 
postawioną w 
miejscu, w którym 
wydobyto galenę, z 
której wykonano 
rzeźbę św. Barbary - 
poinformował nas 
Piotr. 

Deszczowa pogoda ciągle się zmieniała - raz 
mżyło, za chwilę padało, czasami pokazał się 
jaśniejszy skrawek nieba, ale niestrudzeni szliśmy 
dalej wkraczając na ścieżkę spacerową. W 
Pietraszkach przekroczyliśmy most na rzece 
Sufraganiec, potem mostek na rzece Bobrza, a 
niedaleko dalej nasz prowodyr ogłosił postój na 
kanapkę, łyk gorącej herbaty i poprosił o wpisy na 
liście obecności. Dalej szlak prowadził wzdłuż 
ogrodów działkowych w Dobromyślu, po lewej 
stronie widniał nasyp torów kolejowych. Krótki 
postój w najbardziej odsłoniętym miejscu, gdzie kol. 
Piotr informował o otaczających nas szczytach pasm 
górskich. Idąc dalej, już w Zalesiu, mijaliśmy ukryte 
w ścianie leśnego drzewostanu piękne, klimatyczne 
domy, wille, ale i domy weselne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy weszliśmy znowu na leśny szlak, 
rozpostarł się przed nami przepiękny widok 
pofalowanych pagórków, porośniętych bukami, 
olchą, gdzieniegdzie sosną, pokrytych grubą 
warstwą brązowych, wilgotnych już liści. To 
czerwony szlak na Górę Patrol, położoną na 
wysokości 388 m n.p.m., która także zaliczana jest 
do Korony Gór Świętokrzyskich. 

Podejście było owszem, owszem, jak na 
Nosal. Czuło się wilgoć ale bardziej wilgoć 
podkoszulków. Pośród głośnego sapania 
wdrapujących się można było usłyszeć i rozmowy, a 
też i te prowadzone w języku rosyjskim, ukraińskim. 
Okazało się, że maszerują z nami studenci właśnie z 
tych krajów. Na sam szczyt Góry Patrol nie 
wchodziliśmy, wystarczyło tylko zboczyć na 
niebieski szlak i dojść ok. 250 m. Skąd taka nazwa; 
Patrol - pytam innego przewodnika Zbyszka 
Tatarczucha. Wg ustnych przekazów, jako że w 
okolicy było to najwyższe wzniesienie, miało to być 
obserwatorium, jak i miejsce obronne przed 
ewentualnymi atakami najeźdźcy. Jednak, jak sam 
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zauważył, wybór nie był dobry, bo góra jest 
całkowicie zalesiona, ale nazwa Patrol pozostała. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodnik Piotrek zarządził pod Górą 
Patrol długo oczekiwany odpoczynek, aż 20 minut. 
Posileni czym kto miał, a było i na słodko, bo 
znalazł się solenizant Andrzej, ruszyliśmy 
niebieskim szlakiem turystycznym w kierunku 
miejscowości Szewce. Leśnymi duktami dotarliśmy 
do pomnika poświęconego pamięci partyzantów 
poległych z niemieckim okupantem dn. 17 września 
1944 r. Tu pogoda znów dała o sobie znać. Szybko 
ruszyliśmy dalej - w kierunku Góry Malik, pod którą 
znajduje się znana nam Jaskinia Raj. Chcieliśmy 
wykorzystać pobliską kawiarnię - usiąść w suchym 
miejscu, przez chwilę chociaż popatrzyć na padający 
deszcz przez szyby, ale nie było nam to dane. 
Miejsca rekreacji były pozamykane. W między 
czasie kol. Piotr opowiadał nam o rezerwacie i 
informował o możliwościach powrotu do Kielc. 
Część z uczestników wycieczki wybrała marsz w 
kierunku trasy Chęciny - Kielce, by stamtąd busem 
wrócić do miasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Większość skorzystała z planowej opcji 
przejścia do miejscowości Czerwona Góra. Piotr 
zaproponował wizytę w kamieniołomie 
Zygmuntówka, gdzie w 1643 r. wyciosano pierwszą 
kolumnę pod posąg Zygmunta III Wazy znajdujący 
się na placu Zamkowym w Warszawie. Ochoczo 
przystaliśmy na ten wariant wypełnienia czasu, 
ponieważ znowu przyszliśmy wcześniej niż plan 
przewidywał. Ale warto było. Widok 
wielopoziomowych, nierównomiernych półek 
skalnych w kolorze granitu, przypominał obrazy 
wiszących cmentarzysk na Filipinach. A to przecież 
tak niedaleko od Kielc. Przepiękne to 
Świętokrzyskie. 

Wracając, wyszliśmy trochę po godz. 13-ej, 
na wysokości Czerwonej Góry na trasę 762 by 
dotrzeć na przystanek BUS w kierunku Kielc. 
Odbiorniki GPS uczestników wycieczki wskazywały 
ok. 16,5 km. Jakież było nasze zdziwienie, gdy na 
kolejnym przystanku, do busa którym jechaliśmy, 
wtargnęła zmarznięta grupa naszych dezerterów 
spod Jaskini Raj. 

Dziękujemy wszystkim za mile spędzony czas. 
Do zobaczenia na szlakach z KTP PTTK 
„Przygoda”. 

Urszula Łukaszyk 
 

* * * 
 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileusz 60-lecia obchodziło Koło 
Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach. 
W uroczystościach w dniu 15 października br. 
wzięła udział delegacja naszego Klubu. Składamy 
serdeczne gratulacje Jubilatom. 
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* * * 
 

15 listopada 2016 w Muzeum Historii Kielc 
odbyła się promocja książki kol. A. Rembalskiego 
„Edmund Massalski - Biografia”, którą wydało 
MHK z okazji 130 rocznicy urodzin tego wybitnego 
kielczanina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Promocja książki J. Leszczyńskiego 

 
Kol. Jarosław Leszczyński zaprosił 25 listopada 
2016 r. do Osiedlowego Klubu Kultury „Polonez” 
na promocję swojej książki. „W polskich wsiach na 
Bukowinie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * 

Z okazji przypadającego Roku Krajoznawstwa 
Polskiego 26 listopada 2016 r. odbyła się w Muzeum 
Historii Kielc sesja „Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze prekursorem muzealnictwa na Ziemi 
Świętokrzyskiej” organizowana przez Regionalne 
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK oraz 
Muzeum Historii Kielc. W sesji wzięło udział ponad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 osób z całego województwa. Pięciu prelegentów 
przedstawiło historię powstania Muzeów PTK w 
Kielcach, Ostrowcu, Pińczowie, Starachowicach i 
Końskich. Miłym akcentem było wręczenie 
legitymacji Instruktora Krajoznawstwa Regionu kol. 
Andrzejowi Toporkowi - prezesowi naszego Klubu. 
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REGIONALNE KALENDARIUM HISTORYCZNE 
listopad - grudzień 
 
(35)  3 XI 1981 – Zmarł w 
Wąchocku Walenty Ślusarczyk; 
ksiądz, kolekcjoner, jego 
bogate zbiory obecnie znajdują 
w muzeum opactwa cystersów  
w Wąchocku. (ur. 12 II 1904 r.) 
 
 

(130) 19 XI 1886 – Urodził się w 
Michałowie k. Starachowic 
Edmund Ksawery Massalski; 
działacz niepodległościowy i 
regionalista, nauczyciel w 
kieleckim gimnazjum żeńskim im. 
Marii Krzyżanowskiej, pierwszy 
redaktor pisma „Ziemia Kielecka”, 

główny organizator ruchu harcerskiego na 
Kielecczyźnie, członek Towarzystwa Biblioteki 
Publicznej, Dyrektor Muzeum Świętokrzyskiego 
w Kielcach (zm. 27 III 1975 r.) 
 
 
(650) 12 XII 1366 – Zmarł w Kielcach Jan Bodzanta, 
Bodzęta, h. Poraj; biskup krakowski, założyciel 
miasta Bodzentyna (ur. ok. 1290 r.) 
 
 

(75)  16 XII 1971 – Zmarł Jan 
Czarnocki; wybitny geolog z Kielc, 
przy współpracy Jana 
Samsonowicza opracował nową 
koncepcję geologiczną budowy Gór 
Świętokrzyskich (ur. 24 V 1889 r.) 
 

 
 
(15)  18 XII 2001 - Zmarł Jan 
Pazdur; wybitny naukowiec i 
historyk kielecki (ur. 27 XII 1909). 
Autor m.in.„Dziejów Kielc” 
 
 
 
(150) 27 XII 1866 – Nowy podział administracyjny 
Królestwa Polskiego, Kielce ponownie stały się 
miastem gubernialnym strzeżonym przez garnizon 
wojskowy. 
 

 
 

Jest taki dzień, 
bardzo ciepły, choć grudniowy. 

Dzień, zwykły dzień, 
w którym gasną wszystkie spory” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

W te 
najbardziej 

rodzinne Święta 
życzymy wszystkim 

wiele ciepła, radości i miłości. 
Niech magia Świąt 

Bożego Narodzenia sprawi, 
że zapomnicie o codziennych 

problemach, troskach i kłopotach. 
Niech jaśniejąca 

Pierwsza Gwiazda rozpali 
w Was nadzieję na pomyślny 

2017 Rok i sprawi, 
że wszystkie pragnienia 

i te codzienne i te niezwykłe 
staną się rzeczywistością. 

 
 

Zarząd KTP “Przygoda” 
oraz 

Redakcja „Przygodnika” 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 18.12.2016 do 8.01.2017 

 
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 

Współpracownicy: A.Hendler, B. Rej, U. Łukaszyk,  J. Leszczyński, A. Toporek, K. Rak 

Lp Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 18.12.16 
(niedziela) 

Wigilijna wycieczka z opłatkiem 
Zawada - Gałęzice - Jaskinia "Piekło"- Chęciny, ok. 8 km 
Na zakończenie wycieczki odbędzie się ognisko ze śpiewaniem 
kolęd. 

Urszula 
Zychowicz 
Andrzej 
Toporek 

przyst. MPK linii nr 19 
ul. Seminaryjska 

(przy bazarach) 
godz. 9:00 

(odjazd 9:17) 

2. 26.12.16 
(poniedz.) 

Wycieczka Świąteczna 
Świąteczny spacer ścieżkami Pasma Posłowickiego, 
ok 11 km 
Na trasie wycieczki planowane jest ognisko. 
Zakończenie wycieczki ok. 14:30 

Maciej 
Toborowicz 

Park Linowy 
ul. Szczepaniaka 

godz. 9:45 
(wymarsz 10:00) 

3. 31.12.16 
(sobota) 

Nocny Rajd Sylwestrowy 
Bukówka MPK - Góra Telegraf - Góra Hałasa - Góra 
Pierścienica, ok. 7 km 
W programie wycieczki ognisko i toast na powitanie Nowego 
Roku. Prosimy zabrać ze sobą oświetlenie: czołówkę lub latarkę. 

Kazimierz 
Sławiński 

pętla autobusowa 
na Bukówce 

ul. Wojska Polskiego 
godz. 21:50 

(dojazd MPK z ul. Żytniej 
linią nr 1, godz. 21:32) 

4. 1.01.17 
(niedziela) 

Wycieczka Noworoczna 
Ameliówka - Góra Dąbrówka - Góra Klonówka - Masłów, 
ok. 6 km 
W programie wycieczki ognisko i toast bąbelkami pod Diabelskim 
Kamieniem na Klonówce. Powrót z Masłowa o 13:15 autobusem 
MPK linii nr 12. 

Anna 
Hendler 

przyst. MPK linii nr 10 
ul. Czarnowska 

godz. 9:35 
(odjazd 9:49) 

5. 7.01.17 
(sobota) 

Wolica - Tokarnia - Podzamcze Chęcińskie - Chęciny, 
ok. 8 km 
Śpiewanie kolęd w kościele w Tokarni 

Jarosław 
Leszczyński 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 
godz. 10:20 

(odjazd 10:37) 

6. 8.01.17 
(niedziela) 

Piekoszów - Łaziska - G.Skwarnia - G.Belnia -
G.Pruskowa - G.Zielona - G.Patrol - Białogon - pod 
Brusznią - Podkarczówka, ok. 14 km 

Zbigniew 
Tatarczuch 

przyst. MPK linii nr 18 
ul. Żytnia 
godz. 8:45 

(odjazd 8:58) 


