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   P R Z Y G O D N I K 
Rok XVIII  numer 10  (211)                                               Biuletyn  Klubowy                                         Październik 2018 r. 

 

 

Jarosław Tadeusz Leszczyński 

 

XIII STOPNICKI RAJD PIELGRZYMKOWY 

 

W dniu 8 września 2018 roku odbył się 

doroczny - trzynasty już - Stopnicki Rajd 

Pielgrzymkowy. 

Uczestnicy imprezy wyruszyli o godzinie 9.30 

z Suchowoli (wieś przy drodze ze Stopnicy do 

Solca Zdroju). Szli przez wieś Szklanów, gdzie 

zatrzymali się przy figurze Chrystusa Frasobliwego 

z XVIII w., stojącej w sadzie, w miejscu 

nieistniejącego kościoła św. Zofii, który podobno 

pamiętał czasy Państwa Wiślan (IX w.). Dalej trasa 

wiodła przez malowniczy Las Wolicki, który 

przypomina naturalny park. 

Przez przedmieście Stopnicy - Wolicę - 

doszliśmy do stopnickiego klasztoru księży 

sercanów. Tam przed czczonym obrazem św. 

Antoniego Padewskiego odmówiliśmy nowennę ku 

jego czci. Docelowym punktem pielgrzymki był 

kościół farny Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

położony w centrum miasta. Tam o godz. 13.00 

została odprawiona Msza Św. w intencji 

pielgrzymów, celebrowana przez wikariusza 

stopnickiego, ks. Mateusza Jędrochę. Na jej 

zakończenie odśpiewana została Pieśń do Matki 

Boskiej Stopnickiej, której obraz czczony jest w 

stopnickiej farze od 1645 roku. 

Ostatnim akordem pielgrzymki było 

procesjonalne przejście ulicami Stopnicy z kościoła 

na Kalwarię Stopnicką, założoną w 2006 roku na 

dawnym cmentarzu istniejącym od 1786 roku. 

Odbyła się tam Droga Krzyżowa. 

Po zakończeniu uroczystości 

pielgrzymkowych poszliśmy do mojego ogrodu, 

gdzie każdy z uczestników mógł sobie nazbierać 

owoców w postaci jabłek, orzechów włoskich, 

malin i brzoskwiń. 

 

 

 

RAJD PIENIŃSKI „PRZYGODY” 

14-16.09.2018 r. 
 

Firma „Woźniak” prawie w komplecie, większość 

kobiet, leje fest od samego świtu, nie na żarty, 

torby przymknięte, luźniej, można spocząć sobie, 

rozpoczyna się długie „Przygodnickie” party. 
 

Część przesypia kurs. Chęciny, Kraków, Nowy 

Targ. Niektórym z tyłu nie pozwala spać dudnienie. 

Program na starcie wysłuchany bez żadnych skarg. 

A te dźwięki to tylko tłumika walenie.
1. 

 

Roch próbuje ciut satyrą podnieść na duchu, 

nawet mile przyjęte „Objawy starości”, 

a wnioski wnet wyciągane - trzeba być w ruchu, 

stąd mariaż z „Przygodą” miejscowych z Kielc 

i gości. 
 

Witają nas jak swoich w Dworze Tetmajerów
2.

, 

w salach jaśniepaństwa, w budynku gospodarczym, 

właścicieli od kilku wieków było wielu, 

piękny zabytek w krajobrazie łopuszniańskim. 
 

Podoba się przewodnika góralska gwara, 

informacje o obrządkach, zwyczajach, strawie, 

w takich obejściach poezją można się parać, 

wokół stare drzewa, konie na zawołanie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W widłach Dunajca i Białki - Dębno 

z kościółkiem
3.

,jednym z najstarszych drewnianych 

obiektów w Polsce, najprawdziwszym w rejestrze 

UNESCO przyczółkiem sztuki, twórczości ludowej i 

o nią trosce. 
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Ściąga uwagę bogata wnętrz polichromia, 

rzeźby artysty ludowego J. Janosa, 

obrazy na szkle, m. in. święta Apolonia 

i mnóstwo legend przenoszących pod niebiosa. 
 

W pobliżu już Szczawnica, cel naszej podróży, 

widoczny Zalew Czorsztyński, zamek w Niedzicy
4.

, 

niejedno stado owiec, co góralskość wróży, 

a potem już króciutko, wreszcie w „Sokolicy”.
5.
 

 

Pokoje rozdzielone, a deszczyk wciąż pada, 

program programem, więc dalej w „Przygody” 

trasę, chociaż zaliczyć jakiś szczyt w końcu wypada 

Nie zdobędziemy dziś nic ? Choćby na okrasę ! 
 

Z Przełęczy Szopka cofka w deszczu do Krościenka, 

Lilka zwraca uwagę na kapliczkę Rocha, 

niektórym w takich warunkach drętwieje szczęka ... 

Nic to ! Pienin Krainę trzeba stale kochać ! 
 

Ze Wszystkich Świętych na nas przyjście biją 

dzwony,
6.
 

ktoś tam tylko przy zejściu w dół zająca złapał, 

nareszcie już w hotelu pobyt upragniony, 

obmycie pod prysznicem, zmiana szat, kanapa. 
 

Obiadokolacja. Pomidorowa, zrazy. 

W programie na jutro cudny Wąwóz Homole. 

Jedni się zarzekają nie wychodzić z bazy, 

drugim kolega przewodnik Piotrek idolem. 
 

Po śniadaniu znów w deszczu, kierunek Jaworki, 

skały wapienne jury i kredy z łupkami, 

rezerwat utworzony prze potok Kamionki
7.

, 

podejście w górę wielu schodkami, mostkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z platformy widokowej lepsze już widoki, 

padać jakby powoli z nieba przestawało, 

widocznych szczytów i pochyłości uroki, 

w „Muszyniance” przy kolejce spocznie ciut ciało. 

 

 

Wewnątrz duże dwa obrazy Łemkowskiej pary, 

smaczna kawa z ciepłymi, jak trzeba ciastami, 

z jazdy kolejką linową prysły zamiary, 

po wzmocnieniu szczyt Wysoka we mgle przed 

nami.
8.
 

 

 

Trochę się przejaśnia, ale wciąż kapie, też z drzew, 

stada owiec (i czarne) przez psy pilnowane, 

wielu Przygodników na podejściach w stawach 

drze, uśmiechy przy odzywkach jakby wymuszane. 

 
Tadek rzuca na szczęście 10-ciogroszówki, 

szczyt Wysoka, och ciężko, całkowicie we mgle, 

przy barierce można oprzeć zmęczone nóżki, 

podbijanie pieczątek, fotki ... Nie jest tak źle ! 

 

Schodząc w kierunku Durbaszki wreszcie słoneczko, 

z wolna przebijające się przez jasne chmury, 

lasy w dolinach jakby parujące deczko, 

trójka kolarzy pedałujących do góry. 

 

W ośrodku „Pod Durbaszką” co nieco na zęba,
9.

 

pierogi, kwaśny żur, ciasta, herbata, kawa, 

gdzieś daleko Radziejowej wieża potężna,
10.

 

jednego z panów z kwitnącym ostem zabawa. 

 

Naprzeciw wieży komórkowej zejście na dół, 

Szlakiem Rowerowym, oj, że pożal się Boże, 

wyrwy w błotnistej ścieżce, wolniej naprzód o pół, 

wreszcie Szczawnica, most na Grajcarku, już hożej. 

 

Święty Nepomucen turystom się przygląda, 

w miejscu pierwszej Szczawnicy - pomnik, dwa 

dęby, krzyż,
11. 

kto bardziej zmęczony do sklepu też zagląda, 

na gmachu Straży Pożarnej święty Florian lśni. 

 

Już w hotelu, okropnie zabrudzeni, słabi. 

Kąpiel, wymiana odzienia, obmycie butów, 

zbliżającemu się ognisku wszyscy radzi, 

obiadokolacja, prezentacja zakupów. 

 

Roch notuje wrażenia z wycieczki po mieście. 

Andrzej z Celiną zdradzają jej tajemnice, 

wspominają o grzanym piwie, z kremem cieście, 

a szukanie basenu skończyło się niczem. 
 

Zachwycał Park Dolny z kaplicą Matki Boskiej,
12. 

Grota Zyblikiewicza, baseny z rybami,
13.

 

nad Dunajcem i Grajcarkiem mewy jak morskie, 

tratwy z wszędobylskimi wokół nich kaczkami. 
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Wpierw schronisko „Orlica” z punktem 

widokowym, 

za granicą Galeria Posągów w Leśnicy, 

z rzeźb znaki zodiaku i Janosik bajkowy, 

a utarg od Polaków w złotówkach się liczył. 
 

Przy promenadach w parkach Szczawnicy gros 

kwiatów, zdobiących zielenią, kolorami, kształtami, 

ich konstrukcja nośna w kształcie zwierząt, ryb, 

ptaków, dzieciaków, młodzież i pełnoletnich to 

bawi. 
 

Przekąsić, co tylko zechcesz, na każdym kroku, 

oscypki wędzone, smażone z żurawiną, 

nie szkodzi Celiny aroniówka po boku, 

do gruli z tłustą, przypiekaną jagnięciną. 
 

Wieczorem skwierczy już ognisko, wokół ławy, 

mkną w eter melodie patriotyczne, biesiadne, 

kiełbasa z keczupem nie szkodzi, bez obawy, 

panie przodują w śpiewie, oj chłopy - nieładnie ! 
 

Niedziela, mgiełka z rana. Bedzie padać, czy nie ? 

Janosik na skale, a mewy nad Dunajcem. 

Nie pada ! Chwała Bogu ! Niepotrzebne kije ! 

Spacer wzdłuż rzeki, a potem tratwa, jak w bajce ! 
 

W czterech grupach przeprawa grona 

Przygodników, 

najpierw Sokolica, a z niej na Trzy Korony
14./15.

, 

harde nastroje damsko-męskich zawodników, 

rezygnujący zwiedzają Krościenka strony. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pomocne niebywale schodki i barierki, 

wypoczynek na drewnianych ławach przy szlaku, 

przydrożnej leśnej kani-grzyba okaz wielki, 

dużo wywróconych drzew - dębu, sosny wraków. 

 

Wejście na Sokolicę z biletem Parkowym, 

widok na zakole Dunajca, spływ tratwami, 

huby chorych drzew o kształcie kalafiorowym, 

kiosk leśny Pienińskiego Parku z gadżetami. 
 

 

Dąb z naturalną potężną dziurą w konarze, 

dwa konary buka połączone spiralnie, 

wysokie sosno-świerki, od korzeni w parze, 

często wysokie, pionowe wychodnie skalne. 

 

W kierunku na Trzy Korony turystów tłumy, 

dużo tu młodzieży, rodziców z maluchami, 

zdobycie tego szczytu to powód do dumy, 

Roch nawet ma szczęście porozmawiać z Węgrami. 

 

Bilet z Sokolicy na ten szczyt Pienin ważny, 

niestety kolejka przed wejściem na platformę, 

dłuższy pobyt u góry tych w kolejce drażni, 

jest za mała, stąd przekracza się czasu normę. 

 

Mały paszkot przyglądający się wchodzącym, 

sztywne szyszki świerkowe rosnące do góry, 

widok na wszystkie strony interesujący, 

tylko podziwiać uroki, piękno natury. 

 

Wąwozem Szopczańskim zejście w dół na 

Sromowce, w pionowych skałach wyrwy, szczeliny i 

dziury, powietrze, woda - jakby były tutaj zdrowsze, 

paraliżują tylko krucze wrzaski z góry. 
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W schronisku górskim „Trzy Korony” łyk 

wzmocnienia, 

wokół brunatno-białe kozy na uwięzi, 

zakupy oryginalnego pożywienia, 

z dołu przecudny widok Trzech Koron się pręży. 

Z wizyty na zamku w Niedzicy wyszły nici, 

przeciążenie kierowcy nie wchodzi w rachubę, 

ogólnie z wyprawy zadowoleni wszyscy, 

chociaż deszcz przeszkadzał, przeszliśmy wielką 

próbę. 
 

Przygoda z „Przygodą” się kończy zgodnie z 

planem. 

Do zobaczenia na trasach pieszych najbliższych ! 

Było to cenne na stres odreagowanie ! 

Niech się kolejne marzenie każdemu ziści ! 
 

Przypisy: 

1. Po rozmowie z kierowcą uspokojenie, że to nie łożysko. 

2. Od 1978 Muzeum Tatrzańskie. Dwa obiekty: Dworek Tetmajera, 

początki 1790, Romuald Lisicki, tu przebywali poeta Kazimierz oraz 

malarz Włodzimierz Przerwa-Tetmajer. Obok przeniesiony 

i postawiony Dom Klamerusów z 1887, Jan Klamerus. Razem oba 

budynki tworzą całość - Muzeum Tatrzańskie. 

3. Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1490 w Dębnie, w rejestrze 

zabytków Unesco od 2003, dużo w nim rzeźb lokalnego artysty Józefa 

Janosa (1886 - 1985), polichromia z 1500, św. Apolonia - patronka 

od bólu zębów i dentystów. 

4. Zamek z 1325 na skalistym wzgórzu nad doliną Dunajca, obecnie 

wewnątrz Muzeum - historia zamku i Spiszu. Zalew Czorsztyński po 

wybudowaniu zapory w Niedzicy na Dunajcu, 1994/95/97. 

5. Nasza noclegownia, Dom Wypoczynkowy w centrum Szczawnicy. 

6. Kościół parafialny w Krościenku z XIV, powiększony w 1546, 

dobudowana wieża XVII. 

7. Rezerwat przyrody „Wąwóz Homole”, na obszarze wsi Jaworki, 

1963, im. Jana Wiktora, przyrodnika, 58,6 ha. 

8. Wysoka, najwyższy szczyt Małych Pienin, 1050, inaczej Wysokie 

Skałki. 

9. Górski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Pod Durbaszką”, dawna 

bacówka z 1949/52, na północnym stoku Durbaszki, 934, szczycie 

Małych Pienin. 

10. Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, 1262. 

11. I-y kościół drewniany już w XV, drugi murowany do 1529, potem 

parafia przeniesiona do Krościenka, obecny kościół dopiero w 1892, 

wszystkie p.w. św. Wojciecha. 

12. Kaplica MB Częstochowskiej, od 1877, wpierw w tym budynku w 

latach 1867/76 była pijalnia wód mineralnych. 

13. Sztuczna Grota Zyblikiewicza (1823 - 1887) w Parku Dolnym 

Szczawnicy, prezydenta  Krakowa Mikołaja Z., zasłużonego dla 

rozwoju Szczawnicy. 

14. Sokolica, szczyt Pienińskiego Parku Narodowego, 747 m n.p.m. 

15. Trzy Korony, najwyższy szczyt Pienin Środkowych w Masywie 

Trzech Koron, 982 m n.p.m. 

 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 

Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

Kielce, 17/18.09.2018 

Foto: U. Łukaszyk 

 

Dorota Osmoła 

XIX RAJD PIELGRZYMKOWY 

22 września 2018 odbył się kolejny, XIX 

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. Jest to jedna 

z największych imprez turystyczno-religijnych w 

Polsce. Do miejsca docelowego, na Święty Krzyż, 

wiodło 15 tras o różnych stopniach trudności. 

Ogółem w Rajdzie wzięło udział 3676 osób. 

W organizację imprezy zaangażowała się również 

„Przygoda”. W obsłudze Rajdu brało udział 13 

przewodników z naszego klubu. Zorganizowaliśmy 

również własną trasę. Trasa nr 5 „Przygody” wiodła 

z Makoszyna, przez Górę Drogosiową, Wał 

Małacentowski, Kobylą Górę, Trzciankę na Święty 

Krzyż. W miejscu zbiórki - Kościół Św Piotra i 

Pawła w Makoszynie - zgłosiło się 174 osoby. 

Uczestnikami naszej trasy była w większości 

młodzież z różnych parafii: Parafia Trójcy Świętej 

z Koniecpola, Św. Wawrzyńca z Górna, 

Wniebowstąpienia NMP z Włoszczowy, 

Wniebowstąpienia NMP ze Strawczyna, 

Miłosierdzia Bożego z Kielc wraz z opiekunami 

oraz osoby indywidualne. 

Obsługę trasy ze strony klubu stanowiło pięć osób: 

Kierownicy trasy – Mirosław Kubik i Piotr Osmoła 

oraz Jan Wiórek, Małgorzata Kubik i Dorota 

Osmoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po błogosławieństwie udzielonym przez księdza 

proboszcza Romana Fodymskiego wyruszyliśmy na 

najwyższy szczyt Pasma Bielińskiego - Górę 

Drogosiową (447 m n.p.m.). Dalej podążaliśmy 

niebieskim szlakiem przez Wał Małacentowski, 

następnie zielonym na Kobylą Górę (395 m.n.p.m.). 

Dalej, Głównym Szlakiem Świętokrzyskim 

zeszliśmy do Trzcianki. Następnie, przez obszar 
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ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego na Święty Krzyż. Rajd 

Pielgrzymkowy zakończył się mszą świętą na 

Błoniach Świętokrzyskich, której przewodniczył 

ksiądz biskup Marian Florczyk. 

 

Ewa Gonciarz 

DZIEWCZYNY DLA CHŁOPAKÓW 

czyli wędrówka "Przygody" w dniu 

29 września 2018 r. 
 

Zarząd obecnej kadencji wprowadził do swojego 

harmonogramu imprez wędrówki z okazji Dnia 

Kobiet i Dnia Chłopaka, który przypada jesienią. 

Jak podaje Wikipedia Dzień Chłopaka to święto 

obchodzone w Polsce 30 września przez 

nastolatków. Staje się ono coraz bardziej popularne 

zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Dziewczęta 

wręczają wówczas chłopcom drobne upominki, 

karty z życzeniami lub wysyłają SMS-y 

z wierszykami. 

 Może niekoniecznie chłopcy z "Przygody" 

to młodzież, a dziewczęta z "Przygody" to 

nastolatki, ale wszyscy są młodzi duchem i potrafią 

z tej okazji świetnie się bawić. 

Czuliśmy na plecach wsparcie w tej zabawie 

przesympatycznych nastolatków, którzy zaszczycili 

naszą wędrówkę. Była to grupa pięciu dziewcząt i 

chłopca ze Szkoły Podstawowej nr 12, oczywiście z 

Panią nauczycielką. 

 Jak przystało na Klub Turystów Pieszych, 

wyruszyliśmy w ok. 9-cio kilometrową trasę z 

Brzezinek przez Górę Klonówkę do Masłowa. 

Piękna, jesienna pogoda prawdopodobnie 

przyczyniła się do tego, że autobus linii nr 12, 

pękając w szwach, wiózł ponad 50-cio osobową 

grupę turystów. 

 Prowadząca trasę Urszula Zychowicz, po 

kilku zdaniach powitania, wygłoszeniu 

obowiązujących informacji, z właściwym dla Niej 

wigorem, ruszyła do przodu autorskim, nie 

oznakowanym szlakiem. Trzeba przyznać, że 

urokliwym. Po drodze napotykaliśmy sporo jabłoni, 

pod którymi leżały dorodne jabłka. Oczywiście 

skusiliśmy się na nie. I był to smak naszej 

młodości, prawdziwych jabłek z przydomowych 

sadów. Pewnie w pobliżu kiedyś były domostwa. 

 Góra Klonówka, w miejscu gdzie stoi wieża 

widokowa, jest doskonałym punktem, w którym 

można odpocząć. 

Ula ogłosiła ponad godzinną przerwę. Każdy 

spoczął, gdzie mógł. Nasi chłopcy stanęli na 

wysokości zadania i oczywiście rozpalili ognisko. 

 

Zrobiło się sympatycznie, leniwie, niektórzy 

wystawiali odkryte części ciała na działanie, może 

ostatnich w tym roku, promieni słonecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zapominajmy jednak, że to Dzień Chłopaka! 

Ten błogi nastrój został brutalnie zakłócony. Nagle 

z leśnych zarośli, sygnalizując swoje nadejście 

gwizdkami, wyłoniły się trzy kelnereczki – Bożena 

Kmiecik, Aldona Korba i ja, odziane w różowe 

fartuszki, różowe daszki, z różowymi tackami na 

których mieściły się smakołyki dla naszych 

chłopaków. 

Nie było jednak łatwo. Musieli Oni zasłużyć na 

łakocie w postaci domowych kajmaków, 

piankowych owoców i ziołowej naleweczki. 

Każdy z nich miał niepowtarzalną szansę na 

podzielenie się z nami jakimś marzeniem z okresu 

chłopięcego, którego z różnych powodów nie mógł 

spełnić (np. zakaz mamusi, nieśmiałość). 

Niektórzy do tego zadania podeszli z dużym 

zaangażowaniem. Zapewne widok tacek ze 

smakołykami i szejkera z naleweczką tak ich 

motywował. 

I w takiej oto atmosferze, wśród dowcipnych 

komentarzy płci pięknej i wybuchów śmiechu 

upłynęła nam godzina odpoczynku. Jeszcze tylko 

szybciutkie pozowanie do zdjęć. Ten "głupawy" 

nastrój udzielił się wszystkim. Szczególnie Panowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/30_września
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postanowili w pełni wykorzystać przywileje 

swojego święta i jeden przed drugim, z ogromną 

gracją pozowali do zdjęć w perukach: różowej z 

palemką, blond bobie i długich kasztanowych 

lokach. 

Szkolnej młodzieży również udzielił się radosny 

nastrój i dziewczyny, z wdziękiem właściwym 

tylko dla tej grupy wiekowej, również pozowały do 

zdjęć. Chłopiec o imieniu Krzyś nie brał w tym 

udziału, ale mam nadzieję, że i On kiedyś, jak 

dorośnie, będzie miał możliwość wyluzowania się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ula dała sygnał do marszu, a więc 

zdyscyplinowana grupa wyruszyła w dalszą drogę, 

której celem była Viva Pizza Cafe w Masłowie. 

 Właściciele pizzerii spisali się super. 

Uprzedzeni o naszym nalocie ustawili stoły pod 

ścianą, ponieważ z wcześniejszego doświadczenia 

wiedzieli, że potrzeba nam sporo miejsca do tańca. 

Najpierw musieliśmy się posilić doskonałą pizzą. 

Przy tak pięknej pogodzie niektórzy oddali się 

leniwemu relaksowi na tarasie. 

Nie trwało to jednak długo. Wystarczyło tylko, że 

Mirek odpalił swój grający sprzęt i już przy 

pierwszych dźwiękach muzyki wolna przestrzeń 

pizzerii wypełniła się tancerzami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeba przyznać, że nasi chłopcy na parkiecie dali z 

siebie wszystko! Rafał o pseudonimie  „Przerwa” 

na kolanach rozkręcił damską karuzelę, inni dwoili 

się i troili tańcząc z kilkoma partnerkami 

jednocześnie. 

 Prawie pod koniec naszego pobytu w tym 

gościnnym lokalu – niespodzianka. W drzwiach 

ukazuje się postać strudzonego, samotnego 

wędrowca. Chyba wszyscy wiedzą o kim mowa. 

AA czyli Andrzej Armada jest wszędzie. Żaden z 

maratonów, biegów czy wędrówek nie odbywa się 

bez Jego udziału. Pojawia się i znika, idzie z 

uczestnikami, a właściwie sam, robi zdjęcia, często 

selfi zawsze z ładnymi dziewczynami, a potem 

wrzuca na FB super fotorelacje. Andrzeja zna chyba 

całe województwo. Tak samo było i tym razem. 

 Wszystko jednak kiedyś się kończy.  Tak 

więc w radosnych nastrojach, w poczuciu, że 

wędrówka pn. Dziewczyny dla Chłopaków była 

kolejną udaną imprezą Klubu Turystów Pieszych 

PTTK "Przygoda" wyruszyliśmy na przystanek 

miejskiego autobusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziękując wszystkim uczestnikom za udział 

i zaangażowanie mam nadzieję na kolejne super 

wędrowania z tak wspaniałymi ludźmi. 

Do zobaczenia więc na świętokrzyskich szlakach! 

 

POLECAMY: 

 18.10 godz. 18.00 - Dom Środowisk Twórczych 
(Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach) Klub 

Podróżnika zaprasza na spotkanie z Danutą 

Rasałą pt. "Zabytki, ludzie i przyroda Etiopii 
Północnej". Wstęp wolny. 
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KALENDARIUM REGIONALNE 

Październik 

 

 
(80) 2 X 1938 - gen. 

Kazimierz Sosnkowski 
i minister komunikacji 

Juliusz Ulrych wzięli 

udział w ceremonii 

otwarcia sanktuarium 

marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

w kieleckim pałacu biskupów i odsłonięcia 

pomnika Czynu Legionowego 

 

 

(70) 9 X 1948 - ur. w Zreczu 

Chałupczańskim (k. Chmielnika) 

Stanisław Rogala, 

zam. w Kielcach, poeta, prozaik, 

eseista, historyk literatury, autor 

Zreczaki, Piotrowe Pole, Kakus 

i inne. 

 

 

 

 

(115) 11 X 1903 - ur. 

w Kielcach Edward Wincenty 

Wołoszyn, 

działacz harcerski, komendant 

Szarych Szeregów w Kielcach 

podczas II w.ś., aktywny 

działacz krajoznawczy, członek 

Koła Miłośników Kielc 

i Regionu Kieleckiego przy 

oddziale PTTK, instruktor krajoznawstwa, 

przewodnik świętokrzyski I klasy, przodownik 

turystyki pieszej oraz górskiej, wielokrotnie 

nagradzany, pochowany na Cmentarzu Nowym 

w Kielcach (zm. 11 V 1977) 

 

 

 

(50) 11 X 1968 - zm. Łukasz Kumor, w latach 

1939 - 1945 pełnił obowiązki okręgowego Delegata 

Rządu, prezes Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach, 

za działalność zawodową, polityczną oraz 

społeczną w PTTK i Froncie Jedności Narodu 

wielokrotnie odznaczany (ur. 21 IX 1907 

w Dąbrowie pod Kielcami) 

 

 

(215) 13 X 1803 - ur. Rafał 

Hadziewicz, polski malarz, 

Malował głównie obrazy religijne 

i liczne portrety, rzadziej sceny 

historyczne, zmarł w Kielcach 

(zm. 1886) 

 

 

 

 

 

(75) 14 X 1943 - zm. Waldemar 

Szwiec „Robot”, podporucznik 

Armii Krajowej, cichociemny, 

dowódca partyzancki, poległ 

w zasadzce urządzonej przez 

Niemców w Wielkiej Wsi koło 

Końskich (ur. 13 VIII 1915) 

 

 

 

(40) 19 X 1978 - zm. Józef Przyborowski, działacz 

PTTK, przewodnik turystyczny, instruktor 

krajoznawstwa, społeczny opiekun zabytków 

i przodownik turystyki pieszej, pochowany na 

cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju 

(ur. 19 III 1935) 

 

 

(175) 22 X 1843 - ur. Tadeusz 

Szymon Włoszek, uczestnik 

powstania styczniowego, 

działacz i Członek Honorowy 

Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego, twórca 

i kustosz Muzeum Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego 

(zm. 23 IX 1933). 

85. rocznica śmierci 

 

95) 23 X 1923 - zm. Maria Krzyżanowska, 

założycielka i przełożona pierwszego polskiego 

gimnazjum Żeńskiego w Kielcach w 1905 r. 

(ur. 1870) 

 

(85) 25 X 1933 - ur. Zdzisław Małys, przewodnik 

świętokrzyski, prezes Koła Przewodników 

Świętokrzyskich w Kielcach, członek 

Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej przy 

Zarządzie Okręgu PTTK w Kielcach, odznaczony 

Złotą Honorowa Odznaką PTTK, pochowany na 

Cmentarzu Komunalnym w Kielcach-Cedzynie 

(zm. 20 VIII 2004 w Kielcach) 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 20.10.2018 do 11.11.2018 

 

 

 

 

Informacje dot. wycieczek KTP PTTK „Przygoda”: 

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” 

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29 

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

Redagują: Jerzy Pabian i Piotr Garecki 

Lp Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 
20.10.18 
(sobota) 

Miedziana Góra Zagórze - kaplica Św. Barbary - pomnik 
niepodległości obok gminy M.G. - Kostomłoty - kaplica 
Przemienienia Pańskiego - Gruchawka, ok. 9 km 

Na Gruchawce ognisko i śpiewanie piosenek patriotycznych 
i turystycznych. Prowiant we własnym zakresie. 

Kazimierz 
Sławiński 

Andrzej 
Toporek 

przyst. MPK linii 32 
ul. Żytnia 

godz. 7:40 (odj. 7:56) 

2. 
21.10.18 

(niedziela) 
Busko-Zdrój - Łowiska - Nowy Folwark - Szaniec - 
Kamnica - Pomyków - Młyny, ok. 15 km 

Jarosław 
Leszczyński 

przystanek BUS 
ul. Żytnia / Hala 

godz. 8:05 (odj. 8:20) 

3. 
27.10.18 
(sobota) 

Znicz Pamięci - Spacer po Kielcach 
Wędrówka szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po 
Kielcach: Bocianek - Sady - centrum Kielc - zakończenie: 
Plac Wolności 

Jerzy 
Pabian 

Andrzej 
Toporek 

przystanek. MPK 
ul. Warszawska 

os. Bocianek 
godz. 9:30 

4. 
28.10.18 

(niedziela) 

Żółty szlak turystyczny im. Juliusza Brauna 
Wierna Rzeka - Zajączków - Góra Miedzianka (KGŚ) - 
Grząby Bolmińskie (KGŚ) - Grzywy Korzeczkowskie 
(KGŚ) - Chęciny / Góra Zamkowa (KGŚ), ok. 20 km 

Wymagana dobra kondycja, suma przewyższeń ok. 400 m 

Jacek 
Śniadecki 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 

godz. 8:15 (odj. 8:34) 

5. 
3.11.18 
(sobota) 

Pińczów - Busko Zdrój, ok. 19 km 

Wymagana dobra kondycja fizyczna. 

Jan 
Wiórek 

Dworzec BUS 
ul. Żelazna 

godz. 7:10 (odj. 7:25) 

6. 
4.11.18 

(niedziela) 
Chrusty MPK - Zachełmie (rezerwat, kościół) - 
- Borowa Góra - Kaniów - Zagnańsk, ok. 10 km 

Anna 
Hendler 

przyst. MPK linii 7 
ul. Czarnowska 

godz. 7:50 (odj. 8:04) 

7. 
10.11.18 
(sobota) 

Górki - Wymysłów - Gołuchów - Las Umianowski - 
Grabowiec - Piotrkowice, ok. 11 km 

Jarosław 
Leszczyński 

Dworzec BUS 
ul. Żelazna 

godz. 7:30 (odj. 7:45) 

8. 
11.11.18 

(niedziela) 

Wycieczka patriotyczna 

Małogoszcz PKP - wąwóz Milechowy - Osada Młynki w 
Rudzie - Wierna Rzeka PKP, ok. 12 km 

Ryszard 
Garus 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 

godz. 8:15 (odj. 8:34) 


