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    P R Z Y G O D N I K 

Rok XIX    numer 4 (217)                                 Biuletyn  Klubowy                                             Kwiecień 2019 r. 

 

 

 

POŻEGNANIE ZIMY 

„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, 

Dziś Cię utopimy, bo nie chcemy zimy !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 17-go marca ponad 70-u sympatyków 

„Przygody” przyjechało do Suchedniowa, by 

przepędzić zimę. Zgodnie z naszą tradycją 

przygotowaliśmy kukłę Marzanny /Moreny, Mareny, 

Śmierciuchy/, by utopić ją w rzece. Piękne kształty 

i odzienie naszej pannicy wyszły spod rąk zdolnych 

koleżanek: Bożenki Kmiecik i Ewy Gonciarz przy 

moim skromnym udziale. Panna zrobiła furorę wśród 

zebranych, rozchwytywana, przekazywana sobie 

z rąk do rąk w końcu dostała się w ręce najmłodszych 

uczestników korowodu, licznych dzieci , które 

godnie dzierżyły ją do kresu wędrówki. 

W malowniczym miejscu nad zalewem rejowskim 

w Skarżysku zatrzymaliśmy się, by podziwiać lazur 

wody, sosnowy las, plażę. Grzechem byłoby nie 

wykorzystać tak fantastycznej scenerii do sesji 

fotograficznej - każdy chciał mieć pamiątkową fotkę 

z urokliwą panną. 

 

 

REJÓW – to jedna z najstarszych dzielnic Skarżyska. 

Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają 1260 roku, 

kiedy to książę Bolesław Wstydliwy zatwierdza 

majątek i przywileje dla klasztoru cystersów 

w Wąchocku. W 1530 roku powstaje tu pierwsza 

kuźnica, która w 1552 roku przechodzi w ręce 

nowego dzierżawcy Jana RYJ KOCHANOW-

SKIEGO. To właśnie od jego nazwiska wywodzi się 

nazwa osady. 

W XIX wieku za czasów Stanisława Staszica Bank 

Polski wybudował tu wielki piec to wytopu żelaza. 

W tym samym wieku powstaje zalew na rzece 

Kamionce. Dziś zalew ma 37 ha powierzchni, 

obecnie pełni funkcję rekreacyjną. 

My przechodzimy obok pozostałości po wielkim 

piecu, mijamy pomnik Stanisława Staszica 

i zmierzamy do kręgu ogniskowego by odpocząć po 

trudach wędrówki i posilić się. Niestety, nie 

zabawiamy tutaj długo by nie płoszyć rybek, 

ponieważ trwają zawody wędkarskie. Musimy 

powściągnąć nasze temperamenty i ruszamy dalej. 

Wchodzimy w sosnowy las i mocno zanieczyszczo-

nymi po wycince drzew ścieżkami wznosimy się na 

najwyższe wzniesienie w tym rejonie, czyli Górę 

Baranowską o wys. 303 m n.p.m. Stamtąd wracamy 

znów nad wodę w miejscu, gdzie Kamionka 

przekształca się w zalew. Idąc przez BARANÓW, 

dzielnicę Suchedniowa mijamy kilka starych 

zabytkowych drewnianych domków a wśród nich 

zabudowania rodziny Barańskich, gdzie mieściła się 

„Harcówka”. Tutaj po wojnie do lat 90-tych 

wypoczywała młodzież i harcerze z całej Polski na 

obozach. Dziś budynek stoi opustoszały i czeka na 

lepsze czasy. 
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Schodzimy polną drogą do zakola rzeki, gdzie przed 

laty działały dwa młyny. W  tym uroczym  miejscu, 

którego dodatkową atrakcją są artystycznie 

wyrzeźbione ząbkami bobrów drzewa, postanawiamy 

rozstać się z naszą Marzanną. Z wielkim żalem 

wrzucam cudną ekologiczną /tylko ze słomy, drewna 

i bibułki/ „panienkę” w bystry nurt Kamionki. Wiatr 

podwiewa spódniczkę naszej pupilki tworząc żagiel 

i Marzanna szybko znika z naszych oczu za 

zakrętem. A my z nadzieją, że nasze trudy nie poszły 

na marne i wkrótce zawita do nas wiosna w pełnej 

krasie, ruszamy dalej przepięknymi meandrami 

Kamionki. Podziwiamy po drodze stare rozłożyste 

dęby i boberkowe twory. Zwieńczeniem naszej 

wyprawy jest wspólne ognisko z pieczeniem 

kiełbasek i wyśmienitą zabawą. 

Barbara Rej 

Zdjęcia: Ewa Gonciarz, Jagoda 

i Andrzej Jóźwiak, Mirosław Kubik 

SŁAWOMIR MICEK – artysta rzeźbiarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach obchodów Dni 

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 

które miały miejsce 

w Kielcach 22 i 23 marca 

dokonano uroczystego 

odsłonięcia popiersia 

wybitnego węgierskiego 

kompozytora i pianisty Beli 

Bartoka. Popiersie, wykonane przez zaprzyjaź-

nionego z Klubem Turystów Pieszych PTTK 

„Przygoda”, znanego rzeźbiarza Sławomira Micka, 

znajduje się w Alei Sław XX Wieku na Skwerze 

Szarych Szeregów w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewątpliwie wielkim zaszczytem dla Sławka był 

fakt, że odsłonięcia dokonali prezydenci Węgier 

i Polski Janos Ader oraz Andrzej Duda w towa-

rzystwie swoich małżonek. Warto dodać, że jest to 

już dziewiąte popiersie autorstwa Sławka ekspono-

wane na tej alei – wcześniej wykonane były takich 

znakomitości jak m.in. Michaił Bułhakow, Salvador 

Dali, Marek Grechuta czy kielecki fotografik Paweł 

Pierściński. 

Uznałem, że tak niecodzienne wydarzenie jest 

doskonałą okazją do przypomnienia Sławomira 

Micka – rzeźbiarza, który sympatyzuje z naszym 

klubem od ponad dwudziestu lat, a przez pewien czas 

wręcz formalnie do niego należał. Starsi członkowie 

„Przygody” znają Sławka, wielokrotnie z nim 

wędrowali po świętokrzyskich szlakach, ale ostatnio 

klub znacznie poszerzył swoje szeregi i przede 

wszystkim dla nich chciałbym, chociaż pobieżnie 

zaprezentować jego sylwetkę. 
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Sławomir Micek urodził się w Dębicy w 1956 roku 

zaś dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie otrzymał w 1980 roku. Od wielu lat 

związany z Kielcami, gdzie tworzy i mieszka oraz 

posiada własną pracownię z galerią rzeźby. 

Specjalnością Sławka jest rzeźba w brązie i marm-

urze. Od dziesięciu lat jest prezesem oddziału 

kieleckiego Związku Artystów Plastyków. 

Nie sposób wymienić chociażby ważniejsze 

dokonania artystyczne Sławomira Micka, dlatego 

wspomnę tylko o kilku, z ostatnich lat, gdzie 

wygrywał konkursy na wykonanie różnych prac 

prezentowanych w wielu różnych miejscowościach 

w Polsce. W 2007 r. we Wrocławiu koło wejścia do 

wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowego na 

Pasażu Grunwaldzkim stanął pomnik Rycerza 

Wędrowca znany jako Peregryn Wrocławski. 

W 2015 r. na rynku w Sieradzu odsłonięto rzeźbę 

poświęconą światowej sławy geniuszowi fryzjerstwa 

Antoniemu Cierplikowskiemu. Od 2017 r. na 

radomskim deptaku znajduje się stolik poświęcony 

znakomitemu powieściopisarzowi i dramaturgowi 

Witoldowi Gombrowiczowi, a od 2018 r. przed 

wejściem na stadion Widzewa w Łodzi stoi wysoki 

na osiem metrów postument nawiązujący do loga 

tego sławnego klubu piłkarskiego. W pobliskiej 

Miedzianej Górze na placu przed Urzędem Gminy 

od kilku miesięcy znajduje się pomnik poświęcony 

„Pamięci bohaterów walk o niepodległość narodu 

polskiego w setną rocznicę odzyskania 

niepodległości”. Natomiast na naszym kieleckim 

podwórku, przed budynkiem Biblioteki Głównej 

Politechniki Świętokrzyskiej, z okazji 50-lecia 

uczelni, ustawiono pomniki - współorganizatora 

Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach 

Stanisława Staszica i inicjatora budowy Centralnego 

Okręgu Przemysłowego Eugeniusza Kwiatkowski-

ego. Pomniki są wspólnym dziełem Sławomira 

Micka i Michała Pronobisa. 

Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” od lat 

zawsze może liczyć na bezinteresowne wsparcie ze 

strony kolegi Sławka, szczególnie w okresie 

obchodów okrągłych rocznic powstania klubu lub 

ważniejszych imprez, czy zdarzeń. Wykonał nam 

piękne medale okolicznościowe na XXXV-lecie 

i XL-lecie klubu. Jego autorstwa i fundacji są 

kapliczki dedykowane zmarłym w ostatnich latach, 

wielce zasłużonym dla klubu i znakomitym 

przewodnikom świętokrzyskim - na Stróżnej 

śp. Kazikowi Stąporowi, w lasach daleszyckich 

śp. Krzyśkowi Boguszowi, na Klonówce śp. Lechowi 

Segietowi oraz w Piekoszowie śp. Tomkowi 

Wągrowskiemu i tablicę jemu poświęconą w Świętej 

Katarzynie. Jest także autorem tablic pamiątkowych 

znakomitych krajoznawców: dr Mieczysława 

Orłowicza w Świętej Katarzynie i prof. Sylwestra 

Kowalczewskiego w Muzeum Historii Kielc. Darem 

Sławka jest też służące do pasowania nowych 

członków klubu słynne „żelazko z duszą” oraz 

piękny dzwonek „Twardziela Świętokrzyskiego”, 

którego dźwiękiem witani są na mecie piechurzy – 

maratończycy. 

Obecnie artysta przygotowuje prace mające na celu 

upamiętnienie śp. Andrzeja Kozieji, kieleckiego 

filmoznawcy i popula-

ryzatora kultury oraz 

śp. Bronisława Opałko, 

kultowego kabareciarza 

oraz twórcy i wykonawcy 

postaci Genowefy Pigwy. 

Sławku, serdecznie Ci 

gratulujemy sukcesów 

artystycznych i dziękujemy 

za udzielaną nam pomoc. 

Twoja charakterystyczna sylwetka, zawsze 

fantazyjny kapelusz i stylizowana fryzura 

z pewnością dodają klubowi wyrazistości i kolorytu – 

do zobaczenia na szlaku. 

Ryszard Łopian 

 

ŚLADAMI KRUSZCÓW I MARMURÓW 

- 30.03.2019 
WIERNA RZEKA - MIEDZIANKA - STOKÓWKA - 

JASKINIA PIEKŁO - ŻAKOWA - ZELEJOWA 
 

Prawdziwie wycieczkowy dzień, ciepło, bezwietrznie, 

prawie pół setki stałych członków, sympatyków, 

do Wiernej Rzeki szybkim pociągiem bezpiecznie, 

dwie dziewczynki i pies Gutek w turystów szyku. 
 

Niektórzy przez tory na przełaj, oj - nieładnie, 

większość za Michałem, dzisiaj wiodącym grupę, 

wężykiem Żółtym Szlakiem na Zajączków sprawnie1., 

bystry nurt Łosośnej, wspomnienie wieszcza smutne. 
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Na końcu wioski widoczne mury cmentarza, 

przecinka pod linią wysokiego napięcia, 

marsz asfaltem w górę nikogo nie przeraża, 

w królewskiej wsi Zajączków pierwszy postój, 

zdjęcia2.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek ku Miedziance, stare wyrobiska, 

łamano tu triasowy czerwony piaskowiec, 

ujęcie wody przy szlaku w oczy się ciska, 

paśnik pod folią, w obejściu stado kóz, owiec. 
 

Na stokach Góry Miedzianki wysyp przylaszczek3., 

w ich otoczeniu i w szczelinach skalnych zdjęcia, 

na samym szczycie spoczynek, kanapki zbawcze, 

Michała edukacyjne mapy, zajęcia. 
 

Trzon paleozoiczny z obrzeżem dewonu, 

ponad cztery kilometry sztolni w głębi skał, 

górnictwo w tym rejonie przyniosło moc plonów, 

przez wieki do lat powojennych urobek trwał. 
 

Pamięć braci Łaszczyńskich do dziś zachowana4., 

marmury techniczne stąd znaleźć wszędzie można, 

edukuje Górnicza Izba Muzealna, 

dzięki lapidarium z kruszcami się zapoznasz. 
 

Wojtek zaś szczytuje na znaku pomiarowym, 

wielu rajdowców zagląda w skalne szczeliny, 

studnia wymagająca szybkiej zabudowy, 

tapczan w wąwozie skalnym - rozbawione miny ! 
 

Długi spacer wzdłuż kamieniołomu Ostrówki5., 

odgradzający głębokie wyrobisko wał, 

kamień na potrzeby budownictwa, drogówki, 

prosperita pod egidą - Miedzianka Nordkalk. 
 

Wreszcie niedaleko kamieniołom Stokówka6.,  

wyrobisko w kształcie wąwozu z pionowych skał, 

tutaj trenuje wspinaczkowa młodzieżówka, 

jeszcze nie tak dawno przemysł materiał stąd brał. 
 

Chwila oddechu, czym się da ciała wzmocnienie, 

trochę niepokojące wyczyny wspinaczy, 

nie smakuje nawet kieliszka wychylenie, 

Gutek zostawia płat szynki ... Co to ma znaczyć ? 
 

Tabliczka Micka Ewy Mądzik - nieczytelna, 

czymże wytłumaczyć jej zniszczenie w wąwozie, 

lecz dociera Grzegorz „Twardziel”, radość zupełna, 

zbada się sprawę, czas naprzód, musi się powieść ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek Góra Żakowa z Jaskinią Piekło7., 

towarzyszą grupie motyle kolorowe, 

część prościuteńko na Chęciny, którym śpieszno, 

pozostali Szlakiem Niebieskim w drugą stronę8.. 
 

Michał znów próbuje przy Piekle edukować, 

większość jednak drewniane diabły podpatruje, 

żegnaj Żakowa, Wsiowa, w końcu Zelejowa9., 

granią tej ostatniej nie będziemy szarżować. 
 

Zachodni kamieniołom, a stamtąd znowu wstecz, 

od wiaty u podnóża prosto na Chęciny, 

a potem „trzydziestką jedynką” prosto do Kielc... 

Czy wiedzę Michała utrwalić potrafimy ? 

 

1. Szlak Żółty, Wierna Rzeka - Chęciny im. Juliusza Brauna (1904 - 

1990). 

2. Zajączków - wieś królewska, pierwsze wzmianki z roku 1306. 

3. Miedzianka, szczyt P. Chęcińskiego - 354 m, Rezerwat przyrody 

nieożywionej od 1958, nowożytna eksploatacja rud od 1487 do 

1954. 2008 Muzeum Górnictwa Kruszcowego. 

4. Stanisław, Bolesław Łaszczyńscy, 1902/05, metoda elektrolityczna 

uzysku miedzi. 

5. Góra Ostrówka, 303 m, w Paśmie Zelejowskim, kopalnia wapienia 

o tej samej nazwie w eksploatacji, od 2000 pod egidą fińskiego 

Nordkalk. 

6. Góra Stokówka, 330 m , w Paśmie Zelejowskim, kamieniołom o tej 

samej nazwie, początki XVI w. do lat powojennych, materiał stąd 

wędrował do Kieleckich Marmurów, skały wyrobiskowe 

wykorzystane do ćwiczeń wspinaczkowych (83 drogi treningowe). 

7. Rezerwat przyrody nieożywionej G. Żakowa od 1999 z pomnikiem 

przyrody Jaskinią Piekło od 1954, od 2013 wejścia do jaskini 

pilnują wyrzeźbione w drewnie diabły. 

8. Szlak Niebieski, Chęciny - Kielce - Łagów im. Edmunda 

Padechowicza (1890 - 1978). 

9. Szczyty Pasma Zelejowskiego : Żakowa - 352 m, Wsiowa - 370 m, 

Zelejowa - 372 m. 

 

Stanisław Janusz Komorowski 

Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

Kielce, 02.04.2019 
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Jarosław Tadeusz Leszczyński 

XVII TURYSTYCZNA DROGA 

KRZYŻOWA NA ZALASNEJ GÓRZE 

Tradycyjnie - jak w każdą III sobotę Wielkiego Postu 

- Klub Turystów Pieszych "Przygoda" zorganizował 

Drogę Krzyżową - siedemnastą już - na Zalasnej 

Górze koło Mójczy. Wędrówka rozpoczęła się przy 

pętli autobusów miejskich na Bukówce, Uczestnicy 

pielgrzymki szli lokalną drogą prowadzącą do 

Mójczy, odmawiając przy tym Część Radosną 

Różańca Św. (sobota) i Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia oraz śpiewając pieśni wielkopostne. 

Podczas modlitw wspominano zmarłych uczestników 

poprzednich dróg krzyżowych na Zalasną Górę 

i w ogóle nieżyjących członków klubu "Przygoda". 

Pielgrzymka doszła do młyna za Mójczą położonego 

nad rzeką Lubrzanką i wschodnim skłonie Zalasnej 

Góry. Tam odbyliśmy kilkunastominutowy 

odpoczynek połączony ze spożywaniem drugiego 

śniadania. Po odpoczynku rozpoczęliśmy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej wzdłuż drewnianych 

krzyży tworzących Kalwarię Mójecką. Drogę 

Krzyżową prowadził ks. dr Mirosław Cisowski, 

kapelan przewodników świętokrzyskich, rzecznik 

prasowy Kieleckiej Kurii Diecezjalnej oraz dyrektor 

Wydziału Katechetycznego w tejże instytucji. 

Na zakończenie Drogi Krzyżowej mające miejsce 

przy krzyżu symbolizującym stację XIV, położonym 

na wierzchołku Zalasnej Góry (321 m n.p.m.) została 

odmówiona Nowenna do Matki Boskiej Stopnickiej 

i odśpiewana pieśń Boże coś Polskę, a ks. Mirosław 

Cisowski pobłogosławił krzyżem wszystkich 

zebranych pielgrzymów. Po błogosławieństwie 

impreza została rozwiązana i jej uczestnicy 

porozchodzili się, każdy w swoją stronę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Krzyżowa  w roku ubiegłym    fot. J.Pabian 

Śladami Cichociemnych 

RAFAŁ ANDRZEJ NIEDZIELSKI 
 

Przypominamy nasz cykl poświęcony Cichociemnym, 

który ukazywał się na łamach „Przygodnika” w roku 

2011. W obecnym numerze chciałbym przybliżyć 

sylwetkę oficera Armii Krajowej, który swoje młode 

życie oddał na Ziemi Świętokrzyskiej. 
 

Ppor. kaw. rez. Rafał Andrzej Niedzielski, 

,,Mocny", ,,Twardy", ,,Rafał" vel Stanisław Zagórski, 

ur. 25 maja 1923 r. w Szczebrzeszynie, pow. 

zamojski, syn Tadeusza, 

nauczyciela i dyrektora 

Seminarium Nauczyciel-

skiego, i Mirosławy 

Składkowskiej. 

Początkowo uczęszczał 

do gimnazjum 

w Sied1cach (do 1935), 

a następnie uczył się w 

1 Korpusie Kadetów nr 

1 we Lwowie, gdzie 

1938 r. uzyskał tzw. 

małą maturę. 28 października 1939 r. samodzielnie 

przekroczył granicę słowacką i przez Węgry, 

Jugosławię i Włochy przybył do Francji, gdzie 

wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w Coétquidan 14 

listopada nie mając jeszcze 18 lat - przerobił datę 

urodzenia w dokumentach dodając sobie 1 rok aby 

móc wstąpić do wojska. Odkomenderowany do 

Szkoły Podchorążych Piechoty w Guer. Po jej 

ukończeniu przydzielony do 10 Brygady Kawalerii 

Pancernej w Arpajon. Brał udział kampanii 

francuskiej 1940 r. Po upadku Francji 27 czerwca 

ewakuowany z oddziałem z Port-Vendres przez 

Oran, Caso, Gibraltar do Wielkiej Brytanii, gdzie 

dotarł 17 lipca. Skierowany do 24 Pułku. Po 28 

marca 1941 w 4 Brygadzie Kadrowej Strzelców 

(przemianowanej później na 1 Samodzielną Brygadę 

Spadochronową) mianowany został podporucznikiem 

ze starszeństwem 12 stycznia 1942 r. 1 grudnia 

1941 r. skierowany do p1utonu łączności 24 Pułku 

Ułanów. Zgłosiwszy się do służby w kraju przeszedł 

przeszkolenie konspiracyjne ze specjalnością 

dywersji i 12 stycznia 1942 r. został zaprzysiężony 

w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. W nocy 

z 27/28 marca 1942 r. (operacja ,,Boot”, ekipa 5) 
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wykonał skok na p1acówkę odbiorczą ,,Trawa”, 

położoną 1,5 km na zachód od Przyrowa w pow. 

częstochowskim. Po okresie aklimatyzacyjnym 

przydzielony na I Odcinek ,,Wachlarza" jako 

dowódca patro1u dywersyjnego w Winnicy. Miał 

również za zadanie działać na linii Lwów – Tarnopol 

– Żmerynka. W połowie sierpnia 1942 r. wyjechał 

z Warszawy do Lwowa jako pracownik firmy 

„Ribo”, a następnie udał się do Winnicy, okolicach 

której znajdowała się jedna z głównych kwater 

Hitlera. Wobec szczupłej bazy konspiracyjnej) nie 

rozwinięto struktur ,,Wachlarza”. Po jego likwidacji 

w marcu 1943 r. Wyznaczony został dowódcą 

oddziału dyspozycyjnego Kedywu we Lwowie. 

Podczas przejazdu z Warszawy został aresztowany 

w Zagnańsku koło Kielc. Uciekł i przyłączył się do 

zgrupowania por. Jana Piwnika ,,Ponurego”. Tam 

w czerwcu wyznaczony został zastępcą dowódcy 

zgrupowania nr 2 ppor. cc ,,Robota” (Waldemara 

Szwieca), a później równolegle dowódcą p1utonu po 

rannym por. cc ,,Czarce” (Jan Rogowski) 13 lipca 

1943 r. 

Brał czynny i ofiarny udział w walce 

z niemieckim okupantem. I tak np. w nocy z 2/3 lipca 

1943 r. dowodził wraz ppor. „Robotem” uderzeniem 

na 2 pociągi niemieckie w pobliżu Łącznej 

i Berezowa. Pociągi zatrzymano pod semaforem, 

opanowano i ostrzelano, zginęło wielu Niemców. 

W nocy z 31 sierpnia na 1 września wziął udział 

w opanowaniu Końskich. W czasie kilkugodzinnej 

akcji z1ikwidowano 4 konfidentów oraz 

zarekwirowano dużo towarów z niemieckich 

magazynów. Poległ 14 września 1943 r. na stacji 

kolejowej Wólka Plebańska w czasie ataku na 

niemiecki pociąg relacji Koluszki - Rozwadów. 

Pochowany został w okolicach wsi Wólka Zychowa, 

po wojnie prochy jego zostały przeniesione i złożone 

obok swego dowódcy ppor. „Robota”, Waldemara 

Szwieca na cmentarzu w Końskich. Pośmiertnie 

odznaczony Virtuti Mi1itari 5. kl. 

Jego ojciec, Tadeusz Niedzielski (1877-1953) był 

ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. 

Przed 1939 r. dyrektor Seminarium Nauczycielskiego 

w Siedlcach. Z Powstania Warszawskiego został 

wywieziony do obozu koncentracyjnego 

w Oranienburgu. Zmarł po wojnie w Krakowie. 

Matka Rafała, Mirosława Wincentyna z d. Składko-

wska (1888-1945), nauczycielka, była siostrą gen. 

dyw. Felicjana Sławoja (1885-1962), ostatniego 

premiera II Rzeczypospolitej przed 1939 r. W 1919 r. 

założyła pensję żeńską w Rawie Mazowieckiej. 

W czasie II wojny światowej była łączniczką AK. 

Zmarła w obozie w Ravensbrȕck 21 maja 1945 r. 

Siostra Rafała, Ewa Niedzielska (1920-1943), była 

łączniczką ZWZ. Aresztowana w Krakowie w 1941 

roku, zamordowana została w obozie w Oświęcimiu. 

Druga siostra Maria (ur. 1922), w czasie okupacji 

służyła w AK jako łączniczka. Przeżyła obóz 

w Ravensbrȕck. Zmarła po wojnie w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: kamień pamiątkowy w Wólce Plebańskiej 

koło Niekłania w miejscu śmierci ppor. cc. „Mocnego”- Rafała 

Niedzielskiego. 

 

Bibliografia: K. Tochman,  Słownik Biograficzny Cichociemnych 

t. II, Zwierzyniec – Rzeszów 2007, C. Chlebowski, Cztery 

z tysiąca, KAW W-wa 1981. J. Tucholski, Cichociemni, W-wa 

1988. 

Jerzy Pabian 
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KALENDARIUM REGIONALNE 

Kwiecień 
 

(10) 4 IV 1919 - urodził się Roman 
Gajos, instruktor szybowcowy 
i samolotowy, przez 35 lat szef 
szkolenia pilotów szybowcowych 
w Aeroklubie Kieleckim, odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, 
odznaką „Za Zasługi dla 
Kielecczyzny” i medalem 

„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, autor 
opracowania „Ikar i Skrzydła Gór Świętokrzyskich” 
Współorganizator budowy Pomnika Lotników 
w Polichnie. (zm. 30 XII 1996). 
 
 

(155) 4 IV 1864 - urodził się  Juliusz 
Tarnowski, hrabia, ziemianin 
i działacz Stronnictwa Polityki 
Realnej, mieszkał w dobrach 
koneckich, gdzie modernizował 
zakłady, n.in. wybudował wielki 

piec w hucie w Stąporkowie (zm. 3 X 1917). 
 

 
(125) 5 IV 1894 - zmarł Ludwik 
Stanisław de Laveaux, malarz, 
jeden z najzdolniejszych uczniów 
Jana Matejki, tworzył m.in. 
w Paryżu. S. Wyspiański uwiecznił 
go w „Weselu” jako Widmo - 
tragicznie zmarłego narzeczonego 
Marysi Mikołajczykówny. 

(ur. 1868 w Jaronowicach, gm. Nagłowice w rodzinie 
uciekiniera z Francji). 
 

 
(130) 6 IV 1889 - urodził się 
Mieczysław Radwan, polski 

metalurg i historyk, działacz 
krajoznawczy, historyk techniki, 
pionier badań nad starożytnym 
hutnictwem święto-krzyskim, 
w roku 1934 utworzył pierwsze na 
ziemi świętokrzyskiej Muzeum 

Techniki w Sielpi Wielkiej (zm. 30 I 1968). 
 

 
 
 

(115) 14 IV 1904 - urodził się 
Stanisław Król, nestor kieleckich 
księgarzy, organizował księgarnie 
i szkolił kadry. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i nagrodą 
„Dla Najlepszego Sprzedawcy 
w  Kielcach” (zm. 25 VI 1981). 

 
(100) 19 IV 1919 - rozpoczęła działalność, założona 
przez Romualda Mielczarskiego, Spółdzielnia 
Spożywców „Jedność” w Kielcach (od 1926 r. 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”). 
Najpierw kieleccy spółdzielcy prowadzili hurtownię 
artykułów spożywczych, później fabrykę mydła przy 
ul. Młynarskiej; noszącej obecnie imię założyciela 
spółdzielni. 
 
(220) 18 IV 1809 - urodził się Edward Oraczewski, 
ziemianin, właściciel dóbr Pawłowice (gm. 
Sędziszów) oraz Morawica, działacz gospodarczy 
i społeczny (zm. 1871) 
 

(95) 28 IV 1924 - urodził się 
Bolesław Zbigniew Cetner, 
artysta grafik, malarz, 
akwarelista, kombatant, 
żołnierz Armii Krajowej, 
absolwent Gimnazjum im. 
Stefana Żeromskiego 
w Kielcach (zm. 2 IV 2013) 

 

* * * 

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 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 22.04.2019 do 12.05.2019 

 

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. 
22.04.19 
(poniedz.) 

Wycieczka Wielkanocna 

Bukówka - Telegraf - G.Hałasa - G.Dymińska - Bukówka, 
ok. 11 km 

Maciej 
Toborowicz 

przyst. MPK linii nr 34 
ul. Tarnowska 

(obok bazarów) 
godz. 10:00 (odj. 10:14) 

2. 
27.04.19 
(sobota) 

XIII Pielgrzymka Lwowska do Stopnicy 

Informacje i zapisy: Jarosław Leszczyński 

tel. 41 361-85-60 (wieczorem) 

Jarosław 
Leszczyński 

parking za restaur. 
Mc Donald/Hala 

ul. Żytnia 
wyjazd o godz. 15:00 

3. 
27.04.19 
(sobota) 

Przez Piekło Niekłańskie na Górę Altana - 
wycieczka autokarowo-piesza 

Szczegóły na stronach WWW: KTP „Przygoda” oraz 

PTTK Kielce; obowiązują zapisy w PTTK Kielce 

Piotr 
Garecki 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

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

4. 
28.04.19 

(niedziela) 
Do ustalenia   

5. 
1.05.19 
(środa) 

Wycieczka towarzysząca Twardzielowi 
Świętokrzyskiemu 

Miedziana Góra - G. Wykieńska - G. Grodowa - Tumlin - 
G. Sosnowica (KGŚ) - Dąbrowa, ok. 15 km 

Urszula 
Zychowicz 

przyst. MPK linii nr 9 
ul. Żytnia 

godz. 9:30 (odj. 9:45) 

6. 
3.05.19 
(piątek) 

Do ustalenia   

7. 
4.05.19 
(sobota) 

Korytnica - Święta Góra - Dębska Wola - Morawica, 
ok. 18 km 
Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Świętej Górze 

Jarosław 
Leszczyński 

przyst. BUS/Hala 
ul. Żytnia 

godz. 8:15 (odj. 8:32) 

8. 
5.05.19 

(niedziela) 
Do ustalenia   

9. 
11.05.19 
(sobota) 

Barcza - Klonów - Bukowa Góra - Łączna, ok. 14 km 

Dorota 
Osmoła 

Piotr 
Osmoła 

przyst. MPK linii nr 12 
Okrzei Rondo 

godz. 8:35 (odj. 8:51) 

1 
0 

12.05.19 
(niedziela) 

II etap Rajdu wokół Kielc 

Słowik - Pietraszki - Grabinów - G. Grabina - rez. 
Ślichowice, ok. 14 km 

Renata 
Tomczyk 

przyst. MPK linii nr 31 
ul. Żytnia 

godz. 8:30 (odj. 8:47) 


