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    P R Z Y G O D N I K 

     Rok XIX    Numer 6 (219)                                 Biuletyn  Klubowy                                             Czerwiec 2019 r. 

 

 

 

RAJD PRZYGODY - 01.06.2019 

GÓRNO - BĘCZKÓW - GÓRA STRÓŻNA - 

KRAJNO - CIEKOTY 

 

„Czterdziestka trójka” wreszcie opróżniona z gości, 

Andrzej z Jurkiem witają mile sympatyków, 

nieubezpieczeni choć razem - w samotności, 

trudno się przyzwyczaić do prawnych nawyków. 

 

Pogoda super, głębokie oddechy wśród pól, 

ptaki szczebioczące, śpiewające dokoła, 

ustępuje, jak kto ma, odczuwa - każdy ból. 

Celem - Góra Stróżna Kazimierza Stąpora
1
.
 

 

Chwila przeskoku w przeszłość w wykładzie 

Andrzeja, 

postać rycerza Bęczka, biskupa Bodzanty, 

widok na południowe pasma się otwiera, 

przy drodze szczawy, jaskry, a w krzakach bażanty. 

 

Ze zbocza Stróżnej widoczne też pasma wschodnie, 

Jeleniowska, Szczytniak, wieża Łyśca, Łysica
2.

, 

Grzegorz „Twardziel” już bez koszulki, tak 

wygodniej, 

tuż obok - bławatki, wilczomlecze, lepnica. 

 

Pod kapliczką pamięci Kazia odpoczynek
3.

,
 

przytoczenie ciekawostek z życia kolegi, 

Roch jubilat przydziela wnet pigwówki krzynę, 

pamiątkowe zdjęcie i znowu marszobiegi. 

 

Zejście na znane już w czternastym wieku Krajno, 

pamiętne z buntu księdza Piotra Ściegiennego
4.

, 

kamienny Chrystus Król, a na zewnątrz w mig 

parno
5.

,  

odwiedzenie grobów terroru niemieckiego
6.

. 

 

A teraz już na przełaj na Wzgórza Krajeńskie
7.

, 

jakiś gołębnik głęboko ukryty w krzakach, 

dorodne tu truskawki, staja mniejsze, większe, 

choć zakaz - jakże nie uszczknąć, okazja taka ! 

 

 

 

 

W Krajnie-Parcele nowopowstające wille, 

tutaj także zagląda kieleckie MPK
8.

, 

krajobrazy wkoło „Przygodnikom” przymilne, 

pora wreszcie znów usiąść, coś zjeść, w podziwie 

trwać. 

 

Gdzieś w tyle jeszcze Mirka z dwoma facetami, 

między Radostową a Wymyśloną błoto
9.

, 

niżej Zalew, Ciekoty z wieszcza zabytkami
10.

,
 

jakże żywy Świętokrzyskiej Lubrzanki potok. 

 

Zygmunt przy malutkiej kapliczce z Frasobliwym
11.

,
 

ciut dalej nad Zalewem - sam harcmistrz, pan 

Adam
12

, 

potrafi być młodym nasz profesor nobliwy, 

Żeromszczyzną będą kilka dni młodzi władać. 

 

Własnoręczne zapchanych obiektów zwiedzanie, 

dokoła pełno młodzieży, głośniej niż zwykle, 

chłodnego piwka, lecz bez efektów - szukanie, 

głos „Przygodników” wśród tłumu przycicha, 

milknie. 

 

Znajduje się spóźnione trio, znów wszyscy razem, 

większość oczekuje na podmiejską „dziesiątkę” ... 

Roch gdzieś daleko myślami, czyżby wiersz maże ? 

Wszyscy zaś zadowoleni ! Było na piątkę ! 
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Przypisy: 
1.
 Stróżna w Paśmie Łysogór - 367, Domowa Góra przewodnika 

K. Stąpora, 1930 - 2005. 

2.
 Jeleniowska - 533, Szczytniak - 554 w P. Jeleniowskim, 

Święty Krzyż na Łyśccu - 594, Łysica - 612 w P. Łysogór. 

3.
 Kapliczka K. Stąpora wykonana przez artystę rzeźbiarza 

Sławomira Micka. 

4.
 Ksiądz Piotr Ściegienny organizował tu wiec, zdradzony przez 

Walentego Janica, karę śmierci zamieniono mu w 1846 na 25 -

letnią katorgę, zmarł w Lublinie w 1890. 

5.
 Kościół p.w. Chrystusa Króla, najpierw kaplica, samodzielna 

parafia od 1920, kościół   z ciosów kamiennych z 1934, obok 

cmentarz. 

6.
 Obrońców z roku 1939, walki 05/06.1939 i mieszkańców 

podczas pacyfikacji 04.06.1943. 

7.
 Najwyższy punkt - 428 w P. Łysogór. 

8.
 Pętla autobusu nr 47, który tu się zatrzymuje w Krajnie-

Parcele. 

9.
 Szczyty P. Łysogór, Wymyślona - 415, Radostowa - 451. 

10.
 Zalew i amfiteatr  z okresu PRL, po renowacji 2014/15, 

Szklany Dom i Dworek z roku 2010, odpowiednio w nich 

Centrum Edukacyjne i Muzeum Żeromskiego, pomniki 

Sławomira Micka (Stefan z Rodzicami, MB Zielna), pomnik 

pamięci St. Żeromskiego. 

11.
 Kapliczka Wesołowskich z Chrystusem Frasobliwym z 2000. 

12.
 Pan Adam Massalski, historyk, profesor, senator, 

przewodniczący ZHP. 

 

 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 

Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

Kielce, 02.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

foto: Jerzy Pabian 
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Jarosław Tadeusz Leszczyński 

 

MAJÓWKA NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 

KOŁO STANIOWIC 
 

Tradycyjna wycieczka połączona 

z nabożeństwem majowym przy kapliczce, 

figurze czy krzyżu przydrożnym miała w tym 

roku miejsce 4 maja. 

Pojechaliśmy busem do Korytnicy - 

wsi leżącej w pobliżu rzeki Nidy, w paśmie 

Wzgórz Sobkowsko-Korytnickich ciągnących 

się od Tokarni po Kije. W Korytnicy 

zatrzymaliśmy się na chwilę przy kościele, 

w którym przypadał odpust z okazji św. 

Floriana. Niestety nie weszliśmy do świątyni, 

gdyż właśnie trwała Msza Św., tylko 

niektórzy kupili sobie na straganach 

obwarzanki. 

Wędrówkę rozpoczęliśmy pagórkami 

wśród pól uprawnych. Po lewej stronie 

rozlegał się widok na dolinę Nidy, a bardziej 

na północ na Grzywy Korzeckowskie i Górę 

Zamkową w Chęcinach. 

Przed godz. 11 doszliśmy do szczytu 

Świętej Góry porośniętej młodym lasem 

sosnowym i opadającej stromo do dolinki 

wyschniętej rzeczki Staniówki, a za nią drogi 

biegnącej z Sobkowa do Chomentowa. Na 

szczycie Świętej Góry stoi niezbyt wysoki 

pochyły drewniany krzyż. Kwitły tam sasanki 

i zawilce wielkokwiatowe. Ze Świętą Górą 

związana jest legenda, że zabito na niej 

księdza oraz że porastał ją kiedyś las 

modrzewiowy, z którego wzięto drewno na 

budowę kościoła w pobliskim Chomentowie 

(do tej parafii należy Święta Góra i położone 

w jej pobliżu Staniowice). Wkrótce po 

przybyciu na Świętą Górę rozpoczęliśmy 

Nabożeństwo Majowe. Odśpiewaliśmy 

Litanię Loretańską do NMP, pieśni Chwalcie 

łąki umajone, Gwiazdo śliczna wspaniała 

oraz Cześć Maryi. Modlitwę zakończyliśmy 

odmówienie Nowenny do Matki Boskiej 

Stopnickiej w intencji nowowybranego 

prezydenta Ukrainy Włodzimierza 

Żeleńskiego. 

Po tym posiłku duchowym mieliśmy pokarm 

cielesny w postaci kanapek i herbaty. 

Przyszedł czas aby opuścić Świętą 

Górę. Zeszliśmy więc stromym stokiem do 

wyschniętego koryta Staniówki, przecięliśmy 

drogę Sobków-Chomentów i lasami oraz 

polami doszliśmy do przysiółka drugiej 

z wymienionych tu miejscowości. Stamtąd 

prosto polną drogą poszliśmy na północ. 

Minęliśmy Polną Górkę, a tuż za nią wieś 

Chmielowice i tak doszliśmy na szczyt 

Baraniej Góry (318 m n.p.m.) dziś porośniętej 

głównie lasem brzozowym. W przeszłości 

należała do folwarku w Dębskiej Woli. Wtedy 

na jej szczycie wypasano owce dworskie 

i stąd poszła nazwa wzniesienia. 

Z Baraniej Góry zeszliśmy do Dębskiej 

Woli, a dalej drogą wysadzaną akacjami 

(grochodrzewem), przecinając linię kolejową 

do Buska-Zdroju, obok kopalni wapienia 

(kamieniołomu) "Morawica" doszliśmy do 

centrum Morawicy, w której zakończyliśmy 

tą majową wędrówkę. Do Kielc powróciliśmy 

busem. 

 
 

39 „RAJD BABY JAGI” WŁAŚNIE 

PRZESZEDŁ DO HISTORII 

Piękny słoneczny dzień zgromadził w Parku 

Miejskim przy muszli ogromną grupę 

dziatwy w różnym wieku pod opieką 

rodziców oraz dziadków. Rajd, tak jak 

w poprzednich latach, sprawnie 
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i profesjonalnie poprowadziła nasza 

koleżanka GRAŻYNKA DZIÓŁKO, 

a pomagały Jej MARTA TOMASZEWSKA 

i ANETA BĘTKOWSKA, które wcieliły się 

w urocze Czarownice. 

Wspólne wędrowanie zachęca dzieci 

do aktywności fizycznej na świeżym 

powietrzu, do poznawania okolicy, do 

zawierania nowych znajomości i wspólnej 

zabawy. Tym razem dzieci miały także 

możliwość uczestniczenia w bardzo 

pożytecznej i wzruszającej akcji. Do 

zebranych w parku dołączyła grupa 

wolontariuszy z „Fundacji z uśmiechem” 

z napisami na koszulkach „POMAGAMY, 

ŻEBY KACPER MÓGŁ CHODZIĆ”. Wśród 

nich był właśnie śliczny chłopiec KACPER 

przywieziony przez rodziców na wózku 

inwalidzkim. Chłopiec ma chore nóżki, aby 

mógł kiedyś na nich stanąć, potrzebna jest 

bardzo droga operacja, na którą rodziców nie 

stać. Wszyscy zebrani, a przede wszystkim 

dzieci bardzo chętnie włączyły się w akcję 

pomocy i uzupełniały puszkę licznymi 

datkami. 

W radosnej i jednocześnie podniosłej 

atmosferze kolorowy korowód ruszył z Parku 

w stronę Kadzielni, następnie ulicą 

Szczepaniaka do parku na Stadionie. 

W okolicach wiaty turystycznej nastąpiło 

„niespodziewane” spotkanie z BABĄ JAGĄ 

ubraną w tradycyjny świętokrzyski czerwono 

-czarny strój, z nieodłącznym pojazdem, czyli 

miotłą, która pomogła jaj szybko i sprawnie 

przemieścić się z Łysej Góry do Kielc. 

W rolę tę wcielił się, jak w poprzednich 

latach, FERDYNAND BIŚ. 

 

Pod wiatą czekał na dzieci słodki 

poczęstunek, ognisko i paczki z symboliczną 

zawartością, którą stanowiły: bajki, 

przewodniki, dziecięce czasopisma, 

kolorowanki, drobne gadżety, soczki itp. 

Dzieci wraz z opiekunami zostały przywitane 

przez Prezesa KTP „PRZYGODA” JANA 

WIÓRKA. Otrzymały pamiątkowe 

okolicznościowe butony zaprojektowane 

przez ANNĘ HENDLER. 

Nad muzyczną oprawą imprezy czuwał nasz 

niezawodny klubowy didżej MIREK KUBIK. 
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Gry, zabawy i konkursy z wielkim zaangażo-

waniem prowadziła koleżanka ASIA 

BURTNIK. Urocza Czarownica ANETA 

BĘTKOWSKA wraz z mężem 

STANISŁAWEM zadbali o dobre humory 

i umuzykalnienie dziatwy. Wszystkim 

zabawom dzielnie towarzyszyła Baba Jaga, 

której kondycję i wytrzymałość na upały 

w ciężkim stroju szczerze podziwialiśmy. 

W czasie licznych konkursów dzieci 

otrzymały ciekawe nagrody (puzzle, bilety na 

spektakle teatralne i do Geoparku, książki, 

koszulki, piłki, torby). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sponsorami nagród i poczęstunku byli: 

 Oddział Świętokrzyski PTTK 

 Urząd Marszałkowski 

 ROT-Świętokrzyskie 

 Kielecki Park Technologiczny 

 Muzeum Zabawek i Zabawy Teatr 

Lalki i Aktora „KUBUŚ” 

 MOSiR Kielce 

 Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM 

 GEOPARK Kielce 

 

 

 

 

 

 

 

 

O to, by wszystko zagrało, jak trzeba, zadbali 

oprócz w/w: HANNA CZUBIŃSKA, 

GRZEGORZ KROCHMAL, JAN WIÓREK, 

ANDRZEJ JÓŹWIAK oraz pisząca te słowa 

BARBARA REJ 

fot: Mirosław Kubik 

P.S. Jeśli ktoś chciałby wspomóc KACPRA, 

będzie okazja podczas specjalnej wycieczki 

zaplanowanej przez Oddział PTTK na 

25-go sierpnia lub wpłacając na konto: 

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 

z dopiskiem – dla Kacpra Ciosek 

siepomaga.pl/Kacper-ciosek 
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Jan Gajzler (1891 – 1940) 

POKUTNIK 

 

U stóp wyniosłej Łysej góry - z dawna 

kamienny klęczy mąż – 

i na klasztoru szare mury martwą 

źrenicą patrzy wciąż... 

 

 

Złożone ma na piersiach ręce, 

w których różańca zwija sznur - 

i patrzy w cichej, niemej męce 

na krzyż, co błyszczy pośród chmur... 

 

 

Czoło ustraja mu w welony 

poranna mgła, wstająca z łąk - - - 

on klęczy w klasztor zapatrzony, 

jak symbol pokutniczych mąk... 

 

 

Podobno (jak wieść gminna głosi) 

w grzechu młodości pędził czas 

i łaski niebios teraz prosi,  

za karę w zimny zmienion głaz... 

 

 

Ale na srogą widać karę, 

skazał go w gniewie swoim Bóg, - 

bo, jak legendy głoszą stare,  

musi on przejść świątyni próg... 

 

 

Tak więc, okryta podań mrokiem,  

kamienna postać ta, co rok  

z utkwionym w krzyż błyszczący wzrokiem  

ku klasztorowi daje krok... 

 

 

Aż wreszcie kończąc swe cierpienia,  

gdy do kaplicy dojdzie krat – 

według legendy owej brzmienia – 

w odmęty mgławic runie świat!... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KALENDARIUM REGIONALNE 

czerwiec 
 

(150) 1 VI 1869 Car Aleksander II 
wydał ukaz o  miejskiej reformie 
zmieniający status większości miast 
w Królestwie Polskim które zostały 
zdegradowane do rangi osad. 
W guberni kieleckiej z  41 miast aż 34 
straciły prawa miejskie. Zachowały je 
Kielce, Chęciny, Miechów, Pińczów, 
Olkusz, Działoszyce i Chmielnik. 
 
 
(155) 13 VI 1864 – zm. 
HENRYK DEMBIŃSKI, 
uczestnik wojen 
napoleońskich, 
generał 
powstania 
listopadowego, 
dowódca 
w powstaniu węgierskim, publicysta 
(ur. 16 I 1791 w Strzałkowie, gm. 
Stopnica) 
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(75) 16 VI 1944 
– poległ na 
Ziemi 
Nowogródzkiej 
JAN PIWNIK ps. 
„Ponury”, 
urodzony we 
wsi Janowice 
k. Ostrowca 

Świętokrzyskiego, oficer rezerwy 
Wojska Polskiego, funkcjonariusz 
Policji Państwowej, legendarny 
dowódca oddziału partyzantów Armii 
Krajowej w Górach Świętokrzyskich, 
patron jednej z ulic w Kielcach 
i świętokrzyskiej Policji (ur. 31 VIII 
1912) 
 
(50) 19 VI 1969 – powstanie w Kielcach 
WYŻSZEJ SZKOŁY NAUCZYCIELSKIEJ, 
przekształconej w Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w 1973 roku, następnie 
w Akademię Świętokrzyską w roku 
2000, a w 2008 w Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego aby przekształcić się 
w 2011 w Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego. 
 
(40) 22 VI 1979 – zm. JAN KŁODAWSKI, 
członek Zarządu Okręgu PTTK, 
odznaczony Złotą Honorową Odznaką 
PTTK i Medalem Aleksandra 
Janowskiego za krzewienie 
krajoznawstwa na Kielecczyźnie, 
pochowany na Cmentarzu Starym 
w Kielcach (ur. 6 I 1903) 
 

(230) 27 VI 1789 Sejm Wielki 
upaństwowił dobra biskupów m.in. 
Kielce, Bodzentyn, Iłżę, Daleszyce 
i Kunów. 
 
(185) 28 VI 1834 – zm. WILHELM 
GIERSCH, budowniczy, inżynier, w 
1823 roku mianowany budowniczym 
województwa krakowskiego z 
miejscem urzędowania  w Kielcach. 
Autor wielu projektów budowlanych 
(ur. ok. 1785) 
 
 

* * * 
 

POLECAMY: 

 21.06 godz. 21.00 - Dom Środowisk 
Twórczych (Pałac Tomasza Zielińskiego 
w Kielcach) – „WOŁOSATKI w Krainie 
Łagodności”. Wstęp 10 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 
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". 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 20.06.2019 do 21.07.2019 

 

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. 
20-23.06 

(czwartek- 
-niedziela) 

Wyjazd w Karkonosze i Góry Izerskie 

Szczegóły: www.przygoda.kielce.pttk.pl oraz www.pttkkielce.pl 

Krzysztof 
Kowalski 

stacja paliw Orlen 
ul. Żytnia/Karczówkowska 

godz. 5:45 (odj. 6:00) 

2. 
29-30.06 
(sobota- 

-niedziela) 

Wycieczka autokarowo-piesza 
do Poleskiego Parku Narodowego 

Szczegóły: www.przygoda.kielce.pttk.pl oraz www.pttkkielce.pl 

Mirosław 
Kubik 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

godz. 5:45 (odj. 6:00) 

3. 
29.06.19 
(sobota) 

Rajd wokół Kielc - etap III 
Gruchawka - Rez. "Sufraganiec" - os. Dąbrowa - 
Góra Domaniówka - os. Świętokrzyskie, ok. 12 km 

Renata 
Tomczyk 

przyst. MPK linii 17 
ul. Czarnowska 

godz. 9:00 (odj. 9:10) 

4. 
30.06.19 

(niedziela) 
Wąchock - Marcinków - Skarżysko-Kam., ok. 19 km 

Marcin 
Duda 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 

godz. 7:25 (odj. 7:40) 

5. 
6.07.19 
(sobota) 

Rykoszyn PKP - G. Miedzianka - Podpolichno - Polichno - 
Pomnik Lotników - G. Żebrowica - Chęciny, ok. 19 km 

Maciej 
Toborowicz 

Dworzec PKP 
ul. Żelazna 

godz. 8:00 (odj. 8:25) 

6. 
7.07.19 

(niedziela) 

IV etap szlaku im. St. Jeżewskiego 

Kunów - Nietulisko Duże - Witulin - Doły Opacie - zapora 
na Zalewie Wióry - Kałków, ok. 15 km 

Szczegóły: www.przygoda.kielce.pttk.pl oraz www.pttkkielce.pl 

Zapisy i wpłaty: Biuro PTTK Kielce 

Jan 
Wiórek 

Urszula 
Zychowicz 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

godz. 7:15 (odj. 7:30) 

7. 
13.07.19 
(sobota) 

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską 

Szczegóły: www.przygoda.kielce.pttk.pl oraz www.pttkkielce.pl 

Zapisy i wpłaty: Biuro PTTK Kielce 

Piotr 
Garecki 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

godz. 7:00 (odj. 7:10) 

8. 
14.07.19 

(niedziela) 

Zdobywamy czerwony szlak turystyczny 
im. E. Massalskiego - III etap 
Gołoszyce - Szczytniak - G. Jeleniowska - Kobyla Góra - 
Trzcianka, ok. 20 km 

Urszula 
Zychowicz 

szczegóły wkrótce 

9. 
20.07.19 
(sobota) 

Sancygniów - Działoszyce - Bronocice - Skalbmierz, 
ok. 17 km 

Szczegóły: www.przygoda.kielce.pttk.pl oraz www.pttkkielce.pl 

Zapisy i wpłaty: Biuro PTTK Kielce 

Jan 
Wiórek 

ul. bp. Cz. Kaczmarka 
(obok Biedronki) 

godz. 7:00 (odj. 7:15) 

1 
0 

21.07.19 
(niedziela) 

Okolice Sokołowa - szczegóły wkrótce 
Bogusława 

Poczęta 
szczegóły wkrótce 


