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    P R Z Y G O D N I K 

     Rok XIX    Numer 11 (224)                          Biuletyn  Klubowy                                                   Listopad 2019 r. 

 

 

 

RAJD PRZYGODY - 03.11.2019 

BODZENTYN - ŚWIĘTA KATARZYNA - 

CIEKOTY 

 

 

Rajd w pozaduszkowy dzień, pogodny listopad, 

pełny bus Przygodników w murach Bodzentyna, 

wzdłuż ściany wschodniej zamku Zbyszek jeden 

stąpa, 1. 

kawałeczek historii w wykładzie Marcina. 

 

Rozmowy o próbach odrestaurowania, 

z niewiarą raczej w ich minimalne spełnienie, 

nad zbiornikiem Psarki Nepomucen się kłania, 

i pomnik z PRL-u tu jeszcze istnieje. 

 

Cel nasz kolejny, Góra Miejska - na południe 2., 

jeszcze na rogu ciężarówkowy interes, 

asfalt ku granicy Parku, widoki cudne, 

fotografka Jagoda lekko markotnieje. 

 

Przy bramie Parku Pomnik Pamięci Hubala 3., 

ostatnio tu przez sympatyków odsłonięty, 

szlak pokryty liśćmi chęć do marszu wyzwala 4., 

grzybów mało, co najwyżej rude opieńki. 

 

Wokół zielone paprocie i mchów porosty, 

na spróchniałych drzewach różnej wielkości huby, 

kraczący jeden kruk, jakby o las zazdrosny, 

wreszcie Czarnej Wody z mostami widok luby. 

 

Nad rozlewiskiem rzeki drewniane pomosty, 

odbudowana po spaleniu mała wiata, 

śniadanie ciche, ekwipunek raczej postny, 

ni stąd, ni zowąd - nagły deszczyk figla płata. 

 

Zygmunt rozdaje uświadamiającą prasę, 

po dłuższym spoczynku - w rezerwacie „Czarny 

Las” 5., deszczyk tylko postraszył, znów słoneczko 

jasne, 

sporo umarłych drzew, jak ludzi mija ich czas. 

 

 

 

 

Słupski Weksel, stamtąd nasyp wąskotorówki 6., 

o dawnych przewozach, gwarze - tylko pomarzyć, 

więcej tu spacerowiczów, rodzinne grupki, 

Święta Katarzyna wnet czarem swym obdarzy. 
 

Wspólna fotka „Przygody” przy wejściu do Parku, 

wspomnienie gospodarskich kiedyś bernardynek, 

bazy w „Jodełce”, na szczyty częstych stąd startów 7. 

i wieszcza, co w kapliczce wyrył swoje imię 8.. 
 

Gość z kanistrami zdradza miejsce źródła wody, 

jeszcze bardziej zdrowotnej, niż ta od Franciszka 9., 

w kierunku Krajna podąża orszak „Przygody”, 

Pomnik Pamięci, inicjatorka - Hubicka 10.. 
 

Na tarasie krajeńskim kontrola szeregów, 

Roch utwierdzony, pomnik Bimer -Wolskiej stoi 11., 

dokoła cudna panorama, zajazd z brzegu 12., 

brak Jagody z Andrzejem, Grzegorz się iść boi. 
 

Krajno Górne z nowym pomnikiem Ściegiennego 13., 

obok drewniany krzyż sławiący misję księdza, 

naprzeciw końcówka wyciągu narciarskiego 14. 

ekspozycja miniatur niezwykle potężna. 
 

Ze Wzgórz Krajeńskich widok na północ, południe, 

na dalekie Kielce z najwyższym Telegrafem, 

w wiosce obejścia stare, nowe, czysto, schludnie, 

choć denerwujące przy szlaku śmieci czasem. 
 

Na Wymyślonej w otoczeniu skał na grani 15., 

wzmocnienie dla ciała umęczonych turystów, 

Gutek w formie, nakarmiony kabanosami, 

atmosfera Zaduszek, bez nalewek, mikstur. 
 

Rocha próby rozweselenia grupy - marne, 

piosenki Jurka „Żeglarza” zbyt patriotyczne, 

podejście na Radostową śliskie, koszmarne 16., 

lecz pokazy Wojtka, Oli - akrobatyczne 17.. 
 

Spokojnie teraz ku przełomowi Lubrzanki, 

na drewnianym mostku pamiątkowe ujęcie, 

ku Żeromszczyźnie, u Szklanego Domu klamki 18., 

niestety tu wszystkie obiekty pod zamknięciem. 
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Niezły bar „Pod Pstrągiem” przerzucony na Wilków, 

warto przejść się wkoło Zalewu Ciekockiego, 

na ławie przystanku miejsc zaledwie dla kilku, 

podziwianie Micka talentu rzeźbiarskiego 19.. 

 

Dzięki dla kierującego rajdem Marcina, 

dzięki za sprzyjającą piechurom pogodę, 

były warunki piękno przyrody podziwiać, 

w atmosferze ciut wspomnieniowo-zaduszkowej. 

 
Przypisy: 

1. Początki zamku - 1366, bp Florian z Mokrska, 

upaństwowiony - XVIII (spichlerz, szpital wojskowy, 

fabryka porcelany), obecnie zabezpieczone ruiny. 

2. Góra Miejska, najdalej na wschód szczyt Pasma 

Klonowskiego, 426 m, u podnóża wejście do 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 1950. 

3. Pomnik Pamięci majora Hubala, Henryka Dobrzańskiego, 

2017. Major stacjonował także w tym rejonie w latach 

1939/40. 

4. Szlak Niebieski na trasie Cedzyna - Święta Katarzyna - 

Bodzentyn - Wąchock im. Edwarda Wołoszyna. 

5. Jeden z pięciu Obszarów Ochrony Ścisłej w ŚPN, 1954 

obok: Góra Chełmowa - 1920, Łysica - 1924, Święty Krzyż 

- 1924, Mokry Bór - 1954. 

6. Kolejka wąskotorowa, początki 1912/16 z Zagnańska do 

Borowej Góry, w latach 20-ych do Huciska przez Barczę, 

Świętą Katarzynę, II WŚ odnoga do Kakonina, transport 

drewna, rudy i ludzi. Kolejka istniała do 1967, ostateczna 

rozbiórka torów - 1977. 

7. Dom Wycieczkowy PTTK „Jodełka”, 1957, obecnie 

własność prywatna. 

8. Kapliczka Janikowskich (teren dawnego cmentarza 

przykościelnego) obok klasztoru bernardynek, z wyrytymi 

wewnątrz inicjałami Żeromskiego i Strożeckiego, 1882. 

9. Kaplica św. Franciszka ze źródełkiem jego imienia, początki 

1641, woda uzdrawiająca szczególnie oczy, obok podejście 

na Łysicę. 

10. Pomnik ku czci Stefana Żeromskiego (naprzeciwko drogi na 

Krajno Zagórze), 1930, inicjatywa opiekunki uczennic 

z Gimnazjum Bł. Kingi, Marty Hubickiej (1877-1936). 

11. Pomnik Partyzantów Ziemi Kieleckiej, Bohaterom Walk 

1939/45 Zofii Bimer-Wolskiej z 1962. 

12. Nowoczesny zajazd „Na Widoku”, naprzeciwko tarasu 

widokowego na początku Krajna. 

13. Najnowszy pomnik pamięci ks. Piotra Ściegiennego (1801-

1890), organizatora Powstania Chłopskiego w 1844, rok 

posadowienia 2019 w Krajnie Górnym. 

14. Park Rozrywki i Miniatur w Krajnie „Sabat”, Wyciąg 

Narciarski - 1999, Park Miniatur - 2012, jeszcze 

w rozbudowie. 

15. Góra Wymyślona, szczyt Wzgórz Krajeńskich, 415 m, 

zaliczanych do Pasma Łysogór. 

16. Góra Radostowa (Domowa), szczyt Łysogór wysunięty 

najdalej na zachód, 451 m, ulubiona góra Stefana 

Żeromskiego. Na szczycie nowy drewniany krzyż, 2018, 

obok punktu triangulacyjnego, ofiarodawcy mieszkańcy 

Bęczkowa. 

17. Na punkcie triangulacyjnym prezentowali się gimnastycznie 

kolega Wojtek i koleżanka Ola. 

18. Żeromszczyzna w Ciekotach. W okresie PRL-u zalew Na 

Lubrzance, amfiteatr, całość po renowacji 2014/15, Centrum 

Edukacyjne „Szklany Dom” i odwzorowany Dworek 

Żeromskich z 1871, obecnie Muzeum, oba obiekty z 2010. 

19. Rzeźby Sławomira Micka, Stefan z rodzicami, Matka Boska 

Zielna, obie z roku 2014. 

 
Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 

Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

Kielce, 07.11.2019 

 

 

POZOSTANĄ W MOJEJ PAMIĘCI 

 

Miesiąc listopad skłania do 

przemyśleń i refleksji, do 

wspomnienia osób, których 

już nie ma wśród nas, którzy 

zostawili swój ślad w naszej 

pamięci. Dlatego chciałbym 

przypomnieć kilka postaci 

które odcisnęli trwały ślad 

w historii kieleckiego 

Oddziału PTTK i naszego 

Klubu Turystów Pieszych. 

Pierwszym takim człowiekiem, z którym się 

spotkałem był Henryk Orliński (1930-1994) 

w latach siedemdziesiątych / osiemdziesiątych 

sekretarz Zarządu Oddziału, przewodnik, instruktor 

harcerski. To przy Nim stawiałem pierwsze moje 

kroki w PTTK. 

 

Tomasz Wągrowski (1950 - 2012) 

Poznałem Go na Zlocie Przodowników Turystyki 

Pieszej w 1977 r. Wtedy 

jeszcze nie byłem 

przodownikiem, ale już 

w następnym roku 

zaliczyłem egzamin na 

PTP na zlocie w 

Szydłowie. i od tej pory 

nasze drogi często się 

schodziły. Do ostatnich 

chwil Jego życia 

wspólnie działaliśmy w 

Regionalnym Kolegium 

Instruktorów Krajoznawstwa. Tomek był inicjatorem 

i fundatorem tablic ku czci znanych krajoznawców: 

Sylwestra Kowalczewskiego, Mieczysława 

Orłowicza, Mariusza Zaruskiego oraz innych 

przedsięwzięć. Autor wielu przewodników 

i publikacji krajoznawczych. 
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Kazimierz Stąpor (1930 - 

2005). Kazika znałem od 

dzieciństwa, gdyż mieszkał 

w okolicy ul. Okrzei. Bliżej 

Go poznałem na wyciecz-

kach niedzielnych Klubu 

Turystów Pieszych. Był 

bardzo barwną i pozytywną 

postacią. 

 

Jerzy Kapuściński (1938 

-2011). Z Jurkiem 

zetknąłem się bliżej na 

kursie przewodnickim 

w 1993 r, gdzie był 

wykładowcą i prowadził 

wycieczki szkoleniowe. 

Pamiętam smak Jego 

nalewki „Jurkówki”, gdy 

spotykaliśmy się przy 

różnych okazjach. 

 

Janusz Cichocki (1930 

- 2016), prezes Klubu 

Turystów Pieszych, 

prezes Oddziału PTTK 

w Kielcach, Honorowy 

Członek KTP 

„Przygoda”. Często 

spotykaliśmy się gronie 

krajoznawców do Jego 

ostatnich dni. Należy 

pamiętać, że był 

współtwórcą sukcesu 

„Majonezu Kieleckiego” produkowanego przez ZW 

„Społem”. 

 

 

Krzysztof Bogusz (1957 - 

2014), przewodnik święto-

krzyski, nasz klubowy 

kolega, inicjator wycieczek 

i rajdów o zabarwieniu 

patriotycznym, dobry 

organizator i równy kolega. 

Towarzysz wspólnych 

wędrówek szlakami 

partyzantów. Był wielokrot-

nym uczestnikiem Marszu 

Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej. 

 

 

Zygmunt Gad (1932 -

2017), 

stały bywalec wycieczek 

i imprez klubowych, dobry 

kolega, na którego można 

było liczyć w każdej 

sytuacji. 
 

 

 

 

 

Romuald Jałowiecki 
(1934-2013), 

przodownik TP, 

Instruktor 

Krajoznawstwa 

i Opieki nad 

Zabytkami. Prawnik. 

Działacz Komisji 

Opieki nad Zabytkami. 

Kilka razy byłem 

z p. Romualdem na 

lustracji zabytków. 

Później działaliśmy w Regionalnym Kolegium 

Instruktorów Krajoznawstwa. Bardzo ciekawa 

postać. Kilka razy uczestniczyłem z Nim 

w CZAKach, których był wieloletnim bywalcem. 
 

Przedstawiłem tu kilka postaci, które miałem możność 

poznać i które wpłynęły, że moje życie stało się ciekawsze 

i bogatsze. 

 

Jerzy Pabian 

foto: moje (5), archiwum (3) 

 

 

*  *  * 
 

Może dziwne się wydaje, że taki ubogi w treść jest 

ten numer „Przygodnika”. Ale to jest powodem, że 

nie mamy tekstów, chociaż w Klubie wiele się dzieje. 

Doszliśmy do wniosku, że przygotujemy jeszcze 

numer grudniowy i wycofujemy się z dalszego 

redagowania biuletynu. 

Prosimy Zarząd Klubu o przygotowanie się do 

zmian. 

 

    Redakcja 
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Wycieczki KTP PTTK „Przygoda” od 17.11.2019 do 14.12.2019 

 

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. 
17.11.19 
(niedziela) 

VI etap niebieskiego szlaku im. St. Jeżewskiego 
z Pękowic do Św. Krzyża 

Grzegorzowice (kościół) - Podchełmie - Nowa Słupia - 
Św. Krzyż, ok. 12 km 

Zapisy i opłaty w siedzibie PTTK Kielce. 
Podsumowanie szlaku odbędzie się przy ognisku 

w Winnicy Milanowskiej. 
Szczegółowe informacje: Jan Wiórek, tel. 690-060-330 

Jan 
Wiórek 

ul. Bp Kaczmarka 
(obok Biedronki), 

godz. 7.20 (odj. 7.30) 

2. 
23.11.19 
(sobota) 

Znicz Pamięci 

Zwiedzanie Starego i Nowego Cmentarza 

Jacek 
Skrzypczak 

Plac Artystów 
godz. 10.00 

3. 
24.11.19 

(niedziela) 

Górno Osiedle - Brzechów Nowiny - Niestachów - Ostra 
Góra - Mazurowa Góra - Cedzyna - Kielce Zagórze - 
Kielce Wietrznia, ok. 14 km 

Zbigniew 
Tatarczuch 

przyst. MPK linii nr 43 
ul. Sandom./Źródłowa 
godz. 8.50 (odj. 9.04) 

4. 
1.12.19 

(niedziela) 
Masłów - Diabelski Kamień - Las Wolski - Cedzyna, 
ok. 10 km 

Ryszard 
Łopian 

przyst. MPK linii nr 12 
ul. Czarnowska 

godz. 8.35 (odj. 8.48) 

5. 
8.12.19 

(niedziela) 
Przełom Lubrzanki - Klonówka - Masłów - Domaniówka - 
Świnia Góra - os. Na Stoku, ok. 12 km 

Katarzyna 
Król 

przyst. MPK linii nr 10 
ul. Czarnowska 

godz. 9.35 (odj. 9.48) 

6. 
14.12.19 
(sobota) 

Pasmo Posłowicko - Dymińskie, ok. 12 km 
Jarosław 

Leszczyński 
szczegóły 
wkrótce 


