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Drodzy Czytelnicy! Świat się zmienia, a
my razem z nim. Czas szybko ucieka. Przez
12 lat towarzyszyliśmy Wam, byliśmy
częścią klubowego życia, doradzaliśmy,
informowaliśmy. Staraliśmy się dobrze
spełniać swoją rolę i łączyć wszystkich
związanych z „Przygodą”. W międzyczasie
większość z nas zyskała dostęp do
Internetu. Nowe medium stało się
świetnym
narzędziem
wzajemnej
komunikacji i uzyskiwania potrzebnych
informacji. Wszyscy się zmieniamy i pora
na zmiany w Klubie Przygoda. Zapewne
przyjdą nowi ludzie z nowymi, ciekawymi i
bardziej odpowiadającymi obecnym czasom
pomysłami. Wszystko przecież kiedyś musi
mieć swój koniec. Zanim się obejrzeliśmy,
kończy się rok 2012. Wraz z tym numerem
„Przygodnika” postanowiliśmy zawiesić
jego wydawanie. Ten numer jest już
ostatni. Mamy nadzieję, że będziecie nas
dobrze wspominać. Życzymy wszystkim
wielu
wspaniałych
turystycznych
doświadczeń,
ciekawych
wypraw
i
rozwijania swojej turystycznej pasji, której
nam wszystkim zapewne nie zabraknie.

Redakcja
KOŁO KIELC CAŁY ŚWIAT
MASZ U STÓP
Krajno - park miniatur
Park Rozrywki i Miniatur Sabat w Krajnie, w
gminie Górno koło Kielc ruszył oficjalnie w sobotę,
28 lipca b.r. Park miniatur jest częścią Parku
Rozrywki zajmującego sześć hektarów i powstawał
ponad dwa lata. Położony obok innych atrakcji całego
kompleksu rozrywkowego w Krajnie: parku
linowego, stoku narciarskiego i wypożyczalni kładów.
Łącznie stanęło tu do obecnej chwili 26 miniatur.
Docelowo ma być ich około 100. Prawie wszystkie
zostały zbudowane w skali 1:25. Watykańska
Bazylika Świętego Piotra, która jako jedyna w

Europie została wykonana wraz z placem w skali
1:13, stanowi serce całego kompleksu. Wszystkie
budowle zostały odtworzone z wielką starannością.
Nowe miniatury będą systematycznie przybywały,
„bo to miejsce musi żyć” jak mówi właściciel obiektu
Zenon Dańda. Niebawem w parku pojawi się
miniatura wzgórza oliwnego i wydłużony zostanie
chiński mur. Trwają prace, które pozwolą, dzięki
oświetleniu, odwiedzać park nawet do późnych
godzin wieczornych.
Spacerując niespełna kilometrową alejką w
jednym miejscu możemy zobaczyć wierne kopie
najsłynniejszych obiektów z całego świata. Swój
spacer rozpoczynamy zwiedzaniem placu Świętego
Piotra z Bazyliką z Watykanu. W jej pobliżu znajduje
się Koloseum, a zaraz obok… słynny most z Wenecji
- Rialto. Trochę dalej możemy wrzucić grosz do
fontanny De Trevi z Rzymu (skala 1:13) i zobaczyć
słynną Krzywą Wieżę z Pizy. Wędrując aleją dalej z
Włoch przenosimy się do Australii, a konkretnie do
Sydney, gdzie znajduje się słynna opera – budowla
znana na całym świecie. Zaraz potem jesteśmy.... w
Ameryce Północnej, a konkretnie na granicy Stanów
Zjednoczonych i Kanady, gdzie swą potęgą zachwyca
wodospad Niagara. Tutejszy jest wierną kopią
prawdziwego wodospadu. Jest to oczywiście
namiastka w skali 1:50, rwące kaskady są
miniaturowe i szumu milionów ton wody
przewalającej się przez skalne progi nie da się
odtworzyć. W pobliżu Niagary można zobaczyć coś,
co już nie istnieje, a mianowicie miniatury World
Trade Center - słynnych wież z Manhattanu.
Udostępnione dla publiczności 11 września b.r.
dwudziestometrowe
miniatury
wież
wiernie
przypominają te, które w 2001 roku zostały
zniszczone w wyniku zamachu terrorystycznego

dokładnie na północ, południe, wschód i
zachód. Została ustawiona z wielką
precyzją. Stoi na piasku wśród palm. Jeśli
umiejętnie zrobimy sobie zdjęcie, osoby
oglądające je nie będą w stanie ocenić czy
było zrobione w Egipcie, czy nie. Na
wzgórzu króluje też słynny czynny wulkan
Etna z Włoch, który w oryginale znajduje
się na wschodnim wybrzeżu Sycylii.
Nasza Etna wykonana w skali 1:250 i jest
pierwszą w świecie tak idealnie
odtworzoną makietą góry. Z krateru mają
w przyszłości wydobywać się pary i gazy,
a w czasie erupcji lawa.

dokonanego
przez
Al-Kaidę.
Uroczyste odsłonięcie miniatur
wież WTC w Krajnie nastąpiło o
godzinie 14:46 (tej samej, o której
11 lat temu nastąpił atak na
prawdziwe wieże w Nowym Jorku)
i było częścią kieleckich obchodów
uroczystości
upamiętniających
ofiary zamachu z 11 września 2001
roku na Stany Zjednoczone. Na
otwarcie,
właściciel
zaprosił
konsula
generalnego
Stanów
Zjednoczonych w Krakowie Ellen
Germain, oraz słynnego kolarza
Ryszarda Szurkowskiego, który przeżył osobistą
tragedię w związku z tym zamachem. Na miejscu
zginął jego 31-letni syn Norbert, który pracował na
104 piętrze jednej z wież. Spogląda na nie nowojorska
Statua Wolności, a nieopodal zobaczymy Biały Dom
w Waszyngtonie.

A kiedy zmęczymy się wędrówką, to na
szczycie obok piramid i Etny znajduje się taras
widokowy, z którego rozciąga się przepiękny widok
cały Park Miniatur i Rozrywki, i oczywiście na
Dolinę Wilkowską oraz okoliczne pasma Gór
Świętokrzyskich. W ostatnim czasie w Parku Miniatur
przy każdej budowli stanęły tabliczki z dokładną
informacją o niej, skąd pochodzi i co przedstawia.

Nieco dalej znowu wracamy do Europy. Jest
Wieża Eiffla i Łuk Tryumfalny z Paryża, a po drodze
mijamy Berlin z Bramą Brandenburską, a jeszcze
kilka kroków i jesteśmy w Londynie koło Big Bena.
Lada chwila obok stanie makieta super nowoczesnego
hotelu w kształcie żagla z Dubaju. W pobliżu jest
Tadż Mahal z Agry w Indiach. Na ścianach tej pięknej
świątyni, a może raczej grobowca można przeczytać
wersety
Koranu
odtworzone
z
wielką
pieczołowitością, tak aby islamiści mogli je
przeczytać. Obok znajduje się najpiękniejsza na
świecie Cerkiew Błogosławionego Wasyla z Moskwy.
Dalej zbliżymy się do skrawka Ziemi Świętej – jest
Wzgórze Świątynne ze Ścianą Płaczu i Złotym
Meczetem ze złotą kopułą "Kopuła Na Skale", który
króluje nad Jerozolimą. Nieco dalej, za fragmentem
chińskiego muru, na szczycie sztucznego wzgórza
błogosławi wszystkich Jezus z Rio de Janeiro.
Jesteśmy już prawie na szczycie Krajeńskiego
Grzbietu. Ustawiono tu ateński Akropol, słynną
Piramidę Słońca z Meksyku i świątynię Abu Simbel.
Na samym końcu alejki, w najwyższym punkcie Alei
Miniatur stanęła Piramida Cheopsa. Zorientowana jest
zgodnie z kierunkami świata. Jej boki są zwrócone

Niestety zwiedzanie nie jest tanie. Bilet normalny do
Alei Miniatur kosztuje 20 złotych; dzieci, studenci i
emeryci zapłacą mniej, bo 15 złotych. Można też przy
grupie przynajmniej 30 osób wykupić bilet grupowy 15 zł od osoby. Przewodnik dla takiej grupy jest
gratis. Możemy też skorzystać za dodatkową opłatą z
innych atrakcji, a także zjeść smaczny obiad w
towarzyszącej Parkowi Rozrywki restauracji.
Anna Hendler

REGULAMIN
REGIONALNEJ ODZNAKI
„MIŁOŚNIK PONIDZIA”
1. Regionalna odznaka
„Miłośnik Ponidzia”
ustanowiona w 1985
r. przez Oddział
PTTK w Pińczowie z
okazji
75-lecia
działalności
PTKPTTK na terenie
Ponidzia, a następnie
zatwierdzona przez
Prezydium ZG PTTK
Uchwałą nr 41/86 z dnia 21 listopada 1986 r.
2. Odznaka „Miłośnik Ponidzia” jest odznaką
czterostopniową i zdobywać ją można wyłącznie
na terenie Ponidzia podczas wycieczek pieszych,
kolarskich, motorowych organizowanych przez
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PTTK lub inne organizacje, a także podczas
wędrówek indywidualnych.
3. Odznakę przyznaje się według kolejności stopni.
Czas zdobywania nie jest limitowany, a nadwyżka
zdobytych punktów zaliczana jest na poczet
kolejnego stopnia odznaki (nie dotyczy stopnia
honorowego).
Wymogi
Przejście piesze
dowolnych tras, km
Zwiedzenie
miejscowości wg
wykazu
Imprezy Oddziału
Rezerwaty
przyrody
Muzeum
Miejsce
martyrologii

Stopień
brązowy srebrny
60

100

Szczaworyż, Węchadłów, Wiślica, Wodzisław,
Zagaje, Zagość, Żerniki
REZERWATY PRZYRODY
Góry Wschodnie, Grabowiec, Krzyżanowice, Lubcza,
Owczary, Pieczyska, Polana Polichno, Przęślin,
Skorocice, Skowronno, Skotniki Górne, Winiary
Zagojskie, Wroni Dół
MUZEA

złoty

Busko-Zdrój, Jędrzejów, Pińczów, Skansen w
Tokarni, Wiślica

200

MIEJSCA MARTYROLOGII
5
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1
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Kazimierza Wielka, Kozubów, Opatowiec, Pińczów,
Skalbmierz, Topola, Welecz, Złota Pińczowska
SZLAKI PIESZE
Pińczów – Wiślica 39 km (niebieski)
Busko-Zdrój – Solec-Zdrój 28 km (czerwony)
Grochowiska – Wiślica 90 km (zielony)
Książ Wielki – Miechów 54 km (zielony)

4. Na stopień honorowy należy:
 udokumentować
nieprzerwaną
10-letnią
przynależność do PTTK,
 posiadać zweryfikowaną odznakę w stopniu
złotym,
 3-krotnie spełnić normę stopnia złotego
dotyczącą przejść pieszych (ogółem 600 km),
 złożyć własnoręcznie opracowany artykuł na
dowolny temat dotyczący regionu Ponidzia.

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

5. Spełnienie wymagań
odznaki
musi
być
potwierdzone
dowolną
pieczątką
danej
miejscowości lub organizatora w książeczce
wycieczek
pieszych
lub
własnoręcznie
sporządzonym dzienniku. Przodownicy Turystyki
Pieszej zwolnieni są od uzyskiwania potwierdzeń
terenowych
pod
warunkiem
dokonywania
własnoręcznych wpisów z zaznaczeniem nr
legitymacji przodownickiej.
Weryfikacje
odznak
prowadzi
„Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

„Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny”
jest projektem realizowanym na terenie naszego
województwa przez gminę Kielce w partnerstwie z
Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Gminą Chęciny oraz Regionalną
Organizacją
Turystyczną
Województwa
Świętokrzyskiego. Oznakowany jednorodnie połączył
najciekawsze atrakcje geologiczne i archeologiczne
wschodniej i zachodniej części województwa
świętokrzyskiego umożliwiając ich zwiedzanie,
stanowiąc ponadregionalną atrakcję turystyczną.
Odkrywane od kilkudziesięciu lat tropy dinozaurów i
kopalnych gadów, a zwłaszcza ostatnie sensacyjne
odkrycie śladów tetrapoda, stanowią o wyjątkowości
naszego regionu.

Oddział

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI
Bejsce, Bogucice, Busko-Zdrój, Chmielnik, Chotel
Czerwony, Chotelek Zielony, Chroberz, Czarkowy,
Czarnocin, Gacki, Gadawa, Gorysławice, Góry
Pińczowskie, Imielno, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,
Kije, Kików, Kliszów, Kolosy, Krzyżanowice,
Książnice Wielkie, Lubcza, Michałów, Młodzawy
Małe, Motkowice, Niegosławice, Nowy Korczyn,
Opatowiec, Pacanów, Piasek Wielki, Pińczów,
Rogów, Sancygniów, Siesławice, Skalbmierz, SolecZdrój, Stopnica, Stradów, Stróżyska, Szaniec,

Zacznijmy od naszego najbliższego otoczenia. Kielce
zwane „muzeum geologicznym pod gołym niebem”,
są jedynym miastem w Europie, w którego granicach
administracyjnych, znajduje się sześć rezerwatów (aż
cztery geologiczne). Znany wszystkim rezerwat
„Śluchowice” słynący z odsłoniętego fałdu obalonego
jest pierwszym utworzonym w Polsce rezerwatem
geologicznym. Powstał w roku 1952.(c.d. str. 6)
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Ślady dewońskiego morza znajdziemy w rezerwacie
„Kadzielnia”. Tu też jest oddana od niedawna do
zwiedzania jaskinia. Najdłuższy w Polsce o
wyjątkowych walorach edukacyjnych, profil skał
górno-dewońskich znajduje się w rezerwacie skalnym
Wietrznia
noszącym
imię
Zbigniewa
Rubinowskiego. Bentonit, skałę osadową pochodzenia
wulkanicznego odkryto podczas eksploatacji skał
powstałych w kambrze i ordowiku i z czasem objęto
ochroną prawną, tworząc rezerwat „Biesak –
Białogon”.

wulkanicznego, a na północnym zboczu wyjątkowo
urokliwej Bukowej Góry znajduje się czynny
kamieniołom, gdzie występuje niewielka warstwa
piaskowców tak zwanych spiriferowych. Ten
piaszczysty osad powstał w dewońskim morzu i
zawiera ogromne ilości ramienionogów (z rodzaju
spirifera).
Kamieniołom Zachełmie znany ze znalezionych tu
tropów tetrapoda w przeszłości był miejscem
eksploatacji czerwono wiśniowej rudy żelaza
hematytu. W osadach znajdowano tu również
kryształki kwarcu co jest dużą rzadkością, przez co
były one ozdobą wielu kolekcji mineralogicznych.
Wiatr i suchy klimat panujący w triasie przyczynił się
do powstania złóż piaskowców jakie osadziły się
między innymi w rejonie Tumlina, Ciosowej i
Wykienia. Ziarna piasku przemieszczane przez wiatr
z dużą prędkością, spowodowały również utworzenie
się bardzo ciekawej formy jaką są graniaki pustynne.
Oszlifowane przez piasek fragmenty skał przybierały
kształty zbliżone do owalu których powierzchnia
podzielona była zawsze na trzy równe części.

W Jaskini Raj znaleziono najstarsze w regionie
świętokrzyskim ślady pobytu człowieka, sprzed ok.
50 tysięcy lat. To właśnie tu w Sali Stalaktytowej
znajduje się największe w Polsce nagromadzenie
stalaktytów, których naliczono tu ponad 200 na
jednym metrze kwadratowym.. Największy w Polsce
system jaskiń poza Tatrami znajduje się pod Górą
Kopaczową w Jaworzni k/Kielc. Jaskinie Chelosiowa
Jama, Jaworznicka i Pajęcza mają łącznie ok. 3760
metrów długości.
Góra Zamkowa koło Chęcin i Góra Zelejowa były
w przeszłości jedną górą. Długotrwałe procesy
geologiczne zniszczyły jej wierzchołek odsłaniając
starsze, miękkie osady. Erozja spowodowała
wypłukanie tych osadów a w ich miejscu powstała
szeroka Dolina Chęcińska. Do czasów współczesnych
pozostały jedynie dwa przeciwległe podnóża
nieistniejącej góry, tworząc te 2 malownicze
wzniesienia. Na Zelejowej odkryto występowanie
jednego z najbardziej dekoracyjnych „marmurów
chęcińskich”
różanki
zelejowskiej.
Detale
architektoniczne wykonane z tej wyjątkowej odmiany
kalcytu zabarwionego hematytem, znajdowane są w
promieniu kilkuset kilometrów od miejsca jego
wydobycia. Nieco na uboczu kamieniołom Szewce
był w przeszłości miejscem pozyskiwania jednego z
najpiękniejszych „marmurów chęcińskich”. Bardzo
delikatny, subtelny jedyny w swoim rodzaju szaro
różowy kolor wydobywanego w kamieniołomie
wapienia, nie ma sobie równych. Niedaleko stąd do
Jaskini Piekło i do rezerwatu „Rzepka”

Nie można zapomnieć o wizycie w Łysogórach. W
epoce lodowcowej szczyty Łysogór wznosiły się
wysoko i lodowiec nie był w stanie przykryć
najwyższych wzniesień. Sterczące ponad lądolodem
skały, nazywane „nunatakiem”(określenie z języka
Eskimosów) podlegały erozji pod wpływem
warunków atmosferycznych i wody z czasem tworząc
rumowiska skalne. Wylesione obszary nazywamy
gołoborzami. Wszyscy znamy legendy o gołoborzu na
Łysicy, w którego historii powstania nie małą rolę
odegrały złe moce. Podobne mamy na Łyścu
(Świętym Krzyżu).
W Sołtykowie służby geologiczne naliczyły ponad
200 wyrobisk z których eksploatowano gagat –
jubilerską
odmianę
węgla
brunatnego.
Po
wyczerpaniu się gagatu i zaniku mody na ten
surowiec utworzono tam
rezerwat „Gagaty
Sołtykowskie” chroniący kolejną rewelację tego
miejsca, tropy dinozaurów.
Nowa Słupia to miejsce gdzie nad
dawnym
piecowiskiem
utworzone
zostało
Muzeum
Starożytnego Hutnictwa przedstawiające sposób
wytapiania żelaza w piecach zwanych dymarkami.
Gdy będziemy w Nowej Słupi koniecznie trzeba
zobaczyć znajdującą się nieopodal muzeum kamienną
postać Pielgrzyma zwanego Emerykiem.

Największe w Górach Świętokrzyskich ilości galeny –
kruszcu ołowiu, wydobyto z Góry Moczydło w
Jaworzni, a Miedziankę, możemy śmiało nazwać
górą - legendą. W żadnym innym miejscu w Górach
Świętokrzyskich nie zachowało się ponad 4 kilometry
podziemnych wyrobisk, śladów wielowiekowej
tradycji górnictwa kruszcowego. Warto też odwiedzić
Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.

Mimo, że ochroną prawną został objęty „Wąwóz w
Skałach” pamiętajmy że dla geologów położone obok
miejsce, kojarzy się głównie z wychodniami skał
marglistych
zawierających
przebogatą
faunę
dewońską. Stanowisko to położone na północny

Jeśli wybierzemy się z Kielc w przeciwną stronę to w
rezerwacie
„Barcza”
obejmującym
stare
kamieniołomy znajdziemy ciekawe skały osadowe z
warstwami tufitów – skał osadowych pochodzenia
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zachód od kamieniołomu, było znane zanim
doceniono uroki wąwozu i przyciągało od
dziesięcioleci paleontologów i stratygrafów. Istnieje
hipoteza, że obecny wąwóz Dule w Łagowie to nic
innego jak dno olbrzymiej jaskini krasowej, która w
przeszłości uległa zawaleniu. Łagów jest najdalej na
wschód
wysuniętym
miejscem
w
Górach
Świętokrzyskich gdzie prowadzono eksploatację
siarczku ołowiu (galeny).

Katarzyna - Łysica - Kapliczka św. Mikołaja Kakonin - Bieliny".

Odnośnie powstania krzemieni pasiastych w
Krzemionkach najwięcej zwolenników ma hipoteza
mówiąca że krzemienie powstały w wapiennych
norach, które ryły niewielkie skorupiaki zbliżone
wyglądem do obecnych krewetek. W wykonanych w
dnie płytkiego jurajskiego morza korytarzach,
powstały dogodne warunki do wytrącania się zawartej
w morskiej wodzie krzemionki. Przyglądając się
fantazyjnym kształtom krzemiennych buł, zobaczymy
dokładne odwzorowanie nor wykonanych przez
jurajskie skorupiaki. Krzemień pasiasty przeżywa
swoją drugą młodość. Dzięki swoim właściwościom
daje się wspaniale polerować. Często określany jest
mianem świętokrzyskiego diamentu.

7. 06. 04. 2013 r. (Sobota): wycieczka busem na Śląsk
Cieszyński (część należąca do Polski) "Grodziec Górki Wielkie - Skoczów - Cieszyn - Wisła - Istebna Koniaków".

4. 02.03.2013r. (Sobota): Droga Krzyżowa na
Zalasnej Górze.
5. 10.03.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza
"Krasocin - Nowy Dwór - Stawy Chotowskie Świdno - Borowiec - Biały Łuk - Krasocin".
6. 24.03.2013 r. (Niedziela): wyjazd na uroczystość
Niedzieli Palmowej do Grywałdu koło Krościenka.

8. 21.04.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza
"Stopnica - Las Wolicki - Topola - Kotelnica Kamienna Góra - Połonina - Sułkowice - Góra
Kapturowa - Szczaworyż".
9. 04.05.2013r. (Sobota.): wycieczka piesza
"Pierzchnica - Mrowia Góra - Skrzelczyce - Komórki
- Znojów - Borków"; nabożeństwo majowe przy
kapliczce św. Anny na Mrowiej Górze.
10. Sobota (08.06.2013 r.): wycieczka busem na Śląsk
Opolski "Nysa - Prudnik - Głogówek - Góra Św.
Anny".

W Bałtowie wszystko zaczęło się od „czarciej
stopki”. Przez szereg lat znany był ślad, który
miejscowa ludność przypisywała diabłu. Według
legendy czart chcąc przeskoczyć rzekę Kamienną
rozpędził się i z całej siły odbił od wapiennej skały,
pozostawiając na niej ślad swej łapy. I tak wsłuchując
się w przekazywane od pokoleń opowieści,
paleontolodzy natrafili na tropy dinozaurów. Dorośli
chętnie je zobaczą , a dzieci z przyjemnością
odwiedzą tutejszy jura –park z makietami
dinozaurów.

11. Polesie Wołyńskie (18 - 24 lipca 2013 roku).
12. 07.09.2013r. (Sobota): VIII Stopnicki Rajd
Pielgrzymkowy na trasie "Smogorzów - Topola - Las
Wolicki - Stopnica".
13. 05.10.2013 r. (Sobota): wycieczka busem na Śląsk
Cieszyński (część zaolziańska) "Orłowa - Karwina Cierlicko - Frydek - Janowice - Guty - Jabłonków Czeski Cieszyn"; należy zabrać dowody osobiste lub
paszporty.
14. 20.10.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza
"Łagów - Sędek - Kiełki - Zamczysko - Widełki Łukawa".

To tylko część atrakcji szlaku. Oczywiście wszyscy
pewnie chętnie odwiedzą nowoczesne Centrum
Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia w Kielcach,
zwłaszcza, że wstęp do niego jak na razie nic nie
kosztuje. Zachęcamy też do odwiedzania portalu
internetowego, który zawiera propozycje wycieczek
po Świętokrzyskim Szlaku Archeo - Geologicznym.
Ruszajmy więc w Góry Świętokrzyskie!

15. 10.11.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza
"Szczecno - Trzemosna - Kamień - Rez. Białe Ługi Borków".
16. 08.12.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza
"Powitanie Zimy" na trasie "Białogon MZK - Góra
Foltańskiego - Biesak - Przełęcz Łaskawa Pierścienica - Dyminy - Góra Hałasa - Telegraf Bukówka".

PLAN IMPREZ TURYSTYCZNYCH
NA ROK 2013

WYCIECZKA PIESZO-BUSOWA
"POLESIE WOŁYŃSKIE"

Jarosław Tadeusz Leszczyński
1. 13.01.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza
"Sokołów - Dziadowa Góra - Tokarnia - Leśna Góra Starochęciny - Chęciny"; po drodze śpiewanie kolęd
w kościele w Tokarni.

(18-24 lipca 2013 roku)
Jarosław Tadeusz Leszczyński
Dzień pierwszy (czwartek, 18 lipca 2013 r.)
Wyjazd z Kielc o godz. 8.00; zwiedzanie Rymaczy
(cmentarz wojenny żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji
AK; kościół rzymskokatolicki św. Izydora) - 1 godz.;
zwiedzanie Maciejowa (pałac Miączyńskich, ruiny

2. 19.01.2013 r. (Sobota): wyjazd na Święto Jordanu
do Mielnika nad Bugiem.
3. 17.02.2013r. (Niedziela): wycieczka piesza "Święta
5

kościoła katolickiego, cerkiew św. Paraskewii) - 1
godz.; zwiedzanie Lubomla (kościół katolicki św.
Trójcy, cerkiew św. Jerzego, pozostałości pałacu
Branickich, wzgórze zamkowe) - 1 godz.

niemiecki) - 1 godz.; zwiedzanie wsi Wietły i Horki
(stare zagrody poleskie) - 1 godz.; zwiedzanie
Lubieszowa
(klasztor
popijarski,
kościół
pokapucyński,
pozostałości
rezydencji
Wiśniowieckich i Czarneckich, cmentarz z krzyżem
ofiar UPA) - 2 godz.; zwiedzanie Parku
Krajobrazowego "Prypeć-Stochód" (wieś Nobel Jezioro Nobel, grodzisko z cerkwią i punktem
widokowym; wieś Konary - stare drewniane chaty) - 3
godz.

Dzień drugi (piątek, 19 lipca 2013 r.)
Wycieczka piesza po Szackim Parku Narodowym
"Piszcza - Ostrowie - Pulmo" (15 km) - 6 godz.
Dzień trzeci (sobota, 3 lipca 2013 r.)
Zwiedzanie cerkwi w Rozstani - 0,5 godz.;
zwiedzanie cerkwi w Piszczy - 0,5 godz.; wycieczka
"Jezioro Piaseczno - Mielniki - Szack" (13 km) - 5
godz.

Dzień szósty (wtorek, 23 lipca 2013 r.)
Zwiedzanie
Włodzimierca
(zespół
pałacowy
Krasickich, muzeum historyczno-krajoznawcze) - 1
godz.; zwiedzanie Dąbrowicy (kościół katolicki św.
Jana Chrzciciela, cerkiew Narodzenia NMP, cerkiew
św. Mikołaja) - 1 godz.; zwiedzanie Jezior (Dąb
Witkacego, Muzeum Witkacego, cmentarz z grobem
Witkacego,
fragment
parku
podworskiego
Ziemlańskich) - 2 godz.; zwiedzanie Rezerwatu
Perebrockiego - 2 godz.; zwiedzanie Klesowa
(kopalnia granitu, spacer do rezerwatu Somine) - 2
godz.

Dzień czwarty (niedziela, 21 lipca 2013 r.)
Spacer po Kowlu w godz. 9.30-11.30 (cmentarz z
grobami żołnierzy polskich, cmentarz na Górce z
grobami legionistów polskich z I Wojny Światowej,
Muzeum
Krajoznawcze,
drewniany
kościół
franciszkanów); czas wolny w godz. 11.30-13.00;
zwiedzanie Hołobów (cerkiew św. Jerzego, kościół
katolicki św. Michała Archanioła, dwór); zwiedzanie
Maniewicz (kościół katolicki z grobami polskich
legionistów); zwiedzanie Kostiuchnówki (obelisk ku
czci legionistów, cmentarz legionistów polskich) - 2
godz.;
zwiedzanie
Czartoryska
(kościół
podominikański, ob. cerkiew) - 0,5 godz

Dzień siódmy (środa, 24 lipca 2013 r.)
Zwiedzanie Kisielina (ruiny klasztoru karmelitów,
cerkiew św. Michała Archanioła) - 0,5 godz.;
zwiedzanie Niskienicz (cerkiew z grobem Adama
Kisiela) - 0,5 godz.; przyjazd do Kielc w godzinach
wieczornych.

Dzień piąty (poniedziałek, 22 lipca 2013 r.)
Zwiedzanie Wielkiej Hłuszy (cerkiew prawosławna,
krzyż ofiar UPA, cmentarz prawosławny, cmentarz

Najserdeczniejsze życzenia pogodnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
członkom i sympatykom
KTP „Przygoda”
składa Zarząd Klubu i Redakcja "Przygodnika"



Informacje o naszych wycieczkach zamieszczamy w Internecie na stronach:

www.turysta świętokrzyski.eu – najbardziej aktualna;
na www.pttk kielce, www.kartografia.com, a także www.wici.info.

Są dostępne w godzinach otwarcia w siedzibie oddziału PTTK i w informacji turystycznej.

Zapraszamy również na ul. H. Sienkiewicza do antykwariatu im. A. Metzgera oraz na ul.
Głowackiego do księgarni „Światowid” (gmach Filharmonii) - informacje o wycieczkach są
wywieszone na drzwiach wejściowych
„Przygodnik” - Biuletyn Klubu Turystów Pieszych „Przygoda”
Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach ul. Sienkiewicza 29
tel. 41 34 459 14, 41 344 77 43
Redagują: Anna Hendler, Jerzy Pabian
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