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11..  WWŁŁAADDZZEE  OODDDDZZIIAAŁŁUU  
 

Obecny Zjazd zamyka kolejną, dwudziestą już kadencję działalności 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich. 
Był to okres obfitujący w wyjątkowe wydarzenia. Poprzedni Walny Zjazd 
Sprawozdawczo Wyborczy odbył się 21 marca 2009 roku 
w zaprzyjaźnionym Klubie Osiedlowym „Kaesemek”. Wybory poprzedzone 
były zainaugurowaniem działalności dotychczasowej Izby Pamięci i Tradycji 
Ziemi Koneckiej pod nowym szyldem Muzeum Regionalnego PTTK. 
W dniu tym zaprezentowano nową publikację książkową przygotowaną we 
współpracy z Agencją JP w Kielcach „Droga do muzeum w Końskich”. 
Ukazały się okolicznościowe karty korespondencyjne, a w podzięce za 
tworzenie ekspozycji muzealnej w latach 2004-2009 kilkudziesięciu 
osobom wręczono ustanowiony przez Zarząd Oddziału Medal Muzeum 
Regionalnego PTTK „Za pomoc i współpracę”.  

 
Odbyły się wybory w wyniku których wyłoniono nowe władze.  

W skład 7-osobowego Zarządu Oddziału weszli: 
 

1. Wojciech Pasek  - prezes 
2. Barbara Olszowy - wiceprezes 
3. Zbigniew Gontek - sekretarz 
4. Bogdan Faworski - skarbnik 
5. Paweł Fidos - członek  
6. Elżbieta Jakubowska - członek  
7. Wojciech Studziński - członek 

 
W trakcie kadencji zaszła jedna osobowa zmiana w gronie członków 

Zarządu. W dniu 1 lipca 2011 roku Katarzyna Pawłowska zastąpiła Pawła 
Fidosa, który złożył rezygnację. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 
26 posiedzeń. Zebrania odbywały się początkowo w dużej sali 
ekspozycyjnej Muzeum przy ul. Zamkowej 7. Z chwilą wyburzenia siedziby, 
Oddział przeniósł się do północno-zachodniego pawilonu pałacu 
Małachowskich i tam przez dwa lata korzystał z gościnności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, wykorzystując na cele biurowe jego różne 
pomieszczenia. W dniu 25 marca 2011 roku nastąpiła kolejna 
przeprowadzka biura do pokoiku o pow. ok. 14 m

2
, po byłej kasie 

w zachodnim skrzydle tego samego pałacu. Od tej pory zarówno 
posiedzenia Zarządu, jak i zebrania Rady Muzeum, Komisji Opieki nad 
Zabytkami oraz kół i klubów siłą rzeczy odbywały się w tym ciasnym 
pomieszczeniu. W szczególnych przypadkach wynajmowane były 
nieodpłatnie większe sale w Domu Kultury lub Klubie Osiedlowym 
„Kaesemek”. 
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Rzadko się zdarza się, aby przez ćwierć wieku w stowarzyszeniu 
władzę sprawowały te same osoby. Tak działo się i dzieje w koneckim 
PTTK. W 7-osobowym Zarządzie pracują nieprzerwanie od 29.10.1987 r. 
cztery osoby. W dniu 29 października 2012 roku z okazji jubileuszu 25-lecia 
aktywnej pracy społecznej, okolicznościowe listy gratulacyjne ze słowami 
podziękowania otrzymali: Barbara Olszowy, Bogdan Faworski i Wojciech 
Studziński. 

 
Na Walnym Zjeździe wybrana została też Oddziałowa Komisja 

Rewizyjna w składzie: 
1. Barbara Sekuła Kotas - przewodnicząca 
2. Anna Męcina   - członek 
3. Maria Polak   - członek 
 

W trakcie kadencji odeszli na zawsze byli działacze Oddziału: Jan 
Łyżwa (26.12.2010), Stanisław Gąszcz (2.06.2012), Wacław Pasek 
(5.06.2012) oraz zaprzyjaźnieni z koneckim Oddziałem PTTK honorowi 
członkowie PTTK Jerzy Kapuściński z Kielc ( 6.10.2011), Edward Jabłoński 
z Łodzi ( 3.11.2011) oraz stały uczestnik imprez programowych Jan 
Pawiński z Otwocka (20.10.2009) W trzech przypadkach ceremonii 
pogrzebowych działaczy towarzyszył poczet honorowy ze sztandarem 
Oddziału. 
 

22..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  
 

Działalnością gospodarczą zajmował się pracujący na pełnym etacie 
Kierownik Biura Zbigniew Gontek. Za sprawy księgowe odpowiadała, 
zatrudniona na umowę zlecenie Zdzisława Król. W pewnym okresie czasu 
kadrę pracowników uzupełniali, odbywający w PTTK swoje staże: Jolanta 
Weber i Anna Weber. 

 
Pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego tylko w 2011 

roku, przez okres całej kadencji zachowana była płynność finansowa. 
W dniu 23 marca 2012 roku Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu opłacania 
wysokich kwot z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych. Tym samym Oddział 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze 
organizatora turystyki i został skreślony z rejestru organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych. 

 
Zadania statutowe Oddział realizował dzięki wsparciu przez 

samorządy wszystkich szczebli. W okresie sprawozdawczym na zlecenia 
szkół i zakładów pracy zorganizowano kilkadziesiąt dochodowych 
wycieczek krajoznawczych. Oddział czerpał również przychody ze składek 
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członkowskich, sprzedaży książek i materiałów programowych i innej 
działalności. 

 
Pozyskane środki finansowe były niewystarczające, aby utrzymać 

biuro i z powodzeniem realizować zadania programowe, które w głównej 
mierze przeprowadzane były w oparciu o wpisowe uczestników. Na jakość 
i atrakcyjność imprez decydujący wpływ miał sponsoring i dofinansowanie 
z różnych instytucji. Wsparcie wykorzystywane było na kilka sposobów: 
dotacji uzyskanych w konkursach, przekazaniu środków finansowych lub 
bezpośredniemu przekazaniu nagród. Stale wspomagały organizację 
imprez programowych koneckiego Oddziału PTTK: Urząd Marszałkowski 
w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Końskich, Rada Miejska oraz Urząd 
Miasta i Gminy w Końskich. Zarząd korzystał również z dofinansowania 
Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Wysokość pozyskanych środków wahała się od 
150 zł do 3.000 zł. Rekordowej dotacji 7 tys. zł. udzieliło Oddziałowi 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2009 na organizację IV edycji Cross 
Maratonu Przez Piekło do Nieba. Była to dotacja jednorazowa w ramach 
konkursu, którego warunki w latach następnych uniemożliwiły PTTK 
ubieganie się o podobną pomoc. 

 
Strata za rok 2010 spowodowana była nie przekazaniem przez 

Wszechnicę Konecką należnych PTTK zobowiązań z tytułu rozliczenia 
dotacji do Muzeum. Należności te zostały uregulowane w 2011 roku, co 
wraz ze zleceniem przez LGD „U Żródeł" badań ankietowych pozwoliło na 
zamknięcie roku wynikiem dodatnim. Z kolei na stratę w 2012 roku wpływ 
miało kilka czynników, w tym: nie dofinansowanie żadnego zadania 
w sferze turystyki przez Marszałka, całkowity brak wsparcia na bieżącą 
działalność Muzeum ze strony samorządów oraz brak dochodów z innej, 
niż turystyka powszechna dziedziny. Rok 2013 zapowiada się mniej 
pesymistycznie. Mając podpisane umowy z „Wszechnicą Konecką”, a także 
Urzędem Miasta i Gminy na dofinansowanie działalności merytorycznej 
Muzeum oraz udzielone dotacje na organizację imprez programowych 
i odnowienie czerwonego szlaku rowerowego należy przypuszczać, 
iż Oddział poradzi sobie z powstałymi problemami. 

Realizując uchwałę poprzedniego Zjazdu i zapobiegając nowym 
problemom Oddział zakupił profesjonalny sprzęt nagłaśniający, co ułatwiło 
organizację imprez oraz zlikwidowało ciągłą niepewność i zależność 
od placówek kulturalnych.  
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33..  JJUUBBIILLEEUUSSZZ  7755--LLEECCIIAA  OODDDDZZIIAAŁŁUU  
 

Rok 2010 przebiegał pod hasłem 75-lecia jubileuszu Oddziału PTTK 
w Końskich. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyło specjalne logo 
opracowane przez Magdalenę Weber. Z okazji rocznicy powstania 
w Końskich Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
(9.11.1935 r.) zorganizowany został Konkurs 75-lecia PTTK Końskie pod 
nazwą „Wspomnienia z pleneru”. Podsumowanie rywalizacji 
z wręczeniem okolicznościowych medali i nagród odbyło się 19 listopada 
w Klubie Osiedlowym „Kaesemek”. Wernisaż wystawy pokonkursowej 
połączony był z otwarciem wypożyczonej z Centralnej Biblioteki PTTK 
w Warszawie, innej wystawy „100 lat Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego”. Przygotowana ekspozycja okazała się być na tyle 

ciekawa, że prezentowana była jeszcze później w DK „Egipcjanka”.  
 
W trzech kategoriach konkursowych: literaturze, plastyce i fotografii 

38 uczestników złożyło do oceny aż 295 prac. Nagrodę specjalną otrzymał 
Tadeusz Śliwak z Końskich za cykl rysunków wykonanych podczas 
krajoznawczych wędrówek z PTTK. Ponadto w poszczególnych 
kategoriach zwycięzcami zostali: Zbigniew Czekaj z Kielc, Piotr Bańbura – 
konecczanin mieszkający w Warce, Izabela Bugała z Pilichowic, Dominika 
Karpińska z Paszkowic, Kamila Pela z Końskich, Marcin Spasiński 
z Żarnowa, Marta Ślusarczyk z Wymysłowa, Katarzyna Sorn z Końskich 
i Grażyna Szafińska z Żarnowa. Wszystkie wyróżnione prace 
zaprezentowane zostały w kolorowym katalogu, który pomogła wydrukować 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. 

 
Oficjalne jubileuszowe spotkanie o charakterze uroczystym odbyło 

się w dniu 11 grudnia 2010 roku w świątyni egipskiej Miejsko-Gminnego 
Domu Kultury w Końskich. Przybyli na nie obecni oraz byli działacze PTTK. 
Wśród 86 gości znaleźli się między innymi: Sekretarz Generalny PTTK 
Andrzej Gordon, Członkowie Honorowi PTTK – Jerzy Kapuściński i Andrzej 
Rembalski, Sylwia Skuta z Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Wilk 
Grzywna – dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Włodzimierz Szafiński prezes Porozumienia 
Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Na spotkanie dotarli prezesi lub 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK z Sandomierza, 
Ostrowca Św, Kielc, Skarżyska Kam, Starachowic i Opatowa. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz samorządowych z byłymi Starostami Koneckimi: 
Adamem Sosnowskim i Antonim Szkurłatem oraz Michałem Cichockim - 
burmistrzem elektem, wówczas jeszcze nie zaprzysiężonym. 
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Spotkanie rozpoczęło się od projekcji krótkiego filmu traktującego 
o pierwszych latach działalności PTK pod tytułem „Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze 1906-2006”. Zamiłowany w Końskich, prezes Regionalnej 
Izby Przemysłowo Handlowej w Jeleniej Górze Kazimierz Wilk, przekazał 
uczestnikom spotkania wykonany własnym nakładem niezwykle ciekawy 
film nagrany na dwóch płytach DVD „Końskie. 1000 lat historii”. Na 
okoliczność jubileuszu wybito zaprojektowane przez W. Paska pamiątkowe 
Medale 75-lecia PTTK Końskie, które dziś są obiektami kolekcjonerskich 

zainteresowań. Zaprezentowano najnowsze publikacje Muzeum 
Regionalnego PTTK: „Kartki z historii Ziemi Koneckiej” i „Krajoznawcy 
Ziemi Koneckiej”. Przygotowano wystawę starych zdjęć, dokumentów 
i kronik oddziału. 

 
Momentem kulminacyjnym uroczystości było udekorowanie 

sztandaru PTTK Złotą Honorową Odznaką PTTK. Czynności tej dokonał 
Andrzej Gordon w towarzystwie nie żyjącego już Jerzego Kapuścińskiego. 
Liczna grupa działaczy Oddziału uhonorowana została odznaczeniami 
resortowymi „Za Zasługi dla Turystyki”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
oraz innymi wyróżnieniami. Spotkanie zakończyła biesiada przygotowana w 
„Kaesemku”. 
 

44..  TTUURRYYSSTTYYKKAA  KKWWAALLIIFFIIKKOOWWAANNAA  
  

44..11..  IImmpprreezzyy  ccyykklliicczznnee  
 

Zakończenia wszystkich imprez programowych uświetniali swoją 
obecnością przedstawiciele władz samorządowych, którzy wielokrotnie 
pojawiali się by wręczać puchary, medale i nagrody. Byli wśród nich miedzy 
innymi: dyrektor Departamentu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach Jacek Kowalczyk, byli i obecni: 
burmistrzowie Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański, Michał 
Cichocki i ich zastępcy Dariusz Kowalczyk, Krzysztof Jasiński i Jacek 
Matera, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Gąszcz i Zbigniew 
Kowalczyk wraz z zastępcą Ewą Swat. Starostwo Powiatowe 
reprezentowali głównie: starosta Bogdan Soboń i niezawodny, obecny na 
niemal wszystkich imprezach koneckiego PTTK, naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Krzysztof Stachera. 

 
Stałymi uczestnikami rajdów PTTK-owskich były dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Końskich pod opieką nauczycielek: Elżbiety 
Jakubowskiej, Beaty Sochy, Mariusza Janiszewskiego i dyrektorki szkoły 
Iwony Grodzkiej. W rajdach wielokrotnie brały również udział dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Fałkowie z nauczycielem WF Piotrem Koniem, 
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Szkoły Podstawowej w Białaczowie z Eweliną Stasiak, Szkoły Podstawowej 
w Gowarczowie z Filomeną Lisiewicz, Gimnazjum nr 1 w Końskich 
z Krystyną Wiśniewską, II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich 
z Jolantą Gad oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie z Izabelą Klusek 
i Agnieszką Ziomek. 

 
Logistycznie najtrudniejszą imprezą do przeprowadzana przez 

Oddział był Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba”. Do końca przewijały 

się problemy z pozyskaniem nagród, uzyskaniem pozwolenia wejścia do 
lasu, bezpiecznym oznakowaniem trasy, obsługą punktów kontrolnych, czy 
właściwym zabezpieczeniem medycznym. Dużego wsparcia przy 
organizacji tego maratonu udziela Urząd Miasta i Gminy w Końskich. 
Zawody od pierwszej edycji odbywają się pod honorowym patronatem 
i przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa. Dogodny limit czasu na pokonanie dystansu, duża ilość 
nagród losowanych i domowa atmosfera powodują, iż do Sielpi przyjeżdża 
co roku ok. 300 osób z całej Polski. W zawodach startowali też goście 
z zagranicy: Białorusi, Słowacji, Czech i Węgier. Zawody wysoko oceniane 
były przez uczestników i internautów największego portalu biegowego 
w kraju „Maratony Polskie”. W siedmioletniej historii biegu, aż pięciokrotnie 
maraton ten uznany został za kameralną imprezę biegową roku w Polsce. 
W roku 2011 otrzymał certyfikat jakości i tytuł najlepszego biegu 
w województwie świętokrzyskim. Warto również wspomnieć, iż wszyscy 
uczestnicy otrzymują na mecie okazałe medale w kształcie podkowy. 
W roku 2012 medal wziął udział w konkursie na najatrakcyjniejsze trofeum 
biegowe zajmując spośród kilkuset zgłoszonych propozycji, 14 miejsce 
w Polsce. 

 
Największym niegdyś przedsięwzięciem koneckiego Oddziału PTTK, 

realizowanym wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, były Sielpia 
eXtreme Maratony. Gromadziły na starcie nawet 1000 uczestników 
w trzech dyscyplinach: chodzie sportowym, długodystansowej jeździe 
rowerem i biegu terenowym. Od chwili wycofania się z projektu w 2009 
roku głównego sponsora mBanku impreza straciła na swoim blasku 
i przeprowadzana jest w konkurencji pieszej. Próba przywrócenia do 
programu dyscypliny rowerowej w 2010 roku zakończyła się 
niepowodzeniem. Pomimo braku wsparcia finansowego maraton gromadzi 
na starcie znaczącą liczbę uczestników, co świadczy o modzie na 
aktywność ruchową i przez to potrzebie jej dalszego organizowania. 

 
Prawdziwy renesans przeżywa organizowany nieprzerwanie od 1976 

roku Rajd Bab. Rekordowym pod względem frekwencji w ostatnich latach 

była jego XXXVII edycja. Na mecie w Wiejskim Domu Kultury w Kornicy 
pojawiło się 470 turystów. Rajd uatrakcyjniła zaprzyjaźniona z koneckim 
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oddziałem PTTK redaktor „Echa Dnia” Marzena Kądziela” swoim pokazem 
multimedialnym pod tytułem „Kobiety świata”. Z kolei podczas zakończenia 
ostatniego Rajdu Bab w 2013 roku, które odbyło się w Wiejskim Domu 
Kultury w Rogowie o swojej podróży po Omanie opowiadał Lech Stachura. 
Odbyło się też podsumowanie konkursów z wręczeniem okolicznościowych 
certyfikatów dla najaktywniejszych turystów pieszych i rowerowych 2012 
roku w województwie świętokrzyskim.  
 

Ilość uczestników cyklicznych imprez rekreacyjno-turystycznych 
organizowanych przez PTTK Końskie w latach 2009-2012 

 

  
NNaazzwwaa  iimmpprreezzyy  

 

2009 2010 2011 2012 Razem 

Rajd Zimowy 70 45 66 102 283 

Zimowy Półmaraton Pieszy 
na 25 km. 

96 104 120 71 391 

Rajd Bab 250 320 450 470 1490 

3 Majowe Biegi Uliczne 510 520 319 500 1849 

Rajd Pieszy „Nocna 
Majówka” 

nie org. 61 70 98 229 

Cross Maraton 
„Przez Piekło do Nieba” 

289 285 300 295 1169 

Konecki Maraton Pieszy 
na 50 km. 

141 142 132 123 538 

Supermaraton Pieszy 
„Konecka Setka” 

99 80 79 75 333 

Sielpia eXtreme Maraton 251 215 222 150 838 

Konecki 
Maraton Rowerowy 

105 90 113 123 431 

Rajd Niepodległości 380 450 350 230 1410 

Razem 2191 2312 2221 2237 8961 

 
Liczba 8961 uczestników odnosi się tylko do frekwencji podczas 

imprez cyklicznych. Nie uwzględnia uczestników organizowanych przez 
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PTTK Końskie rajdów szkolnych, wycieczek weekendowych, spotkań 
krajoznawczych i innych wydarzeń. 

Swoich stałych amatorów miały Rajdy Zimowe, których odbyło się 
już 26 edycji. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie Zimowymi 
Półmaratonami Pieszymi. Pomimo siarczystego mrozu, sięgającego 
minus 21 °C w wędrówce biorą udział turyści z odległych miejscowości, 
nawet Taras Czernienko ze Lwowa na Ukrainie. Z roku na rok, powoli 
rośnie liczba amatorów wędrowania w niecodziennej scenerii podczas 
„Nocnych Majówek”. Wysoko oceniany przez piechurów z całej Polski 
jest nadal Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Ustabilizowała się liczba 
startujących w Supermaratonie Pieszym na 100 km. „Konecka Setka”. 
Również ta impreza staje się znana na arenie krajowej i jest oceniana 
przez uczestników bardzo pozytywnie. Powoli rośnie też zainteresowanie 
Koneckim Maratonem Rowerowym. Cyklistów nie odstraszają nawet 
trudy jazdy w deszczu i chłodzie. Z kolei Rajd Niepodległości może być 
przykładem wzorcowej współpracy pomiędzy oddziałami PTTK w Końskich 
i w Żarnowie. Gromadzi każdego roku od 250 do 450 uczestników. 
W ramach imprezy prowadzone są konkursy historyczne i programy 
patriotyczne w wykonaniu dzieci z Żarnowa. 

 
Zarząd podejmował próby uatrakcyjnienia Biegów Ulicznych 

z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W roku 2009 

przeprowadzono biegi małżeńskie, a od 2010 roku organizowany jest bieg 
VIP-ów. Zawody w ostatnich latach rozgrywane były w skrajnie różnej 
pogodzie: w deszczu, upale ale też w mrozie. Oberwanie chmury w 2010 
roku doprowadziło do zniszczenia karteczek startowych uniemożliwiając 
wykonanie kompletnego komunikatu z wynikami. Szczególnie wyjątkowy 
był rok 2011, kiedy zaszła nawet potrzeba przeniesienia wszystkich 
konkurencji młodzieżowych na nowy termin – Dzień Dziecka. Odbył się 
tylko bieg główny. Na starcie 3 – kilometrowego biegu w aurze jesiennej 
stanęło 44 zawodników, by po kilku minutach kończyć go w scenerii iście 
zimowej.  
 

44..22..  IInnnnee  iimmpprreezzyy  ttuurryyssttyykkii  aakkttyywwnneejj  
 

Zorganizowany w dniu 12 lutego 2011 roku przez PTTK Końskie 
wspólnie z Grzegorzem Grabowskim bieg pod nazwą „Kracząca 15-tka” 

roku zajął we wspomnianym wcześniej plebiscycie Maratonów Polskich na 
najlepiej zorganizowane zawody biegowe w województwie świętokrzyskim 
II miejsce. Była to impreza wyjątkowa. Choćby ze względu na 
zaproszonych gości specjalnych. Weekend w Sielpi spędzili 
m.in.: zawodowy mistrz świata w boksie Dariusz „Tiger” Michalczewski, 
mistrz Europy w biegu na 400 m przez płotki Paweł Januszewski, 
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dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy w biegu sztafetowym 
Marika Popowicz, mistrzowie Polski w biegu maratońskim - Jerzy 
Skarżyński i Artur Osman, czy generał dywizji Roman Polko. Do OSiR-u 
zjechały media i wielu kibiców. Była dobra kameralna muzyka, spotkanie 
integracyjne i dyskusje z celebrytami. Zaprezentowany został pierwszy 
w kraju okazały album fotograficzny „Pasja Biegania” w którym znalazły 

się też fotografie z imprez maratońskich PTTK Końskie: „Maratonu 
Dinozaura” oraz Cross Maratonu „Przez Piekło do Nieba”. W ramach 
zawodów, które ukończyło 250 osób, przeprowadzono też Mistrzostwa 
Polski Grubasów w Biegu na 15 km. Wydarzenia z Sielpi relacjonowane 

były na żywo na antenie 3 Programu Polskiego Radia. 
 
Z okazji pokonania 10.000 kilometrów podczas pieszych wędrówek 

Tadeusz Śliwak zorganizował dla 58 osób w dniu 13 października 2012 
roku „Rajd Kobuza”. Wszystko wskazuje na to, iż impreza ta może stać się 
cykliczna i przy współpracy z PTTK wejść na stałe do kalendarza wydarzeń 
turystycznych na Ziemi Koneckiej. 

 
Oddział organizował też rajdy na zlecania szkół i instytucji, m.in. dla 

Ochotniczego Hufca Pracy, Gimnazjum nr 1 w Końskich, Nadleśnictwa 
Barycz i Stąporków. Uczestnicy niemal wszystkich rajdów i maratonów 
korzystali z pamiątkowych pieczątek rajdowych oraz otrzymywali 
okolicznościowe certyfikaty i buttony, w większości projektowane ostatnio 
przez Magdalenę Weber i Lucynę Jakubowską.  
 

55..  KKOOŁŁOO  PPRRZZEEWWOODDNNIIKKÓÓWW  ŚŚWWIIĘĘTTOOKKRRZZYYSSKKIICCHH  
II  KKAADDRRAA  PPRROOGGRRAAMMOOWWAA  OODDDDZZIIAAŁŁUU  

 

Praca programowa Oddziału opiera się o doświadczonych działaczy 
posiadających uprawnienia kadry turystycznej. Liczba zweryfikowanych 
przewodników terenowych pozwoliła na powołanie w Końskich Klubu 
Przewodników Świętokrzyskich. Klub skupiał początkowo 11 członków. 

Na zebraniu założycielkom w dniu 19 lutego 2010 r. wybrano jego władze: 
 

1.Lech Stachura  - prezes 
2.Teresa Wołodkiewicz  - wiceprezes 
3.Magdalena Weber  - sekretarz 
4.Grzegorz Świercz  - skarbnik 
5.Stanisław Cisak 
6.Jacek Dopieralski 
7.Jacek Gąszcz 
8.Franciszek Guska 
9.Marzenna Kwietniewska Cisak 
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10.Wojciech Pasek 
11.Krzysztof Wiatr  

W roku 2012 grono koneckich przewodników powiększyło się o trzy 
osoby: Lucynę Jakubowską, Katarzynę Sorn, i Agnieszkę Werens. Podczas 
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 15 lutego 2013 
roku, spełniając wymogi formalne dotyczące liczby członków z ważnymi 
uprawnieniami, Klub w drodze podjętej uchwały przekształcił się w Koło 
Przedników Świętokrzyskich PTTK w Końskich. Tym samym Koło 

zrzesza na dzień dzisiejszy 14 osób. W składzie osobowym władz 
nastąpiła jedna zmiana. Skarbnikiem w miejsce Grzegorza Świercza 
została Lucyna Jakubowska. 

 
W trakcie kadencji, w 2010 roku uprawnienia pilotów wycieczek 

zdobyli Zbigniew Gontek i Lech Stachura. Paweł Milewicz w tym czasie 
został Instruktorem Ochrony Przyrody, a w 2012 roku dodatkowo 
Przodownikiem Turystyki Pieszej. W tym samym roku uprawnienia 
Instruktora Krajoznawstwa Regionu nadano Krzysztofowi Wiatrowi. 
 

Ilość osób z posiadanymi uprawnieniami kadry turystycznej 
w koneckim Oddziale PTTK przedstawia poniższa tabelka: 

 

Lp. Nazwa uprawnień Liczba osób 

1. Przewodnik terenowy 12 

2. Pilot wycieczek 3 

3. Instruktor Krajoznawstwa Regionu 3 

4. Instruktor Opieki nad Zabytkami 3 

5. Instruktor Ochrony Przyrody 1 

6. Przodownik Turystyki Pieszej 3 

7. Przodownik Turystyki Górskiej 2 

8. Przodownik Turystyki Kolarskiej 2 

9. Znakarz pieszych szlaków nizinnych 6 

10. Znakarz szlaków rowerowych 3 

11. Organizator Turystyki 28 

 
 

66..  MMUUZZEEUUMM  RREEGGIIOONNAALLNNEE  PPTTTTKK  
 

Podczas poprzedniego Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w dniu 21 
marca 2009 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności 
dotychczasowej Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej pod nowym 
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szyldem Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich. Załatwiono wszelkie 
formalności, włącznie z uzgodnieniem treści regulaminu placówki 
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ciernista droga muzealna 
został opublikowana w książce „Droga do muzeum w Końskich”, którą 

otrzymali wszyscy delegaci i goście Zjazdu. 
 
W 2009 roku na wniosek dyrektora Muzeum Zarząd Oddziału 

ustanowił Medal Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich „Za pomoc 
i współpracę”. Wyróżnienie jest symbolicznym podziękowaniem za udział 
w tworzeniu Izby Pamięci i jej przekształceniu w Muzeum. Pierwsze 
wręczenia medalu miały miejsce podczas Walnego Zjazdu. Dotychczas 
wyróżniono nim 93 osoby. 

 
Wiosną 2009 roku nic nie wskazywało na pojawienie się czarnych 

chmur na Muzeum. Wręcz przeciwnie. W drukarni „Pryzmat” wykonano 
kolorowe plakaty zachęcające do zwiedzania ekspozycji. Bardziej w celach 
statystycznych niż zarobkowych wprowadzono trzy wzory biletów wstępu: 
normalne, ulgowe i bezpłatne. Zarówno plakaty jak i bilety ze względu na 
problemy lokalowe były w obiegu tylko kilka tygodni. 

 
Zapewnienia złożone przez prezesa Banku Spółdzielczego na 

posiedzeniu Rady Muzeum w dniu 16 marca 2009 r. gwarantowały, że 
budynek będzie służył celom muzealnym do kiedy istniała będzie taka wola 
regionalistów. Słowa te potwierdzone zostały później, podczas Zjazdu 
Oddziału. Deklaracje złożone były w obecności kilkudziesięciu delegatów 
i gości Zjazdu, w momencie odbioru przez panią prezes muzealnego 
medalu z numerem ewidencyjnym 1. Słowa te pozwoliły na spokojne 
snucie planów rozwojowych. Trzy miesiące później, po niepowodzeniu 
wyborczym posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Szejny zwolnił się 
parter budynku, gdzie dotychczas mieściło się biuro poselskie. Wydawało 
się, że podpisanie umowy najmu na cały budynek będzie tylko 
formalnością. Jednak wniosek Zarządu Oddziału pozostawał bez 
odpowiedzi do 3 września 2009 r., kiedy to zamiast oczekiwanej decyzji 
Banku, PTTK otrzymało… wypowiedzenie dotychczasowej umowy najmu. 
Przed Muzeum pojawiło się widmo całkowitej zagłady. Poszukiwanie, nie 
tyle odpowiedniego lokalu na nową ekspozycję, ale jakiegokolwiek 
pomieszczenia na bezpieczne zdeponowanie zbiorów było bezowocne. Nie 
dawały nic ogłoszenia prasowe i liczne spotkania Zarządu Oddziału i Rady 
Muzeum z władzami samorządowymi. Prezes banku była nieustępliwa, 
wycofała się ze swoich wszystkich poprzednich obietnic. Oficjalnym 
powodem zmiany decyzji była chęć rozbudowy banku. Niemal 
błyskawiczny nakaz opuszczenia budynku podyktowany był zamierzeniem 
uchwalenia przez Radę Miejską miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru całego parku. Kamieniczka przy ul. Zamkowej 
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7 miała w nim status zabytku. Dlatego wieczorem, kilka dni przed sesją RM 
pod budynek zajechały ciężkie sprzęty budowlane. Wtedy działacze PTTK 
nie dawali wiary, że dojdzie do rozbiórki budynku. Nie wierzyli w to do 
końca nawet pracownicy firmy rozbiórkowej, którzy nie zdążyli z obiektu 
wynieść starej masywnej kasy oraz zdemontować zabytkowej boazerii 
i kaflowego pieca. 

 
Opuszczanie budynku przez Muzeum miało charakter ewakuacji. 

Wynoszenie wyposażenia odbywało się z udziałem wynajętych przez BS 
robotników i w asyście Straży Miejskiej. Pomimo, iż wypowiedzenie 
powinno być skuteczne dopiero na koniec miesiąca, 7 października 2009 
roku ok. godz. 15.00, w atmosferze skandalu buldożery przystąpiły do 
burzenia zabytku. Nie pomogły złożone w ostatniej chwili protesty 
i interwencje w Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie Powiatowym, czy 
u Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dyrekcja 
banku opuściła miejsce zdarzenia nie chcąc przyjąć; dostarczonego tuż po 
rozpoczęciu wyburzenia, decyzji Starosty o wstrzymaniu zgody na 
rozbiórkę budynku. Roboty przebiegały w tempie godnym rekordzistów. 
Wyburzono ściany, usunięto podmurówkę, wywieziono wszelki gruz, 
a teren wyrównano i zasiano trawą. Po 23 godzinach po zabytku nie było 
śladu. Z całego obiektu, uratowano jedynie balustrady balkonowe 
i masywne stalowe drzwi wejściowe. Prowadzone w tej sprawie przez 
Prokuraturę Rejonową oraz Powiatową Komendę Policji w Końskich 
postępowania wyjaśniające o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostały 
umorzone. Beznadziejną, jak się mogło wydawać sytuację lokalową 
Muzeum pomogły rozwiązać ówczesne władze Starostwa Powiatowego – 
starosta Andrzej Marek Lenart, wicestarosta Bogdan Soboń oraz naczelnik 
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Emilia Kupis. Biuro znalazło 
swój lokal w zachodnim skrzydle pałacowym, a zbiory dzięki przychylności 
dyrektora Władysława Pająka, w zajmowanych dotychczas przez 
Powiatowy Urząd Pracy bezpiecznych i suchych pomieszczeniach 
gospodarczych. Z czasem część muzealiów została udostępniona 
zwiedzającym w oszklonych szafach i gablotach na korytarzach pałacu. 
Paradoksalnie powstały mezalians z „pośredniakiem” spowodował 
kilkakrotne zwiększenie liczby osób zapoznających się ze zbiorami 
Muzeum. Choć nie byli to docelowi odwiedzający, a jedynie znudzeni 
oczekiwaniem petenci Urzędu Pracy, to tym niemniej wystawa ponownie 
zaczęła spełniać swoją edukacyjną funkcję. Drugim pozytywnym 
elementem było umiejscowienie zbiorów w pomieszczeniach 
zabezpieczonych instalacją alarmową i kamerami monitorującymi. 

 
Nie był to jednak czas sielanki. Przez 4 miesiące biuro nie posiadało 

łącza telefonicznego i internetu. Po zawarciu umowy z nowymi 
właścicielami pałacu, których reprezentował Władysław Tarnowski 
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kilkakrotnie wzrósł czynsz najmu lokalu. Na szczęście w lutym 2010 roku 
wynegocjowano ze Starostwem Powiatowym i Wszechnicą Konecką kwotę 
8.000 zł dotacji na organizację prowizorycznej ekspozycji na korytarzach 
skrzydła pałacowego. Później samorządy wycofały się całkowicie 
z przeznaczania środków na bieżące utrzymanie Muzeum. Nastąpiły dwa 
lata egzystencji, wyłącznie w oparciu o środki własne. W tym czasie 
Muzeum wspierał ZG PTTK na prowadzenie działalności wydawniczej oraz 
Urząd Marszałkowski dofinansowując wykonanie kolejnych modeli 
nieistniejącej już zabudowy Końskich. Do wykonanych w poprzedniej 
kadencji w skali 1:100 modeli: synagogi, Annotargu i kościoła św. Mikołaja 
przed jego przebudową dołączyły makiety: sali Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół, tzw. „Sokolni”, cerkwi, i kamieniczek przy ulicy 
Zamkowej 7 i Zamkowej 9. Na rok 2013 zaplanowano wykonanie budynku 
starej poczty. 

 
W latach 2011-2012 ciężar bieżącego utrzymania Muzeum ponosił 

wyłącznie Zarząd Oddziału. Źródła i kwoty dofinansowania zewnętrznego 
w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela. 
 

Jednostka wspierająca 

Rok działalności 

Razem 

2009 2010 2011 2012 2013 

Komisja Opieki nad 
Zabytkami ZG PTTK 

w Warszawie (publikacje) 
2000 3000 3000 4000 3000* 15000 

Urząd Marszałkowski 
w Kielcach 

(wyk. modeli starej 
zabudowy Końskich) 

1500 1900 1500 1500 1700 8100 

Wszechnica Konecka - 
Starostwo Powiatowe 

w Końskich - działalność 
merytoryczna 

15000 8000 - - 5000 13000 

Urząd Miasta i Gminy 
w Końskich 

(działalność merytoryczna) 
- - - - 6000 6000 

Razem: 18500 12900 4500 5500 15700 50400 

* - kwota prognozowana 
 
Muzeum kierował, pełniąc społecznie funkcję dyrektora prezes 

Oddziału. Dzięki Wszechnicy Koneckiej zatrudniono stażystów 
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i pracowników interwencyjnych. Prowizoryczną ekspozycję pomagali 
tworzyć: Jolanta Pytlos, Edyta Defratyka, Maciej Pasek, Lucyna 
Jakubowska, Katarzyna Mendygrał, a przede wszystkim Anna 
Kaczmarczyk, która była wyjątkowo zaangażowana w tworzenie nowych 
plansz z opisami muzealiów i doprowadziła do przekazania przez łódzką 
firmę Prytty Girls komputera z monitorem. Sprzęt ten jest używany do dnia 
dzisiejszego. 

 
Organem doradczym i pomocniczym dla placówki jest Rada 

Muzeum Regionalnego, która został powołana uchwałą Zarządu Oddziału 

PTTK w dniu 4 marca 2009 r. Rada przetrwała kadencję z jedną tylko 
zmianą dokonaną w 2012 roku. Jolanta Milczarek ustąpiła swoje miejsce 
burmistrzowi Michałowi Cichockiemu. Skład Rady Muzeum przedstawia się 
następująco: 
 

1. Bogdan Soboń Przewodniczący Starosta Konecki 

2. Danuta Pakos Wiceprzewodnicząca 
Prezes Banku 
Spółdzielczego 

3. Wojciech Pasek Sekretarz Dyrektor Muzeum 

4. Michał Cichocki Członek Rady 
Burmistrz Miasta 
i Gminy Końskie 

5. Antoni Szkurłat Członek Rady Regionalista 

6. Emilian Niemiec Członek Rady 
Dyrektor Zabytkowego 

Zakładu Hutniczego 
w Maleńcu 

7. Adam Sosnowski Członek Rady Regionalista 

8. 
Krzysztof 
Woźniak 

Członek Rady Regionalista 

9. Krzysztof Wiatr Członek Rady Regionalista 

 
W dniu 30.04.2010 Małgorzata Malanowicz, wnuczka pierwszego 

prezesa Oddziału PTK w Końskich Stanisława Malanowicza przekazała 
przechowywany przez jej ojca Bohdana niezwykle wartościowy zbiór 
plakatów i obwieszczeń z okresu I wojny światowej i lat 20-tych ub. wieku. 
Ponad dwieście z 428 dokumentów zostało zakwalifikowanych jako 
muzealia i zaewidencjonowanych w księdze inwentarzowej Muzeum. 
Wszystkie czekają na możliwość wyeksponowania. Muzeum bezskutecznie 
zwracało się do Starostwa oraz UMiG z prośbą o udzielenie wsparcia na 
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zakup antyram w celu oprawienia tego zbioru. Później na stronie 
internetowej z prośbę o wsparcie skierowano do osób fizycznych. 
Darowizny Anny Męciny z Końskich, Urszuli Wojteckiej z Błędowa, Kamila 
Dzwonnika z Koziej Woli i Krzysztofa Pacaka z Kamiennej Woli pozwoliły 
na oprawienie i wyeksponowanie części dokumentów. 

 
Trzymając się litery prawa Muzeum wystąpiło do właściciela skrzydła 

pałacowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na montaż 
szyldu przy wejściu do obiektu oraz umieszczenie przy ul. Partyzantów 
gabloty informacyjnej. Po spełnieniu określonych warunków konserwator 
wydał zgodę w postaci decyzji administracyjnej. Plany zostały 
zrealizowane, a gablota wykonana przez Grzegorza Malickiego służy 
również innym celom statutowym Oddziału. 

 
Podczas XXXVII Rajdu Bab Zarząd Oddziału ogłosił konkurs na 

znak graficzny Muzeum. Logo wybrane zostało w dniu 14 czerwca 2012 r. 

spośród pięciu złożonych propozycji. Podsumowanie konkursu 
z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz prezentacją najlepszej pracy miało 
miejsce w Sielpi podczas uroczystego zakończenia siódmej edycji Cross 
Maratonu "Przez Piekło do Nieba". Zwycięzcą konkursu został Michał 
Młodawski ze Stąporkowa. Otrzymał za to Medal Muzeum "Za pomoc 
i współpracę", nagrodę rzeczową oraz pakiet wydawnictw krajoznawczych. 
Logo ma już swoje zastosowanie do celów identyfikacyjnych, 
popularyzatorskich i korespondencyjnych. Umieszczane jest we wszystkich 
materiałach promocyjnych. 

 
Zasoby Muzeum wykorzystywane były w publikacjach książkowych 

oraz udostępniane do pisania prac magisterskich i jednej pracy doktorskiej. 
Eksponaty były też wypożyczane na wystawy czasowe organizowane 
przez szkoły i magistrat. Choć zdecydowanie mniej niż w poprzedniej 
siedzibie, w skrzydle pałacowym odbywały się też lekcje muzealne. 
Dyrektor Muzeum brał udział w jury konkursów historycznych i zapraszany 
był na spotkania w charakterze gościa lub prelegenta do koneckich szkół, 
a nawet przedszkoli. 

 
Los Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich nie jest znany. We 

współdziałaniu z burmistrzem Michałem Cichockim wystąpiono pisemnie 
z propozycją podjęcia negocjacji do PKP oraz rodziny Tarnowskich. Może 
momentem zwrotnym okaże się zaplanowane na 10 kwietnia 2013 roku 
spotkanie w Krakowie: burmistrza Cichockiego, Zarządu Oddziału i Komisji 
Opieki nad Zabytkami z przedstawicielem właścicieli południowo 
wschodniego pawilonu pałacowego Juliuszem Tarnowskim. 
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77..  KKOOMMIISSJJAA  OOPPIIEEKKII  NNAADD  ZZAABBYYTTKKAAMMII  
 

Po dłuższym czasie zawieszenia udało się reaktywować Komisję 
Opieki nad Zabytkami, która w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku miała na swoim koncie wiele znaczących osiągnięć 
w zakresie krajoznawstwa i ochrony zabytków. Na spotkaniu 
organizacyjnym potwierdzono potrzebę i zasadność jej istnienia. 
Członkowie Komisji z miejsca podjęli bardzo aktywną działalność. Od dnia 
reaktywacji, tj. 13 marca 2009 roku odbyto 22 oficjalne posiedzenia.  

 
Przez okres kadencji Komisja pracowała w 14-to osobowym składzie: 
 

1.Marzenna Kwietniewska Cisak - przewodnicząca 
2.Krzysztof Woźniak    - wiceprzewodniczący 
3.Jerzy Rajmund Stańczyk   - sekretarz  

   oraz członkowie:  
4.Bolesław Borowiecki 
5.Stanisław Cisak,  
6.Jacek Dopieralski 
7.Bogdan Faworski 
8.Wacław Pasek 
9.Wojciech Pasek 
10.Maciej Sztolcman 
11.Tadeusz Śliwak 
12.Krzysztof Wiatr 
13.Teresa Wołodkiewicz 
14.Stanisław Wydra 

 
W dniu 5.06.2012 zmarł Wacław Pasek, a 13.02.2013 r. do Komisji 

dołączył Ryszard Cichoński. Podczas zebrania sprawozdawczo-
wyborczego w dniu 10 stycznia 2013 roku na przewodniczącą Komisji 
ponownie wybrano Marzennę Kwietniewską Cisak. We władzach nastąpiła 
tylko jedna zmiana. Funkcję sekretarza powierzono Wojciechowi Paskowi. 

 
W roku 2009 Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy 

z propozycją rozważenia możliwość użyczenia na działalność statutową 
zabytkowego „Domku Wnuczętów” znajdującego się w obrębie zespołu 
pałacowo-parkowego w Końskich. W zamian proponowano bieżące 
utrzymanie zabytku w należytym stanie technicznym i wizualnym. Obiekt od 
dłuższego czasu nie posiadał gospodarza. Zwracał uwagę podróżnych 
swoją architekturą, ale również zaniedbaniem. Niestety został wynajęty 
komu innemu i przez kolejne trzy lata popadał w zaniedbanie. Temat 
wykorzystania tego zabytku powrócił podczas zebrań sprawozdawczo 
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wyborczych. Swoje zainteresowanie zadeklarowało także Koło 
Przewodników Świętokrzyskich. Obecnie, dysponujący „Domkiem 
Wnuczętów” Zakład Gospodarki Mieszkaniowej gotów jest oddać Domek 
w użytkowanie PTTK, lecz decyzja uzależniona jest od wysokości 
nakładów jakie trzeba będzie ponieść dla uzyskania jego funkcji użytkowej.  

 
W dniu 23 listopada 2009 roku na wniosek Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Starosta Konecki 
ustanowił Społecznymi Opiekunami Zabytków 10 członków Komisji: 
Bolesława Borowieckiego, Marzennę Kwietniewską Cisak, Stanisława 
Cisaka, Bogdana Faworskiego, Wacław Paska, Wojciecha Paska, 
Krzysztofa Wiatra, Teresę Wołodkiewicz, Krzysztofa Woźniaka, Tadeusza 
Śliwaka. 

 
Wcześniej dużo czasu i energii poświęcono dla wyjaśnienia 

okoliczności wyburzenia w dniu 7.10.2009 r. kamienicy przy ul. Zamkowej 
7. Obiekt ten niepodważalnie posiadał status zabytku i podlegał ochronie 
prawnej. Ujęty był w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W sprawie tej 
Komisja skierowała wiele pism z prośbą o podjęcie interwencji i udzielenie 
wyjaśnień. Ich adresatami byli m.in: Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, Wojewódzki oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków, Starosta Konecki, Rada Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy 
Końskie, Rada Miejska w Końskich, Rada Nadzorcza Banku 
Spółdzielczego w Końskich oraz media: Radio Kielce, Echo Dnia, Gazeta 
Wyborcza, Poznaj Swój Kraj , Spotkania z Zabytkami, Tygodnik Konecki. 

 
Spektakularnym działaniem Komisji była akcja zbierania podpisów 

na listach poparcia dla idei rekonstrukcji wyburzonej kamienicy. Działania 
rekonstrukcyjne przewidywały akty prawa miejscowego uchwalone 
w ostatnim czasie przez Radę Miejską, m.in. Plan Ochrony Parku 
Kulturowego oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Końskie. Na 
przygotowanych listach swoich wpisów dokonywały pełnoletnie osoby. 
Tylko w dwóch przypadkach zrobili to 17-letnich mieszkańcy Końskich, 
którym nie sposób było odmówić możliwości wyrażenia swojej opinii. Obok 
konecczan zebrano podpisy osób mieszkających w odległych regionach 
Polski, a także 37 obywateli Słowacji związanych z naszym miastem 
emocjonalnie, którzy nie rozumieli pobudek jakimi kierowano się 
doprowadzając do unicestwienia zabytku. Poparcia udzielili między innymi 
parlamentarzyści świętokrzyscy, władze naczelne PTTK i przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Zebrano ponad 1500 podpisów. 
Zostały wyłożone do wglądu w nowej siedzibie Oddziału. Ich liczba 
utwierdziła Komisję w przekonaniu o słuszności dążenia do rekonstrukcji 
wyburzonej kamienicy. Stąd wystąpiono z wnioskiem do Rady Miejskiej 
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w Końskich o wprowadzenie zmian w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, tak aby w razie zamiaru prowadzenia 
inwestycji w tym miejscu, przewidywał rekonstrukcję budynku. W akcji 
zbierania podpisów poparcia brali udział członkowie Komisji: Marzenna 
Cisak, Jerzy Stańczyk, Krzysztof Wiatr, Tadeusz Śliwak Bogdan Faworski, 
Teresa Wołodkiewicz, Wojciech Pasek oraz inni członkowie i sympatycy 
koneckiego Oddziału spoza Komisji: Małgorzata Pasek, Paweł Milewicz, 
Anna i Michał Paskowie, Wojciech Studziński z Końskich, Monika 
i Grzegorz Kowalscy ze Skarżyska Kamiennej, Artur Trochimowicz ze 
Szczytna i Pavol Urica z Powazskiej Tepli na Słowacji. 

 
W dniu 12.02.2010 r. doszło do wspólnego posiedzenia Komisji oraz 

Zarządu Oddziału z udziałem pracownika firmy wyburzeniowej Mateuszem 
Kamodą. Gość oficjalnie przekazał do Muzeum połamane emblematy 
koneckich organizacji patriotycznych z okresu międzywojennego. 
Przedmioty te, jak również 109 dokumentów bankowych z lat dwudziestych 
ubiegłego wieku ukryte były w tajnych schowkach kamienicy. Zostały 
znalezione po wyburzeniu kamieniczki przez robotników podczas 
segregacji gruzu. Po zeskanowaniu, w dniu 24 marca 2010 r. wszystkie 
odnalezione druki zostały na pisemne żądanie Danuty Pakos przekazane 
do Banku Spółdzielczego. 

 
Komisja nawiązała współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Badań 

i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, której efektem była organizacja 
w Klubie Osiedlowym „Kaesemek” w dniu 22.04.2010 r. sesji szkoleniowej 
pt. „Przywracanie świadomości dziedzictwa narodowego na 
przykładzie miasta i gminy Chęciny”. W spotkaniu udział wzięło 28 osób, 
a prelekcje swoje wygłosili: Dariusz Kalina dyrektor ROBiDZ oraz Grzegorz 
Orawiec pracownik UMiG w Chęcinach odpowiedzialny w nim za promocję. 

 
Inne znaczące spotkanie Komisja zorganizowała wspólnie z Muzeum 

Regionalnym. Odbyło się w dniu 2 marca 2012 roku pod hasłem „Zabytki 
Końskich w planach rozwojowych miasta”. W Klubie „Kaesemek” 
pojawiło się ponad 50 osób z burmistrzem Michałem Cichockim oraz jego 
zastępcą Krzysztofem Jasińskim na czele. Władze samorządowe 
przedstawiły plany rewitalizacyjne centrum miasta i odniosły się do wielu 
problemów poruszanych przez zebranych. Spotkanie dowiodło dużego 
zaangażowania władz w sprawy ochrony zabytków, dowodem czego były 
podjęte później wspólne działania w zabezpieczeniu substancji zabytkowej 
i tworzeniu ewidencji zabytków. 

 
Najważniejszym działaniem Komisji były prace prowadzone wspólnie 

z Urzędem Miasta i Gminy nad tworzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków. 
W wyniku licznych spotkań i konsultacji, które niekiedy trwały do późnych 
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godzin nocnych, uzgodniono listę dodatkowych 117 obiektów 
nieruchomych do objęcia opieką konserwatorską. Lista ta została 
zaaprobowana przez burmistrza Michała Cichockiego i przesłana w celu 
zaopiniowania do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Kielcach. 

 
Komisja wspólnie z Muzeum uruchomiła wiele działań mających na 

celu upamiętnienie miejsca byłego obozu jeńców radzieckich na tzw. 
„Budowie” przy ul. Warszawskiej w Końskich. Członkowie komisji odnaleźli 
i zabezpieczyli starą tablicę pamiątkową, która została zdemontowana 
podczas prowadzenia prac remontowych budynku ZSP nr 2. Utrzymując 
bieżący kontakt z rodzinami ofiar stalagu czynią starania o wykonanie 
nowego obelisku poświęconego ofiarom obozu w ogrodzeniu szkolnym.  

 
Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami zapobiegła zniszczeniu 

kilku obiektów skutecznie interweniując w odpowiednich urzędach. 
Powstrzymała unicestwienie w trakcie wyburzania kamienicy przy 
ul. Zamkowej 7 zewnętrznych elementów zabytkowych tego obiektu jak: 
drzwi wejściowe oraz żeliwne barierki balkonowe z podporami wykonane 
półtora wieku temu prawdopodobnie przez konecką fabrykę Piotra 
Ławacza. Uchroniła w ostatniej chwili przed zamurowaniem, pochodzącą 
z pierwszej połowy XIX w. z fabryki broni, płaskorzeźbę na rampie 
podjazdowej PSS przy ul. 16 Stycznia. Uchroniła od zniszczenia 
i doprowadziła do ponownego zamontowania tablicy pamiątkowej Osiedla 
XXV-lecia PRL na bloku przy ul. Polnej 4. Wykonała inwentaryzację wraz 
z dokumentacją fotograficzną macew żydowskich odzyskanych z remontu 
ul. Partyzantów. Wystąpiła do burmistrza o uzupełnienie napisu na mogile 
powstańców styczniowych przy zbiegu ulic Partyzantów i Sportowej. 
Zgłaszała swoje zaniepokojenie w momencie rozbiórki ogrodzenia 
parkowego oraz skutecznie interweniowała w sprawie potrzeby 
zabezpieczenia, należącego jeszcze do rodziny Tarnowskich, 
dewastowanego południowo-wschodniego pawilonu pałacowego. Komisja 
stworzyła też bank fotografii większości obiektów o charakterze 
zabytkowym jakie znajdują się na terenie gminy.  
 

88..  KKLLUUBB  TTUURRYYSSTTYYKKII  AAKKTTYYWWNNEEJJ  PPTTTTKK  „„PPAASSAATT””  
 

88..11..  DDzziiaałłaallnnoośśćć  ooggóóllnnaa    
 

Zarząd Klubu Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” ukształtował się 
spośród 20 członków Klubu obecnych na Zebraniu Sprawozdawczo-
Wyborczym w dniu 18 grudnia 2008 roku:  

Maciej Pasek  - prezes 
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Paweł Milewicz   - wiceprezes 
Paweł Fidos  - sekretarz 
Katarzyna Pawłowska - skarbnik 
Grzegorz Malicki - członek 

 
W trakcie kadencji z powodu wyjazdu z Końskich i obowiązków 

rodzinnych w październiku 2010 roku rezygnację złożył Paweł Fidos. 
Powstałego vacatu nie uzupełniano. 

Na tym samym zebraniu wyłoniono 3-osobową Komisję Rewizyjną 
w składzie: 

Anna Męcina   - przewodnicząca 
Bogdan Kozubski - wiceprzewodniczący 
Wł. Wojciechowski - członek 

 
Od momentu powstania w 1985 roku „Pasat” związany jest z Klubem 

Osiedlowym „Kaesemek” Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego 
działalność wpisywała się dokładnie w zakres pracy merytorycznej 
koneckiego Oddziału PTTK. Członkowie „Pasata” realizowali opisane 
wcześniej, niemal wszystkie jego stałe imprezy programowe i nie zachodzi 
w tym miejscu potrzeba powielania informacji. Wypada skupić się na innej, 
charakterystycznej dla Klubu działalności, która go wyróżnia w środowisku 
turystycznym. 

 
Do tradycji klubowych należą, zapoczątkowane jeszcze w latach 90-

tych ubiegłego wieku, integracyjne otwarcia sezonu turystycznego. 
Odbywają się bez względu na warunki pogodowe, zawsze w pierwszej 
połowie stycznia. Polegają na pieszym penetrowaniu okolic Końskich 
i kończą się oczekiwaną z niecierpliwością degustacją smażonej 
w plenerze kaszanki. 

 
Inną imprezą turystyczną z kilkunastoletnią tradycją są coroczne, 

wakacyjne wyjazdy do Kazimierza Dolnego. 
 
W ramach współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Kornicy 

i organizowanego tam w okresie letnim Pikniku Rodzinnego „Pasat” 
przeprowadza od jedenastu lat konkursy rekreacyjne dla dzieci oraz 
otwarte Mistrzostwa Kornicy w Rzucie Podkową. Do wspólnej zabawy 
włącza się tam każdego roku ponad 200 osób. 

 
Klub od samego początku grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy Jurka Owsiaka. Początkowo niedzielne wycieczki krajoznawcze 
poprzedzano tylko składaniem datków do puszek wolontariuszy. Z chwilą 
powstania Biegu WOŚP pod hasłem „Policz się z cukrzycą” członkowie 
„Pasata” zaczęli wyjeżdżać do Warszawy. Cała impreza posiada charakter 
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wielkiego happeningu. Nie ma znaczenia zajęte miejsce, lecz sam udział. 
Z roku na rok na ten wyjątkowy bieg wyjeżdża coraz większa grupa 
klubowa. W roku 2013 ulicami stolicy truchtało i spacerowało 16 osób: 
Klaudyna Jończyk, Paweł Nowak, Halina i Jerzy Macejowie, Piotr Bańbura, 
Katarzyna, Agnieszka, Maciej i Wojciech Paskowie, Tadeusz Śliwak, 
Magdalena, Ewa i Jakub Gałwiaczkowie z Końskich, Robert Frączyk 
z Wyszyny Rudzkiej oraz Barbara i Paweł Wójciccy z Kielc. W poprzednich 
edycjach w biegu tym brali także udział: Grzegorz Malicki, Monika 
i Małgorzata Pasek, Mikołaj i Janusz Salata. 

 
Pomimo bardzo młodego wieku weteranem warszawskiego Biegu 

WOŚP jest Kasia Pasek, która brała udział we wszystkich jego siedmiu 
edycjach. Co roku ona jak i inni uczestnicy tej zabawy zdobyte trofea i 
pamiątki z imprezy - medale, numery startowe, czy oryginalne 
okolicznościowe koszulki przekazywali na różne licytacje, aby zasilić konto 
Orkiestry. 

 
Członkowie „Pasata” ostatnią noc sylwestrową roku 2012/2013 

spędzili na spacerze, a północ zastała ich przy skałkach w Piekle. Była to 
udana wędrówka i jest szansa, aby właśnie taka forma witania Nowego 
Roku wpisała się na stałe do programu działania Klubu. 

 
W dniu 28 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo 

Wyborcze Klubu podczas którego wybrano nowy Zarząd. Na jego czele 
stanęła Lucyna Jakubowska. 
 

88..22..  KKlluubb  BBiieeggaacczzaa  „„PPaassaatt””    
 

W ponad 27-letniej historii Klubu Biegacza funkcjonującego jako 
sekcja Klubu Turystyki Aktywnej „Pasat” nie prowadzono dotychczas 
żadnych podsumowań, ani nie wyróżniano najlepszych lub 
najaktywniejszych jego członków. Warto tej grupie poświecić więcej 
miejsca, gdyż rekreacyjno-sportowa działalność biegowa członków Klubu 
widoczna jest w całym kraju i stanowi poważny element promocyjny dla 
Końskich. 

 
Z grona członków „Pasata” smak klasycznego dystansu maratonu na 

dystansie 42, 195 km poznało dotychczas 20 osób: Marek Baran, Piotr 
Bańbura, Marian Bukowski, Wojciech Bukowski, Robert Frączyk, Justyna 
Kołomańska, Krzysztof Kos, Bogdan Kozubski, Grzegorz Krakowiak, 
Sylwester Kurek, Piotr Malicki, Krzysztof Mijas, Maciej Pasek, Małgorzata 
Pasek, Wojciech Pasek, Józef Piwowarczyk, Joanna Prządo, Janusz 
Salata, Lech Stachura, Włodzimierz Wojciechowski. 
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Biegacze z „Pasata” startowali w minionej kadencji m.in. 
w imprezach rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski na wszystkich 
dystansach długich, do biegu 24-godzinnego włącznie. Brali udział 
w nietypowych imprezach jak: Mistrzostwach Polski w Biegu Pustynnym, 
Mistrzostwach Polski w Biegu Tyłem, najbardziej wypromowanym biegu 
przygodowym w kraju „Biegu Katorżnika”. Biegali po kopalni złota oraz 
wbiegali na górskie szczyty: Kasprowy Wierch, Śnieżkę, Pilsko i Diablą 
Górę. Brali też udział w pielgrzymkach biegowych i ekstremalnych 
maratonach po plaży. 

 
Lista miejscowości startowych biegaczy „Pasata” tylko w latach 

2009-2012 jest obszerna: Baranów Sandomierski, Białaczów, Blachownia, 
Brody Iłżeckie, Bukowa, Bydgoszcz, Bytom, Chełmża, Chojnice, 
Ciechanów, Częstochowa, Człuchów, Dąbrowa Górnicza, Dębno, 
Działoszyn, Fałków, Frydek Mistek (Czechy), Gdańsk, Glinojeck, Gniezno, 
Gorlice, Grodzisk Wielkopolski, Idzikowice, Janów, Jarosławiec, Jastarnia, 
Jaworznia, Justynów, Kalisz, Karpacz, Katowice, Kłobuck, Kodeń, Koło, 
Kołobrzeg, Konin, Korbielów, Korycin, Koszyce (Słowacja), Kraków, 
Kretowiny, Krynica Zdrój, Kunów, Lednica, Legionowo, Lubiewo, Lubliniec, 
Lubsko, Ludwikowice Kłodzkie, Łeba, Łódź, Łubianka, Mogilno, Murowana 
Goślina, Mysłowice, Niepołomice, Nowe Miasto, Nowy Sącz, Opoczno, 
Ostrołęka, Pabianice, Piaseczno, Piotrków Tryb., Poznań, Przybysławice, 
Pszów, Radom, Radziechowy, Radzymin, Raszyn, Reńska Wieś, Ruda 
Śląska, Rybnik, Sadek, Sandomierz, Sielec, Skarżysko Kamienna, 
Skotniki, Sochaczew, Starachowice, Strzelce Opolskie, Sulejówek, 
Szamotuły, Tarczyn, Tomaszów Maz., Toruń, Trzemeszno, Tuchola, 
Uniejów, Unisław, Ustroń, Warka, Warszawa, Wiączyn k. Łodzi, Wiązowna, 
Wilków, Wodzisław Śląski, Wrocław, Września, Zagrzeb (Chorwacja), 
Zakopane, Zawoja, Złotoria, Złoty Stok, Zurich (Szwajcaria), Żywiec. 
W niektórych miejscowościach członkowie klubu startowali w czasie 
ostatnich czterech lat po kilka lub kilkanaście razy, a w Warszawie nawet 
kilkadziesiąt. 

 
Niemal wszystkie wyjazdy członków „Pasata” na biegi posiadały 

charakter krajoznawczy i łączone były ze zwiedzaniem ciekawych 
obiektów. Wyjazdy były też okazją do poznania wyjątkowych osób jak 
np. polarnik Marek Kamiński, Jadwiga Piłsudska Jaraczyńska - córka 
Marszałaka Józefa Piłsudskiego, medaliści olimpijscy: Zofia Klepacka, 
Adrian Zieliński, Jacek Wszoła, Artur Partyka i wielu innych. 

 
Najaktywniejszym w ostatnich latach biegaczem, uczestniczącym 

w rekordowej ilości imprez w całym kraju byli: Piotr Bańbura i Grzegorz 
Malicki. Wojciech Pasek jako pierwszy w województwie świętokrzyskim 
zdobył Koronę Maratonów Polskich. 
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Za to największym sukcesem sportowym było zdobycie, w swojej 
kategorii wiekowej, przez Mariana Bukowskiego w Zakopanem tytułu 
Mistrza Polski w Biegach Górskich. Wcześniej był wicemistrzem Polski 
w biegach przełajowych. Wygrał też rywalizacje podczas biegów 
w Krakowie, Sadku, Radomiu, Brodach, Uniejowie i Morągu. W zawodach 
o mniej poważnej randze, jakimi były Mistrzostwa Polski Grubasów w 2011 
roku, Maciej Pasek zajął drugie miejsce. Także inni reprezentanci Klubu 
wielokrotnie stawali w swoich grupach wiekowych na podium 
ogólnopolskich biegów, między innymi: Piotr Knop (Zakopane, Sielpia, 
Kędzierzyn, Wodzislaw Śl, Reńska Wieś), Robert Wetoszka (Wodzisław, 
Zakopane), Katarzyna Pasek (Rybnik, Lubsko, Radom, Toruń), Monika 
Pasek (Goźlice nad Odrą, Szczytno, Brody), Grzegorz Malicki (Jaworznia, 
Anielin), Wojciech Bukowski (Jedlnia Letnisko), Krzysztof Mijas ( Radom, 
Sadek, Jaworznia), Włodzimierz Wojciechowski ( Ryga). 

 
Maratończycy z „Pasata” zwyciężali sześciokrotnie w latach 2007-

2012 w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego w Biegu Maratońskim. Indywidualnie na podium tych 

zawodów stawali: Małgorzata Pasek, Justyna Kołomańska, Halina Maceja, 
Marek Baran, Krzysztof Mijas i Robert Frączyk.  

 
W okresie minionej kadencji na trasach biegowych całej Polski 

w barwach Klubu startowało 25 osób. Byli to jego formalni członkowie 
PTTK oraz osoby zaprzyjaźnione, nie należące do Towarzystwa, lecz na 
zawodach sportowych deklarujące wolę reprezentowania „Pasata”: Piotr 
Bańbura, Marek Baran, Marian Bukowski, Wojciech Bukowski, Robert 
Frączyk, Piotr Knop, Mateusz Kołba, Krzysztof Kos, Bogdan Kozubski, 
Karolina Lipa, Tomasz Lis, Grzegorz Malicki, Krzysztof Mijas, Agnieszka 
Pasek, Katarzyna Pasek, Maciej Pasek, Małgorzata Pasek, Monika Pasek, 
Wojciech Pasek, Karolina Pluta, Weronika Sionkowska, Patryk Słowiński, 
Tadeusz Śliwak, Robert Wetoszka, Weronika Wikiera, Włodzimierz 
Wojciechowski. 

 
Rekordem trudnym do pobicia był weekendowy wyjazd 26-27 

czerwca 2010 roku i udział w ciągi niespełna 48 godzin w 6 biegach 
ulicznych na terenie 5 różnych województw. Maratończycy z „Pasata” 
przejechali samochodem 800 km., startując w: Reńskiej Wsi k. Kędzierzyna 
na 10 km (opolskie), Wodzisławiu Śląskim na 10 km i Rybniku na 21 km  
(śląskie), Niepołomicach na 10 km (małopolskie), Sadku 10 km 
(mazowieckie) i Brodach na 10 km (świętokrzyskie). W tym rekordowym 
wyjeździe, stając nawet kilkakrotnie na podium zawodów, udział wzięli: 
Grzegorz Malicki, Piotr Knop, Robert Wetoszka, Robert Frączyk, Wojciech 
Pasek, Katarzyna Pasek, Monika Pasek i Karolina Pluta. 
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Członkowie „Pasata” mieli swój wkład w bicie rekordu Guinessa 
w 12-to godzinnym sztafetowym biegu podziemnym w kopalni soli w Bochni 
(Marian Bukowski, Bogdan Kozubski, Grzegorz Malicki, Maciej Pasek, 
Wojciech Pasek, Włodzimierz Wojciechowski). Współwłaścicielem rekordu 
Guinessa jest też Krzysztof Mijas, który brał udział w grupowym biegu 
podczas 32 Maratonu Warszawskiego. 

 
Klub włączał się do ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej pod 

hasłem „Cała Polska Biega” i maju organizował biegi towarzyszące Cross 
Maratonowi lub zawodom 3 Majowym. Dla uczestników przygotowywane 
były specjalne dyplomy i nagrody przyznawane w drodze losowania. 
Członkowie „Pasata” brali też udział każdego roku w imprezie 
organizowanej z tej okazji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Końskich.  

 

99..  KKOOŁŁOO  MMIIEEJJSSKKIIEE  PPTTTTKK  
 

Uporządkowane zostały sprawy związane z Kołem Miejskim PTTK. 
Nie dała rezultatu pierwsza próba reaktywowania koła podjęta w dniu 
19.12.2008 r. Wybrany na drugim spotkaniu 14 stycznia 2009 roku Zarząd 
Koła pracował w składzie: 

Krzysztof Wiatr  - prezes 
Teresa Wołodkiewicz - wiceprezes 
Henryk Wilk   - sekretarz 
Tadeusz Śliwak  - skarbnik 

 
Koło zorganizowało w czasie kadencji 10 wycieczek weekendowych, 

w tym 3 wędrówki wiosenne, 3 wędrówki jesienne, 2 wycieczki 
Andrzejkowe i po jednej wycieczce na odsłonięcie pomnika w Piekle i na 
„Kuźnice Koneckie” w Maleńcu. Wycieczki prowadził Krzysztof Wiatr 
wspierany w dwóch przypadkach przez Pawła Milewicza. W wędrówkach 
Koła Miejskiego udział brało 47 różnych osób, co należy uznać za dobry 
wynik, biorąc pod uwagę trudności logistyczne związane z likwidacją 
połączeń kolejowych oraz przedsiębiorstwa PKS Końskie.  

 
Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 22 lutego 

2013 roku podsumowano czteroletni okres pracy Koła i przeprowadzono 
wybory. W składzie 4 osobowego Zarządu zaszła jedna zmiana. Funkcję 
skarbnika objął Wojciech Studziński. 
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1100..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  WWYYDDAAWWNNIICCZZAA  
 

Dzięki wsparciu z Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego 
PTTK w Warszawie przez całą kadencje kontynuowana była działalność 
wydawnicza. Nakładem Muzeum Regionalnego PTTK w trakcie 
kadencji ukazało się 5 książek o tematyce historyczno-krajoznawczej: 
 

1. Pasek Wojciech, Droga do muzeum w Końskich (2009). 
2. Fajkosz Andrzej, Kartki z historii Ziemi Koneckiej (2010). 
3. Pasek Wojciech, Krajoznawcy Ziemi Koneckiej (2010). 
4. Trawiński Czesław, Wspomnienia z życia wojskowego Czesława 

Trawińskiego (2011). 
5. Olszewski Piotr, Działalność gospodarcza Kanclerza wielkiego 

Koronnego Jacka Małachowskiego w Końskich i okolicy w II poł. 
XVIII w. (2012). 
 

Publikacje powstały w ścisłej współpracy z Ryszardem Garusem 
i Jackiem Pernalem z Agencji JP w Kielcach. W przypadku nieżyjących 
autorów wydanie książek możliwe było dzięki udostępnieniu rękopisów lub 
maszynopisów przez bliskie im osoby: Alicję Włodarczyk i Elżbietą 
Białecką. 

 
Przy współpracy z Oddziałem Miejskim PTTK w Skarżysku 

Kamiennej wydano przewodnik autorstwa Ireneusza Kulińskiego „Nad 
Czarną, Barbarką i Kamienną”. Oddział współpracował też z redakcją 
kwartalnika „Ziemia Odrowążów” w którym zamieszczane były fragmenty 
muzealnych publikacji. 

 
Wspomnieć należy w tym miejscu o prywatnej aktywności członków 

Komisji Opieki nad Zabytkami. Bogdan Faworski został autorem książki 
„Konecka nekropolia. Znaki czasu 1939-1945”, a Krzysztof Woźniak 
opublikował katalog „Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich - 
przewodnik po sacrum” autorstwa Ks. Józefa Barańskiego. Prowadzi też 
bardzo ciekawą stronę internetową: www.konskie.org.pl na której 
opublikował już ponad 200 artykułów traktujących o historii regionu. 
Wojciech Pasek opracował broszurę „50 lat letniska w Sielpi. Kalendarium 
wydarzeń”, a Magdalena Weber, Lucyna Jakubowska i Zbigniew Gontek 
przygotowali wspólnie Informator Turystyczny obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „U Źródeł”. 

 
W trakcie kadencji wydany został nowy folder Muzeum 

Regionalnego, pokonkursowy katalog wystawy 75-lecia PTTK Końskie 
i kalendarze cyklicznych imprez turystycznych w formie wizytówek. 
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Dodrukowano też foldery: „Szlaki Turystyczne Ziemi Koneckiej” i „Atrakcje 
Przyrodnicze Ziemi Koneckiej”. 
 

1111..  ZZNNAAKKOOWWAANNEE  SSZZLLAAKKII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEE  
 
Obecnie konecki Oddział PTTK posiada pod swoją opieką 602 

kilometry znakowanych szlaków turystycznych, z których 232 

przypadają na szlaki piesze, a pozostałe 370 km. na trasy rowerowe. 
W minionej kadencji nie wybudowano nowego szlaku turystycznego, gdyż 
nie było takiej potrzeby i możliwości finansowych.  

 
Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego 

w Kielcach w 2009 r. odnowione zostały dwa szlaki „Doliny Krasnej”: pieszy 
żółty i rowerowy zielony, a w roku 2011 część niebieskiego szlaku pieszego 
im. St. Malanowicza długości 61 kilometrów od Piekła Niekłańskiego do 
Kuźniak. 

 
Osobą najbardziej zaangażowaną w prace znakarskie był Zbigniew 

Gontek, który wziął na siebie odpowiedzialność za ten odcinek pracy 
koneckiego oddziału PTTK. 

 

  1122..  ZZAADDUUSSZZKKII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEE  
 

Do tradycji koneckiego PTTK przeszły spacery poprzedzające święto 
zmarłych - tzw. „Zaduszki Turystyczne”. Kilkanaście osób, w tym byli 
i obecni działacze każdego roku odwiedzają groby nieżyjących już 
krajoznawców związanych z Oddziałem. Podczas spacerów snute są 
wspomnienia i przybliżane sylwetki zmarłych, a znicze palone na mogiłach 
tych co odeszli świadczą o wdzięczności obecnych za wspólnie spędzone 
chwile i dobra jakie im pozostawili. Roli organizatora spacerów 
i przewodnika po nekropolii od 2008 roku podejmuje się prezes oddziału 
wspierany przez Bogdana Faworskiego. Wśród uczestników znajdowali się 
przedstawiciele kilku pokoleń braci turystycznej: Teodozja Tatarska, 
Katarzyna Pawłowska, Teresa Wołodkiewicz, Teresa Mazur, Irena 
Kurczyńska, Alicja Włodarczyk, Maria Polak, Eugenia Gąszcz, Barbara 
Sekuła Kotas, Małgorzata Malanowicz, Marzenna Kwietniewska Cisak, 
Stanisław Cisak, Krzysztof Wiatr, Robert Frączyk, Jerzy Stańczyk, Bolesław 
Borowiecki, Mieczysława Wrzeszcz, Zdzisława Król, Jan Łyżwa, Stanisław 
Kowalik, Paweł Fidos, Stanisław Wydra, Tadeusz Śliwak, Wacław Pasek, 
Maciej Sztolcman, Andrzej Buczek, Henryk Wilk, Wojciech Studziński. 
W trakcie kadencji z grona tego na zawsze odeszły 2 osoby i to 
w kolejnych latach, już na ich grobach, pozostali zapalali znicze.  
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Mając na uwadze zachowanie w pamięci nieżyjących już, 
a wyjątkowych osób, które poświęciły działalności turystyczno-
krajoznawczej długie lata swojego życia, Zarząd Oddziału wspólnie 
z Komisją Opieki nad zabytkami wyszedł z pomysłem wyróżnienia grobów 
działaczy specjalnymi tabliczkami-emblematami „Krajoznawca Ziemi 
Koneckiej”. 

 
Poniższa lista przedstawia nazwiska zasłużonych krajoznawców, na 

mogiłach, których Zarząd Oddziału przewidział montaż tabliczek 
„Krajoznawca Ziemi Koneckiej”. Lista jest niepełna i będzie podlegać 
poprawkom i uzupełnieniom. 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce spoczynku 

1 Dąbrowski Stanisław Końskie 
2 Dorcz Śliwińska Marianna Końskie 
3 Fajkosz Andrzej Końskie 
4 Fajkosz Engelbert Końskie 
5 Ferdyn Tomasz Końskie 
6 Fornal Michał Końskie 
7 Gąszcz Stanisław Końskie 
8 Hałaszyński Zbigniew Stąporków 
9 Koczoń Zygmunt Radom 

10 Kosierkiewicz Eugeniusz Końskie 
11 Kosmulski Kazimierz Końskie 
12 Kotas Mieczysław Końskie 
13 Krupa Irena Tczew 
14 Krupa Marian Tczew 
15 Kurczyński Ryszard Końskie 
16 Kwietniewska Leokadia Końskie 
17 Kwietniewski Zygmunt Końskie 
18 Lachowski Ryszard Końskie 
19 Liwocha Józef Końskie 
20 Łasiński Władysław Końskie 
21 Łuczak Zofia Końskie 
22 Łyżwa Jan Końskie 
23 Malanowicz Stanisław Końskie 
24 Martyniak Krystyna Końskie 
25 Mazur Jerzy Końskie 
26 Nogański Franciszek Końskie 
27 Pasek Włodzimierz Końskie 
28 Przyłęcki Marian Końskie 
29 Radwan Mieczysław Kraków 
30 Raźnikiewicz Jan Końskie 
31 Sekuła Przemysław Końskie 
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32 Sekuła Zofia Końskie 
33 Słowik Karolina Ruda Maleniecka 
34 Słowik Kazimierz Chrzanów 
35 Sokalski Mieczysław Końskie 
36 Sporysz Józef Końskie 
37 Szlifirska Maria Końskie 
38 Tatar Jadwiga Końskie 
39 Trawińska Irena Końskie 
40 Wiktorowski Alfred Końskie 
41 Witczak Janina Toruń 
42 Woźniak Witold Końskie 
43 Wyrostek Bolesław Urzędów 
44 Zagdański Jan Końskie 
45 Zasacki Stanisław Końskie 
46 Zawadzki Henryk Seweryn Toruń 

 
W celu realizacji tego zamysłu ogłoszona została społeczna zbiórka 

pieniędzy na wykonanie i montaż tabliczek. Wdrukowano na ten cel 
specjalne cegiełki o wartości 10, 20 i 50 zł. Przy szacunkowym koszcie 
całego przedsięwzięcia ok. 5 tys. zł. Zarządowi udało się dotychczas 
zgromadzić środki w wysokości 1039 złotych. Darczyńcami byli: Witold 
Chotecki z Drzewicy, Marzenna Kwietniewska Cisak, Ryszard Garus, 
Andrzej Rembalski, Bogdan Sitarski i Grażyna Toborowicz z Kielc, Robert 
Frączyk z Wyszyny Rudzkiej, Ewa i Romuald Schittler z Hiszpanii, Ewa 
Sypuła z Szydłowca, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy z Żarnowa oraz 
konecczanie: Michał Cichocki, Bogdan Faworski, Bogusława Łyżwa, Anna 
Męcina, Barbara Olszowy, Małgorzata i Wojciech Paskowie, Barbara 
Sekuła Kotas, Bogdan Soboń, Dariusz Swat, Antoni Szkurłat, Krzysztof 
Wiatr, Teresa Wołodkiewicz, a także uczestnicy „Zaduszek Turystycznych” 
w 2012 r.  
 
 

1133..  OODDZZNNAAKKAA  KKRRAAJJOOZZNNAAWWCCZZAA  
„„TTUURRYYSSTTAA  ZZIIEEMMII  KKOONNEECCKKIIEEJJ””  

 
Duże znaczenie promocyjne dla regionu ma ustanowiona w 1996 

roku regionalna odznaka krajoznawcza PTTK „Turysta Ziemi Koneckiej”. 
Pierwszy okres jej funkcjonowania nie należał do obiecujących. Dziś, 
z perspektywy czasu można stwierdzić, iż spełnia ona swoją edukacyjno-
promocyjną rolę. Do końca 2012 roku wręczono ok. 1000 odznak, w tym 83 
złotych (22 w minionej kadencji). 
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Z terenu powiatu koneckiego zdobywcami złotej odznaki w trybie 
regulaminowym zostali: Zbigniew Siewierski, Grzegorz Malicki, Jadwiga 
i Edward Kacperczyk, Izabela Franaszczyk, Łukasz Dziopa, Krzysztof 
Wiatr, Włodzimierz Falba, Paweł Fidos, Halina Maceja, Ewa jedynak, 
Paweł Milewicz, Włodzimierz Wojciechowski, Urszula Adach, Robert 
Frączyk, Maciej Pasek, Wojciech Pasek, Tadeusz Śliwak. 

Regulamin przewiduje weryfikację w jednym roku tylko jednego 
stopnia odznaki. Dlatego cieszy fakt, iż wśród zdobywców odznaki złotej są 
także mieszkańcy odległych miejscowości ( Katowice, Kraków, Warszawa, 
Pabianice, Tarnowskie Góry, Chełm), których odznaka inspirowała do 
powrotów na Ziemię Konecką w kolejnych latach. Dla uatrakcyjnienia 
odznaki i podniesienia jej rangi Zarząd Oddziału w dniu 29 października 
2012 roku wprowadził dla stopnia złotego okolicznościową legitymację 
potwierdzającą jej nadanie. 

 
Odznaka posiada również stopień złoty honorowy, nadawany za 

wyjątkowe zasługi dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na Ziemi 
Koneckiej. Dotychczas Zarząd Oddziału nadał takich odznak 56, w tym 
w czasie ostatniej kadencji 4 osobom: Monice i Grzegorzowi Kowalskim ze 
Skarżyska Kamiennej oraz Wojciechowi Szeptuchowi i Tomaszowi 
Janiszewskiemu ze Świdnika. 

 
Odznaki wszystkich stopni, od brązowej do złotej honorowej, 

wręczane są w sposób uroczysty przy okazji zakończeń imprez 
programowych lub innych znaczących wydarzeń PTTK Końskie. 
 
 

1144..  HHOONNOORROOWWYY  TTYYTTUUŁŁ  
„„SSUUPPEERRPPIIEECCHHUURR  ŚŚWWIIEETTOOKKRRZZYYSSKKII””  

 
W roku 2007 Zarząd Oddziału podjął udaną próbę organizacji 

współzawodnictwa o honorowy tytuł „Superpiechura Świętokrzyskiego”. 
Z początku skromne uroczystości w ramach zakończenia Rajdów 
Niepodległości zamieniły się w ostatnich latach w mini galę wręczania 
okolicznościowych statuetek i certyfikatów. Ceremonia odbywa się 
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i stanowi doskonałą 
okazję do podsumowania sezonów turystycznych w województwie. 
Spotkania były uatrakcyjniane w różny sposób. W 2011 roku był to pokaz 
multimedialny ze wspomnieniami z wysokogórskich wypraw na Mont Blanc, 
Elbrus, Olimp i polskie Tatry, stałego bywalca koneckich imprez Lecha 
Segieta. 
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Podczas sześciu minionych edycji zaszczytu otrzymania 
honorowego tytułu dostąpiło 127 osób z całej Polski.  
 

 
Listę laureatów „Superpiechura Świętokrzyskiego” 
z powiatu koneckiego przedstawia poniższy wykaz: 

 

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość 
Rok 

zdobycia tytułu 

1. Bracik Damian Gatniki 2009 
2. Buczkowski Wojciech Podlesie 2009, 2010 
3. Czyżewski Dariusz Końskie 2010, 2011 
4. Dzwonnik Kamil Kozia Wola 2010, 2011 
5. Frączyk Robert Wyszyna Rudzka 2009, 2010 
6. Gontek Zbigniew Końskie 2008 
7. Jadowska Krystyna Końskie 2008 
8. Jerzowska Wioleta Sieroslawice 2008 
9. Kołomańska Justyna Kołoniec 2007 
10. Kozubski Bogdan Końskie 2008, 2009 
11. Malicki Grzegorz Kazanów 2007 
12. Męcina Anna Końskie 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 
13. Milewicz Paweł Końskie 2009 
14. Pasek Maciej Końskie 2007 
15. Pasek Wojciech Końskie 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 
16. Pawłowska Katarzyna Końskie 2007 
17. Śliwak Tadeusz Końskie 2008, 2009, 2010 
18. Weber Magdalena Końskie 2008, 2010 
19. Wiatr Krzysztof Końskie 2008 
20. Wojciechowski Wł. Końskie 2008, 2009, 2010 

 
 
O dużej popularności współzawodnictwa świadczy obecność 

w gronie laureatów, turystów z odległych zakątków Polski m.in: Krosna, 
Warszawy, Katowic, Konina, Olsztyna, Wrocławia, Łodzi, Otwocka, 
Ozorkowa, czy Lublina. Warto wspomnieć, że tylko w pierwszej edycji 
w 2007 roku w imprezach wchodzących w skład Superpiechura wzięło 
udział 562 uczestników, którzy łącznie pokonali na świętokrzyskich 
szlakach 39,5 tys. kilometrów. Tytuł uzyskało wówczas 42 osoby. 

 
W okresie sprawozdawczym liczba laureatów wynosiła odpowiednio: 

2009 rok - 62 osoby, 2010 – 53 osoby, 2011 – 52 osoby, 2012 – 36 osób. 
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Rekordzista, Marek Ladyca z Połańca zaliczył udział we wszystkich 42 
regulaminowych imprezach długodystansowych, pokonując w sumie 2610 
kilometrów. 

Dla uzyskania tytułu „Superpiechura Świętokrzyskiego” należało 
pokonać przynajmniej 290 kilometrów w wytrzymałościowych imprezach 
turystycznych określonych regulaminem, jak: Rajd Unijny na 100 km., 
Świętokrzyska 50-tka, Cross Maraton przez Piekło do Nieba, Konecki 
Maraton Pieszy na 50 km., Maraton Pieszy po Ziemi Opoczyńskiej na 50 
km. Supermaraton Pieszy na 100 km. „Konecka Setka” i Sielpia eXtreme 
Maraton. 

 
Tytuł przyznaje Kapituła, w skład której wchodzi Jacek Kowalczyk 

z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotychczasowi główni organizatorzy 
imprez: Ryszard Łopian, Krzysztof Niewadzi, Wojciech Pasek, Grzegorz 
Szczęsny i Andrzej Żeleźnikow. 
 

1155..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  RRÓÓZZNNAA  OODDDDZZIIAAŁŁUU  
 

Członkowie Oddziału pełnią różne funkcje we władzach PTTK 
i innych stowarzyszeniach. Podczas Regionalnej Konferencji PTTK jaka 
odbyła się w Kielcach 18 kwietnia 2009 r. Wojciech Pasek został wybrany 
sekretarzem Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa 
Świętokrzyskiego, a podczas ogólnopolskiej narady aktywu opieki nad 
zabytkami 7.03.2010 r. w Łodzi wszedł w skład Komisji Opieki nad 
Zabytkami Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Jest także członkiem 
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i członkiem Komisji 
Rewizyjnej Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, a z rekomendacji PTTK przez jedną 
kadencję pełnił funkcję członka Zarządu Lokalnej Grupy działania 
„U Źródeł”. Krzysztof Wiatr najpierw był członkiem Komisji Rewizyjnej, 
a ostatnio zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj”. Z kolei 
Stanisław Cisak od 16 grudnia 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego 
Wojewódzkiej Komisji Tradycji i Opieki nad Zabytkami, która swoja siedzibę 
ma w Końskich. 

 
Zarząd Główny PTTK ustanowił rok 2011 Rokiem Turystyki 

Rodzinnej ogłaszając ogólnopolski konkurs pt. „Turystyczna Rodzinka”. 

Celem konkursu było wyłonienie najaktywniejszych turystycznych rodzin 
wielopokoleniowych w kraju. W gronie laureatów znalazła się 
reprezentująca konecki Oddział rodzina Pasków, składająca się 
z przedstawicieli czterech pokoleń. Swoje wędrówki opisała w wydanej 
drukiem kronice, za co otrzymała tytuł „Turystycznej Rodzinki 2011 roku”, 
nagrody rzeczowe i weekendowy voucher pobytowy w Karkonoszach. 
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Z kolei rok 2012 w PTTK ogłoszony został Rokiem Turystyki 
Rowerowej. Z tej okazji Zarząd Oddziału we współpracy z Porozumieniem 

Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego i Urzędem 
Marszałkowskim w Kielcach opracował regulamin konkursu na 
Najaktywniejszego Turystę Rowerowego 2012 roku w Województwie 
Świętokrzyskim i przy okazji podobny konkurs na najaktywniejszego turystę 
pieszego. W obu kategoriach wyłoniono „złote dziesiątki” turystów. Wśród 
laureatów znaleźli się przedstawiciele koneckiego oddziału PTTK: Wojciech 
Pasek (1 oraz 6 miejsce), Anna Męcina (3), Halina Maceja (4), Krzysztof 
Wiatr (5), Katarzyna Pasek (6), Robert Frączyk (10).  

 
W roku 2011 Małgorzata Pasek zajęła I miejsce w Powiecie 

Koneckim w plebiscycie Echa Dnia „Kobieta Przedsiębiorcza 2011 roku”, 
a Magdalena Weber w tym samym roku zdobyła tytuł najlepszego 
pracownika informacji turystycznej w województwie świętokrzyskim. 

 
Od pierwszej edycji Kuźnic Koneckich Zarząd organizuje pod 

namiotem swoje stoisko promocyjne. Początkowo jego wystrój wzbogacany 
był eksponatami z Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej. Obecnie 
prezentowany jest zakres działania Oddziału z wystawą wydawnictw 
krajoznawczych i publikacji Muzeum Regionalnego. PTTK przeprowadza 
też od 2005 roku Otwarte Mistrzostwa Powiatu Koneckiego w Rzucie 
Podkową. Współzawodnictwo to wpisało się na stałe w program Kuźnic. 
Gromadzi na starcie corocznie od 150 do 200 uczestników z całej Polski, 
którzy przy okazji wypoczynku w Sielpi próbują swoich sił w rzucie 
podkową. Liczba uczestników byłaby zdecydowanie większa, gdyby nie 
ramy czasowe ograniczające trwanie konkursów. Wykazując się dużą 
zręcznością, na podium zawodów stawali także członkowie PTTK Końskie.  
 

Zwycięzcy Mistrzostw Powiatu Koneckiego w Rzucie Podkową 
w latach 2005-2012 

 

M-ce Mężczyźni Kobiety 

Sielpia, 24 lipca 2005 r. 

1. 
Edward 
Krawiec 

Dziebałtów 
Małgorzata 
Pasek 

Końskie 

2. Brak danych - 
Małgorzata 
Brzezińska 

Kornica 

3. Brak danych - Brak danych - 

Sielpia, 23 lipca 2006 r. 

1. Jerzy Kamizela 
Czerwony 
Most 

Genowefa 
Stróżczyk 

Dziebałtów 

2. Maciej Pasek Końskie Barbara Gibała Kraków 

3. Piotr Nowak Drawski Małgorzata Końskie 
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Młyn Pasek 

Sielpia, 15 lipca 2007 r. 

1. 
Piotr 
Malinowski 

Kozłów 
Małgorzata 
Pasek 

Końskie 

2. 
Adrian 
Bodasiński 

Końskie Jolanta Weber Końskie 

3. Maciej Pasek Końskie 
Genowefa 
Stróżczyk 

Dziebałtów 

Sielpia, 6 lipca 2008 r. 

1. Marek Jaworski Końskie 
Agnieszka 
Maślak 

Suchedniów 

2. 
Przemysław 
Bogacki 

Końskie 
Karolina 
Dąbrowska 

Adamek 

3. 
Edward 
Krawiec 

Dziebałtów 
Genowefa 
Stróżczyk 

Dziebałtów 

Końskie, 5 lipca 2009 r. 

1. 
Wojciech 
Pasek 

Końskie 
Grażyna 
Jaworska 

Końskie 

2. Maciej Pasek Końskie 
Małgorzata 
Kamiizela 

Czerwony 
Most 

3. Marek Jaworski  Końskie Anna Zenka Końskie 

Sielpia, 18 lipca 2010 r. 

1. 
Przemysław 
Bogacki 

Końskie 
Katarzyna 
Krawiec 

Dziebałtów 

2. 
Zbigniew 
Krawiec 

Dziebałtów Dorota Cymerys Stary Grzybów 

3. 
Marek 
Kołodziej 

Bliżyn 
Paulina 
Łukasiewicz 

Sielpia 

Sielpia, 10 lipca 2011 r. 

1. 
Jarosław 
Smołuch 

Końskie 
Grażyna 
Jaworska 

Końskie 

2. 
Zbigniew 
Krawiec 

Dziebałtów 
Katarzyna 
Krawiec 

Dziebałtów 

3. Dawid Falbicki  Kraków Dorota Biała  Plenna 

Maleniec, 15 lipca 2012 r. 

1. 
Edward 
Krawiec 

Dziebałtów Elżbieta Kuleta Niebo 

2. Marek Jaworski Końskie Paulina Łebek Przybyszowy 

3. 
Grzegorz 
Malicki 

Nowy 
Kazanów 

Joanna Opler 
Ruda 
Maleniecka 

 
 

W ramach współpracy przedstawiciele Zarządu byli gośćmi spotkań 
jubileuszowych i składali życzenia m.in. z okazji 45-lecia Klubu Turystów 

Pieszych „Przygoda” w Kielcach, 90-lecia Oddziału PTTK w Opatowie, 
15-lecia Oddziału PTTK w Żarnowie, 100-ecia Oddziału PTTK 
w Sandomierzu, 100-lecia Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. 
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Prezes Zarządu brał także udział w posiedzeniach Zarządu Głównego 
i między innymi uczestniczył w uroczystości nadania Centrum Fotografii 
Krajoznawczej w Łodzi imienia Waldemara Dońca. Wraz z Maciejem 
Sztolcmanem brał udział w telewizyjnym programie „Kawa czy herbata” 
promując walory Sielpi i Muzeum Regionalne PTTK w Końskich. 

 
Oknem na świat dla oddziału stała się strona internetowa 

administrowana przez Daniela Rąbalskiego, Magdę Weber i Lucynę 
Jakubowską. Na www.pttkkonskie.pl można znaleźć informacje 
dotyczące historii Oddziału, zapoznać się z sylwetkami koneckich 
krajoznawców i atrakcjami regionu. Zamieszczony jest kalendarz imprez 
i na bieżąco publikowane regulaminy imprez. Poza tym znajdują się tam 
wszelkie informacje na temat honorowego tytułu „Superpiechura 
Świętokrzyskiego” i odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej”. 
W innym dziale znajduje się bogata galeria zdjęć dokumentująca niemal 
wszystkie wydarzenia z życia Oddziału.  

 
Prezes Oddziału został zaproszony do udziału w Ogólnopolskiej 

Sesji Naukowej na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, która odbyła 
się 24 maja 2010 roku pod hasłem „Region świętokrzyski jako obszar 
turystyki kwalifikowanej o zasięgu ogólnopolskim”. W. Pasek wystąpił 
z referatem „Turystyka kwalifikowana w działalności Oddziału PTTK 
w Końskich”. Możliwość włączenia się do programu sesji i zaprezentowania 
koneckich doświadczeń w gronie tak znakomitych postaci jak: prof. Janusz 
Zdebski - Rektor AWF w Krakowie, prof. Mieczysław Adamczyk - Rektor 
Wszechnicy Świętokrzyskiej, prof. Adam Massalski, prof. Zbigniew 
Kowalczewski, dr Andrzej Rembalski, czy Sekretarz Generalny PTTK 
Andrzej Gordon wydaje się być dowodem na pozytywne postrzeganie 
działalności koneckiego PTTK nawet w kręgach naukowych. 

 
Z kolei prezes Koła Przewodników Świętokrzyskich, Lech Stachura 

dzielił się swoimi wrażeniami z odbytych podróży po Korsyce i Omanie 
podczas spotkań w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, na zakończeniu 
Rajdu Bab w Rogowie oraz w ramach II Dni Hotelarstwa jakie organizował 

w Domu Kultury Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. 
 
Ponad 10 lat liczy już współpraca PTTK Końskie z Klubem 

Turystów Słowackich „Manin” w Povazskiej Tepli. Jej efektem są 

obustronne wizyty krajoznawcze. Członkowie „Pasata” brali między innymi 
udział w otwarciu sezonu turystycznego na Słowacji. Kilkakrotnie byli też 
gośćmi ich głównej imprezy - rajdu na 25 km. pod nazwą „Jilemnického 
jarná” w którym udział bierze corocznie ponad 3000 turystów ze Słowacji 
i Czech. Z kolei Słowacy odwiedzają Ziemię Konecką z okazji Koneckich 
Maratonów Pieszych. W przeddzień tej imprezy odbywa się wspólna 

http://www.pttkkonskie.pl/
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wędrówka trasami Rajdu Polsko-Słowackiego przygotowywanego przez 
Oddział PTTK w Żarnowie, a podczas spotkań integracyjnych w Sielpi 
z udziałem władz samorządowych Końskich i Żarnowa wymieniane są 
doświadczenia i planowane wspólnie wydarzenia. Na wniosek koneckiego 
Oddziału PTTK w 2011 roku Klub „Manin” wyróżniony został przez Zarząd 
Główny honorowym Dyplomem „Za pomoc i współpracę”. 

 
W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym i Nadleśnictwem 

Barycz współorganizowanych było 5 edycji Biegu Odrowążów. PTTK 
odpowiadało za weryfikację uczestników i stronę sportową tej imprezy. 
W zwodach brało udział od 230 do ponad 500 osób, głównie dzieci 
i młodzieży szkolnej z terenu powiatu koneckiego. Ze względów 
finansowych organizacja tych biegów zaprzestana została dwa lata temu.  

 
Oddział włączył się czynnie w przygotowanie i realizację 

obchodzonej uroczyście w 2012 roku 50-tej rocznicy powstania letniska 
w Sielpi. Między innymi przekazano do Biblioteki Publicznej zdjęcia 
i materiały archiwalne na wystawę okolicznościową oraz przygotowano 
kalendarium wydarzeń z historii letniska. Przeprowadzono wycieczkę 
pieszą dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, a wszystkie 
imprezy cykliczne PTTK włączono do oficjalnego kalendarza obchodów. Na 
medalu okolicznościowym wybitym z okazji XX Koneckiego Maratonu 
Pieszego rewers poświecono rocznicy powstania Sielpi. Oprócz turystów 
maratończyków medale te otrzymali członkowie komitetu organizacyjnego 
obchodów jubileuszowych Sielpi. 

 
Członkowie Zarządu z przyjemnością brali udział we wszystkich 

ważnych wydarzeniach Oddziału PTTK w Żarnowie. Kontakty nawiązane 

w 2007 roku owocują podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć, z Rajdem 
Niepodległości na czele. Kierując słowa podziękowania za lata współpracy 
wypada odnieść się z szacunkiem do dokonań Oddziału w Żarnowie oraz 
z gratulacjami z okazji jubileuszu 15-lecia działalności i otrzymania 
własnego sztandaru. Fakt ten cieszy tym bardziej, że sztandar ufundowany 
był ze zbiórki społecznej, którą mieliśmy okazję rozpocząć i jeszcze później 
wesprzeć. 

 
Na wznowienie działalności w zakresie turystyki motorowej pojawiły 

się nadzieje z chwilą powstania w dniu 5.09.2008 r. w strukturach Oddziału 
Klubu Turystyki Motorowej „Czarna Flota”. W roku 2009 liczący 17 
członków Klub włączył się organizacyjnie do ogólnopolskiej akcji „Moto 
Serce”, podczas której zachęcano do honorowego oddawania krwi. Po 
złożeniu rocznego sprawozdania na początku 2011 roku, mając na uwadze 
nieco inne priorytety, Zarząd „Czarnej Floty” podjął decyzję o zawieszeniu 
członkowstwa w Towarzystwie. 
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W Kielcach od 10 lat odbywają się targi turystyczne, początkowo 
pod nazwą Voyager , a obecnie „Agrotravel”. Oddział ma w nich udział, 
prowadząc własne stoisko lub stoisko wspólne z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Sielpi lub Gminą Końskie. Konecki PTTK dwukrotnie otrzymał 
podczas tych targów nagrody: Regionalnej Organizacji Turystycznej za 
najlepszą ofertę turystyki aktywnej oraz Prezydenta Kielc za najlepszą 
stroną internetową dotyczącą turystyki. Bazując na gościnności Urzędu 
Marszałkowskiego oraz ROT Województwa Świętokrzyskiego Oddział 
wykorzystywał ich stoiska do promocji i sprzedaży własnej oferty na 
największych targach branży turystycznej w kraju jak: Targi Turystyki 
i Wypoczynku „LATO” i „TT Warsaw” w Warszawie , „Na Styku Kultur” 
w Łodzi, czy „TOUR SALON” w Poznaniu. 

 
Zarząd Oddziału brał czynny udział przy tworzeniu Lokalnej Grupy 

Działania „U Źródeł”, w skład której wchodzi 9 gmin z trzech powiatów 
województwa świętokrzyskiego i łódzkiego: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, 
Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków i Żarnów. Dzięki 
podjętej współpracy zrealizowanych zostało wspólnie kilka ciekawych 
projektów. Między innymi wytyczono przebieg „Piekielnego Szlaku” 
o długości ok. 225 kilometrów, przeprowadzono badania ankietowe na 
temat atrakcyjności krajoznawczej obszaru LGD. Wynik badań miał wpływ 
na powstanie listy rankingowej najciekawszych miejsc obszaru, a także 
przygotowanie treści Informatora oraz mapy turystycznej obszaru LGD. 
Działacze PTTK dzielą się swoim doświadczeniem z Zarządem tego 
stowarzyszenia, co skutkuje wspólnym udziałem w imprezach 
turystycznych i wsparciem finansowym organizowanych rajdów i zawodów 
sportowych. Efektem współpracy z LGD będzie prawdopodobnie 
wybudowanie dwóch kładek na rzekach: Czarnej Koneckiej i Tarasce, które 
umożliwią powstanie szlaku spacerowego wokół zalewu w Sielpi, co było 
zadaniem Zarządu Oddziału narzuconym uchwałą poprzedniego Zjazdu 
PTTK. 

 
Członkowie Zarządu skutecznie współdziałali z „Echem Dnia” 

w ramach ekologicznej akcji prowadzonej przez tą gazetę pod hasłem 
„Śmieci precz”. Wymiernym efektem współpracy była likwidacja kilku 
dzikich wysypisk odpadów na terenach gmin: Końskie, Syków 
i Gowarczów. 

 
W dniach 8-12 września 2010 roku Krzysztof Wiatr i Wojciech Pasek 

reprezentowali region świętokrzyski w obradach VI Kongresu 
Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się w Olsztynie pod honorowym 
patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. 
Jerzego Buzka pod hasłem „Polska w Europejskiej Rodzinie. Przenikanie 
idei, wartości, powinności krajoznawców”.  
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Przedstawiciele Oddziału brali też udział w centralnych imprezach 
w ramach obchodów 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego na Zlocie Oddziałów PTTK w Czersku oraz na oficjalnej 
uroczystości Zarządu Głównego w Warszawie. 

 
Krzysztof Wiatr reprezentował Oddział na niemal wszystkich 

w kadencji Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej, we 
Włocławku, Jaworze, Opolu i Żarach oraz Centralnych Zlotach Aktywu 
Krajoznawczego w Krakowie, Gorzowie Wlkp., Elblągu i Sosnowcu.  

 
Działalność programowa dokumentowana była na fotografiach, które 

później wzbogacały galerię zdjęć na stronie internetowej Oddziału i są 
dostępne do ściągnięcia przez wszystkie zainteresowane osoby. W galerii 
wykorzystywane były prace autorstwa Marzeny Kądzieli, Magdaleny 
Weber, Grzegorza Malickiego i Wojciecha Paska. Fotografie z wycinkami 
prasowymi trafiły też do kronik, które ostatnio prowadzi i ozdabia pięknymi 
grafikami Jolanta Weber. 

 
Członkowie PTTK Końskie brali systematycznie udział 

w organizowanych przez zaprzyjaźnione oddziały PTTK i stowarzyszenia 
imprezach: Rajdzie Mikołajkowym, Rajdzie Wiosennym i Rajdzie 
Rowerowym w Skarżysku Kamiennej, Maratonie Pieszym po Ziemi 
Opoczyńskiej i Okolicach, Świętokrzyskiej 50-tce, Zimowej 25-tce, 
wycieczkach Klubu Górskiego i Klubu „Przygoda” w Kielcach. Brali też 
udział we wszystkich edycjach Rajdu Unijnego na 100 km. zdobywając 
wielokrotnie tytuły „Twardziela Świętokrzyskiego” za pokonanie w ciągu 
jednej doby trudnej trasy głównego szlaku Gór Świętokrzyskich im. 
Edmunda Massalskiego. 

 
W dniu 16 grudnia 2012 roku do Końskich zjechało ponad 50 

działaczy turystycznych na Forum Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 
Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania w Domu Kultury 

„Egipcjanka” zaprezentowały się laureatki konkursów krasomówczych 
Żarnowa. Wygłoszonych zostało kilka referatów: „Doświadczenia 
w działalności krajoznawczej koneckiego Oddziału PTTK” - W. Paska, 
„Korzyści współpracy krajoznawczej pomiędzy regionami i oddziałami 
PTTK” - Wł. Szafińskiego. Autorzy: Ireneusz Kuliński, Piotr Olszewski 
i Bogdan Faworski zaprezentowali swoje najnowsze książki. Tego samego 
dnia w „Egipcjance” doszło do spotkania reaktywującego Wojewódzką 
Komisję Tradycji i Opieki nad Zabytkami. 

 
Działając we współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami Zarządu 

Głównego PTTK Oddział podjął próbę zorganizowania Ogólnopolskiego 
Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków. Przygotowany program oraz 
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preliminarz zaakceptował Generalny Konserwator Zabytków i wszystko 
wskazuje, iż po uzyskaniu dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego impreza odbędzie się w dniach 24-26 maja 2013 roku. 
 
 
 

1166..  SSPPOONNSSOORRZZYY  II  WWOOLLOONNTTAARRIIUUSSZZEE  
 

Lista podmiotów, które zasługują na wdzięczność organizatorów oraz 
uczestników imprez PTTK Końskie jest bardzo długa. W tym miejscu 
Zarząd Oddziału składa szczególne podziękowania dla wymienionych 
wcześniej samorządów, jak też dla firm i osób fizycznych fundujących 
nagrody rzeczowe i upominki, w tym dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sielpi, Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Klubu Osiedlowego 
„Kaesemek”, Zakładu Wyrobów Metalowych „FAMET” w Młynku 
Nieświńskim, Stacji Paliw „Janlex Plus” p. Leszka Janusza, Wypożyczalni 
Sprzętu Wodnego „Delfin” Andrzeja Gruszkiewicza, Pływalni Miejskiej 
w Końskich, Zakładu Rzeźniczo-Wedliniarskiego „B.W. Miller”, Hurtowni 
„Ania”, Firmy Poligraficzno-Handlowej „Duet”, PSS „Społem” w Końskich, 
Firmy „Batero” w Końskich, LGD „U Źródeł” z siedzibą w Modliszewicach, 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich, Firmy Wielobranżowej 
„Pryzmat” w Końskich, Zakładu Handlowo-Usługowego Adama Kwiela, 
Nadleśnictwa Barycz, Marka Czecha, Grzegorza Wąsika, Leszka Rejmera, 
Grzegorza Ciury, Waldemara Pietrali, Jana Brzozy, Reginy Maciejczyk, 
Mariana Gąszcza, Ewy Sypuły. 

 
Pomocy merytorycznej, między innymi w formie udostępnienia 

obiektów, środka transportu, czy zabezpieczenia rajdów i zawodów 
sportowych udzielali corocznie: Powiatowa Komenda Policji, Urząd Miasta 
i Gminy ze Strażą Miejską w Końskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sielpi 
oraz opiekunowie i młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Końskich. 

 
Ogromną rolę, rzutującą na powodzenie działań PTTK miały media. 

Szczególnie dobrze układała się współpraca Zarządu z Wojciechem 
Purtakiem z „Tygodnika Koneckiego” oraz z niezawodną Marzeną Kądzielą 
z „Echa Dnia”, która obecna była prawie na wszystkich imprezach 
koneckiego Oddziału PTTK. 
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Organizacja i sprawne przeprowadzenie imprez było możliwe 
tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu oraz społecznej pracy wielu 
osób. Wśród nich byli zarówno członkowie PTTK jak i współpracujący 
z Oddziałem jego sympatycy:  

 
Marek Baran  
Michał Bodnar  
Marian Bukowski 
Dorota Doniecka 
Bogdan Faworski 
Witold Fitas 
Katarzyna Fliślikowska 
Izabela Franaszczyk 
Jacek Gąszcz 
Zbigniew Gontek 
Elżbieta Jakubowska 
Lucyna Jakubowska 
Wiesław Jakubowski 
Edyta Janiszewska 
Maciej Jasiński 
Jan Kania 
Anna Klusek 
Izabela Klusek 
Dariusz Kos 
Beata Kowalczyk 
Bogdan Kozubski 
Zdzisława Król 
Grzegorz Malicki 
Anna Męcina 
Paweł Milewicz 
Paweł Nowak 
Barbara Olszowy 
Agnieszka Pasek 
Katarzyna Pasek 
Maciej Pasek 
Małgorzata Pasek 
Monika Pasek 
Wojciech Pasek 
Danuta Pawłowska 

Katarzyna Pawłowska 
Rafał Przybylski 
Daniel Rąbalski 
Janina Rożej 
Wiesław Rożej 
Beata Salata 
Grzegorz Salata 
Janusz Salata 
Krystyna Salata 
Anna Sitarz 
Izabela Sitarz 
Wojciech Sitarz 
Patryk Słowiński 
Mariusz Smolec 
Adam Sosnowski 
Piotr Sosnowski 
Stanisław Sosnowski 
Artur Stachura 
Lech Stachura 
Halina Stępień 
Wojciech Studziński 
Waldemar Szkatuła 
Agata Świercz 
Arika Świtakowska 
Jacek Tarnowski 
Arnold Weber 
Jolanta Weber 
Magdalena Weber 
Krzysztof Wiatr 
Henryk Wilk 
Włodzimierz Wojciechowski 
Krzysztof Wojcierowski 
Anna Ziółkowska 
Wojciech Ziółkowski

 
 
 Wszystkim wymienionym instytucjom oraz osobom za 
udzielane wsparcie i lata współpracy Zarząd Oddziału serdecznie 
dziękuje. 
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