
 
 

XVII Sezon Turystyczny Politechniki Świętokrzyskiej 
otwarto IX Rajdem Zimowym po Górach Przedborskich. 
Trasą liczącą 16 km wędrowało aż 66 osób, w tym liczne 
grono członków Koła Grodzkiego PTTK ze Staszowa. 

O g. 6:50 wyruszyliśmy 2 autokarami do Żeleźnicy (woj. 
łódzkie). Ta miejscowość nad rzeką Czarna Włoszczowska 
w XIV w. nosiła nazwę Żelazne Nogi i należała do dóbr 
królewskich. Podczas polowania w 1370 r. spadł z konia 
Kazimierz Wielki. Na miejscu śmiertelnego w skutkach 
wypadku zbudowano drewnianą kaplicę, a obecnie stoi 
kościół św. Mikołaja (1617-1870). Dzieje świątyni 
przedstawił nam ks. prob. Donat Neska. Po zdjęciu przy 
obelisku upamiętniającym króla ruszyliśmy w drogę. 

Marszruta przebiegała przez obszar Przedborskiego 
Parku Krajobrazowego, w większości terenem leśnym  
i żółtym szlakiem turystycznym. Park utworzony w 1988 r. 
(pow. 165,53 km²) chroni walory przyrodniczo-
krajobrazowe doliny Pilicy z rozległymi kompleksami 
leśnymi oraz wypiętrzenia skalne. 

Pogoda, jak na zimową porę dopisywała. Wąska ścieżka  
i czasem głębszy śnieg sprawiły, że grupa rozciągała się. Po  
6 km wędrówki dotarliśmy do Centrum Japońskich Sportów 
i Sztuk Walki „Dojo” w Starej Wsi. Unikatowy na skalę 
światową obiekt został zrealizowany wg. kanonów 
architektury japońskiej i wkomponowany w polski 
krajobraz. Przy bramie Tori przywitał nas i opowiedział  
 

o ośrodku jego menadżer, pan Paweł Krzywański.  
W międzyczasie zdążyliśmy zebrać pieczątki w książeczkach 
turystycznych i posilić przed wspinaczką na Górę Kozłową 
(337 m). Za szczytem zatrzymaliśmy się przy kapliczce św. 
Huberta oraz przy tablicy informującej o geologicznych 
osobliwościach Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Cechą 
charakterystyczną są 2 równoległe grzbiety: wapienny 
z okresu górnej jury oraz piaskowcowy z górnej kredy. 

Dalsza droga prowadziła długim, ale łagodnym 
podejściem przez punkt widokowy „Zakrętek” do kulminacji 
Fajnej Ryby (347 m ). Góra ta zaliczana jest do Korony Gór 
Świętokrzyskich i stanowi najwyższe naturalne wzniesienie 
woj. łódzkiego. W czasie II wojny światowej był tu fragment 
pasma niemieckich umocnień (widoczne ślady okopów). 
Nazwa góry pochodzi prawdopodobnie od byłego 
właściciela tych ziem  Jankiela Weinryb (Fajnaryba). 

Po sesji zdjęciowej ruszyliśmy ostatnim odcinkiem trasy. 
Szerokimi duktami Lasu Wyrębiska i Czerwony Kamień 
dotarliśmy do wsi Rączki (woj. świętokrzyskie). W XIX w. 
istniał tu zespół parkowo-dworski (obecnie ruiny), my 
zwiedziliśmy kościół filialny Świętej Trójcy (1864-65). Z jego 
historią zapoznała nas pani sołtys Aniela Radziejewska. 

Do Przedborza (woj. łódzkie) - ostatniego etapu naszej 
wycieczki dojechaliśmy już autokarami. To historyczne 
miasto założono przy przeprawie przez rzekę Pilicę, przy 
ruchliwym szlaku handlowym. Osadę rozbudował i nadał jej 
prawa miejskie w 1370 r. Kazimierz Wielki. Częstym 
gościem był też Władysław Jagiełło (nadał tu prawa miejskie 
Łodzi). Miasto zmieniało się na przestrzeni wieków i pod 
wpływem wydarzeń historycznych (potop szwedzki, 
rozbiory i powstania, I i II wojna światowa). 

Ograniczenia czasowe pozwoliły nam poznać tylko 
niektóre zabytki: Muzeum Ludowe (karczma z XVIII w.), czy 
wielokrotnie przebudowywany kościół św. Aleksego z 1278 
r. o którym opowiadał ks. prob. Henryk Dziadczyk. 
Zobaczyliśmy także klasycystyczny ratusz (1820) oraz 
pozostałości murów zamku z XIV w. 

Zwiedzanie zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym  
w miejscowej restauracji. Ciepły posiłek pozwolił nabrać sił. 
Do Kielc wróciliśmy w dobrych humorach o g. 19-ej.  

Piotr Garecki  
kierownik rajdu 
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