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XXII ŚWIĘTOKRZYSKI
Rajd PIelgRZYmKOWY

Święty Krzyż, 25 września 2021 r.

I. Cele Rajdu

l Pokłon Relikwiom Krzyża Świętego

l Promowanie piękna przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich 

i województwa świętokrzyskiego

l Popularyzacja Sanktuarium na Świętym Krzyżu jako Pomnika Historii

l Upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych PTTK

l Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i Matki Elżbiety Róży Czackiej

l Upamiętnienie 30. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na Ziemi Świętokrzyskiej

l Prośba o ustanie pandemii i o umocnienie wiary

l Uczczenie 20-lecia reaktywacji turystyki akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej

II. Patronat honorowy 

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej 
ksiądz biskup Jan PiotrowskiIN CARITATE EVANGELIUM PRAEDICARE

III. Organizatorzy honorowi
Przewodnicy Świętokrzyscy PTTK

IV. Organizatorzy
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

Diecezja Kielecka
Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu - 

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej 
ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz
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V. Sztab Rajdu

Komandor Rajdu  – Iwona Baran – Kielce, tel. 609 792 744

I Wicekomandor Rajdu  – Renata Dudzik-Gruszka – Kielce, tel. 600 993 737

II Wicekomandor Rajdu  – Maciej Feldman,  

Koordynator Organizacyjny z ramienia Diecezji Kieleckiej  – ks. Jacek Kopeć – Kielce,  tel. 606 228 716

Kierownik tras  – Zbigniew Borowiec – Kielce

Z-ca Kierownika tras  – Grzegorz Jędrzejczyk, 

Rzecznik Prasowy  – Łukasz Zarzycki – Kielce,  tel. 693 230 238

Biuro Rajdu:

 – Paweł Sadrak – Kielce,  tel. 693 990 216 

 – Marcin Wroński – Kielce,  tel. 507 098 829 

 – Kamila Zabielska-Niedbała – Kielce,  tel. 691 022 385

 – Jacek Nowak – Kielce,  tel. 535 477 746

VI. Rada Komandorska 2000-2019

Ryszard Woszczyński, Alicja Stanisławska, Mieczysław Olech, Grzegorz Niedbała, 
Witold Wesołowski, Dominik Kowalski, Łukasz Zarzycki, Marcin Wroński, Martyna 

Sutowicz, Mirosław Kubik, Krzysztof Sabat, Kamila Zabielska-Niedbała
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VII. Trasy rajdowe
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Trasa nr 1 – „PuszCzAńskA”. Trasa cały czas biegnie przez Puszczę Jodłową - to najbardziej „puszczańska” z naszych 
tras. Trasa trudna, dla uczestników od starszych klas szkoły podstawowej. Płatne wejście do Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego (4 zł - ulg., 8 zł - norm.).
Limit uczestników 60 osób
Początek trasy Spotkanie przed klasztorem w Świętej Katarzynie o godzinie 8.00. Błogosławieństwo 

przed kapliczką św. Franciszka o godzinie 8.15.
Przebieg trasy Święta Katarzyna - Łysica - Kapliczka Świętego Mikołaja - Kakonin - Huta Szklana - Święty 

Krzyż
Czas przejścia 6 godzin
Odległość 18 km
Kierownicy trasy Marcin Sołtys, Zbigniew Tatarczuch - Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” 

w Kielcach, Piotr Garecki - Klub Turystów Pieszych PTTK „PRZYGODA” w Kielcach, 
Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „SABAT” Politechnika Świętokrzyska i Klub 
Górski PTTK Kielce

Trasa nr 2 – „zbóJECkA”. Po zawiśnięciu zbója Kaka na szubienicy na krakowskim Rynku część jego skarbów odnalazł 
niejaki Grzegorczyk. Połową wspomógł budowę bielińskiego kościoła, drugą połową skarbów polepszył swój los. Jego 
legendę spisał Józef Ozga-Michalski z Bielin, wspominał to podanie w swych publikacjach regionalista Jerzy Fijałkowski. 
Gdzieś tu mieszkał również Zbój Skalny - Jaśko Ozga opisany przez Stanisława Orła w powieści „Zbój Świętokrzyski”. 
Zresztą i dziś można natknąć się tu na zbójów. W końcu to kraina legend. Trasa łatwa.
Limit uczestników 60 osób
Początek trasy Spotkanie przed kościołem parafialnym w Bielinach 

Start o godzinie 10.00
Przebieg trasy Bieliny - Podłysica - Huta Szklana - Święty Krzyż
Czas przejścia 3 godzin
Odległość 9 km
Kierownicy trasy Barbara Kowalska, Andrzej Korban, Mirosława Banak - Koło Przewodników Świętokrzyskich 

PTTK „BARTEK” w Kielcach

Trasa nr 3 – „bENEDykTyńskA”. Wszystkie miejscowości na trasie są powiązane z działalnością gospodarczą 
Benedyktynów - z hutami szkła produkującymi opakowania szklane dla apteki i gomółki do szklenia okien. Trasa łatwa.
Limit uczestników 60 osób
Początek trasy Spotkanie przed kościołem parafialnym w Hucie Nowej 

Start o godzinie 11.00
Przebieg trasy Huta Nowa - Huta Szklana - Przełęcz Hucka - Święty Krzyż
Czas przejścia 2 godziny
Odległość 7 km  
Kierownicy trasy Mirosław Kubik - Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w Kielcach i Klub 

Turystów Pieszych PTTK „PRZYGODA” w Kielcach, Roman Bajor - Koło Przewodników 
Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w Kielcach, Dorota Szarek - Klub Górski PTTK Kielce
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Trasa nr 4 – „rODzINNA”. Niezbyt długa trasa dostępna nawet dzieciom wiezionym w wózkach. Doborowe towarzystwo na 
poły bajkowych postaci urozmaici wędrówkę rozpoczynającą się w Szklanej Hucie. Przed wyruszeniem możliwość indywidu-
alnego zwiedzania Osady Średniowiecznej. Trasa dla rodzin z dziećmi, turystów indywidualnych i osób niepełnospraw-
nych. Ceny biletów do Osady Średniowiecznej - 12 zł dorośli, 10 zł dzieci (możliwość zakupu biletów rodzinnych).

Limit uczestników 50 osób

Początek trasy Spotkanie na Przełęczy Huckiej na parkingu obok Osady Średniowiecznej 
Start o godzinie 12.00

Przebieg trasy Przełęcz Hucka - Święty Krzyż

Czas przejścia 2 godziny

Odległość 4 km

Kierownicy trasy Grzegorz Niedbała - Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w Kielcach i Klub 
Górski PTTK Kielce, Anna Wilczyńska, Grażyna Dziółko - Koło Przewodników Świętokrzyskich 
PTTK „BARTEK” w Kielcach

Trasa nr 5 – „AkADEMICkA”. Trasa bardzo urozmaicona, prowadzi przez Chełmową Górę - pierwszy rezerwat przyrody w 
Górach Świętokrzyskich, który stał się zaczątkiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Trasa średnio trudna.

Limit uczestników 50 osób

Początek trasy Spotkanie przed kościołem parafialnym w Chybicach 
Start o godzinie 9.00

Przebieg trasy Chybice - Nieczulice - Cząstków - Chełmowa Góra - Nowa Słupia - Święty Krzyż

Czas przejścia 4 godziny

Odległość 12,5 km

Kierownicy trasy Sabat Krzysztof, Ilona Michalska, Bogusława Poczęta - Akademicki Klub Turystyki 
Kwalifikowanej PTTK „SABAT” Politechnika Świętokrzyska

Trasa nr 6 – „MOCArNy szLAk”. Wytyczony z Kielc prawie wprost na widoczne Łysogóry. Wzniesienia, całe pasma i 
doliny wypróbują czy masz moc. Obojętne - chłopak czy dziewczyna. Trasa trudna, dla doświadczonych piechurów!!!

Limit uczestników 20 osób

Początek trasy Spotkanie przed kościołem pw. św. Wojciecha w Kielcach 
Start o godzinie 5.00

Przebieg trasy Kielce - Cedzyna - Radostowa - Święta Katarzyna - Łysica - Huta Szklana - Święty Krzyż

Czas przejścia 9 godzin

Odległość 40 km

Kierownicy trasy Robert Nicpoń - Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w Kielcach i Klub 
Górski PTTK Kielce, Patryk Dominowski - Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK 
„BARTEK” w Kielcach
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VIII. Program uroczystości na Świętym Krzyżu
12.00 do 14.30 – Przyjmowanie grup na mecie Rajdu
14.30 – Wręczenie odznak „Korona gór Świętokrzyskich” oraz odznaczeń PTTK
15.00 – msza Święta koncelebrowana na zakończenie Rajdu:
l uwielbienie Boga za dar zbawienia, które przyszło przez Krzyż
l dziękczynienie za Świętego Jana Pawła II - Honorowego Przewodnika 

Świętokrzyskiego
l dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i Matki Elżbiety Róży Czackiej
l prośba o ustanie pandemii i o umocnienie wiary
l o błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka
l o błogosławieństwo Boże dla diecezji: kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej
l o błogosławieństwo Boże dla uczestników Rajdu i ich rodzin oraz przewodni-

ków świętokrzyskich PTTK.

IX. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby fizyczne, pielgrzymujące, a w szczególności jako grupy szkolne, para-

fialne i harcerskie, rodziny z dziećmi.
2. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzial-

ność oraz powinien być świadomy zagrożeń związanych z wędrówką, w tym nieszczęśliwego wypadku.
3. Uczestnicy powinni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia w zależności od 

wybranego wariantu i stopnia trudności trasy. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej oraz niewidome 
mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej jedynie na trasie nr 9 - Rodzinnej.

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 
W  przypadku grup zorganizowanych opiekunami mogą być osoby wskazane w § 11 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przed-
szkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 135, poz. 1516 ze 
zm.).

5. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. Dodatkowo na trasie ze Świętej Katarzyny uczestnicy zobowiązani 
są do wykupienia we własnym zakresie biletu wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

6. Uczestnictwo w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia w sposób i terminie określonych niniejszym 
regulaminem.

7. Każdy uczestnik Rajdu obowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas trwania Rajdu tj. w dniu 25 września 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo 
weryfikacji posiadania polisy na starcie tras rajdu.

8. Liczba miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie oznacza akceptację przez uczestników postanowień regulaminu Rajdu 
i obowiązanie się do jego przestrzegania.
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X. Zgłaszanie uczestnictwa
1. Zgłoszenia na Rajd będą przyjmowane w dniach od 16 (czwartek) do 23 września (czwartek) 2021 roku za 

pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Rajdu www.rajd.
pttkkielce.pl.

2. Zgłoszenie może być dokonane indywidualnie, rodzinnie lub grupowo. W przypadku zgłoszenia rodzinne-
go/grupowego osoba zgłaszająca/kierownik grupy zobowiązany jest posiadać w dniu Rajdu oraz do 10 dni 
po jego zakończeniu imienną listę uczestników.

3. Zgłoszenie uważane jest za przyjęte w momencie otrzymania zwrotnego potwierdzenia pocztą elektro-
niczną.

4. Osoby nie zgłoszone w sposób określony regulaminem lub nie wpisane na grupowych listach uczestników 
oraz nieubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu, nie są uczestnikami 
Rajdu.

5. Inne formy zgłoszenia (pocztą, telefoniczne, itp.) nie będą przyjmowane.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika lub grupy uczestników na inną trasę 

niż wskazana zgłoszeniu, po uprzednim zawiadomieniu.

XI. Zasady bezpieczeństwa i przebiegu Rajdu
1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Rajd odbywa się tylko na wyznaczonych w regulaminie trasach. Trasy mają zróżnicowany stopień trudności 

(dystans, czas przejścia, przewyższenia). W szczególnie uzasadnionych przypadkach - zwłaszcza ze wzglę-
du na warunki atmosferyczne - Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany przebiegu poszczegól-
nych tras.

3. Rajd rozpoczyna się w miejscu startu poszczególnych tras i kończy na Świętym Krzyżu.
4. Kierownicy tras weryfikują obecność zgłoszonych uczestników na starcie trasy.
5. Uczestnicy Rajdu poruszają się wybraną trasą w zorganizowanych grupach prowadzonych przez przewod-

ników. 
6. Organizatorzy zapewniają zorganizowane przejścia tras tylko uczestnikom Rajdu.
7. Organizatorzy, działając poprzez kierowników tras, zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Rajdu uczest-

ników, którzy swoim zachowaniem będą zakłócać porządek lub narażać na niebezpieczeństwo innych 
uczestników Rajdu lub osoby trzecie. Ustne wykluczenie skutkuje pozbawieniem statusu uczestnika Rajdu.

8. Zakazuje się uczestnictwa w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurza-
jących oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas Rajdu. 

XII. Obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik Rajdu ma obowiązek przestrzegać regulaminu Rajdu, zasad bezpieczeństwa poruszania 

się po drogach publicznych i szlakach turystycznych, przepisów przeciwpożarowych, ochrony przyrody 
oraz przepisów porządkowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na jego terenie.

2. Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór i ekwipunek odpowiedni do warunków atmosferycz-
nych oraz prowiant. 

3. Śmieci zabierać należy ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
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4. Zaleca się by grupy zorganizowane były wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, niezależnie od obo-
wiązków prawnych w tym zakresie.

5. Każdy uczestnik Rajdu powinien stosować się do postanowień Organizatorów lub ich przedstawicieli 
(kierowników tras/przewodników).

6. W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii:

 1) uczestnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk;
 2) uczestnicy nie posiadający środków do dezynfekcji rąk, winni je zdezynfekować przy namiocie  

 Biura Rajdu należy zdezynfekować ręce;
 3) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start  

 Rajdu oraz w trakcie Rajdu jak i Mszy Świętej;
 4) uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać  

 odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez  
 uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twa 
 rzy podczas kichania).

7. W Rajdzie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów, które mogą 
wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji w wa-
runkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpo-
częciem rajdu.

XIII. Ochrona danych osobowych - RODO*
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach danych 
osobowych zgłaszającego oraz osób przez niego zgłoszonych.

2. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
Świętokrzyski w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce, e-mail: biuro@pttkkielce.pl. Administrator 
informuje, że:

 1) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z uczestnictwem w Rajdzie oraz w celach  
 rozliczeniowych (m.in. podatkowych, księgowych), archiwalnych i statystycznych;

 2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz  
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust.  
 1 lit. c RODO);

 3) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów (m.in.  
 wynikający z przepisów archiwalnych);

 4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty,  
 z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych  
 wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, a także Państwowemu Powiatowemu  
 Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie oraz służbom  
 porządkowym na ich żądanie;
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 5) każdy posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich  
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 6) każdy posiada prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych  
 osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych  
 w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc  
 na ww. adres e-mail lub na ww. adres pocztowy, wycofanie zgody przed odbyciem Rajdu jest  
 równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w Rajdzie;

 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  
 Danych Osobowych;

 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Rajdzie;
 9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować  

 z Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach pisząc na adres  
 e-mail: biuro@pttkkielce.pl lub na adres pocztowy ul H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.

*  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

XVI. Postanowienia ogólne
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby inne niż ich przedstawi-

ciele lub podmioty działające na zlecenie Organizatorów.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas Rajdu, a także za 

szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim 
lub w ich mieniu.

3. Uczestnik Rajdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody własne jak i wyrządzone innym uczestnikom 
lub osobom trzecim wskutek swojego działania lub zaniechania zaistniałego od startu do mety Rajdu. 
Uczestnik zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Organizatorów. W przypadku konieczności 
naprawienia przez Organizatorów szkód wyrządzonych przez uczestnika, uczestnik zobowiązuje się pokryć 
w całości wszelkie poniesione w tym celu wydatki, włączając koszty pomocy prawnej, odsetki i należności 
sądowe.

4. Organizatorzy nie zapewniają transportu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników Rajdu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, ani też nie pokrywają związanych z tym kosztów.

5. Na mecie Rajdu będzie czynny punkt sanitarny (namiot) oraz Biuro Rajdu (namiot) do potwierdzania punk-
tów na GOT i OTP oraz odznak regionalnych PTTK.

6. Osoby zakwalifikowane do otrzymania odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich”, powinny zgłosić się Biura 
Rajdu (namiot) do godz. 13.45.

7. Wyjaśnień i interpretacji treści regulaminu oraz odpowiedzi na pytania związane z Rajdem udzielają wy-
łącznie Organizatorzy.
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Projekt graficzny regulaminu: Wiktor Idzik - Wydawnictwo „Jedność”. Projekt tła okładki: Marek Jakóbkiewicz.
Projekt odznaki rajdowej: Tomasz Rogaliński, opracowanie graficzne  odznaki rajdowej: Sebastian Wróblewski.

8. Regulamin Rajdu dostępny jest do wglądu w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 29 oraz w formie elektronicznej (z możliwością po-
brania) na stronie internetowej www.rajd.pttkkielce.pl.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Rajdu.

                              Organizatorzy

Kontakt z organizatorami:
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

25 - 007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 29
tel. (41) 344 77 43 

e-mail: rajd@pttkkielce.pl
www.rajd.pttkkielce.pl

www.facebook.com/swietokrzyski.rajd.pielgrzymkowy


