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"Styczeń" 

Nowy Rok zawitał wreszcie 
stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 
Dzień rośnie po trosze! 

Wróbelkowi serce rośnie, 
że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 
mroźna i daleka. 

Rosną w styczniu zaspy śniegu, 
że wóz w nich ugrzęźnie 

a na szybach rosną srebrne 
liście i gałęzie. 

Ficowski Jerzy 

 

STYCZEŃ. Brrr!  Prawdziwie zimowy 
miesiąc - z opadami śniegu, mrozem, silnymi 
wiatrami, powodującymi często zamiecie. Ale za to 
w styczniu dzień staje się stopniowo dłuższy. Pod 
koniec miesiąca rozpoczynają się jak zwykle ferie 
zimowe. Zapełniają się lodowiska, wykorzystywany 
jest każdy pagórek, każdy zamarznięty stawek. 
Niektórzy wyjadą w góry, na narty. Nie tylko w Tatry. 
Coraz częściej spotkać można polskich amatorów 
desek w Alpach, zwłaszcza w austriackim Kaprun, 
stacji alpejskiej położonej najbliżej Polski. Ale i na 
nizinach można doskonale spędzić wolny od zajęć 
szkolnych czas. Wystarczy tylko chcieć! 

Styczeń dawniej zwano Tyczeń, ponieważ w miesiącu 
tym przygotowywano tyki do fasoli, chmielu i innych 
potrzeb gospodarskich. Niektórzy nazwę Styczeń 
łączyli ze stykaniem się starego roku z nowym. 

W przyrodzie w zasadzie nie zachodzą istotne 
zmiany. Pola, łąki i lasy przysypane są śniegiem. 

Styczeń zaczyna się Nowym Rokiem. Wigilię 
Nowego Roku w chrześcijańskim kalendarzu 
poświęcono św. Sylwestrowi, papieżowi z VI w., 
który wprawdzie nic nie miał wspólnego z hucznymi 

balami, lecz od niedawna mimo woli już po wsze- 
chyba czasy musi im patronować. W XIX w. był to 
zwyczaj rzadki i nowy. Znano natomiast (głównie na 
wsiach) żarty i figle, które męska młodzież płatała 
sobie nawzajem. Zamazywano gliną szyby w domach 
panien na wydaniu, wciągano na kalenicę (brzeg 
dachu) ciężkie narzędzia rolnicze, rozbierano wozy, 
chowano gospodarskie sprzęty. Za oddanie lub 
uporządkowanie obejścia wymagano okupu, za który 
wyprawiano wesołe uczty. 

Nowy Rok witamy wszyscy z nadzieją, że będzie on 
lepszy od poprzedniego. Składamy sobie życzenia 
pomyślności, szczęścia, radości. Przy takiej okazji nie 
może zabraknąć szampana! 

Dzień Nowego Roku uznawano za czas wróżebny: 
pod talerze chowano rozmaite figurki z ciasta, a kto 
jaką odnalazł, taki los go czekał w nadchodzącym 
roku. 

Szczególny zwyczaj zachował się na wsiach 
rzeszowskich: od północy Nowego Roku odwiedzały 
domostwa tzw. draby - przebierańcy owinięci 
słomianymi powrósłami, z maskami na twarzach 
i w wysokich słomianych czapach na głowach. 

Styczeń - to czas karnawału. W Polsce ten czas zabaw 
zwano kiedyś zapustami (okres bez postów). 
Karnawał to tańce, bale, kuligi, czyli tak jak przed 
laty. A więc bawmy się! 

W dawnej Polsce karnawał zaczynał się tak naprawdę 
od Trzech Króli (6 stycznia). Trzej Królowie 
obdarowali Jezusa kadzidłem - symbolem boskości, 
złotem - symbolem władzy królewskiej oraz mirrą - 
symbolem męczeńskiej śmierci i oczyszczenia. 
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W obecnych czasach również na nabożeństwie 
w dzień Trzech Króli święci się mirrę, kadzidło 
i kredę, którą na drzwiach domów wypisuje się 
inicjały trzech mędrców, wierząc że uchroni to dom 
przed nieszczęściami. 

Jaki będzie styczeń 2013 roku? Trudno przewidzieć. 
A co dawniej mówiono o tym miesiącu? Jakie 
obserwacje poczyniono? Zabawmy się kolejny raz 
i prześledźmy przysłowia na styczeń. Może się 
sprawdzą... 

 

• Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz 
dokuczy. 

• Styczeń, styczeń, wszystko studzi - rośliny, 
zwierzęta i ludzi. 

• Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

• Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

• Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po 
brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi 
nieurodzaje. 

• Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

• Styczeń rok stary z nowym styka, czasem 
zimnem do kości przenika, czasem w błocie 
utyka. 

• Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa 
plon przydusi. 

• Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa 
długa zima. 

• Około początku roku mało w drzewach bywa 
soku, w ten czas ścięte nie próchnieją, ale raczej 
kamień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Burtnik 

JEŚLI SIĘ MARZANNY NIE UTOPI, TO 
SIĘ PIELGRZYMOWI ZASZKODZI, 
czyli... 

jak PRZYGODA zatrzymała koniec świata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz Azteków (foto: J. Jopowicz) 

W sobotę 15 grudnia przytrzymywaliśmy 
Pielgrzyma na różne sposoby, żeby koniec świata 
zatrzymać, a przynajmniej opóźnić. Wszystko 
dlatego, że kiedyś kilkorgu znajomym pochwaliłem 
się w mailu kalendarzem Azteków, który jest 
późniejszy niż kalendarz Majów i zażartowałem, że 
podaje o wiele dalszy termin końca świata, niż 
wszystkie straszące ludzi media. Marzena (czyli 
oficjalnie Marzanna) odpisała, że każdy wie, iż koniec 
świata nie tak blisko, bo Pielgrzym z Nowej Słupi ma 
jeszcze przed sobą długą drogę na Święty Krzyż. 
I wtedy mnie olśniło. Błysnęło: Pielgrzym, ziarnko 
piasku, koniec świata. Ale to jedynie Marzena o tym 
pamiętała. A ja pomyślałem: - Przecież tu tłumy 
z całego świata mogą zjeżdżać i zostawiać grube 
pieniądze. I zaczęło się całkiem poważnie. Wysłałem 
maila do Bardzo Ważnego Urzędnika postawionego 
w województwie na odcinku promocji, turystyki 
i kilku innych spraw, a nawet kultury: 

Szanowny Panie Dyrektorze. Sądzę, że jest dobra 
okazja do promocji województwa świętokrzyskiego. 
W niemałej części świat zidiociał na punkcie 
wyznaczonego, głównie przez media, końca świata. 
Ludzie budują i kupują bunkry, zaopatrują się 
w żywność i inne potrzebne do przetrwania produkty, 
firmy sprzedają nawet specjalne pakiety, tak jakby 
komukolwiek to wszystko mogło się przydać, gdy świat 
przestanie istnieć. Wynaleziono nawet miejsca, które 
mają ocaleć. Pic de Bugarach w masywie Corbiers 
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wcale nie jest jedynym na świecie okrzyczanym jako 
azyl przez zwolenników końca świata, ale Francuzi 
wiedzą, co robią podkręcając niesamowite 
informacje, np. pokazując rzekome loty UFO czy 
zapowiadając blokadę góry przez wojsko. Otóż masyw 
Corbiers to kraina winnic, produkcji i sprzedaży 
wina. “Koniec świata” minie, blokada zostanie 
zdjęta, a przez wiele lat przyjeżdżać tam będzie 
jeszcze więcej, niż dotąd, turystów, smakoszy wina 
i ciekawskich. Swoje czarownice i miejsca do 
zwiedzania z nimi związane ma niemal każdy kraj. 
Tymczasem tylko u nas każdy własnoręcznie może 
sobie zmierzyć i przeliczyć na ziarnka piasku, jak 
długo Pielgrzym będzie jeszcze “szedł” na Święty 
Krzyż, nim nastąpi koniec świata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi dotąd nie ma, co nawet specjalnie nie 
dziwi, bo koniec świata, kiedykolwiek nastąpi, 
zastanie dużą część urzędników podczas urzędowania 
i oczekiwania na kolejną dotację unijną. Tymczasem 
gdzie indziej pomyślano! Poznań zaprosił do bunkra 
przeciwatomowego na 21/22 grudnia, a np. włoskie 
Cisternino i turecka wioska Sirince koło Efezu 
reklamowały swoją niezniszczalność i przetrwanie 
końca świata. Wszyscy, którzy pomyśleli, złupili 
pieniądze na głupocie, jak się tylko dało, ale 
widocznie świętokrzyskiemu – jednemu z uboższych 
województw, pieniędzy nie potrzeba. 

W takim razie było na wesoło. Podesłałem temat 
Krzyśkowi Krogulcowi, który ma stronę 
www.ciekawekielce.pl (on sam jest postacią ciekawą, 
bo z miłości do Kielc robi stronę z własnej woli 
pracując za wszystkich miejskich urzędników od 
promocji) i w sobotę 15 grudnia razem 
z kilkunastoma innymi pasjonatami pod 
przewodnictwem Lecha Segieta pojawiliśmy się 

w Nowej Słupi. Widząc tam wielką reklamę usług 
pogrzebowych stwierdziliśmy, że przynajmniej w ten 
sposób miasto przygotowuje się do 21 grudnia. Na 
miejscu Michał Paszkowski przedstawił nam jedną 
z wersji legendy o skamieniałej postaci, nie tylko 
Emerykiem zwanej, a zawartą przez Józefa Ozgę – 
Michalskiego w Sowizdrzale Świętokrzyskim. Potem 
opóźnialiśmy koniec świata zatrzymując Pielgrzyma 
na różne sposoby. No i teraz sumienie nas gryzie, bo 
nie wiadomo, czy tym opóźnieniem Pielgrzymowi nie 
zaszkodziliśmy tam wyżej, gdzie wszystko ma swój 
porządek przypisany. A pierwotna przyczyna tego 
wydarzenia była taka, że wiosną właściwej Marzanny 
się nie utopiło, co zostało opisane w Przygodniku nr 4 
z 2012 roku. 

Po wprowadzeniu zamieszania w terminie końca 
świata, zastępując chwilowo Emeryka, sami staliśmy 
się pielgrzymami: weszliśmy na Łysą Górę, 
wstąpiliśmy do klasztoru i tam oczywiście do kaplicy 
w której znajdują się relikwie Krzyża Świętego. 
Potem podziwialiśmy pięknie ośnieżone drzewa nad 
gołoborzem, a przez Hutę Szklaną i puszczę 
dotarliśmy do Bielin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na stronach internetowych: 
turysta.swietokrzyski.eu 

www.ciekawekielce.pl 
 

Jacek Jopowicz 
foto: K. Krogulec 
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Stary Rok jest już zmęczony, 
bardzo słaby, wysłużony… 

tyle z nami nawywijał, 
pora, by się stąd już zwijał. 

Czas też goni go powoli, 
musi odejść mimo woli. 

Więc spakował swe manatki, 
wciągnął swoje stare gatki… 

długo się nie namyślając 
ruszył w drogę kuśtykając. 

 
Nowy Rok zaciera ręce 

zaraz wskoczy w jego miejsce 
i królować nam tu będzie 

- wszak tu przybył w wielkim pędzie… 
Oby dobrze się sprawował 

i radości moc darował. 

Mirosław Sokół 
 

TAK WITALI ŚMY NOWY ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylwester 2012/2013 upłynął Klubowi 
„Przygoda” pod znakiem nocnej wędrówki. 
Tradycyjnie spacerowaliśmy niebieskim szlakiem ze 
Słowika na Pierścienicę, mijając Przełęcz Łaskawą 
oraz rezerwat Biesak. 

Nocnym rajdem sylwestrowym w tym roku kierował 
kol. Tomasz Brzozowski, który jak zwykle wykazał 
się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Sprawnie 
prowadził grupę i sprytnym sposobem spowodował, 
że konstrukcja z wilgotnych gałęzi bardzo szybko 
zapłonęła wesołym blaskiem ognia. 

Na Pierścienicę dotarliśmy dość wcześnie bo około 
23:20. Był więc czas aby bez pośpiechu rozłożyć „stół 
noworoczny”, na którym zaraz znalazły się 
przyniesione przez nas smakołyki. 

Widoczność w tym dniu, a właściwie tej nocy była 
bardzo dobra. Ze szczytu Pierścienicy rozpościerał się 
piękny widok na rozświetlone, sylwestrowe Kielce 
i fajerwerki, które o północy wybuchały całą gamą 
wspaniałych efektów barwnych i dźwiękowych. 
Sztuczne ognie podziwialiśmy przez kilkanaście 
minut a potem przyszedł czas na noworoczne toasty 
i życzenia oraz leśną biesiadę przy ognisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 stycznia kolega Lech Segiet poprowadził 
w okolicach Kielc (przez Górę Zalasną, Bukówkę 
i Wietrznię) wycieczkę na „Powitanie Nowego 
Roku”. Wiem od jej uczestników, że było bardzo 
fajnie a klubowicze marszowym krokiem godnie 
powitali Nowy Rok. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników 
sylwestrowo-noworocznych wycieczek i jeszcze raz 
życzę wszystkiego najlepszego w Nowym 2013 Roku. 
Dla miłośników fajerwerków mam dobrą wiadomość: 
następny Sylwester już za niecałe 351 dni ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Burtnik 
foto: A. Śpiewak 
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Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 345/XVII/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 roku 
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 

oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2013 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co 
następuje:  
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2013 roku w następujących wysokościach:  
1.1 40,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 
1.2 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 
1.3 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2013 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 
300,00 zł. 
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2013 roku 
w następujących wysokościach: 
3.1 19,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną, 
3.2 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w punkcie 1.2, 
3.3 7,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w punkcie 1.3, 

4. Składka członkowska, o której mowa w punktach 1 i 2 wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2013 roku. 
5. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w punkcie 1.2 są: 
5.1 opiekunowie szkolnych kół PTTK, 
5.2 osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 
5.3 młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia, 
5.4 jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka 
rodzinna), 
5.5 emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 
5.6 bezrobotni. 

6. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w punkcie 1.3 są: 
6.1 osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 
6.2 młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia. 

7. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 
7.1 Członkowie Honorowi PTTK, 
7.2 dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 
dziennych – do ukończenia 20 roku życia, 
7.3 dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 
roku życia, 
7.4 uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do 
ukończenia 20 roku życia. 

8. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego 
termin jej ważności i tak: 
8.1 naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności 
legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1.1, 
8.2 naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności 
legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1.2, 
8.3 naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.09.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności 
legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1.3, 
8.4 naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności 
legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w punkcie 7. 

9. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2013 roku w następujących wysokościach: 
9.1 10,00 zł dla osób opłacających składkę normalną, 
9.2 6,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie 9.3, 
9.3 5,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej. 

10. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK. 
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11. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2013 w wysokości: 
5,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK. 
12. W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe: 
12.1 stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w punkcie 1 a kwotami podanymi w punkcie 
3, 
12.2 pochodzące z wpisowego o którym mowa w punkcie 9, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG 
PTTK, 
12.3 pochodzące ze składki członkowskiej o której mowa w punkcie 2 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w 
oddziale PTTK, 
12.4 Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po 
wniesieniu opłaty za legitymację członkowską. 

13. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2012 roku nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2012, a nie chcą utracić ciągłości 
przynależności do PTTK (art. 16 ust. 1 pkt. 3) i ust. 4 Statutu PTTK) czynią to przy opłacaniu składki za rok 2013, nie później 
jednak niż do 31 marca 2013 roku. Osoby te opłacają składkę członkowską za rok 2012 zgodnie z zasadami określonymi 
uchwałą ZG PTTK nr 251/XVII/2011 z dnia 23 września 2011 roku. 
14. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej 
legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości: 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w punkcie 
1. 
15. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w punkcie 14. Zarząd 
Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu 
PTTK. 
16. Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem. 
17. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały. 
18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Główny PTTK 
 
K O M U N I K A T 

• Zarząd KTP „Przygoda” podj ął uchwałę dotyczącą wysokości rocznej składki klubowej, która będzie wynosiła 
w 2013 roku - 20 zł (w ubiegłym roku - 15 zł) 

 
Kalendarz Imprez Turystyczno - Krajoznawczych 

organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich w 2013r. 

Termin Nazwa Imprezy Miejsce Przeprowadzenia Organizatorzy 

12.01 
sobota 

XXVI Rajd Zimowy Okolice Końskich O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

9.02 
sobota 

XIV Zimowy 
Półmaraton Pieszy na 25 km 

Ziemia Konecka, Zak. Końskie O/PTTK, KTA PTTK "PASAT" 

09 marca 
sobota 

XXXVIII Rajd Bab Ziemia Konecka O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

3.05 piątek 
XXIII Biegi Uliczne 

z ok. Konstytucji 3 Maja 
Park Miejski w Końskich O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

11 - 12.05 
sobota - niedziela 

XVII Rajd Pieszy 
"Nocna Majówka" 

Ziemia Konecka O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

18.05 
sobota 

VIII Cross Maraton "Przez Piekło do 
Nieba" - 42,195m 

Okolice Sielpi O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

22 - 23.06 
sobota - niedziela 

XXI Konecki Maraton Pieszy na 50 km Ziemia Świętokrzyska; Sielpia - Sielpia O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

30.08 - 1.09 
piątek - niedziela 

XII Supermaraton Pieszy 
na 100km "Konecka Setka" 

Ziemia Świętokrzyska; Zak. Sielpia O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

7 - 8.09 
sob - niedz 

XX Konecki Maraton Rowerowy Ziemia Świętokrzyska; Zak. Siepia O/PTTK , KTA PTTK "PASAT" 

14.09 
sobota 

XIII Sielpia eXtreme Maraton Ziemia Konecka; Zak. Sielpia O/PTTK, KTA PTTK "PASAT" 

09.11 
sobota 

XVII Rajd Niepodległości Ziemia Konecka; Zak. Siepia 
O/PTTK w Końskich, 
O/PTTK w Żarnowie 
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Plan imprez turystycznych KTP "Przygoda" na rok 2013 

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator Il. osób Uwagi 

1. Cały rok Wycieczki piesze po regionie Góry Świętokrzyskie, 
Ponidzie 

Zarząd KTP 
„Przygoda” 

2500 - 
3000 

Kal. 

2. 1.01 Wycieczka na powitanie 
Nowego Roku 

okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 

30 Kal. 

3. 19.01 Wyjazd na Święto Jordanu Mielnik nad Bugiem Jarosław 
Leszczyński 

20  

4. 20.01 "Śladami Powstania 
Styczniowego" okolice Kielc Andrzej 

Sokalski 30  

5. 3.02 Zimowe Wejście na Łysicę Góry Świętokrzyskie Zarząd KTP 
„Przygoda” 

40 Kal. 

6. 10.02 XIV Rajd Walentynkowy Góry Świętokrzyskie Zarząd KTP 
„Przygoda” 

70 Kal. 

7. 2.03 Droga Krzyżowa na Zalasnej okolice Kielc Jarosław 
Leszczyński 30  

8. 17.03 Powitanie Wiosny okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 

60 Kal. 

9. 12.05 47. Urodziny KTP "Przygoda" 
(Impreza integracyjna) 

Chęciny Zarząd KTP 
„Przygoda” 

70  

10. 19.05 Zielone Świątki 
na Górze Witosławskiej Góry Świętokrzyskie Andrzej 

Sokalski 30  

11. 30.05-2.06 Wyjazd klubowy w Góry Sowie Sudety - 4 dni Zarząd KTP 
„Przygoda” 

30  

12. 9.06 Rajd Baby Jagi okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 

70 Kal. 

13. 18-24.07 Polesie Wołyńskie Wyjazd BUS Jarosław 
Leszczyński 20  

14. 11.08 XIV Rajd Kapeluszowy Góry Świętokrzyskie  Zarząd KTP 
„Przygoda”  

70 Kal. 

15. 7.09 VIII Stopnicki Rajd Pielgrzymkowy okolice Stopnicy Jarosław 
Leszczyński 

20  

16. 28.09 XIV Rajd Pielgrzymkowy Góry Świętokrzyskie Zarząd KTP 
„Przygoda” 50  

17. 6.10 „Jesienne Pieczonki” okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 

60 Kal. 

18. 27.10 Znicz Pamięci okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 

20  

19. 17.11 Rajd Legionowy okolice Pińczowa Krzysztof 
Bogusz 30 Kal. 

20. 8.12 Klubowe Powitanie Zimy Pasmo Posłowickie Jarosław 
Leszczyński 

40  

21. 15.12 Wigilijna wycieczka z opłatkiem okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 

30  

22. 31.12 Sylwestrowa wędrówka okolice Kielc Zarząd KTP 
„Przygoda” 20  

23. cały rok BUS wycieczki krajoznawcze regiony Polski Zarząd KTP 
„Przygoda” 

  

Kal. – propozycja Klubu do kalendarza imprez Oddziału PTTK 

Inne imprezy klubowe 

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Uwagi 

1. styczeń Klubowy Karnawał 
(zabawa taneczna) 

  

2. listopad Andrzejki   
3. cały rok spotkania z ciekawymi ludźmi   
4. cały rok inne   

Oprócz imprez własnych planujemy udział w imprezach turystycznych innych oddziałów PTTK oraz w imprezach 
ogólnopolskich. 
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Wycieczki KTP „Przygoda” od 13.01 do 10.02.2013 roku 

 
ZAPRASZAMY: 

• 24 stycznia (czwartek) o godz. 18.00 do Domu Środowisk Twórczych (Pałac Tomasza Zielińskiego 
w Kielcach) na spotkanie z cyklu Klub podróżnika: „Kreta – dwa morza i Góry Białe”. O wyprawie na wyspę 
Minotaura opowie nasz kolega, przewodnik świętokrzyski, Prezes KTP "Przygoda" - Lech Segiet. 
Wstęp bezpłatny. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informacje o naszych wycieczkach ukazują się na stronach internetowych: 
• turysta.świętokrzyski.eu 
• www.pttkkielce.pl 
• www.wici.info 
w lokalnej prasie: 
• Echo Dnia (wydanie piątkowe) 
Dostępne są również w godzinach pracy Biura Oddziału PTTK i Centrum Informacji Turystycznej. 
Zapraszamy także do antykwariatu im. A. Metzgera na ul. H. Sienkiewicza oraz do księgarni „Światowid” na 
ul. Głowackiego (gmach Filharmonii) - informacje o wycieczkach są wywieszone na drzwiach wejściowych. 

 
 

 
„Przygodnik” - Biuletyn Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” 

Oddziału Świętokrzyskiego  PTTK w Kielcach ul. Sienkiewicza 29 
tel.   41 34 459 14,  41 344 77 43 

Redaguje: Piotr Garecki 
 

L.p. Data Trasa Przewodnik Miejsce zbiórki 

1. 13.01.13 
(niedziela) 

Sokołów - Dziadowa Góra - Tokarnia 
(w skansenie śpiewanie kolęd) - Leśna Góra - 
Starochęciny - Chęciny, ok. 10 km 

Jarosław 
Leszczyński 

Dworzec BUS 
ul. Żelazna 
godz. 8:50 

2. 19.01.13 
(sobota) 

wyjazd na Święto Jordanu 
do Mielnika nad Bugiem 

Jarosław 
Leszczyński 

Informacje, zapisy 
41 361 85 60 

3. 20.01.13 
(niedziela) 

„Śladami Powstania Styczniowego” 
Marsz Szlakiem Powstańców: Białogon - Brusznia 
- Karczówka, ok. 5 km 

Andrzej 
Sokalski 

Przystanek 
MPK linii 1 

ul. Żytnia, godz. 8:40 

4. 27.01.13 
(niedziela) 

Wierna Rzeka - Łosienek - Wincentów - 
Piekoszów, ok. 15 km 

Paweł 
Wojtas 

Dworzec BUS 
ul. Żelazna, godz. 

8:45 

5. 3.02.13 
(niedziela) 

Zimowe wejście na Łysicę 
Ciekoty - Krajno - Święta Katarzyna - Łysica - 
Święta Katarzyna, ok. 11 km 

Lech 
Segiet 

Przystanek 
MPK linii 10 

ul. Czarnowska 
godz. 9:30 

6. 10.02.13 
(niedziela) 

XIV Rajd Walentynkowy 
Chęciny - Góra Rzepka - Tokarnia 

Urszula 
Zychowicz 

Przystanek BUS 
ul. Żytnia 

(przy stacji Orlen) 
godz. 9:00 


